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ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบนัภาพท่ีไดจ้ากเคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ สามารถนาํมาใชต้รวจคดักรอง วินิจฉยั และใชใ้นการติดตาม

ผลการรักษาไดอ้ยา่งแม่นยาํและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัมีโปรแกรมท่ีช่วยในการระบุตาํแหน่งรอยโรคให้ชดัเจนไดอี้ก

ดว้ย        ประโยชน์ท่ีสําคญัของ Gemstone Spectral Imaging (GSI) ซ่ึงจะช่วยให้สามารถนาํขอ้มูลมาประมวลผลตาม

พยาธิสภาพของรอยโรค โดยใชห้ลกัการของ ความหนาแน่นของiodine (water) ของภาพท่ีไดม้าพิจารณาการมีหรือไม่มี

อยู่ของไอโอดีนในเน้ือเยื่อ ซ่ึงในกรณีของเส้นเลือดปอดอุดตนั ในทางพยาธิสภาพจะไม่มีเลือดไปเล้ียงเส้นเลือดส่วน

ปลาย ภาพความหนาแน่นของ iodine (water)สามารถช่วยแพทย์ในการมองเห็นข้อบกพร่องดังกล่าว และด้วย

ความสามารถในการสร้างภาพโมโนโครมาติก (โมโนโครม)แบบเสมือนจริงของเทคโนโลยี GSI ทาํให้หารอยโรคได้

อยา่งถูกตอ้งแม่นยาํยิง่ข้ึน  

คําสําคัญ GSI เอกซเรยค์อมพิวเตอร์  เส้นเลือดปอดอุดตนั 
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บทนํา 

เทคโนโลยีการสร้างภาพของเคร่ืองเอกซเรยไ์ด้

พฒันาไปอย่างรวดเร็ว ทั้ งการสแกนท่ีใช้เวลาสั้ นลง 

ภาพท่ีไดมี้ประสิทธิภาพข้ึนแลว้ ยงัมีการพฒันาเทคนิค

การสร้างภาพท่ีเรียกว่า dual energy CT (DECT) 

Discovery Revolution is Gemstone Spectral Imaging 

(GSI) หรือรู้จกัในนามภาพสเปคตรัม เกิดจากหลอด

เอกซเรยป์ล่อยค่าพลงังาน 2ค่า (สูง-ตํ่า) คือ 80kVp และ 

140kVp โดยใชต้วัรับภาพท่ีมีความเร็วสูงมาสร้างภาพ 

โดยอาศยัความแตกต่างของค่าการดูดกลืนไอโอดีนมา

สร้างภาพ  โดยค่าพลังงานตํ่า (80kVp) จะมีค่าการ

ดูดกลืนไอโอดีนสูง ทาํให้ภาพท่ีเราเห็นเป็นสีขาว (ค่า 

HU สูง) ในขณะท่ีค่าพลงังานสูง (140kVp) จะมีค่าการ

ดูดกลืนไอโอดีนตํ่า ทาํให้ภาพท่ีเราเห็นเป็นสีขาวน้อย

กว่า (ค่า HU ตํ่ากว่า) ทาํให้สามารถดูทิศทางการไหล

ของเส้นเลือดได้ จึงนําหลักการดังกล่าวมาสร้างภาพ 

mapping ในปอดเพื่อดู perfusion ดูการไหลและทิศทาง

ของเส้นเลือดในปอดได้ อีกทั้งสามารถระบุและบอก

ตาํแหน่งของเส้นเลือดปอดอุดตนัไดช้ดัเจนยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

เคร่ืองมือและวิธีการ 

เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ GE รุ่น 

Revolution 

CTPA GSI protocol 

GSI viewer MD iodine (water) images 

ขัน้ตอนการตรวจ 

ทาํการ Scan CTPA ดว้ย  GSI protocol มี

ขั้นตอนดงัน้ี 

1. จดัท่าผูป่้วยนอนหงาย ปลายเท้าเข้าหา

เคร่ือง 

2. จดัใหล้าํตวัตรงกลางเตียง 

3. สแกนภาพ Scanogram ตั้ งแต่ Lung 

apices ถึง Lung bases แนว AP และ Lateral 

4. กาํหนดตาํแหน่ง smart prep ให้ตรงกบั 

Pulmonary artery (ใตต่้อ Carlinar) โดยดูจากภาพ 

scanogram 

5. สแกนภาพ CTA ในระหวา่งท่ีฉีดสีดว้ย

เทคนิค smart prep auto scan 

6.  การสร้าง MIP Coronal oblique ตาม

แนวของเส้นเลือด Pulmonary artery 

 

ขัน้ตอนการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม GSI 

1. นําข้อมูลชุดท่ีเป็น GSI data เข้า

โปรแกรม reformat  

 

 
รูป 1 แสดงการนาํเขา้ชุดขอ้มูลบนหนา้จอ   
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ตาราง 1 CTPA GSI protocol for CTA Pulmonary embolism 

 

Intravenous contrast ฉีดแขน cm. < 50cc. flow rate 4cc./sec 

           Mix cm. 5-10cc. (cm50% : water50%) flow rate 5cc./sec 

           Water 40cc. flow rate 4cc./sec 

Scan delayed Smart prep at Pulmonary artery 

Scan type Helical GSI 

Scan sequences Scanogram (scout) LAT/AP 

 Axial ,arterial only phase use smart prep 

Coverage Lung apices through bases 

Scan Direction Inferior to superior 

Inspiration Quist breath in 

Thickness 1.25 mm. 

Rotation time 0.28 mm.  scan time < 1.6sec 

Pitch 0.992 

kVp GSI / 80-140kV /GE chest CTA /GSI Assist 

mA 240 mA. 

DFOV Coverage chest 

Reconstruction 1.GSI Pulmonary CTA 1.25 mm.(QC) no data file kVp like 120 

 2.GSI recon1.25 mm.   

           2.1GSI 50 keVstnd sr40 (data file on) for color map 

           2.2Vertual unenchment (VUE) 

           2.3Iodine (water) stnd AR40 

Algorithm (Recon type)  Chest ,bone plus (lung window 1.25 mm. pre contrast phase) 

WW /WL Bone windows (1500/300) ,Soft tissue windows (400/40) 

 Lung windows (1550/-700) 

Post processing 1.Coronal 2-D MIP (arterial only phase ) 

 2.Color map (arterial only phase ) on AW 4.6 -7.0 
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2. เปล่ียนเป็น axial plan ทั้ง 2 ช่องบน  

 
รูป 2 axial plane apply to image 

 

3. ช่องท่ี 1 ใหเ้ลือกท่ี GSI เปล่ียนเป็น Meterial Density เปล่ียน Iodine เปล่ียน water 

 
รูป 3 material density to iodine water density 
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4. ช่องท่ี 2 ใหเ้ลือกท่ี GSI เปล่ียนเป็น Monochromatic 

 
รูป 4 monochromatic color to image 

 

5. เลือกช่อง Monochromatic ไป drop ท่ีช่อง Iodine Water 

 
รูป 5 monochromatic color to Iodine water space 
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6. เลือก mapping color โดยเลือกท่ี type สี เลือก Referent Vol แลว้เลือกแทบสีเป็น Rainbow 

 

 
รูป 6 mapping color to image 

 

สรุป 

 จากขั้นตอนการใช้โปรแกรม GSI อย่างง่าย

เพียง 6 ขั้นตอนในการตรวจโรคเส้นเลือดปอดอุดตนั จะ

ไดภ้าพ อธิบาย Color mapping specto ของภาพ GSI ท่ี

เกิดจากการใช้ Material density Iodine (water) โดยดู

จากสีซ่ึงบอกถึงความหนาแน่นของ Iodine (รูป 7) บอก

ถึง ความหนาแน่นของ Iodine สูง ซ่ึงมีค่า HU สูง แปล

ผลอา้งอิงตามพยาธิสภาพว่า บริเวณดงักล่าว มีเลือดมา

เล้ียงมาก 2.แสดงสีท่ีบอกถึง ความหนาแน่นของ Iodine 

ตํ่า ซ่ึงมีค่า HU ตํ่า แปลผลอา้งอิงตามพยาธิสภาพว่า 

บริเวณดังกล่าวมีเลือดมาเล้ียงน้อยหรือไม่มีเลยตาม

ความเขม้ของสีท่ีแสดง เม่ือใช้ Gemstone Spectro 

Imaging มาช่วยในการพิจารณาหลอดเลือดในปอด

สามารถทาํให้เห็นรายละเอียดของพยาธิสภาพของโรค

ไดช้ดัเจนและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

 

 
รูป 7 spectro image  
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ในบางคร้ังภาพปกติ (Monochromatic) ไม่

สามารถมองเห็นรอยโรคได ้อาจเน่ืองมาจาก phase ใน

การตดั CTPA ไม่พอดี หรือสีของ Contrast Media เขม้

หรือจางเกินไป มีArtifacts หรือสัญญาณต่างๆท่ีรบกวน

ความคมชดัของภาพ ทาํให้กาพิจารณารอยโรคจากภาพ

ไดค้่อนขา้งยาก ดงันั้นการทาํ Material Density Iodine 

(water) แลว้ใช ้Color mapping spectro มาช่วยในการ

ตรวจหารอยโรค จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงซ่ึงสะดวกและ

มีความแม่นยาํสูง 
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