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บทความปริทรรศน์
การตรวจเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ หลอดเลือดแดงของไต
สํ าหรับการปลูกถ่ ายไตในผู้บริจาคไต
CT Angiography for Renal Donors
วิชุดา สิ ริเมธาธโนปกรณ์ วท.บ.รังสี เทคนิค
วาทิต คุม้ ฉายา
วท.บ.รังสี เทคนิค
ไพรัตน์ มุณี
วท.บ.รังสี เทคนิค
บทคัดย่ อ
CT Angiography Renal Donors เป็ นการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ในการประเมินผูท้ ี่จะ
บริ จาคไตเพื่อใช้ในการปลูกถ่ายไต ซึ่ งเป็ นการผ่าตัดใหญ่ที่มีภาวะเสี่ ยงสู ง ก่อนทําการบริ จาคไตจะต้องผ่านการคัด
กรอง ตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ก่อน เพื่อให้มน่ั ใจว่าผูท้ ี่บริ จาค สมบูรณ์แข็งแรง และสามารถดําเนิ นชี วิตได้ปกติดีต่อไป
เมื่ อเหลื อ ไต 1 ข้า ง และผูร้ ั บ บริ จาคจะได้รั บ การปลู ก ถ่ า ยไตที่ ส มบู รณ์ ดี ดัง นั้นตรวจวินิจ ฉัย ด้ว ยเครื่ องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ ชนิ ด Multi-Detector ในการตรวจเอกซเรย์หลอดเลื อด การสร้ างภาพ 3 มิติ ร่ วมกับการวัดปริ มาตรด้วย
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย CT Angiography Renal Donors นี้ จึงเป็ นความก้าวหน้าที่นาํ ประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัยเพื่อ
ใช้วางแผนในการผ่าตัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพความแม่นยําและรวดเร็ ว
คําสํ าคัญ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ผูบ้ ริ จาค ไต

ภาควิชารังสี วทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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บทนํา

ปั จจุบนั มีผปู ้ ่ วยโรคไตเป็ นจํานวนมากขึ้น การ
รักษาด้วยวิธีปลูกถ่ายไต คือการบําบัดทดแทนไตในการ
รั ก ษ า ภ า ว ะ ไ ต ว า ย เ รื้ อ รั ง ซึ่ ง เ ป็ น วิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด
นอกเหนือจากการฟอกเลือดและการล้างไตทางช่องท้อง
ซึ่ งผูป้ ่ วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตนั้นจะสามารถกลับไปมี
คุ ณภาพชี วิตที่ ดีไ ด้ใ กล้เคี ย งปกติ ม ากที่ ม าของไตที่ ใ ช้
ปลู กถ่าย มี 2 ทาง คือ ได้รับจากผูม้ ีชีวิตและได้รับจาก
ผูป้ ่ วยสมองตาย (เสี ยชีวติ )
สํ า หรั บ ผู้ บ ริ จาคไต(จากผู ้ มี ชี วิ ต )ต้ อ งมี
คุณสมบัติดงั นี้
1. มี อายุเท่ า กับ หรื อ มากกว่า 20 ปี และไม่ ค วรมี
อายุเกิน 60 ปี เว้นแต่กรณี ที่ผบู ้ ริ จาคมีการดูแลสุ ขภาพได้
ดีมาก
2. ไม่มีภาวะความดันโลหิ ตสู งที่ควบคุมยาก
3. ไม่มีโรคเบาหวาน
4. ไม่มีประวัติเป็ นโรคไตเรื้ อรัง
5. มี ค่ า โปรตี นในปั ส สาวะไม่เกิ น 300 มิ ล ลิ ก รั ม
ต่อ 24 ชัว่ โมง
6. มี ค่ า อั ต ร า ก า ร ก ร อ ง ข อ ง ไ ต ม า ก ก ว่ า 80
มิลลิกรัม/นาที/1.73 ตารางเมตร
7. ไม่มีภาวะโรคอ้วนหรื อ BMI มากกว่า 35
8. ไม่เจ็บป่ วยด้วยโรคร้ายแรงทางอายุรกรรม
9. ไม่มีการติดเชื้ อไวรั สตับอักเสบบี ตับอักเสบซี
เอชไอวีที่รักษาไม่ได้
10. ต้อ งเป็ นญาติ โ ดยสายเลื อ ดหรื อ คู่ ส มรสตาม
กฎหมายข้อบังคับแพทยสภา (จดทะเบี ยนสมรสอย่า ง
น้อย 3 ปี หรื อมีบุตรด้วยกันอย่างน้อย 1 คน)
11. ต้องไม่เป็ นการซื้ อขายอวัยวะ

วิชุดา สิ ริเมธาธโนปกรณ์

วารสารรังสี วิทยาศิริราช
ก่อนการบริ จาคไต ผูบ้ ริ จาคจะต้องผ่านการคัด
กรองจากแพทย์ก่อน เพื่อให้มน่ั ใจว่าผูท้ ี่บริ จาค แข็งแรง
สมบู ร ณ์ โดยการตรวจวิ นิ จ ฉั ย ด้ ว ยเครื่ องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ ชนิด Multi-Detector ในการตรวจเอกซเรย์
หลอดเลือด การสร้างภาพ 3 มิติ และการวัดปริ มาตรของ
ไต
การตรวจด้วยเครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ มีขอ้ ดี
สําหรับการตรวจให้ผบู ้ ริ จาคไต เนื่องจาก สะดวกในการ
ตรวจ ใช้เวลาน้อยกว่า และสามารถปริ มาตรของไตได้
ง่าย มี ความคุ ม้ ค่าและแม่นยํากว่า เครื่ องการตรวจด้วย
เครื่ อง MRI จึงเหมาะกับการคัดกรองผูท้ ี่จะบริ จาคไต
เพือ่ การปลูกถ่ายไต ช่วยให้การผ่าตัดมีความแม่นยําขึ้น
กายวิภาคของไต
Renal artery นําเลือดเข้าสู่ ไต และรับของเสี ยที่
เกิ ด จากเมแทบอลิ ซึ ม ของเซลล์ท วั่ ร่ า งกายโดยไต จะ
แบ่งเป็ น 2 ชั้น คือ
1. ชั้น Cortex เนื้ อเป็ นเม็ดเล็ก ๆ เป็ นกลุ่ม ของ
หลอดเลื อดฝอยที่ เรี ยกว่าglomerulus และ Bowman‘s
capsule ทํา หน้าที่ เกี่ ย วกับการกรองของเสี ยออกจาก
เลือดและท่อของหน่วยไตตอนต้นและตอนปลาย
2. ชั้นMedulla เป็ นส่ วนของหลอดเล็ก ๆถัดจาก
ชั้น Cortex ประกอบด้วย renal pyramid และ renal
papilla เข้าสู่ minor calyx หลาย ๆ อันรวมเป็ น major
calyxไปบริ เวณที่มีลกั ษณะเป็ นกรวย renal pelvis ซึ่ ง
เป็ นรั บ และส่ ง นํ้า ปั ส สาวะลงไป ureter แล้ว ลงสู่
กระเพาะปั สสาวะ
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รู ป 1 กายวิภาคของไต
ที่มา https://siamhealth.net/public_html/Disease/renal
/renal_calculi.htm

เทคนิคทีใ่ ช้ ในการตรวจ
ก า ร ตร ว จแ น ะ นํ า ใ ห้ ใ ช้ เ ค รื่ อ งเ อ ก ซ เ ร ย์
คอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ค วามเร็ ว สู ง และให้ ภ าพที่ ล ะเอี ย ด
ตัวอย่างเช่น ยี่ห้อ GE รุ่ น Revolution CT (256-slice)
การตรวจมีข้นั ตอนดังนี้
1. จัดท่าผูป้ ่ วยนอนควํ่า ปลายเท้าเข้าหาเครื่ อง
2. จัดให้ลาํ ตัวตรงกลางเตียง
3. สแกนภาพ Scanogram ตั้งแต่ hepatic dome ถึง
pubic symphysis แนว AP และ Lateral
4. สแกนภาพก่อนฉี ดสารทึบรังสี (Pre contrast)
โดยให้คลุมไตซึ่ งเป็ นอวัยวะส่ วนสําคัญที่ตอ้ งการ โดย
ปกติ ไตจะวางอยู่ในระดับกระดูกสันหลัง T12 – L3
กําหนดค่าพารามิเตอร์ ของการสแกนเป็ น kVp 120 และ
250 mA (hepatic dome ถึง pubic symphysis)
5. สแกน pre mornitoring ที่ตาํ แหน่ งหลอดเลื อด
แดงระดับ Aorta ของ Renal Artery
6. สแกน Bolus trigering โดยวาง ROI ที่ 150 HU
7. สแกน CTA ระหว่างที่ฉีดสี ดว้ ยเทคนิ ค 120 kV
และ Smart mA 210-340 mA
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8. หลังฉี ดสารทึบรั งสี 100 sec (nephrographic
phase) สแกนจาก hepatic dome ถึง pubic symphysis
9. หลังฉี ดสารทึบรังสี 10 min (excretory phase)
สแกนจาก hepatic dome ถึง pubic symphysis
10. ในการสแกนทุกครั้งหายใจเข้ากลั้นใจ
11. การสร้างภาพ 2 มิติ Coronal และ Sagittal ทุก
Phase
12. สร้ างภาพ 3 มิติ เฉพาะ CTA และวาด Kidney
Volume ทําภาพ coronal MIP เพิ่มใน excretory phase
การแปลผล
การแปลผลจากภาพถ่ายทางรังสี ที่ได้จากการทํา
CTA โดยใช้ภาพจากภาพ Axial ของ Pre-contrast,
Artery-only phase (CTA), Nephrographic phase และ
Excretory phase มาทํา MPR (Multi Planar
Reconstruction) ในแนว Coronal Sagittal และทํา
Coronal MIP ในภาพ excretory phase (รู ป 2 ซ้าย) ที่
สําคัญคือ Post-processing CTA หรื อการสร้างภาพ 3 มิติ
(Volume rendering ) (รู ป 2 ขวา) และวัดปริ มาตรของ
ไต (Kidney Volume) (รู ป 3)โดยส่ งเข้าระบบ PACs
(PACs Workstation) เส้นเลือดสําคัญที่ควรได้เพื่อการ
แปลผลได้แก่ Renal Viens และ Renal Arteries ที่สําคัญ
คือ Hilar Artery, Polar Artery และ Capsular Artery
รั งสี แพทย์จะพิจารณาจากข้อมูล ของภาพถ่า ยทางรั ง สี
ของภาพ CTA วัดขนาดของเส้นเลื อด วัดขนาดของไต
และแปลผลปริ ม าตรของไต จากนั้นจะนํา ข้อมู ล ของ
ภาพถ่ า ยทางรั ง สี ที่ไ ด้จากภาพทั้ง หมดเพื่ อช่ วยในการ
วินิจฉัย ยืน ยันความปกติ ข องไตและส่ วนอื่ นๆในช่ อ ง
ท้อง
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ตาราง 1 CT Angiography Protocol
Protocol
Oral Contrast

Rectal Contrast
Intravenous Contrast

Position
Scan Type
Scan Sequences

Scan Direction
Respiration
Thickness
Rotation Time
kVp
mA
Detector Coverage
Pitch
DFOV
Algorithm (Recon Type)
Reconstruction
Post-processing

วิชุดา สิ ริเมธาธโนปกรณ์

Description
4 glasses of water, each glass every 15 min ,
last glass just before entering CT room
as tolerate (use water)
Iodine conc. (mgl/ml)
370
Volume (ml)
90-100
Flow rate (ml/s)
4
Saline flush (ml)
30
Saline flush Flow rate (ml/s) 4
Prone
helical
scanogram (scout AP and lateral)
Axial, precontrast phase (from hepatic dome to pubic symphysis)
Axial, arterial-only phase, delayed use Smart Prep (ROI at aorta level of renal a.) (from hepatic
dome to iliac crests)
axial, nephrographic phase, delayed 100 sec after start injection (from hepatic dome to pubic
symphysis)
axial, excretory phase, delayed 10 min after start injection (from hepatic dome to pubic
symphysis)
superior to inferior
breath in & hold breath
1.25 mm (every phases)
0.5 second
120
250
80 mm
0.992:1
cover abdomen
standard
axial 5.0-7.0 mm (every phases), coronal and sagittal 2-D MPR (nephrographic phase)
axial, coronal and sagittal 2D MIP, 3-D recon for renal arteries (arterial-only phase)
Coronal MIP-simulating IVP (excretory phase)
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รูป 2 Coronal MIP image เหมือนภาพ IVP ของ Excretory Phase Volume rendering image

รูป 3 Kidney Volume imageของ CTA Phase โดยภาพจะแสดงขนาดปริมาตรของไตร่วมด้ วย
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สรุป

การตรวจทางรังสี โดยใช้กระบวนการตรวจด้วย
วิธี CTA Renal Donors ด้วยเครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ชนิ ด Multi-Detectorเป็ นวิธีแรกที่จะเลือกใช้สําหรับการ
ตรวจวินิจฉัยผูท้ ี่ จะบริ จาคไต เพราะเป็ นการตรวจที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ให้ผลถูกต้องแม่นยํา ใช้เวลาตรวจไม่นาน
สามารถสร้างภาพได้หลายมิติ และวัดปริ มาตรของไตได้
ทั้งนี้ เทคนิ คในการตรวจและการสร้ างภาพต้องทําอย่าง
รอบคอบแม่นยํา โดยคํานึ งถึงประโยชน์ของผูร้ ับบริ การ
เป็ นสําคัญ ทั้งยังช่วยสนับสนุนให้รังสี แพทย์สรุ ปผลการ
ตรวจได้ แ ม่ น ยํา รวมไปถึ ง ให้ แ พทย์ผู ้ท ํา การผ่ า ตัด
สามารถได้ผลการวินิจฉัยเพื่อนําไปใช้ในการผ่าตัดได้
เป็ นอย่างดีอีกด้วย
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