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ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 

เทคโนโลยขีองเคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์มีการนาํววิฒันาการใหม่มาใชใ้นการตรวจเพื่อวิเคราะห์ชนิดของน่ิว

ในไต โดยการใชเ้ทคโนโลยี Dual Energy Computed Tomography แบบ Fast KV Switching ร่วมกบัการใช ้Detector 

ชนิด Gemstone  ซ่ึงมีความสามารถในการดูดกลืนแสงท่ีดี และคายพลงังานแสงไดอ้ย่างรวดเร็ว จากหลกัการของ

เอกซเรยท่ี์ Photon ทาํอนัตรกิริยากบัวตัถุท่ีมีค่า Atomic number ต่างกนั จะเกิดปรากฏการณ์ท่ีแตกต่างกนัและวตัถุแต่ละ

ชนิดยงัมี Attenuation Coefficient ต่างกนั เม่ือมี Zeff แตกต่างกนั จากคุณสมบติัดงักล่าวเม่ือให้พลงังานท่ีแตกต่างกนั 2 

ค่า ทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ในการตรวจ Uninary track Stones และการวิเคราะห์ภายภายหลงัการตรวจจึง

สามารถนาํขอ้มูลเหล่าน้ีไปวเิคราะห์หาชนิดของน่ิวไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํมากยิง่ข้ึน 

 คําสําคัญ GSI เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ น่ิวในไต    
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บทนํา 

โรคน่ิวในไตมีแนวโน้มของอุบติัการณ์สูงข้ึน

เร่ือยๆ โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย มีโอกาสเกิดข้ึนไดป้ระมาณร้อยละ 10-16 

[1] ซ่ึงการมีน่ิวในไตอาจทาํให้เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ี

เป็นอันตรายได้ เ ช่น การติดเช้ือในระบบทางเดิน

ปัสสาวะ การทาํงานของไตเส่ือม ซ่ึงอาจนาํไปสู่ภาวะไต

วายเร้ือรัง และโรคไตระยะสุดทา้ย ซ่ึงทาํให้ถึงแก่ความ

ตายได ้

โรคน่ิวในไต (Kidney stone disease) น่ิวในไตมี

หลายชนิด จาํแนกตามส่วนประกอบทางเคมีหรือแร่ธาตุ

ท่ีประกอบเป็นผลึกในก้อนน่ิว สามารถแบ่งเป็น 2 

ประเภทใหญ่ๆ [2,3] คือ  

1. น่ิวท่ีทึบรังสี โดยน่ิวในกลุ่มน้ีโดยส่วนใหญ่

จะมีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบ (Calcium stones)  ซ่ึง

เป็นน่ิวท่ีพบมากท่ีสุด ประมาณร้อยละ 80 อาจเป็นน่ิว

แคลเซียมออกซาเลต (Calcium oxalate, CaOx) หรือน่ิว

แคลเซียมฟอสเฟต (Calcium phosphate, CaP) หรือน่ิว

เน้ือผสมของแคลเซียมออกซาเลตกับฟอสเฟต หรือ

แคลเซียมออกซาเลตกับกรดยูริก การตรวจเอกซเรย์

ทัว่ไปก็สามารถเห็นน่ิวประเภทน้ีได ้ 

2. น่ิว ท่ีไม่ ทึบ รังสี  โดยน่ิวประเภทน้ีไม่ มี

แคลเซียมเป็นส่วนประกอบ (Non-calcium stones) พบ

ไดป้ระมาณร้อยละ 15-20 ไดแ้ก่ น่ิวกรดยริูก (Uric acid 

stone) ซ่ึงน่ิวประเภทน้ีเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย หรือ

น่ิวสตรูไวท ์(Infection stone หรือ Struvite) และน่ิวชีส

ทีน (Cystine stone) เป็นต้น โดยน่ิวกรดยูริกและ

แคลเซียมฟอสเฟตมีโอกาสกลับเป็นซํ้ าได้สูงกว่าน่ิว

ชนิดอ่ืนๆ การตรวจโดยการเอกซเรย์ทั่วไปจะไม่

สามารถมองเห็นน่ิวประเภทน้ีได ้ซ่ึงอาจตอ้งมีการตรวจ

ทางรังสีเพิ่มเติม เช่น การตรวจอลัตราซาวด์ แต่มีขอ้เสีย

คือมีความไวในการตรวจตํ่าและถา้เป็นน่ิวท่ีท่อไต อลัต

ราซาวน์มกัจะตรวจไม่พบ  หรือการเอกซเรยร่์วมกบัการ

ฉีดสารทึบรังสีเข้าทางหลอดเลือดดาํ ซ่ึงต้องมีข้อพึง

ระวงัคือการแพต่้อสารทึบรังสีและอาจมีผลต่อไตของ

ผูป่้วย  

ปัจจัยเส่ียงโรคน่ิวในไต 

ปัจจยัเส่ียงภายใน ไดแ้ก่ ลกัษณะทางกายวิภาค

ของไต, พนัธุกรรม, เช้ือชาติ, อาย ุและเพศ 

ปัจจยัเส่ียงภายนอก  ไดแ้ก่ ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ 

ยกตวัอย่างเช่น อากาศและฤดูกาล, พฤติกรรมการกิน, 

อาชีพ, ความเครียด, ยา, ปริมาณนํ้าท่ีด่ืม 

สาเหตุ 

สาเหตุการเกิดน่ิวในไตยงัไม่ทราบแน่ชัด แต่

ปัจจยัท่ีส่งเสริมการเกิดน่ิวในไตไดแ้ก่ 

1. มีการติดเช้ือ 

2. การมีปัสสาวะขงั 

3. ภาวะการณ์พร่องวติามินเอ 

4. มีการเปล่ียนแปลงภาวะกรด ด่าง ของ

ปัสสาวะ 

5. ปัสสาวะมีความเข้นข้นเพิ่มมากข้ึนซ่ึง

เกิดจากการด่ืมนํ้านอ้ย หรือมีการเสียนํ้า  

6. การทาํงานของต่อม Parathyroid ท่ีมาก

เกินไป 

7. โรค Gout 

8. ขาดสาร Orthophosphates  

อาการและอาการแสดง 

1. ปวดท่ีบริเวณไต 

2. เป็นไข ้
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3. ปั ส ส า ว ะ บ่ อ ย  ป ว ด แ ส บ ข ณ ะ ถ่ า ย

ปัสสาวะ เน่ืองจากกระเพาะปัสสาวะอกัเสบเร้ือรัง 

4. ไตวาย 

ภาวะแทรกซ้อน 

1. ภาวะไตบวมนํ้ า  เ น่ืองจากน่ิวอุดกั้ น

ทางเดินนํ้าปัสสาวะ ทาํใหไ้ตโต 

2. ความดนัโลหิตสูง  

3. ไ ต ว า ย จ า ก ก า ร อัก เ ส บ แ ล ะ ติ ด เ ช้ื อ 

เน่ืองจากของเสียท่ีขับถ่ายออกทางไต จะคั่งอยู่ใน

กระแสเลือดมากกวา่ปกติ 

การรักษา   

1. ถา้กอ้นน่ิวมีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร มกั

หลุดออกมาเองไดจ้ากการด่ืมนํ้ ามาก ๆ และอาจร่วมกบั

ยาช่วยละลายน่ิว  

2. การผา่ตดั  

2.1  การผา่ตดัเพื่อเอาน่ิวออกทางกรวยไต  

2.2  การผา่ตดัเขา้ไปท่ีไตเพื่อคีบน่ิวออก  

2.3  การผา่ตดัไตออกทั้งหมด  

2.4  การผา่ตดัไตออกบางส่วน  

3. การรักษาน่ิวด้วยคล่ืนกระแทก ESWL 

(Extracorporeal shockwave lithotripsy) จะเป็นการใช้

คล่ืนเสียงความถ่ีสูงส่งพลังผ่านผิวหนังไปสู่ก้อนน่ิว 

โดยไม่ทาํอนัตรายเม่ือคล่ืนถูกกอ้นน่ิวแพทยจ์ะมองเห็น

รอยร้าวหรือแตกบนก้อนน่ิว ก้อนน่ิวจะสลายตัว

หลงัจากใชเ้คร่ืองสลายน่ิวประมาณ 1 ชัว่โมง และจะถูก

ขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะภายหลังการรักษาแล้ว

หลายวนัถึง 1 สัปดาห์ แต่กอ้นน่ิวจะตอ้งมีขนาดไม่เกิน 

2.5 เซนติเมตร และอยู่เหนือทอ้งน้อย มกัใช้กบัน่ิวชนิด

ท่ีเกิดจากการติดเช้ือในไต (Struvite stones) ใชไ้ม่ไดผ้ล

กบัน่ิวชนิดซีสทีน (Cystine stones) 

4. การส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ 

(Endourology)  

4.1  การส่องกลอ้งโดยการเจาะรูผา่นผิวหนงั 

PCNL (Percutaneous nephrolithotomy)  

4.2  การส่องกล้องโดยผ่านท่อปัสสาวะ 

URS (Ureterorenoscopy) 

5.  การทาํใหน่ิ้วแตกหรือคีบน่ิวออก  

5.1  Ultrasonic  lithotripsy มกัใชใ้นกรณีท่ี

ใชเ้คร่ืองสลายน่ิว (ESWL) แลว้ไม่ไดผ้ล หรือเป็นน่ิว

ชนิดซีสทีน (Cystine stones) หรือเป็นน่ิวท่ีมีขนาดใหญ่ 

5.2  Ballistic  lithotripsy  

5.3  Electrohydraulic  lithotripsy    

5.4  LASER  lithotripsy  

5.5  การคีบน่ิวออกดว้ยคีมหนีบ  หรือคลอ้ง

น่ิวดว้ยตะกร้อชนิดต่าง ๆ   

6. การรักษาโดยการใหย้ารับประทานหรือยาฉีด 

 

เม่ือมีการตรวจพบน่ิวในไต ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจในการเลือกวิธีการรักษา คือ ขนาด จาํนวน 

องคป์ระกอบของน่ิว หรือชนิดของน่ิว กายวิภาคของไต 

รวมทั้งสภาพของผูป่้วยซ่ึงในอดีตไดมี้นาํเคร่ืองเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์แบบ single energy มาใช้ในการตรวจหา

ตาํแหน่ง ขนาด และวิเคราะห์ชนิดของน่ิวในระบบ

ทางเดินปัสสาวะ แต่ยงัไม่สามารถวเิคราะห์ ชนิดของน่ิว

ได้อย่างถูกต้องแม่นยาํ เน่ืองจากการตรวจ เอกซเรย์

คอมพิวเตอร์แบบ single energy น่ิวท่ีมีส่วนประกอบ

เป็น uric stone จะมีค่า average absolute attenuation 

value เป็น  444 ± 118 HU ส่วนน่ิวท่ีเป็น brushite จะมี

ค่า average absolute attenuation value เป็น 1703 ± 161 

HU แต่เน่ืองจากสารประกอบในน่ิวจะดูดกลืนพลงังาน
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ไม่เท่ากนัการให้ single energy จะเกิด partial volume 

effect [4]  ซ่ึงเป็นปัญหาในการแยกประเภทของน่ิว  

ในปัจจุบันเทคโนโลยีของเคร่ืองเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์มีการนาํวิวฒันาการใหม่มาใชใ้นการตรวจ

เพื่อวิเคราะห์ชนิดของน่ิวในไต โดยการใช้เทคโนโลย ี

Dual Energy Computed Tomography แบบ Fast KV 

Switching ร่วมกบัการใช ้Detector ชนิด Gemstone  ซ่ึง

มีความสามารถในการดูดกลืนแสงท่ีดี และคายพลงังาน

แสงไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงสามารถเรียกรวม หลกัการ Fast 

KV Switching ร่วมกบั Detector ชนิด Gemstone ไดว้า่ 

Gemstone Spectral Imaging  

เคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ของบริษทั GE รุ่น 

GE Discovery 750 HD [5] และ GE Revolution CT [6] 

ไดมี้การพฒันาเทคโนโลยี  Gemstone Spectral Imaging 

(GSI) โดยใช้หลักการ Dual Energy Computed 

Tomography ท่ีใชเ้ทคนิค Fast kV Switching คือมีการ

ใหพ้ลงังานเอกซเรย ์2 ค่าพลงังาน ระหวา่ง Low Energy 

ท่ี 80 kVp  และ High Energy ท่ี 140 kVp สลบัไปมา

อยา่งรวดเร็วในอตัรา 0.25 msec  

หลักการของDual Energy Computed 

Tomogarphy คือ ค่าการดูดกลืนพลังงานเอกซเรย ์

(Attenuation Coefficient) ของวตัถุใดๆ จะข้ึนอยูก่บัค่า 

Effective atomic number (Zeff)  ของวตัถุนั้นๆ และการ

เกิดอตัรกิริยาต่างๆของ X-RAY Photon กบัวตัถุนั้นๆ 

โดยอนัตรกิริยาท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ได้แก่ปรากฏการณ์ 

photoelectric effect และ Compton scatter  

ซ่ึงปรากฏการณ์ Photoelectric effect หมายถึง 

การท่ี Photon เขา้ชนอะตอมแลว้ทาํให้อิเล็กตรอนหลุด

จากวงโคจรซ่ึงส่วนมากเกิดในชั้น K shell การท่ีจะเกิด

ปรากฏการณ์น้ีได้ Photon ท่ีเขา้ชนจะตอ้งมีพลงังาน

มากกวา่พลงังานยึดเหน่ียวของอิเล็กตรอนในชั้น k shell 

นั้น  สารท่ีมี Atomic numberสูงข้ึนก็จะมี พลงังานยึด

เหน่ียวของอิเล็กตรอนในชั้น K shell เพิ่มข้ึน(4)  การ

ดูดกลืนพลงังานของ  photon ของสารต่าง ๆ ในการเกิด 

Photoelectric effect มกัเกิดกบัวตัถุท่ีมี Atomic number 

สูงๆ ส่วนปรากฏการณ์ Compton scatter [7] เกิดจาก 

Photon  ชนโดยตรงกบั อะตอมของตวักลาง แลว้ถ่าย

ถอดพลังงานบางส่วนให้กับอิเล็กตรอนในวงโคจร 

อิเล็คตรอนท่ีหลุดออกมาจะมีพลังงานจลน์ เท่ากับ

ผลต่างของ Photon ท่ีเขา้มาชน และพลงังานยึดเหน่ียว

ของอิเล็กตรอน ทาํให้ Photon เสียพลงังานบางส่วน ทาํ

ใ ห้ พ ลัง ง า น ล ด ล ง  แ ล ะ มี ทิ ศ ท า ง เ ป ล่ี ย น ไ ป   ซ่ึ ง

ปรากฏการณ์ Compton scatter มกัเกิดกบัวตัถุท่ีมีค่า 

Atomic number ตํ่า 

 สูตรทางเคมีของน่ิวแต่ละชนิดจะมีสูตร และ

ส่วนประกอบท่ีแตกต่างกนั ดังแสดงในตารางท่ี 1 [8] 

น่ิวท่ีเป็นชนิด Uric acid จะเป็นน่ิวท่ีประกอบดว้ยธาตุ

เบา ตือ H, C, N, O ซ่ึงมีค่า Zeff ตํ่า ดงันั้นค่า Attenuation 

Coefficient จะต่างจากน่ิวกลุ่มท่ีเป็นพวก Non uric acid 

ท่ีจะประกอบไปดว้ยธาตุหนกั คือ P, Ca, S 

จากหลกัการท่ี Photon ทาํอนัตรกิริยากบัวตัถุท่ี

มีค่า Atomic number ต่างกนั จะเกิดปรากฏการณ์ท่ี

แ ต ก ต่ า ง กัน แ ล ะ วัต ถุ แ ต่ ล ะ ช นิ ด ย ัง มี  Attenuation 

Coefficient ต่างกนั เม่ือมี Zeff แตกต่างกนั จากคุณสมบติั

ดงักล่าวเม่ือให้พลงังานท่ีแตกต่างกนั 2 ค่า ทาํให้ได้

ข้อมูลท่ีแตกต่างกัน จึงสามารถนําข้อมูลท่ีได้นําไป

วิเคราะห์หาชนิดของน่ิวไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํมาก

ยิง่ข้ึน 
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ตาราง 1  ชนิดของน่ิว และสูตรทางเคมีของน่ิวแต่ละชนิด 

 

ชนิดของน่ิว สูตรทางเคมี 

Uric acid Stones  

Uric acid 

Uric acid dihydrate 

Ammonium urate 

C5H4N4O3 

C5H4N4O3.2H2O 

C5H4N4O3NH4 

Non Uric acid stones  

Calcium oxalate monohydrate 

Calcium oxalate dehydrate 

Calcium hydroxyapatite 

Carbonate apatite 

Calcium phosphate 

Brushit 

Struvite 

Cystine 

2,8-dihydroxyadeninea 

CaC2O4.H2O 

CaC2O4.2H2O 

Ca10(PO4)6(OH)2 

Ca10(PO4, CO3)6(OH, CO3)2 

Ca3(PO4)2 

CaHPO4.2H2O 

MgNH4PO4.6H2O 

C6H12N2O4S2 

C5H5N5O2 

 

ข้ันตอนการวิเคราะห์ Analysis GSI Protocol for 

Urinary Tract Stones 

1. เขา้สู่โปรแกรมวเิคราะห์หาชนิดของกอ้นน่ิว

ในไต GSI Viewer (Renal stone)[9] (รูป 1) 

2. วาง ROI ตรงกอ้นน่ิว สามารถวาง ROI ได้

ทั้งจากภาพ Axial, Coronal และ Sagittal view (รูป 2) 

3. เลือก Known Materials ท่ีเป็นส่วนประกอบ

ของน่ิวในไต เพื่อนาํไปเปรียบเทียบวา่น่ิวท่ีทาํการวดันั้น

มีค่า Effective –Z ใกลเ้คียงกบั Known Materials ชนิด

ใด (รูป 3) 

โปรแกรมวิเคราะห์ชนิดของน่ิวในไต ประกอบด้วย 4 

View Port  ได้แก่ 

1. ซ้ายบน แสดง Histogram Eff-Z เป็นการ

แสดงค่า Atomic Number ของน่ิวและ Known Materials 

ซ่ึงจะใช้ Histogram น้ีเป็นตวับอกชนิดของน่ิวในไต 

โดยจะเทียบกบั Known Materials (รูป 4) 

2. ซ้ายล่าง แสดง Spectral HU Curve คือการ

แสดงค่า Hounsfield Unit ท่ี keV ต่างๆ ตงัแต่ 40 ถึง 140 

keV (รูป 5) 
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ตาราง2  Protocol GSI for Uninary track Stones สําหรับเคร่ืองเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ยีห้่อง GE   

 

Type Discovery CT750HD Revolution CT 

Oral/Rectal/IV Contrast None 

Position Supine 

Scan Type Helical 

GSI Preset GSI22 GE abdomen NC 

Scan Sequence Scout AP & Lateral 

 Non Contrast 

Coverage 2 cm above kidney to pubic symphysis 

Scan Direction Superior to Inferior 

Respiration Breath in & Hold breath 

Thickness & Reconstruction Recon 1: QC check 5.0 mm 

 Recon 2: Abdo 1.25 mm Monochromatic 

image 70 keV & On Data File 

Rotation Time 0.7 s 0.8 s 

kVp(Fast kVp switching)  80 & 140  

mA Preset GSI 22 GSI manual 275 mA 

Detector Coverage 40 mm 80 mm 

Pitch 1.375:1 0.992:1 

DFOV Cover abdomen 

Algorithm Standard 

Post processing Software: GSI Viewer (Renal Stone) 

 

3.  ขวาบน แสดงภาพ Axial ของผูป่้วยท่ีจะ

นาํมาใช้ในการระบุตาํแหน่งของน่ิวท่ีจะวิเคราะห์ชนิด

ของน่ิวในไต 

4.  ขวาล่าง แสดงภาพ Coronal ของผูป่้วยท่ีจะ

นาํมาใช้ในการระบุตาํแหน่งของน่ิวท่ีจะวิเคราะห์ชนิด

ของน่ิวในไต ซ่ึงสามารถวาง ROI (Region of Interest) 

ไดท้ั้งจากภาพ Axial หรือ Coronal 
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รูป 1 หนา้จอโปรแกรม GSI for remal stone 

 

 

 

 
รูป 2 การวาง ROI ตรงกอ้นน่ิวจากภาพ Axial, Coronal และ Sagittal 
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รูป 3 หนา้จอสาํหรับเลือก known materials   

 

 

 

 
รูป 4 Histogram จากโปรแกรมวเิคราะห์ แสดงค่า Effective atomic number (Zeff) ของ Known material และน่ิว ในรูปแบบของกราฟแท่ง

สีต่างๆ  
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รูป 5 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งค่า HU (Hounsfield Unit)  และคา่พลงังานเป็น keV 

สรุป 

 Gemstone Spectral Imaging (GSI) เป็นเทคนิค

ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์หาชนิดของน่ิวในไต ซ่ึงใชเ้วลาใน

การตรวจน้อย มีความแม่นยาํสูง ขั้นตอนการตรวจไม่

ยุ่งยากซับซ้อนและมีความปลอดภัย สามารถช่วยให้

แพทยแ์ปลผลชนิดของน่ิวในไตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นาํไปสู่

การวางแผนการรักษาท่ีถูกตอ้งท่ีเหมาะสมสําหรับผูป่้วย

แต่ละราย 
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ตัวอย่างการวเิคราะห์ 

 

 
 

 
 

กราฟแท่งสีชมพูอ่อนคือ ก้อนน่ิว มี

ค่า Effective atomic number 

(effective –Z) ใกลเ้คียงกบักราฟแท่ง

สี ช ม พู เ ข้ ม  ซ่ึ ง เ ป็ น ค่ า  Effective 

atomic number ของ CaOxMono 

ดั ง นั้ น  ก้ อ น น่ิ ว ท่ี วิ เ ค ร า ะ ห์ มี

ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ เ ป็ น น่ิ ว เ ป็ น 

CaOxMono มากท่ีสุด 

กราฟแท่งสี เหลืองคือ ก้อนน่ิว มี

กราฟ 3 แท่ง แสดงให้เห็นวา่ในกอ้น

น่ิวนั้นมีส่วนประกอบของน่ิวหลาย

ชนิด จากการวดั ROI มีค่า Effective 

atomic number (effective–Z) 

ใกล้เ คียงกับกราฟแท่งสีชมพูเข้ม 

และ กราฟแท่งสีเขียว แสดงให้เห็น

ว่ า น่ิ ว ท่ี ทํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ มี

ส่วนประกอบของน่ิว  CaOxMono  

และ CaOxDi 
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