
การถา่ยภาพรงัสีทรวงอก (chest radiograph) หรือการตรวจเอกซเรยท์รวงอก (chest x-ray, CXR) หรืออาจเป็นท่ีรูจ้กั

ในชื่อการเอกซเรยป์อด เป็นการตรวจทางรงัสีวิทยาอย่างหน่ึง โดยถ่ายภาพทรวงอกดว้ยรงัสีเอกซ ์ใชใ้นการตรวจวินิจฉยั

ภาวะตา่งๆ เก่ียวกบัทรวงอก อวยัวะภายใน และโครงสรา้งขา้งเคยีง การถ่ายภาพรงัสีทรวงอกเป็นการถา่ยภาพรงัสีที่ท  า

บ่อยที่สดุอย่างหนึ่ง และชว่ยในการวินิจฉยัโรคและภาวะตา่งๆ ไดห้ลายอย่างเช่นเดียวกบัการตรวจอื่นๆ ทางรงัสีวิทยา การ

ถ่ายภาพรงัสีทรวงอกท าโดยฉายรงัสีเอกซผ่์านทรวงอกลงบนฉากรบั เกิดเป็นภาพถ่ายรงัสี โดยทั่วไปแลว้ผูร้บัการตรวจจะ

ไดร้บัรงัสีประมาณ 0.06 mSv ตอ่ครัง้ 

 การถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest radiograph) 

หตัถการและการตรวจทางห้องปฏิบติัการ 

                                               

ภาพ A4 ภาพเอกซเรยท์รวงอกปกติ  ภาพ B 4 ภาพเอกซเรยท์รวงอกผูป่้วยปอดอกัเสบ 

 

 

 

 

 

 
 



ปอด(Lung) 

ปอดในร่างกายมนุษยมี์ 1 คู่ มีรูปร่างเป็นรูปกรวย ขนาดกวา้งและใหญ่ ปอดแต่ละขา้งแยกออกจากกนั 

ดว้ยหวัใจและโครงสร้างอ่ืนๆ ภายในMediastinumท าให้เม่ือเกิดพยาธิสภาพกบัปอดขา้งใด ขา้งหน่ึง ปอด 

อีกขา้งยงัคงท างานได ้

            เยือ่หุม้ปอดทั้งสองเรียกวา่Pleural  membraneหรือ Pleuraชั้นผิวของเยือ่หุม้ปอดท่ีบุผนงัของช่องอก 

ทางดา้นในเรียกวา่Parietal pleuraซ่ึงยืน่ไปปกคลุมกระบงัลม และ mediastinumดว้ย เยือ่หุม้ปอดชั้นลึก 

เรียกวา่ visceral pleura จะปกคลุมผิวทางดา้นนอกของปอดและยืน่ไปปกคลุมตามร่องลึกของปอด ช่องวา่ง 

ระหวา่งเยือ่หุม้ปอดทั้งสองชั้นเรียกวา่ pleural cavityซ่ึงบรรจุ pleural  fluidท่ีหลัง่จากpleural Membrane ท า

หนา้ท่ีใหค้วามช้ืนแลว้หล่อล่ืนเพื่อลดความฝืดระหวา่งเยือ่หุม้ปอด2ชั้นท าใหเ้ยือ่หุม้ปอด2 

ชั้นสามารถเล่ือนไถลไปมาง่ายระหวา่งท่ีมีการหายใจ 

      ลกัษณะทางมหกายวิภาคศาสตร์ของปอด 

      ส่วนยอด(Apex)มีรูปร่างคลา้ยโดม เป็นส่วนของปอดlobe บนทั้งสองขา้งท่ีโผล่พน้กระดูกซ่ีโครง 

ช้ินท่ี 1 ขึ้นไปประมาณ1-1.5น้ิวส่วนยอดของปอดจะมีหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดด าSubclavianพาด 

ทบั ท าใหเ้ห็นเป็นรอยประทบับนเน้ือปอดผิวทางดา้นหนา้ ดา้นขา้งและดา้นหลงัของปอดจะสัมผสัใกลชิ้ด 

และโคง้ตามความโคง้ของกระดูกซ่ีโครง เรียก พื้นท่ีบริเวณน้ีวา่Costal surfaceผิวทาง ดา้นล่างของปอดเวา้ 

รับผิวทางดา้นบนของกระบงัลม เรียกพื้นท่ีบริเวณน้ีวา่Baseผิวทางดา้นในของปอดแต่ละขา้งเรียกวา่ 

Mediastinal surfaceผิวบริเวณน้ีจะพบรอยเวา้เรียกวา่ Hilus ซ่ึงเป็นทางผา่นเขา้ออกปอดของหลอดลม 

หลอดเลือดด าและหลอดเลือดแดงpulmonaryหลอดเลือดน ้าเหลือง และเส้นประสาทโครงสร้างเหล่าน้ีถูกยดึ

ไวด้ว้ยกนัดว้ยเยือ่หุม้ปอดและเน้ือเยื่อเก่ียวพนั เน่ืองจากโครงสร้างเหล่าน้ียดึปอดกบัMediastinum จึงเรียก 

รวมวา่Root of lungหวัใจอยู่ค่อนไปทางดา้นซา้ยของแนวกลางของช่องอก ปอด2 ขา้งจึงมีขนาดและ 

รูปร่างต่างกนั ปอดดา้นซา้ยมีขนาดเลก็กวา่และ Mediastinal surfaceพบรอยเวา้ท่ีเกิดจากปอดโคง้ตาม 

รูปร่างของหวัใจท่ีเอียงมาทางดา้นซา้ย เรียกรอยประทบัของหวัใจน้ีวา่ Cardiac notchปอดขา้งขวาจะกวา้ง 

และหนากวา่ปอดขา้งซา้ยเน่ืองจากตบัดนักะบงัลมดา้นขวาใหสู้งกวา่ดา้นซา้ย 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
ภาพแสดงส่วนต่างๆของปอดในภาพรังสีทรวงอก 

ขอ้บ่งช้ีในการส่งตรวจเอกซเรยท์รวงอก 

1.เจ็บหนา้อก หายใจเขา้ออกไม่เตม็ท่ี ไอ น ้าหนกัลด ส่งตรวจเพื่อวินิจฉยัโรค ดงัน้ี 

    1.1 โรคหวัใจ 

    1.2 โรคปอดยดึ ถุงลมโป่งพอง 

    1.3 โรควณัโรคปอด 

     1.4 โรคปอดบวมน ้าท่วมปอด มีภาวะหนองในเยือ่หุม้ปอด 

     1.5 โรคมะเร็งปอด 

     1.6 ปอดทะลุ 

2.เจ็บหนา้อก หายใจไม่ออก จากการไดรั้บอุบติัเหตุ ส่งตรวจเพื่อวินิจฉยัโรคดงัน้ี 

      2.1 กระดูกซ่ีโครงหกั                                                        

      2.2 มีภาวะเลือดออกในปอด 

 3. ตรวจสุขภาพประจ าปีและหาส่ิงแปลกปลอมในช่องอก และอ่ืนๆ 



การจดัท่าในการถ่ายภาพรังสีเพื่อดูทรวงอก(Chest X-ray,CXR) 

1. Postero anterior projection (PA Projection) 

เป็นภาพรังสีท่ีถ่ายมากท่ีสุด จะเห็นสภาพปอดทั้งสองขา้งไดดี้เพราะมี contrastกบัเน้ือเยือ่ต่างๆของ

ทรวงอก โดยทัว่ไปภาพPA ระยะระหวา่งหลอดเอ๊กซเรยถึ์งฟิลม์ยาว 72 น้ิว ควรถ่ายท่ายนื 

(Upright)เพราะอวยัวะในทรวงอกจะลดต ่าลงท าใหเ้ห็นสภาพปอดมากขึ้น 

ส่วนต่างๆท่ีมองเห็นในภาพรังสี ไดแ้ก่ Lung include both apices,air filled trachea, bronchi, heart and great 

vessels, diaphragm, costrophrenic angles และ bony thorax 

Position 

- ใหค้นไขอ้ยูใ่นท่ายนื โดยแยกขาออกจากกนัเลก็นอ้ยทิ้งน ้ าหนกัลงท่ีขาทั้งสองขา้งเท่าๆกนั 

- เงยคางขึ้นใหพ้น้จากบริเวณขอบบนของยอดปอด โดยวางคางตรงท่ีพกัคางหรือขอบบนของ

Cassette 

- งอขอ้ศอก มือเทา้สะเอว โดยหนัฝ่ามือออกมานอกล าตวั 

- กางแขน โนม้ไหล่ไปทางดา้นหนา้เพื่อใหส่้วนของ Scapulaเล่ือนออกไปทางดา้นขา้งพน้จากบริเวณ

ของปอด ลดหวัไหล่ใหต้ ่าลงเพื่อไม่ใหบ้งั lung apices 

- ใหค้นไขห้ายใจเขา้ลึกๆ เขา้ออก1 คร้ัง และใหห้ายใจเขา้ลึกๆ ใหม่แลว้กลั้นใจน่ิงขณะถ่ายภาพ 

Central Ray 

- Central ray ตั้งฉากกบัฟิลม์ ตรงต าแหน่ง midsaggital plane ของกระดูกสันหลงัระดบัอกช้ินท่ี7  

      (ใต ้vertebra prominens 7-8 น้ิว) 

- เปิด collimator ใหค้ลุมบริเวณพื้นท่ีปอด ขอบบนตรง vertebra prominens ดา้นขา้งคลุมขอบขา้ง

ของล าตวั 

Image criteria 

- ภาพตรงไม่บิดเบ้ียว และสมดุลกนัทั้งสองดา้น โดย clavicle จะตอ้งอยูห่่างจากแนวกระดูกสันหลงั

เท่าๆกนัทั้งสองขา้ง กระดูกซ่ีโครงทั้งสองขา้งจะตอ้งอยูแ่นวเดียวกนั 

- Scapulaตอ้งอยูท่างดา้นขา้ง ไม่บงับริเวณพื้นท่ีปอด 

- เห็นภาพของปอดทั้งหมด โดยขอบบนตอ้งเห็น lung apices ขอบขา้งตอ้งคลุม costophrenic angle 

- ปอดตอ้งอยูใ่นลกัษณะหายใจเขา้เตม็ท่ี โดยจะตอ้งเห็นกระดูกซ่ีโครงอยา่งนอ้ยถึงคู่ท่ี10 อยูเ่หนือ 

diaphragm 

- ภาพตอ้งไม่มีการเคล่ือนไหว โดยสังเกตไดจ้ากความคมชดัของขอบ diaphragm และheart border 



- เทคนิคท่ีเหมาะสม จะตอ้งไดภ้าพท่ีเป็น long scale contrast โดนเห็น vascular lung marking ชดัเจน 

เห็นขอบเขตของ mid and upper thoracic vertebrae และ posterior ribs ซอ้นอยูเ่งาภาพของหวัใจ

และ mediastinal structure shadows 

- รายละเอียดของผูป่้วย เช่น ช่ือ นามสกุล อาย ุเลขท่ี และเคร่ืองหมายแสดงซา้ย ขวา เห็นชดัเจน ไม่

บงับริเวณปอด 

 

 

 
                                                แสดงการจดัท่าการถ่ายภาพรังสีทรวงอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                            

การถ่ายภาพรังสีทรวงอก 

จดัท าโดย 

นส.ผกาทิพย ์บุญชะโด 

กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ 
 


