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บทคัดย่อ 
การตรวจเพทซีที เป็นการตรวจดว้ยวิธีทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ส าหรับดูการท างานระดบัเมตาบอลิสซึมของ

เซลล ์ภาพจากการตรวจสามารถแสดงขอ้มูลทั้งทางดา้นชีววิทยาโมเลกุลและต าแหน่งกายวิภาคของเซลลท่ี์ผิดปกติ ท า
ให้เป็นประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โรคทางสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด การตรวจเพทซีทีจดัเป็น
เทคโนโลยขีั้นสูง มีความซบัซอ้นและมีขอ้จ ากดัในผูป่้วยแต่ละกลุ่มแต่ละโรค  บทความวิชาการน้ี น าเสนอการพยาบาล
ผูป่้วยท่ีมารับการตรวจเพทซีทีสแกนเพื่อให้เห็นว่าพยาบาลเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อน  
ขณะและหลงัการตรวจ เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บการตรวจวินิจฉยัท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว และปราศจากภาวะแทรกซอ้นต่าง ๆ โดย
ท่ีพยาบาลตอ้งไดรั้บความปลอดภยัจากการปฏิบติังานดว้ยเช่นกนั  

ค าส าคญั การตรวจเพทซีที; การพยาบาล; ความปลอดภยัทางรังสี 
 

Abstract 
  PET /  CT scan is a nuclear medicine examination to evaluate cellular metabolism.  PET /  CT imaging can 
demonstrate both molecular biological and anatomical abnormalities of the cell, which is useful for diagnosing 
cancer, neurological diseases and cardiovascular diseases.  PET /  CT scan is an advanced technology, which is also 
complicated and has limitations in regard of specific patients and diseases. This article presents nursing instruction for 
the patients who come to perform PET / CT scan, to demonstrate the important role of nurses in patient preparation 
since prior to, during and after. The examination, therefore, the patients will get accurate and fast diagnosis without 
any complications while the nurses are still safe during perform the work. 

Keywords: PET/CT examination, Nursing, Radiation safety 
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การพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการตรวจเพทซีทีสแกน 
( PET/CT scan) 

ก ารต รวจ เพ ท ซี ที  ห รือ  Positron emission 
tomography with computed tomography ( PET/CT) คือ 
การตรวจดว้ยวิธีทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ส าหรับดูการ
ท างานระดับเมตาบอลิสซึม (metabolism) ของเซลล ์ 
โดยอาศัยการถ่ายภาพทางรังสีเพื่อตรวจรังสีแกมมา
พลังงานสูงท่ีแผ่ออกจากตัวผูป่้วยหลังจากได้รับสาร
เภสัชรังสีท่ีให้อนุภาคโพซิตรอนเขา้ไปในร่างกาย  ท า
ให้สามารถประเมินขอ้มูลทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
ขอ ง เซ ลล์นั้ น  ๆ  ร่ วม กับ ก าร ถ่ ายภ าพ เอกซ เรย์
คอมพิวเตอร์(CT) ซ่ึงจะแสดงข้อมูลทางกายวิภาค  
ดงันั้นการตรวจ 18 F – FDG PET/CT แพทยห์รือผูต้รวจ
จะได้รับขอ้มูลทั้ งด้านชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์และ
ต าแหน่งกายวิภาคท่ีแสดงความผิดปกติของเซลล์ใน
คราวเดียวกัน  แพทยจึ์งสามารถวางแผนการรักษาได้
ถูกต้องและแม่นย  าข้ึน ส าหรับสารเภสัชรังสี ท่ี ถูก
น ามาใช้ในการตรวจมาก ท่ี สุดใน ปัจจุบัน  ได้แ ก่  
Fluorine - 1 8  fluorodeoxyglucose (  1 8F – FDG)  ซ่ึ ง มี
โม เลกุลคล้ายค ลึงกับน ้ าตาลกลูโคส  จึงใช้ตรวจ
ขบวนการเมตาบอลิสซึม (metabolism) ของการใช้
น ้ าตาลในเซลลท่ี์ผดิปกติ  โดยส่วนใหญ่แลว้เซลลม์ะเร็ง
หรือเซลลท่ี์มีการอกัเสบจะมีการใชน้ ้ าตาลมากกว่าเซลล์
ปกติท าใหส้ามารถตรวจพบการสะสมของสารเภสัชรังสี
18F – FDG เพิ่มข้ึนไดจ้ากการถ่ายภาพ 18 F – FDG PET 
/CT ในต าแหน่งดงักล่าว[1] 

โดยปกติการตรวจ 18 F – FDG PET/CT ใช้
วิ นิ จฉั ยความผิดปกติใน  3  ก ลุ่มโรคหลัก  ได้แ ก่ 
โรคมะเร็ง โรคทางสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด แต่
ทั้งน้ีพบว่าร้อยละ 90 เป็นการตรวจทางดา้นโรคมะเร็ง   

เน่ืองจากในปัจจุบนัโรคมะเร็งมีอุบติัการณ์สูงข้ึนและ
เป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอนัดบัต้นๆของประเทศ  การ
ตรวจ 18 F – FDG PET/CT สามารถประเมินระยะของ
มะเร็ง(staging) ประเมินการกลับเป็นซ ้ าของมะเร็ง 
(restaging) และช่วยวินิจฉัยแยกกอ้นมะเร็งท่ียงัเหลืออยู ่
(residual tumor) ภายหลังรักษาส้ินสุด  อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้การตรวจ  18  F – FDG PET/CT เพื่ อวิ นิ จฉัย
โรคมะเร็งจะมีประโยชน์อยา่งมากแต่ยงัพบขอ้จ ากดัจาก
การตรวจ โดยอาจพบผลลบลวง (false negative) เช่น 
ในรอยโรคท่ีมีขนาดเลก็ท าให้มีการดูดจบัสารเภสัชรังสี
18F – FDG ได้น้อยหรือมะเร็งท่ี มี เน้ือตาย (necrosis)  
นอกจากผลลบลวงจากการตรวจท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ 
ยงัสามารถพบผลบวกลวง(false positive) จากการตรวจ
ได้ เช่น การสะสมของสารเภสัชรังสี 18F – FDG ใน
เน้ือเยื่อปกติท่ีส าคัญได้แก่ ในล าไส้และในกระเพาะ
ปัสสาวะ, รอยโรคท่ีเกิดจากการอักเสบหรือติดเช้ือ,  
ต าแหน่งท่ีไดรั้บการฉายรังสี,  แผลผา่ตดั, ท่อระบายต่าง 
ๆ catheter และ colostomy เป็นตน้  รวมถึงขอ้จ ากดัจาก
ภ า ว ะ ข อ ง ผู ้ ป่ ว ย  ไ ด้ แ ก่  ผู ้ ป่ ว ย ท่ี ก ลั ว ท่ี แ ค บ 
(claustrophobia ) หรือกลวัอุโมงค์แคบ  ส าหรับผูป่้วย
เบาหวานอาจเกิดขอ้จ ากดัในการตรวจในกรณีท่ีผูป่้วย
ควบคุมระดับน ้ าตาลได้ไม่ดี โดยหากผูป่้วยมีระดับ
น ้ าตาลในเลือดสูงเม่ือฉีดสารเภสัชรังสี 18  F – FDG เขา้
ไปจะท าให้เซลล์ดูดจบัสารเภสัชรังสี 18F – FDG ซ่ึงมี
องคป์ระกอบเป็นน ้ าตาลเช่นกนัไดล้ดลง ดงันั้นผลตรวจ
ท่ีไดอ้าจจะไม่ถูกตอ้ง[2]   ส าหรับผูป่้วยบางรายแพทย์
อาจพิจารณาฉีดสารทึบรังสี (contrast  media) เขา้ทาง
หลอดเลือดด าในขณะท่ีท าการถ่ายภาพ CT  เพื่อให้เห็น
พยาธิสภาพของโรคชดัเจนยิง่ข้ึน   สารทึบรังสี (contrast  
media) ท่ีใชด้งักล่าวอาจส่งผลขา้งเคียงต่อไตและอาจท า
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ให้เกิดอาการแพไ้ด้ ตั้ งแต่ระดับน้อย(mild) ปานกลาง
(moderate) จนถึงระดบัรุนแรง(severe) ซ่ึงหากเกิดการ
แพ้ในระดับ รุนแรงอาจส่งผลให้ผู ้ป่วยเสียชีวิตได ้  
นอกจากน้ีการตรวจ PET/CT ไม่ควรตรวจในหญิง
ตั้งครรภ์ เน่ืองจากทารกในครรภ์อาจได้รับความเส่ียง
จากรังสีท่ีไดจ้ากทั้งสารเภสชัรังสีและจาก CT[3] 
  ในประเทศไทยเร่ิมมีการตรวจ 18 F – FDG 
PET/CT  มาตั้งแต่ พ.ศ.2549 ส าหรับในโรงพยาบาลศิริ
ราช เร่ิมมีการบริการตรวจ PET/CT คร้ังแรกในปลายปี 
พ.ศ.2549   สถิติการตรวจ 18 F – FDG PET/CT ของ
โรงพยาบาลศิริราชตั้ งแต่ปี พ.ศ.2556-2562  มีผูป่้วย 
จ านวนปีละ 261, 252, 299,  410, 320, 370 และ 394 
ราย/ปี ตามล าดบั (รายงานประจ าปี, สาขาวิชาเวชศาสตร์
นิวเคลียร์)  ซ่ึงมีแนวโนม้ของจ านวนผูม้ารับบริการเพิ่ม
สูงข้ึนทุกปี   การตรวจ 18 F – FDG PET/CT  จัดเป็น
เทคโนโลยีขั้นสูง มีความซับซ้อนและมีข้อจ ากัดใน
ผูป่้วยแต่ละกลุ่มแต่ละโรค  ดงันั้นพยาบาลผูป้ฏิบติังาน
จึงควรมีความรู้ความเขา้ใจในการตรวจและสามารถให้
การดูแลผู ้ป่วยได้ทั้ งก่อน ขณะและหลังการตรวจ 
นอกจากน้ียงัตอ้งครอบคลุมถึงการดูแลในดา้นจิตใจและ
ใหค้  าแนะน าในดา้นสิทธิการรักษาใหแ้ก่ผูป่้วยได ้

พยาบาลเป็นผูมี้บทบาทส าคัญในการเตรียม
ความพร้อมในการตรวจหากพิจารณาตามแนวคิด 2P 
safety goal ซ่ึ งประกอบไปด้วย personal safety และ 
patient safety  จะเห็นได้ชัดว่าบทบาทพยาบาลในการ
ดูแลผูป่้วย 18 F – FDG PET/CT ต้องประกอบไปด้วย 
การดูแลให้ผูป่้วยปลอดภัยโดยใช้องค์ความรู้เก่ียวกับ
โรค วิธีการตรวจรักษา และความรู้ทางดา้นการพยาบาล 
ไดแ้ก่ การประเมิน การตรวจคดักรองผูป่้วย การพิทกัษ์
รักษาสิทธิ การเตรียมผูป่้วยให้พร้อมในการตรวจ  ขณะ

ให้การพยาบาล  พยาบาลจะต้องแม่นย  าในเร่ืองการ
ประเมินภาวะแทรกซ้อนซ่ึงอาจจะเกิดจากการแพส้าร
ทึบรังสี ซ่ึงหากพยาบาลมีการคัดกรองและสามารถ
ช่วยเหลือผูป่้วยไดท้นัจะท าใหผู้ป่้วยไม่เกิดอาการแพไ้ป
จนถึงขั้นรุนแรงจนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ นอกจาก
บทบาทท่ีจะท าให้ผูป่้วยปลอดภยัแลว้พยาบาลยงัตอ้ง
ป้องกนัให้ตวัเองปลอดภยัจากการไดรั้บรังสีโดยอาศยั
ห ลัก  As low as reasonably achievable (ALARA) คื อ 
การใชป้ริมาณรังสีให้น้อยท่ีสุดโดยไดรั้บผลประโยชน์
มากท่ีสุด มีแนวทางและวิธีการใช้ การป้องกันรังสีท่ี
เหมาะสมกบัสภาพของการปฏิบติังานและควบคุมการ
ใช้ส าร เภสั ช รังสี ให้ อยู่ ในระดับ ขีดจ ากัด เพื่ อลด
ผลกระทบจากรังสีท่ีจะเกิด หลัก 3 ประการ ในการ
ป้องกันอันตรายจากรังสี คือ1) เวลา (time) ต้องใช้
ระยะเวลาท่ีสั้นหรือน้อยท่ีสุดท่ีสามารถให้การพยาบาล
ผูป่้วยได้ครบถ้วน 2) ระยะทาง (distance ) ต้องอยู่ให้
ไกลหรือห่างจากแหล่งก าเนิดรังสีให้มากท่ีสุด 3) วสัดุ
ก าบังรังสี (shielding ) ต้องใช้อุปกรณ์มาช่วยในการ
ก าบงัรังสี ในการใหก้ารพยาบาล จดัเป็น personal safety 
 
กจิกรรมการพยาบาล 

การพยาบาลผูป่้วยท่ีมารับการตรวจ 18F – FDG 
PET/CT  แบ่งออกเป็น 4 ระยะ 

ระยะท่ี 1 วนัท่ีนดัหมายผูป่้วย การพยาบาลท่ีให้
ในระยะน้ีเน้นการให้ขอ้มูลและความรู้แก่ผูป่้วยรวมทั้ง
การคดักรอง ซ่ึงกิจกรรมการพยาบาลมีดงัน้ี 

1. ซกัประวติัเก่ียวกบั ชนิด, ต าแหน่งของโรค, 
สิทธิการรักษา เน่ืองจากค่าตรวจ PET/CT  มี
ราคาสูง(ราคา 20,000-45,000 บาทต่อคร้ัง)  
ท า ให้ ผู ้ ป่ ว ย จ าน วนห น่ึ งไ ม่ ส าม ารถ
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รั บ ผิ ด ช อ บ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ไ ด้  ปั จ จุ บั น
กรมบัญชีกลางพิจารณาเกณฑ์ช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายการตรวจวินิจฉัยด้วย 18F – FDG 
PET/CT  ในกลุ่มผูป่้วยโรคมะเร็ง 6  ชนิด 
คือ มะเร็งต่อมน ้ าเหลือง มะเร็งหลอดอาหาร 
มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปอด มะเร็งไทรอยด ์ 
และมะเร็งล าไส้  ทั้ งน้ีรายละเอียดเก่ียวกับ
ขอ้บ่งช้ีท่ีสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ตามสิทธิกรมบัญชีกลางได้แสดงไว้ใน
ภาคผนวก ก [4] 

2. ซักประวติัโดยเฉพาะประวติัเก่ียวกับการ
รักษา  ซ่ึงอาจส่งผลบวกลวงหรือลบลวงใน
การตรวจได ้ไดแ้ก่ การผา่ตดั การไดรั้บรังสี
รักษา การไดรั้บยาเคมีบ าบดัและการไดรั้บ
ยากระตุน้การท างานของไขกระดูก ซ่ึงควร
นัดตรวจผูป่้วยให้มีระยะเวลาห่างจากการ
รักษาคร้ังหลงัสุดดงัต่อไปน้ี5 
2.1 หลงัผา่ตดัหรือตดัช้ินเน้ือ 6 สปัดาห์ 
2.2 หลงัไดรั้บรังสีรักษา 12 สัปดาห์ 
2.3 หลงัไดรั้บยาเคมีบ าบดัคร้ังสุดทา้ย 4-6 

สปัดาห์ หรืออยา่งนอ้ย 10 วนั หรือใกล้
กบัก าหนดใหย้าคร้ังต่อไปใหม้ากท่ีสุด 

2.4 หลงัไดรั้บยากระตุน้การท างานของไข
ก ร ะ ดู ก ห รื อ  Granulocyte colony-
stimulating factor (GCSF) และ steroid 
2 สัปดาห์  หรือ 1 สัปดาห์กรณี เป็น 
short acting 

3. ซกัประวติั การติดเช้ือต่าง ๆ ภายในร่างกาย 
เน่ืองจากอาจเกิดผลบวกลวง (false positive) 

จากการจับของสารเภสัชรังสี  18F – FDG 
เพิ่มข้ึนในบริเวณเน้ือเยือ่อกัเสบได ้

4. ในหญิงวยัเจริญพนัธ์อายตุั้งแต่ 15  ถึง 49  ปี
ทุกรายตอ้งซักประวติัเก่ียวกบัการตั้งครรภ ์
หรือวันแรกของประจ าเดือนคร้ังสุดท้าย 
(Last Menstrual Period: LMP)   เน่ื องจาก
การตรวจ 18F – FDG PET/CT  ไม่ควรตรวจ
ในหญิงตั้ งครรภ์ เพราะการได้รับรังสีอาจ
ส่งผลเสียถึงทารกในครรภ์ได้  ถ้าพบว่า
ผูป่้วยตั้ งครรภ์หรือสงสัยการตั้ งครรภ์ให้
รายงานแพทยรั์งสี เพื่อพิจารณาส่งตรวจการ
ตั้งครรภ์ (pregnancy test) เพิ่มเติมก่อนการ
ตรวจ  18F – FDG PET/CT  และซักประวติั
การให้นมบุตรเพราะสารเภสัชรังสี18F – 
FDG สามารถขบัออกทางน ้ านมได้ ดังนั้ น
กรณีผูป่้วยอยู่ระหว่างให้นมบุตรให้งดการ
ให้นมบุตรก่อนตรวจ 12 ชั่วโมงและหลัง
ตรวจเสร็จแลว้อีก 12 ชัว่โมง[5] 

5. ซกัประวติัเก่ียวกบัการแพย้า แพส้ารทึบรังสี 
โ รคห อบ หื ด  โ รค ภู มิ แ พ้  โ รค หั ว ใจ 
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  
ผูป่้วยบางรายแพทยอ์าจพิจารณาฉีดสารทึบ
รังสี เข้าทางหลอดเลือดด า  ซ่ึ งอาจพบ
ผลขา้งเคียงต่อไตและอาจท าให้เกิดอาการ
แพไ้ด้ โดยหากเกิดในระดับรุนแรงอาจท า
ใหผู้ป่้วยถึงแก่ชีวิตได ้

6. ซักประวติัการใช้ยาต่าง ๆ ในกรณีผูป่้วยท่ี
ไดรั้บ ยา metformin ควรหยุดยา 48 ชัว่โมง
ก่อนตรวจเพื่อลดการจบัสารเภสัชรังสี18F – 
FDG ท่ีล  าไสใ้หญ่ [6] 
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7. ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ก า ร ต ร ว จ เลื อ ด ท า ง
ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก าร ท่ี ส าคัญ ได้ แ ก่  serum 
creatinine, eGFR แล ะ  fasting blood sugar 
โดยมีหลกัการดงัน้ี [7] 
7.1 ผู ้ป่ วย ท่ี มีอายุมากกว่ า 70 ปี  และมี

ประวติัโรคเบาหวาน โรคไต โรคหวัใจ 
และโรคความดันโลหิตสูงควรมีผล
ตรวจเลือดทางห้องปฏิบติัการล่าสุดไม่
เกิน  1 เดือนจนถึงวันตรวจ ผู ้ป่ วย
เบาหวานควรไดรั้บการควบคุมระดับ
น ้ าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน
150 mg/dL  เน่ืองจากระดับน ้ าตาลใน
เลือดสูงท าให้เซลล์จับสารเภสัชรังสี
18F – FDG ได้น้อยท าให้ มี โอกาส
เกิ ด ผ ล ลบ ล ว งได้    ส่ ว น โรค ไต 
โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง
มักจะมีผลต่อค่าการท างานของไต 
ไ ด้ แ ก่   creatinine แ ล ะ  eGFR ข อ ง
ผูป่้วยซ่ึงจะมีผลต่อการพิจารณาการให้
สารทึบรังสีทางหลอดเลือดด า  

7.2 ผูป่้วยอายุน้อยกว่า 70 ปี ควรมีผลตรวจ
เลือดทางห้องปฏิบติัการล่าสุดไม่เกิน 3 
เดือน 

8. ประเมินสภาพผูป่้วย เช่น ประวติักลวัท่ีแคบ 
(claustrophobia) ผูป่้วยตอ้งสามารถนอนน่ิง
บนเตียงตรวจอย่างน้อย 10-15 นาทีได ้
รวมทั้งควรซกัประวติัเก่ียวกบัความสามารถ
ในการยกแขน ข้ึน เห นือศีรษะระหว่าง
ถ่ายภาพในกรณีท่ีตอ้งการตรวจวินิจฉัยรอย
โรคบริเวณทรวงอก แต่กรณีท่ีรอยโรคอยู่

บริเวณศีรษะและล าคอผูป่้วยตอ้งนอนหงาย
แขนวางราบขา้งตวัไดต้ลอดการตรวจทั้งน้ี
หากพบว่าผูป่้วยไม่สามารถนอนถ่ายภาพได้
ในท่าท่ี เหมาะสมควรปรึกษาแพทย์เพื่อ
วางแผนปรับวิธีการถ่ายภาพเป็นกรณีไป  

9. แนะน าให้ผูป่้วยงดรับประทานอาหารและ
เคร่ืองด่ืมทุกชนิดยกเวน้น ้ าเปล่า รวมถึงงด
ก ารให้ ส ารน ้ าท างห ลอด เลื อ ดด า ท่ี มี
ส่วนประกอบของกลูโคส เป็นเวลาอย่าง
น้อย 4-6 ชัว่โมงก่อนการตรวจ เพื่อป้องกนั
ระดับน ้ าตาลในเลือดสูงมารบกวนการจับ
ของสารเภสัชรังสี 18F – FDG โดยในทาง
ปฏิบติัอาจใหค้  าแนะน า ดงัน้ี8 
9.1 ผูป่้วยควรงดรับประทานอาหารหลัง

เท่ียงคืนและเคร่ืองด่ืมทุกชนิดยกเวน้
น ้ าเปล่า หากท าการตรวจในวนัรุ่งข้ึน
ก่อนเวลา 13.00 น. 

9.2 ผูป่้วยควรงดรับประทานอาหารและ
เคร่ืองด่ืมทุกชนิดยกเวน้น ้ าเปล่าหลัง
เวลา 7 .00  น  ห ากท าการตรวจใน
วัน รุ่ ง ข้ึ น ห ลัง เวล า 13 .00  น  โด ย
สามารถรับประทานอาหารเช้าแบบ
อ่อนไดก่้อน 7.00 น 

10. แนะน าให้ผูป่้วยด่ืมน ้ าเปล่าปริมาณ 1 ลิตร
ภายใน 2 ชั่วโมง (ในกรณีท่ีไม่มีขอ้ห้าม
หรือขอ้จ ากัดในการด่ืมน ้ า) ก่อนฉีดสาร
เภสัชรังสี 18F – FDG ทั้ งน้ีการด่ืมน ้ าจะ
ช่วยแยกความแตกต่างระหว่างอวยัวะใน
ช่องท้องและลดปริมาณรังสีท่ีกระเพาะ
ปัสสาวะ[8]  
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11. ผู ้ ป่ ว ย ท่ี มี โ ร ค ป ร ะ จ า ตั ว ส าม า ร ถ
รับประทานยาได้ตามปกติ (ยกเว้นยา 
metformin ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ในขอ้ 6 

12. แนะน าให้ผู ้ป่ วยห ลีก เล่ียงอาหารท่ี มี
คาร์โบไฮเดรตสูง เช่น ขา้ว แป้ง ขนมปัง 
คุกก้ี ถัว่ต่าง ๆ และน ้ าตาล โดย 24 ชัว่โมง
ก่อนตรวจให้เน้นรับประทานอาหารท่ีมี
โปรตีนหรือไขมนัสูง เช่น ไข่ เบคอน ไส้
กรอก เน้ื อวัว  เน้ื อห มู  ชีสห รือผัก ท่ี มี
โ ป ร ตี น สู ง  เ ช่ น  เ ห็ ด  บ ร็ อ ค โ ค ร่ี 
หน่อไม้ฝร่ัง ดอกกะหล ่า บวบ ปวยเล้ง 
แทนเพื่อลดการสะสมของสารเภสัชรังสี
18F – FDG ท่ีกลา้มเน้ือหวัใจ8 

13. แนะน าให้ผูป่้วยงดสูบบุหร่ี เคร่ืองด่ืมท่ีมี
คาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น ้ าอัดลม และ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลเ์ป็นส่วนประกอบ
อยา่งนอ้ย 12 ชัว่โมงก่อนตรวจ 

14. แนะน าให้ผูป่้วยงดการออกก าลงักายแบบ
ท่ีต้องใช้กล้ามเน้ืออย่างหนัก (strenuous 
exercise) เช่น กระโดดเชือก วิ่งจ๊อกก้ิง ยก
น ้ าหนัก เต้นแอโรบิคและไม่ควรเค้ียว
หมากฝร่ังอย่างน้อย 24 ชัว่โมงก่อนตรวจ
เพื่อลดการสะสมของสารเภสัชรังสี  18F – 
FDG ท่ีกลา้มเน้ือ8  

15. ผูป่้วยไม่ควรน าเด็กและสตรีมีครรภม์าใน
วนัตรวจเพื่อป้องกนัการไดรั้บรังสีโดยไม่
จ าเป็น 

16. หากมีประวติัการรักษาและผลการตรวจ
ต่าง ๆ จากโรงพยาบาลอ่ืนให้น าติดตวัมา
ดว้ยมาดว้ยในวนัตรวจ 

17. อธิบายให้ผูป่้วยและญาติเขา้ใจถึงวิธีการ
ตรวจโดยสงัเขป 

 
ระยะท่ี  2 การพยาบาลผู ้ป่วยก่อนและขณะ

ได้รับสารเภสัชรังสี 18F – FDG การพยาบาลท่ีให้ใน
ระยะน้ีเน้นการคัดกรอง การซักประวติัเก่ียวกับการ
เตรียมตัว การให้ขอ้มูลและความรู้แก่ผูป่้วย การดูแล
ผูป่้วยขณะได้รับการฉีดสารเภสัชรังสี 18F – FDG  ซ่ึง
กิจกรรมการพยาบาลมีดงัน้ี 

1. เ ม่ื อ ผู ้ ป่ ว ยม า ถึ งห้ อ งต ร ว จ  พ ย าบ าล
ตรวจสอบช่ือ-นามสกุล อายุ เลขประจ าตวั
โรงพยาบาลกับใบส่งตรวจและใบต่อเวช
ระเบียนเพื่อป้องกนัการตรวจผิดคน (patient 
identification) 

2. ให้ผูป่้วยเปล่ียนใส่ชุดของโรงพยาบาลและ
ให้ถอดเคร่ืองประดับหรือส่ิงท่ีเป็นโลหะ
ออกเพื่อป้องกนัการบดบงัภาพถ่ายรังสี 

3. ประเมินความพร้อมของผูป่้วยทั้ งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ไดแ้ก่ 
3.1 ประเมินสภาพผูป่้วยตรวจสัญญาณชีพ 

เพื่อคัดกรองผูป่้วยตามความเร่งด่วน 
ความดันโลหิต (blood pressure) ควร
อยู่ระหว่าง 90/60-159/110 มิลลิเมตร
ปรอท, อตัราการเตน้ของหัวใจ (pulse) 
ควรอยู่ระหว่าง 40- 130 คร้ังต่อนาที, 
อัตราการหายใจ (respiration) ควรอยู่
ระหว่าง 12-24 คร้ังต่อนาที, อุณหภูมิ
(temperature)อุณหภูมิร่างกายควรอยู่
ระหว่าง 36.5-37.2 องศาเซลเซียส , 
ค ว าม เข้ม ข้น อ อก ซิ เจน ใน เลื อ ด              
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(oxygen saturation) ควรอยู่ ระห ว่ าง 
95% -99%   หากผู ้ป่ วยสัญญาณชีพ
มากกว่าเกณฑ์ให้ผูป่้วยนอนพกั 15-30 
นาที วดัสัญญาณชีพใหม่อีกคร้ัง หาก
ยงัได้ค่าเท่าเดิมรายงานแพทยเ์พื่อสั่ง
การรักษา[9] 

3.2 ซกัประวติัการงดอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
มีน ้ าตาลอยา่งนอ้ย 4-6 ชัว่โมงก่อนการ
ตรวจ  

3.3 การตรวจ 18F – FDG PET/CT อาจมี
การฉีดสารทึบรังสี (contrast  media) 
ร่วมในการตรวจดว้ย จึงจ าเป็นตอ้งซัก
ประวติัการแพย้า, แพส้ารทึบรังสี, ซัก
ป ระวัติ โรคหอบ หื ด ,โรคภู มิ แพ้ , 
โรคหัวใจ, โรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูง  และในกรณีท่ีมีประวติั
ความเส่ียงต่อการแพ้สารทึบรังสีมา
ก่อนในระดับปานกลางหรือรุนแรง 
เช่น เคยมีประวติัผื่นคนัท่ีตอ้งฉีดยาแก้
แพ้หลังฉีดสารทึบรังสี ,  มีอาการหด
เกร็งของหลอดลม, ความดนัโลหิตต ่า, 
ชัก , หัวใจล้มเหลว ให้รายงานรังสี
แพทยเ์พื่อพิจารณางดฉีดสารทึบรังสี  
หรืออาจให้ยาแก้แพ้ก่อนฉีดสารทึบ
รังสีอยา่งนอ้ย 30 นาที เช่น dexametha-
sone และ chlorpheniramine 

3.4  ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ท า ง
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ไ ด้ แ ก่    serum 
creatinine, eGFR แ ล ะ  fasting blood 
sugar และรายงานแพทย ์

3.5 ซักประวติัการขับถ่ายปัสสาวะ กรณี
ผูป่้วยมีปัญหาเร่ืองการกลั้นปัสสาวะ
ควรแนะน าใหใ้ส่ผา้ออ้มส าเร็จรูป หรือ
รายงานรังสีแพทยพ์ิจารณาใส่สายสวน
ปัสสาวะก่อนฉีดสารเภสัชรังสี18F – 
FDG เพื่ อ ป้องการเปรอะเป้ือน รังสี 
เน่ืองจากสารเภสัชรังสี 18  F – FDG 
ขบัออกจากร่างกายทางปัสสาวะเป็น
หลัก โดยการท้ิงผ้าอ้อมส าเร็จรูปท่ี
ผูป่้วยใช้ท่ีมีการเปรอะเป้ือนรังสีนั้ น
ต้องท้ิงในถังขยะติดเช้ือแล้วเก็บโดย
การแยกพกัไวใ้นบ่อขยะรังสีเป็นเวลา 
24 ชัว่โมงจากนั้นจึงน าไปท้ิงแบบขยะ
ติดเช้ือ (ไม่มีรังสี) ตามปกติไดเ้ลย 

4. อธิบายให้ผูป่้วยและญาติเขา้ใจวิธีการตรวจ
โดยสังเขป การใชส้ารทึบรังสี รวมถึงอาการ
ท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดข้ึน ในระหว่าง
การตรวจ ภายหลังการตรวจ และการลด
ปริมาณรังสีภายหลงัการตรวจเสร็จส้ิน ทั้งน้ี
เพื่อให้ผูป่้วยให้ความร่วมมือในการตรวจ
และคลายความวิตกกงัวล 

5. เปิดโอกาสให้ผู ้ป่วยและญาติซักถามข้อ
สงสยัต่าง ๆ 

6. ให้ผูป่้วยและญาติลงนามในใบยินยอมรับ
การตรวจ (consent  form) กรณีผู ้ป่วยไม่
สามารถลงนามไดต้อ้งให้ผูป้กครองหรือผูท่ี้
มีสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมายลงนามแทน  

7. ตรวจวดัระดบัน ้ าตาลในเลือดของผูป่้วยจาก
การเจาะเลือดปลายน้ิวก่อนฉีดสารเภสัชรังสี 
18 F – FDG ถ้าภาวะน ้ าตาลในเลือดสูงกว่า 
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150  mg/dL ให้ ร ายงาน รัง สี แพท ย์เพื่ อ
ป้องกนัระดบัน ้ าตาลในเลือดสูงมารบกวน
การจบัของสารเภสัชรังสี 18F – FDG หากมี
การให้อินซูลินจะตอ้งเวน้ระยะเวลาในการ
ฉีดสารเภสัชรังสี 18F – FDG หลงัใหอิ้นซูลิน 
1-2 ชัว่โมง[5]  

8. ดูแลผูป่้วยให้ไดรั้บการเปิดเส้นหลอดเลือด
ด าโดยใช้เข็มขนาด 20G - 22G และควร
เลือกหลอดเลือดด าท่ีมีขนาดใหญ่ ได้แก่ 
บ ริ เวณด้านในของข้อศอก (antecubital 
vein) ห รือบริเวณแขนด้านหน้า (basilic 
vein) และทดสอบปลายสายว่าอยู่ในหลอด
เลือดด าห รือไม่ด้วย 0.9%  normal saline 
(NSS) ปริมาตร 10-20 มิลลิลิตร  

9. ขั้นตอนการฉีดสารเภสชัรังสี  
9.1 จดัให้ผูป่้วยพกับนเกา้อ้ีหรือเตียงตรวจ

โดยปรับเก้าอ้ีให้ผูป่้วยได้นอนพกัใน
ท่าท่ีสบาย 

9.2 รังสีแพทยท์ าการฉีดสารเภสัชรังสี เขา้
ทางหลอดเลือดด า หลังจากนั้ นรอ
ประมาณ 1 ชั่วโมง จึงจะเร่ิมท าการ
ถ่ายภาพ ในระหว่างน้ีแนะน าไม่ให้
ผู ้ป่ วยพูดคุยห รือมีการเค ล่ือนไหว
ร่างกายตลอดช่วงการจบัของสารเภสัช
รั ง สี  18F – FDG (uptake phase)  เพื่ อ
ป้องกนัไม่ใหส้ารเภสัชรังสี 18 F – FDG 
ไป จับ บ ริ เวณ ก ล้ าม เน้ื อ ท่ี มี ก าร
เคล่ือนไหว10 (ดงัแสดงในรูปท่ี1) 

 
 

 
รูปท่ี 1 การฉีดสารเภสัชรังสี (18-F-FDG) 
(ท่ีมา: ภาพถ่ายจากหอ้ง PET/CT scan โรงพยาบาลศิริราช)  

 
9.3 ควรปรับอุณหภูมิห้องพักผูป่้วยหลัง

ไดรั้บสารเภสัชรังสี 18 F – FDG ไม่ให้
ต  ่ากว่า          24 องศาเซลเซียสและตอ้ง
ห่มผา้ให้ผูป่้วยเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น
ตลอดช่วงการจบัของสารเภสัชรังสี 18F 
– FDG เพื่ อ ป้ อ งกัน ไ ม่ ให้ เกิ ด ก าร
กระตุ้นการท างานของเซลล์ไขมัน 
(brown fat) ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ืออุณหภูมิ
ในร่างกายต ่าท าให้สารเภสัชรังสี 18F – 
FDG ไปจับกลา้มเน้ือบริเวณคอ ไหล่
และหลงั ท าให้รบกวนการแปลผลของ
แพทย[์8] 

9.4  แนะน าให้ผูป่้วยด่ืมน ้ าเปล่าประมาณ 
0.5 ลิตรในช่วงรอ 1 ชัว่โมง (ในกรณีท่ี
ไม่มีขอ้หา้มหรือขอ้จ ากดัในการด่ืมน ้ า) 
เพื่อช่วยแยกความแตกต่างระหว่าง
อวยัวะในช่องทอ้งและลดปริมาณรังสี
ท่ีกระเพาะปัสสาวะ[8] 

9.5  แนะน าให้ผูป่้วยปัสสาวะบ่อย ๆ และ
ให้ ผู ้ป่ วยปัสสาวะก่อน เร่ิมท าการ
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ถ่ายภาพและหลงัถ่ายภาพส้ินสุดเพื่อลด
ปริมาณรังสีในกระเพาะปัสสาวะ[8] 

 
  ระยะท่ี 3 การพยาบาลผูป่้วยระหว่างการตรวจ
ด้วยเคร่ือง PET/CT  การพยาบาลท่ีให้ในระยะน้ี เน้น
การดูแลผูป่้วยขณะนอนถ่ายภาพ การดูแลผูป่้วยท่ีไดรั้บ
การฉีดสารทึบรังสี (contras media) ตลอดจนการเฝ้า
ระวงัภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงกิจกรรม
การพยาบาลมีดงัน้ี 

1. ดูแลผู ้ป่วยเข้าห้องตรวจและช่วยนักรังสี
การแพทยใ์นการจัดท่าของผูป่้วยบนเตียง
ตรวจตามแผนการตรวจ ใหผู้ป่้วยนอนตรวจ
ในท่านอนหงาย ศีรษะอยู่ท่าตรงในช่อง
อุปกรณ์ตรวจ (block) ยกแขนทั้งสองขา้งข้ึน
วางบนหมอนเหนือศีรษะหรือราบขา้งล าตวั
ตามแผนการตรวจและแนะน าใหผู้ป่้วยนอน
น่ิงๆ (ดงัแสดงในรูปท่ี 2) 

 
 

  
รูปท่ี 2 ผูป่้วยนอนหงายราบและยกแขนเหนือศีรษะทั้งสองขา้ง 
(ท่ีมา: ภาพถ่ายจากหอ้ง PET/CT scan โรงพยาบาลศิริราช) 
 
 
 

2. ขั้นตอนปฏิบติัส าหรับผูป่้วยท่ีไดรั้บการฉีด
สารทึบรังสี 
2.1 พยาบาลเตรียมสารทึบรังสีดว้ยเทคนิค

ปราศจากเช้ือตามค าสั่ งแพทย์ การ
พิจารณาเลือกใช้ชนิดของสารทึบรังสี
ของรังสีแพทยข้ึ์นอยู่กับค่า eGFR ใน
ก ร ณี ผู ้ ป่ ว ย มี ค่ า  eGFR 3 0 -4 4 
ml/min/1.73m2 รังสีแพทยจ์ะพิจารณา
เลือกใช ้low หรือ iso-osmolar contrast 
media และลดปริมาณโดยไม่กระทบ
ต่อการวิ นิ จฉัย  ในกรณี ผู ้ป่ วยมี ค่ า 
eGFR น้ อ ยก ว่ า  3 0  ml/min/1 .73m2 
แสดงใหเ้ห็นวา่ผูป่้วยมีภาวะการท างาน
ของไตท่ีไม่ดีรังสีแพทย์จะพิจารณา
ตรวจโดยไม่ใชส้ารทึบรังสี  

2.2 ทดสอบต าแหน่งของปลายเขม็โดยการฉีด 
0.9%normal saline (NSS) ปริมาตร10-20 
มิลลิลิตรผ่าน extension with T เขา้หลอด
เลือดด าภายใน 40 วินาทีส าหรับการตรวจ
อวยัวะในช่องอกและ 80 วินาทีส าหรับการ
ตรวจอวยัวะในช่องท้องเพื่อให้มั่นใจว่า
ปลายเขม็อยูใ่นหลอดเลือดด า หลงัจากนั้น
น าสาย extension with T ต่อเขา้กับเคร่ือง
ฉีดสารทึบรังสีเพื่อเตรียมฉีดสารทึบรังสี
ใหก้บัผูป่้วย  

2.3 ดูแลให้ผูป่้วยไดรั้บการฉีดสารทึบรังสีเขา้
ทางหลอดเลือดด า แนะน าผูป่้วยว่าอาจมี
ค ว าม รู้ สึ ก ร้ อน วูบ ว าบ ต าม ร่ างก าย
ประมาณ 1-2 นาทีหลงัฉีดสารทึบรังสี ซ่ึง
อาการน้ีจะหายไปไดเ้องไม่ตอ้งวิตกกงัวล 
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2.4 แจง้ผูป่้วยว่าหากรู้สึกปวด ร้อนต าแหน่งท่ี
มีการแทงเข็มให้แจ้งพยาบาลทันที และ
พยาบาลตอ้งหมัน่สังเกตบริเวณท่ีแทงเข็ม 
หากเกิดการร่ัวซึมของสารทึบรังสีควรหยดุ
ฉีดสารทึบรังสีทันที รายงานรังสีแพทย์
เพื่อประเมินระดบัความรุนแรงของภาวะ
สารทึบรังสีร่ัวซึมออกนอกหลอดเลือดด า 

3. ในรายท่ีรังสีแพทยใ์หท้ าการตรวจต่อโดยใช้
สารทึบรังสีพยาบาลตอ้งเปิดหลอดเลือดด า
ใหม่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม เฝ้าระวงัอาการ
ไม่พึงประสงค์จากสารทึบรังสีทางหลอด
เลือดด า โดยแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ [11] 
3.1 ระดับ น้ อ ย  (mild or minor reaction) 

หมายถึง มีอาการเลก็นอ้ยและอาการคง
อยู่ไม่นาน ได้แก่  รู้สึก ร้อนวูบวาบ 
คล่ืนไส้อาเจียน ไอ จาม มีผื่นข้ึน หน้า
แดง คอแดง รายงานรังสีแพทยแ์ละอาจ
ไม่ต้องให้การรักษาใด ๆ นอกจาก
ค าแนะน า พูดคุยให้ก าลังใจและเฝ้า
ระวงัอาการอยา่งใกลชิ้ด 

3.2 ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง  (moderate or 
intermediate reaction) หมายถึง อาการ
เป็นมากข้ึน ได้แก่ ผื่นลมพิษ คล่ืนไส ้
อาเจียนมาก ตาบวม หน้าบวม หรือมี
อาการหลายอยา่งร่วมกนั ใหรี้บรายงาน
รังสีแพทยเ์พื่อพิจารณาใหย้าแกแ้พ ้เช่น 
chlorpheniramine ปริมาณ 10  mg เข้า
ทางหลอดเลือดด าหรือ dexamethasone
ปริมาณ 5 mg เข้าทางหลอดเลือดด า
และเฝ้าระวงัอาการอยา่งใกลชิ้ด 

3.3 ร ะ ดั บ รุ น แ ร ง  ( severe or major 
reaction) หมายถึง อาการท่ีเป็นรุนแรง
มากจนอาจถึงแก่ชีวิต จ าเป็นต้องให้
การรักษาโดยรีบ ด่วน ท่ี สุด  ได้แ ก่ 
หายใจชัด  เสียงแหบ  หายใจมีเสียง 
wheeze เหน่ือยหอบ ชัก หมดสติ และ
อาจมีอาการในหลายระบบร่วมกัน 
ไดแ้ก่ ระบบทางเดินหายใจ มีหลอดลม
หดเกร็ง  หอบเหน่ือย เสียงแหบ  และมี
อาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือด 
มีความดนัโลหิตต ่า และระบบผิวหนัง 
มี ล ม พิ ษ  ห น้ า บ ว ม  ป า ก บ ว ม 
(angioedema) จน เกิ ดภ าวะ ช็ อคได ้
เรียกว่า ปฏิกิ ริยา anaphylactoid  เม่ือ
พบว่าผูป่้วยมีอาการดังกล่าว ให้หยุด
การให้สารทึบรังสี รายงานรังสีแพทย ์
ดูแลให้การพยาบาลช่วยเห ลือตาม
อาการ ทั้ ง น้ีพยาบาลต้องเตรียมรถ
ฉุกเฉินและอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้พร้อม
ใชต้ลอดเวลา 

4. เ ม่ื อ ผู ้ ป่ ว ย ได้ รั บ ก ารต รวจ  1 8F – FDG 
PET/CT ครบตามแผนการตรวจ ดูแลให้
ผูป่้วยลงจากเตียงตรวจและให้ผูป่้วยรอพกั
ในห้องรอดูอาการเพื่อติดตามอาการหลัง
ตรวจ 

 
ระยะท่ี 4 การพยาบาลผูป่้วยหลงัการตรวจเสร็จส้ิน  

การพยาบาลผูป่้วยระยะน้ีจะเน้นการเฝ้าระวงัอาการไม่
พึงประสงคจ์ากสารทึบรังสี ซ่ึงกิจกรรมการพยาบาลมี
ดงัน้ี 
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1. ตรวจวดัและบนัทึกสัญญาณชีพ 
2. ติดตามและเฝ้าระวงัอาการไม่พึงประสงค์

จากสารทึบรังสีทางหลอดเลือดด าและ
ภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจอย่างน้อย 30 
นาที เพื่อระวงัอาการแพท่ี้อาจเกิดข้ึนตามมา
ได ้ 

3. หากผูป่้วยมีภาวะร่ัวซึมของสารทึบรังสีออก
นอกหลอดเลือดด า (extravasation) ควร
ปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี[12]  
3.1 ยกแขนหรืออวยัวะท่ีมีการร่ัวซึมออก

นอกหลอดเลือดด าของสารทึบรังสีให้
สูงกว่าระดับหัวใจเพื่อลดอาการบวม
และเพิ่มการไหลเวียนของเลือดกลบัสู่
หวัใจไดดี้ข้ึน  

3.2 ดูแลประคบดว้ยความเยน็เป็นเวลา 15-
60 นาที เม่ือผูป่้วยกลบับา้นแนะน าให้
ผูป่้วยประคบเยน็วนัละ 3 คร้ัง เป็นเวลา 
15-60 นาที  ประมาณ  1-3 วัน  ห รือ
ประคบจนกว่าอาการบวมจะหายไป 
ห รือในบางรายแพทย์พิ จารณาให ้
silver sulfadiazine ทาบริเวณ ท่ี มีการ
ร่ัวซึมของสารทึบรังสีเพื่อป้องกนัการ
ติดเช้ือและ/หรือ corticosteroids ชนิด
ทาเพื่อลดการอกัเสบ  

3.3 ให้สั งเกตอาการนานประมาณ  2 -4 
ชัว่โมงโดยดูว่ามีการบวมหรือปวดมาก
ข้ึนหรือไม่ มีการเป ล่ียนแปลงของ
เน้ื อ เยื่อ  (tissue sensation) ห รือ มี ตุ่ม
พอง (blistering) ห รือไม่  ซ่ึ งห าก มี
อาการเหล่าน้ีใหร้ายงานรังสีแพทย ์

3.4 ภายหลงัจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
พยาบาลโทรติดตามอาการของผูป่้วย
ทางโทรศพัท์ อย่างน้อยทุกวนัจนกว่า
ผูป่้วยจะมีอาการดีข้ึน หากผูป่้วยอาการ
ไม่ดีข้ึนแนะน าให้มาพบแพทยเ์พื่อสั่ง
ยาหรือสัง่การรักษา 

3.5 พยาบาลเขียนบนัทึกทางการพยาบาล
โดยละเอียดลงในแฟ้มประวติั พร้อม
ทั้ งให้ค  าแนะน าแก่ผู ้ป่ วยและญาติ
ทราบ ในรายท่ีมีอาการแพย้า/สารทึบ
รังสี ควรส่งต่อศูนยแ์พย้า (ADR) เพื่อ
ประเมินการแพ้และออกบัตรแพ้ยา
ให้แก่ผูป่้วยและแนะน าผูป่้วยให้น า
บัตรแพ้ยามาด้วยทุกคร้ังท่ีมาติดต่อ
โรงพยาบาล 

4. เม่ือผู ้ป่วยปลอดภัยจากการตรวจ ไม่เกิด
อาการไม่พึงประสงค์จากสารทึบรังสี สาร
เ ภ สั ช รั ง สี 1 8 F – FDG แ ล ะ ไ ม่ มี
ภาวะแทรกซอ้นจากการตรวจ ดูแลถอดเขม็
และกดหา้มเลือดประมาณ 2-5 นาที[13] 

5. ให้ค  าแนะผูป่้วยและญาติเก่ียวการปฏิบติัตวั
เม่ือกบับา้น ดงัต่อไปน้ี[14] 
5.1 ผูป่้วยสามารถท ากิจวตัรประจ าวนัและ

รับประทานอาหารไดต้ามปกติ 
5.2 แนะน าใหผู้ป่้วยด่ืมน ้ ามาก ๆ อยา่งนอ้ย 

1-2 ลิตร ภายใน 24 ชัว่โมง (ในกรณีท่ี
ไม่มีขอ้หา้มหรือขอ้จ ากดัในการด่ืมน ้ า) 
เพื่อช่วยขับสารเภสัชรังสี 18F – FDG 
และสารทึบรังสีออกทางปัสสาวะ  
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5.3 แนะน าให้ผูป่้วยปัสสาวะลงชักโครก
กดน ้ า 2-3 คร้ัง อย่าปัสสาวะลงพื้นเพื่อ
ป้องกนัการเปรอะเป้ือนรังสี                                         

5.4 หลีกเล่ียงการอยู่ใกลชิ้ดเด็กและสตรีมี
ครรภภ์ายใน 24 ชัว่โมงหลงัตรวจเสร็จ                                                                 

5.5 สังเกตอาการผดิปกติท่ีตอ้งมาพบแพทย์
ทันที ได้แก่ บวมแดงต าแหน่งท่ีแทง
เข็มหรือบริเวณหลอดเลือดท่ีฉีดสาร
ทึบรังสี มีไข้สูง มีผื่นลมพิษ คันตาม
ร่างกาย แน่นหน้าอก หายใจล าบาก 
ปัสสาวะออกน้อยกว่าปกติ ปัสสาวะ
ล าบาก                                         

6. การรับผลการตรวจ กรณีพบแพทยภ์ายใน
โรงพยาบาล ให้ไปพบแพทยผ์ูส่้งตรวจตาม
นัดไม่ต้องมารับผลตรวจ ท่ีห้ องตรวจ 
เน่ืองจากผลการตรวจจะถูกรายงานเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล ซ่ึง
แพทยส์ามารถเรียกดูผลการตรวจไดท่ี้ห้อง
ตรวจ กรณีท่ีผูป่้วยน าผลไปต่างโรงพยาบาล
ให้ผู ้ป่วยหรือญาติมารับผลภายหลังการ
ตรวจประมาณ 2 วนัท าการ 

 
สรุป 
  พยาบาลเป็นผูมี้บทบาทส าคัญในการเตรียม
ความพร้อมในการตรวจ18F – FDG  PET/CT ตั้งแต่ก่อน
ตรวจ ขณะและภายหลงัการตรวจ  เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บ
การตรวจวินิจฉัยท่ีถูกต้อง รวดเร็ว และปราศจาก
ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ  โดยพิจารณาตามแนวคิด 2P 
safety goal ซ่ึ งประกอบไปด้วย personal safety และ 
patient safety  บทบาทพยาบาลในการดูแลใหผู้ป่้วยท่ีมา

รับการตรวจ 18F – FDG  PET/CT ปลอดภัย  (patient 
safety) ประกอบไปด้วย  การเตรียมความพร้อมก่อน
ตรวจล่วงหน้าทั้ งทางด้านร่างกายและจิตใจ การให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัการตรวจ การซกัประวติัเก่ียวกบัการรักษา
ท่ี ได้ รับ ก่อนการส่งตรวจ 18F – FDG  PET/CT การ
ตรวจสอบผลการตรวจเลือดทางห้องปฏิบติัการ การให้
ค  าแนะน าการปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสมแก่ผูป่้วยเพื่อให้
สามารถเขา้รับการตรวจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตลอดจนพิทกัษ์
รักษาสิทธิของผู ้ป่วย ในวันท่ีผู ้ป่วยมารับการตรวจ
พยาบาลจะตอ้งซักประวติัเก่ียวกบัการเตรียมตวัต่าง ๆ 
คดักรองผูป่้วยตามความเร่งด่วน อธิบายให้ผูป่้วยและ
ญาติเขา้ใจวิธีการตรวจ การฉีดสารทึบรังสี รวมถึงอาการ
ท่ีไม่พึงประสงคท่ี์อาจเกิดข้ึน ในระหว่างและ ภายหลงั
การตรวจ เพื่อให้ผูป่้วยคลายความวิตกกังวลและให้
ความร่วมมือ ในขณะท าการตรวจพยาบาลตอ้งเฝ้าระวงั
ประเมินอาการและการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อให้
การพยาบาลไดร้วดเร็ว ซ่ึงจะท าให้ผูป่้วยปลอดภยัจาก
ภาวะแทรกซอ้น รวมทั้งการเตรียมยาและอุปกรณ์ในการ
ช่วยชีวิตให้ครบและพร้อมใช ้เป็นตน้  นอกจากน้ีแลว้
พยาบาลยงัตอ้งป้องกนัให้ตวัเองปลอดภยัจากการไดรั้บ
รังสีโดยใช้อาศยัหลกั As low as reasonably achievable 
(ALARA) คือการใชป้ริมาณรังสีให้นอ้ยท่ีสุดโดยไดรั้บ
ผลประโยชน์มากท่ีสุด มีแนวทางวิธีการใชก้ารป้องกนั
รังสีท่ีเหมาะสมกบัสภาพของการปฏิบติังานและควบคุม
การใช้สารเภสัชรังสีให้อยู่ในระดับขีดจ ากัดเพื่อลด
ผลกระทบจากรังสี โดยใชห้ลกั3ประการ ในการป้องกนั
อนัตรายจากรังสี ไดแ้ก่ เวลา (time) ระยะทาง (distance 
) และวสัดุก าบงัรังสี (shielding )ในการให้การพยาบาล 
จดัเป็น personal safety  เพื่อให้ไดรั้บความปลอดภยัใน
การปฏิบติังานดว้ย 
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