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บทความวจิัย 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ เพื่อสํารวจความยินยอมและปัจจยัต่างๆของผูป่้วยท่ีเขา้รับการตรวจอลัตร้าซาวด์ ท่ีมีนิสิตแพทยเ์ขา้เรียน

และตรวจร่วมกบัอาจารยแ์พทยเ์พื่อเป็นขอ้มูลสาํหรับผูป่้วยและการศึกษาทางการแพทยต่์อไป 

วิธีการ ศึกษาขอ้มูลยอ้นหลงัจากแบบสอบถามผูป่้วยท่ีเขา้รับการตรวจอลัตร้าซาวด์ท่ีโรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 สอบถามเก่ียวกบัความยินยอมหรือไม่ยินยอมและเหตุผลในการให้

มีนิสิตแพทยร่์วมเขา้เรียนฝึกปฏิบติัและตรวจอลัตร้าซาวด์ร่วมกบัอาจารยแ์พทย ์

ผลการศึกษา มีผูป่้วยท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวนทั้งส้ิน 213 คนอายเุฉล่ีย 51 ปี (หญิง 77% ชาย 33%) ผูป่้วยตอบยินยอม

ให้นิสิตแพทยเ์ขา้เรียนและตรวจร่วมกบัอาจารยแ์พทย ์171 คน (81.7%) ส่วนใหญ่เหตุผลเพื่อการศึกษา (97.7%) ผูป่้วย

ตอบไม่ยินยอมส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง (94.9%) สาเหตุท่ีไม่ยินยอมส่วนใหญ่เน่ืองจากอาย (70.3%) อลัตร้าซาวด์ส่วนเตา้

นมเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการไม่ยินยอม ในผูป่้วยท่ีตอบไม่ยินยอมผูป่้วยส่วนใหญ่จะเปล่ียนใจยินยอมในการตรวจ

อลัตร้าซาวดค์ร้ังต่อไปถา้เป็นนกัศึกษาแพทยห์ญิงเขา้ตรวจและไม่ใช่ส่วนในร่มผา้ 

สรุป จากผลการศึกษาพบวา่ผูป่้วยส่วนใหญ่ยินยอมให้นิสิตแพทยเ์ขา้เรียนและตรวจร่วมกบัอาจารยแ์พทยเ์น่ืองจากเพื่อ

เป็นการศึกษา ในกลุ่มท่ีไม่ยินยอมเกือบทั้งหมดเป็นผูห้ญิงและเหตุผลสําคญัและเป็นส่วนใหญ่คือความอาย และอาจ

เปล่ียนใจยนิยอมไดถ้า้นิสิตแพทยเ์ป็นเพศหญิงและไม่ใช่ส่วนในร่มผา้ 

 คําสําคัญ อลัตร้าซาวด ์การเรียนการสอน นิสิตแพทย ์ความยนิยอม 
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Introduction 

Ultrasound (US) skill is essential for physician 

today. Literature has shown that physician performed 

focused US improve the diagnostic accuracy.[1,2] 

Regarding the clinical significance of US performance, 

many institutions have integrated US training in their 

curriculum.[3,4,5,6]  The teaching of US skill with 

real-life patients is the best for student learning.[7,8] 

However, patients may be adversely affected by 

teaching if their rights are not respected.[9] Some 

patients may be reluctant to have medical students 

performing the US. There are many barriers to 

patients’ participation including; the nature of the 

patient’s problem, a previous negative experience, the 

patient’s concerning of confidentiality, patient’s gender 

or student’s gender, and even oriental culture. In 

oriental countries, women usually shy to open their 

intensely personal areas to other people. Manikins, 

cadaver models and simulated patients are the 

alternatives of learning [10,11,12,13] but these choices 

are costly. Browne et al [12] have demonstrated a 

significant improvement in the detection and correct 

characterization score for all residents pre and post-

training using anthropomorphic breast phantom. 

Abstract 

Objective: The current study aimed to explore the factors of patient acceptance and engagement in an ultrasound 

(US) education for undergraduate medical students. 

Materials and methods: This is a retrospective study. Patients who attended the ultrasound unit at Burapha 

University hospital from 1October 2016 to 31March 2017 were asked to complete a questionnaire before undergoing 

an US examination. The questions of the survey were about the patients’ willingness and the reason to be or not to be 

a model for student US education.  

Results: There were 213 participants, mean age 51 years (F 77%, M 33%). Of these, 171 (81.7%) patients engaged in 

US education. Most of the reason for acceptance was for education (97.1%). The majority of the patients who did not 

engage were female (94.9%) and most of the reason was shy (70.3%). Breast examination was the most examination 

part of denial. Of the patients who denied engaging in US education, they will accept the future US education if the 

students are female, and if the examination part is not their intensely personal areas. 

Conclusions: This study suggests that most of our patients will to engage in US education for medical students. 

Female patients and embarrassment are most of the reason for denying. Female students and the US study at the 

patient’s exposed area are important factors of patient acceptance to undergo a future US education.  

Keyword:  Ultrasound, Education, Medical student, Patient acceptance 
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However, it cannot be substituted for a real patient. If 

we know the factors that are associated with patients 

not supporting medical student education, we can 

correct them and make the patients feel positive about 

participating in student learning. Very little literature 

has been published on patients’ opinion regarding be a 

model for US education. To our knowledge, this is the 

first study which investigated the patients’ attitudes of 

being models for US education in Thailand. 

 

Materials and methods 

A short survey was randomized distributed by 

a radiology clerk to patients before the start of 

attending US unit at Burapha University hospital 

during a 6-month period from 1 October 2016 to 

31March 2017. Patients who debilitated, could not read 

or speak, and aged less than 15 years were excluded. 

The questions of the survey were about the patients’ 

willingness and the reason to be or not to be a model 

for student US education. The survey questions were 

shown in Appendix A. There were medical students 

followed by radiology staff doing the US if the patients 

accepted to engage in US education. If the patients 

denied engaging, there was only staff performing the 

US. The data were retrospectively collected. Data on 

patient demographics were summarized using 

descriptive statistics. Qualitative data are expressed as 

frequency, mean, and percentage (%).  

 

 

Results 

A total of 213 patients were enrolled. The 

response rate was 100%. The mean age of the patients 

was 51 years, with a range of 16 to 85 years. One 

hundred and sixty-nine patients (77%) were female, 

and forty-nine patients were male (33%). Most of the 

patients (81.7%) willed to engage in US education. The 

great number of the US examination parts was 

abdomen (105, 49.3%) and breast (93, 43.7%). Of the 

39 patients (18.3%) who denied engaging, 37 (94.9%) 

were female. Breast examination was the most 

studying area of denial. The major reason of non-

engaging was shy (70.3%). The reason for engaging or 

non-engaging is given in Table 1. We asked about the 

factors that make the patient will undergo future US 

education among the patients who denied participating. 

Female students were the majority of the factor that the 

patients felt comfortable. Table 2. describes the reasons 

for accepting future US education. 

 

Discussion 

US skill is a psychomotor skill that needs 

practicing on patients. Increased experience is 

necessary for the improvement of US skills.[14] 

Simulation in health education has been shown to 

increased confidence, psychomotor and professional 

skills10 but it cannot replace a real-life patient. The 

result of this study suggests that our patients recognize 

the importance of medical education and most of them 

will to be a model for US education. However, patients  
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Table 1  The reasons for engaging or non-engaging in US education 

  

Reasons for engaging 

(174 pt, 81.7%) 

 

Reasons for non-engaging 

For education (169 pt, 97.1%) Female (37 pt, 94.9%) Male (2 pt, 5.1%) 

Getting good karma (4 pt, 2.3%) Shy (26 pt, 70.3%) Inconvenience of time (1 pt, 50%) 

For education and getting good  Inconvenience of time (7 pt, 18.9%) Previous bad experience (1 pt, 50%) 

karma (1 pt, 0.6%) Fear of missing results (2 pt, 5.4%)  

 Shy + Fear of missing results + Time-

consuming (1 pt, 2.7%)  

 

 

 

Table 2  The reasons for engaging in future US education 

 

Studying areas No. of patient 

     Exposed areas 2 

     Abdomen 2 

     Exposed areas and only female students 1 

     Abdomen and only female students 2 

Number of students  

     <4 1 

     <3 and only female students  2 

     1 and only female students 1 

Students’ gender  

     Female 13 

     Male 0 
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may not clearly understand the relevance of 

educational scans and medical care. A scripted 

introduction regarding the purpose of educational US 

was introduced by Goldflam et al.[15] In that study, the 

use of introduction script improved patient 

understanding the objectives and limitations of the 

scans. Moreover, especially Thai culture, some patients 

believed that they will get good karma if they do 

meritable things such as devoting themselves for 

education. Another benefits of using patients as 

teaching models include; students recognized patients 

as their teachers and increased personal gratitude, and 

vice versa patients feel personal satisfaction from 

helping and receiving. 

Female students showed a high proportion of 

the factors that can convince patient accepting future 

US education in our study. In line with prior study, 

they demonstrated that most of the patients preferred a 

female sonographer for endovaginal sonography (p < 

.001).[16 ] This is probably because of the nature of 

US examination which is a study that may intrude into 

the patients’ intimate body parts. Another factor may 

be due to women doctors were more likely to show the 

interaction styles patient prefer.[17] A number of 

students attending also affects the patient’s acceptance. 

As demonstrated by Sakata et al [18] that 38.5% of 

parents who accepted the attendance of medical 

students preferred fewer than 3 students. 

There are some limitations in the current 

study. This study was conducted in a single center and 

it addressed only US education. Therefore the results 

cannot be generalized. Larger studies included multiple 

sites and other types of education will be required. We 

did not categorize patients according to their culture, 

education or economic status which may affect the 

decision as shown in the literature that parents with 

high-income earners would be comfortable with fewer 

medical students attending in the pediatric burns 

outpatient clinic than low-income earners.18 Future 

studies in more demographic details would be more 

beneficial. Furthermore, we did not collect the duration 

of scan per patient which was one of the factors that 

the patients concerned. Moreover, there was no post-

scan questionnaire that some patients may change their 

minds after the experience of being a model. 

Immediate feedback from the patient promotes a 

student-patient interaction and a benefit of learning. In 

addition, the data on patient demographics were not a 

normal distribution.  

 

Conclusion 

This is the first study of Thai patient attitudes 

towards being models of US education for medical 

students.  Most of our patients willed to engage in US 

education for medical students as the reason for 

education. Most of the patients who denied 

participating were female and most of the reason for 

denying was shy. Female students and the US study at 

the patient’s exposed area are important factors of 

patient acceptance to undergo a future US education. 
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We hope that this study will encourage clinical 

teachers to actively teach medical students with real 

patients while recognizing patients’ altruism. 

 

Practice implication 

Most of the Thai patients will to participate in 

US education. With respect to patients’ altruism, the 

patients should be informed before the procedure. For 

female patients, female students are preferred if the 

study parts are their intensely personal areas. The more 

intimate setting of the examination room may help the 

patient to feel more comfortable. 
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บทความวจิัย 

Abstract 

Evaluation of a lung shunting fraction using 99mTc macro-aggregated albumin (MAA) scintigraphy is required to simulate the 

distribution pattern of the 90Y therapeutic activity for radio-embolization treatment of liver malignancies. The purpose of this study 

was to compare lung shunt fraction evaluated from planar scintigraphy and SPECT/CT imaging to ensure that the administered activity 

of 90Y microspheres will not cause serious complication to the lungs. Lung shunt fraction (LSF) from 99mTc MAA pre-therapeutic 

planar scintigraphy and SPECT/CT imaging of 33 hepatocellular carcinoma patients were retrospectively analyzed. LSF from planar 

scintigraphy was calculated based on ROI counts from lung and liver images by combining the anterior and posterior images using the 

geometric mean. For SPECT/CT imaging, LSF was quantified from the count in volume of interest in liver and lung. The LSF 

estimated from planar imaging was statistically significant (p = 0.000) when compared to the LSF derived from SPECT/CT imaging. It 

was almost 2 times higher in all cases as compared to SPECT/CT. The mean ± SD of lung shunt fraction (%) on planar and SPECT/CT 

imaging in 33 patients were 10.62 ± 7.88 and 6.87 ± 7.20, respectively. 90Y microspheres treatment requires accurate planning to 

ensure a good therapeutic response with as less complications as possible. Detecting the liver and tumor with planar images can be 

difficult and lead to misinterpretation of possible extrahepatic locations because of the low spatial resolution from planar images. 
99mTc-MAA imaging is used to estimate the LSF prior to 90Y treatment. The assessment of LSF with planar imaging was significantly 

overestimate LSF compared to SPECT/CT, possibly from activities originating in overlying and underlying tissue from organ 

overlapping in 2D images. Calculation by SPECT/CT can then be considered as more accurate because it gives the true representation 

of 3D organs.    

Key word:  Hepatocellular carcinoma, 99mTc MAA scintigraphy, 90Y radioembolization, Lung shunting fraction 
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Introduction 

Hepatocellular carcinoma (HCC), also called 

malignant hepatoma, is a primary malignancy of the 

liver and the most common type of liver cancer. HCC 

has variable grade of vascularity according to the 

histological tumor grade and underlying liver damage. 

Radioembolization is an innovative therapeutic 

approach defined as the injection of micron-sized 

embolic particles loaded with a radioisotope by use of 

percutaneous intra-arterial techniques. Advantages of 

the use of these intra-arterial radioactive compounds 

are the ability to deliver high doses of radiation to 

small target volumes, the relatively low toxicity 

profile, the possibility to treat the whole liver including 

microscopic disease and the feasibility of combination 

with other therapy modalities. 

Yttrium-90 (90Y) microspheres are commonly 

used for hepatic radioembolization. As 90Y 

microspheres become trapped within the small feeding 

capillaries of the tumor, they deliver high radiation 

doses to the tumor with minimal toxicity to normal 

liver tissues [1]. Before therapeutic administration of 
90Y microspheres to the patient, radioactive 99mTc-

labeled macroaggregated albumin (MAA) was injected 

into the main hepatic artery to mimic the distribution of 
90Y microspheres and to ensure safety of the procedure.  

In assessing the risk of extrahepatic deposition 

of microspheres, 99mTc MAA scan, planar and 

SPECT/CT images are performed to detect any uptake 

of 99mTc MAA outside of liver, particularly in the lungs 

and gastrointestinal tract. The intrahepatic tracer 

distribution and tumor-to-normal uptake ratio (TNR) 

are important for dose calculation especially when 

using a partition model or BSA method. A good 

correlation between the estimated radiation dose by 
99mTc MAA dosimetry and intraoperative estimation of 

radiation doses have been reported in several 

publications [2-7].  

The lung shunt fraction (LSF) is defined as the 

ratio of radioactive counts in the lungs to the combined 

radioactive counts in the lungs and liver. Significant 

error in 90Y microsphere treatment dose did occur if the 

ROIs or VOIs were not defined properly in the lung 

shunting calculation [8]. 

The purpose of this study was to compare lung 

shunt fraction calculated from planar scintigraphy and 

SPECT/CT imaging to ensure that the administered 

activity of 90Y microspheres will not cause serious 

complication to the lungs.  

 

Materials and methods 

A. Materials 

SPECT/CT scanner: All imaging were performed 

on a Discovery NM/CT 670. SPECT/CT, a dual-

modality imaging system that provides functional 

(SPECT) and anatomic (CT) images in the same 

scanning session. The scanning modes include planar 

mode and tomographic mode. 
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B. Selection of study population 

Planar and SPECT/CT images of 99mTc MAA were 

acquired in 33 patients with HCC and had the basis of 

typical computed tomography (CT) criteria before 

radioembolization. 

C. Lung shunt calculation procedure 

Image processing and analysis were performed on a 

GE workstation to calculate the percentage of lung 

shunt. 

1. Drawn regions of interest (ROIs) manually 

around the whole lungs and the whole liver on both 

anterior and posterior views of the planar images    

(Figure 1).  

2. Drawn volume of interest (VOIs) on 

SPECT/CT imaging using the dosimetry toolkit 

application (Figure 2). 

3. Get the total counts for the lungs and the liver 

from ROIs and VOIs. 

4. Calculate geometric mean (GM) for lung and 

liver regions on the planar images. 

5. Calculate the percentage of lung shunting. 

 For planar image, 2-dimensional lung and 

liver regions of interest and total 99mTc MAA counts 

are obtained. Lung shunt fraction (LSF) is calculated as 

the fraction of the activity counts from the whole lungs 

divided by counts in the lungs and liver combined 

using the following formula; 

100
GMGM

GM
LSF%

LiverLung

Lung ×
+

=  

 

Where; GMLung and GMLiver are the geometric 

means of the counts from the lung and liver 

respectively. Geometric means are calculated from the 

anterior and posterior counts as: 

 
𝐺𝑀 = �𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑠𝑎𝑛𝑡 × 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡  

For SPECT/CT image, 3-dimensional, the 

dosimetry toolkit software allows semiautomatic 

generation of the VOIs in the lung and liver. 

 

100
CountsLiverCountsLung

CountsLungLSF% ×
+

=  

 

 
 

Fig. 1 Manually draw the ROIs of 99mTc MAA infusion and 

distribution from anterior and posterior views on the 

planar images.  

Fig. 2 The VOIs on SPECT/CT images using the dosimetry 

toolkit application. 
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Results 

Images of 33 patients; 25 men (76%) and 8 

women (24%) with hepatocellular carcinoma (HCC) 

demonstrated lung shunt factions ranging between 2.04 

to 29.73% in planar images and 0.20 to 31.95% in 

SPECT/CT images. The mean ± SD of lung shunt 

fractions (%) on planar and SPECT/CT images were 

10.62 ± 7.88 and 6.87 ± 7.20, respectively. A 

significant difference between the planar and 

SPECT/CT lung shunt fractions (%) was observed 

(p=0.000). Lung shunt fraction distribution is shown in 

table 1. 

According to the package insert of SIR-

Spheres, if the calculated LSF is below 10% then 

therapy will proceed at the standard dose, LSF of 10.0 

to 14.9% requires an activity reduction of 20%, an LSF 

of 15% to 20% requires 40% reduction, and an LSF of 

greater than 20% is regarded contraindication against 

radioembolization. 

 
Discussion 

99mTc MAA imaging is important in treatment 

planning to avoid significant radiation pneumonitis 

from lung shunting. ROIs should be accurate and 

consistent to reduce error in calculating the treatment 

dose.  

Planar scintigraphy is a 2D anatomic image, 

and thus it is difficult to delineate the lung and liver 

accurately. The problem is further compounded by the 

motion of the liver due to the patient’s breathing during  

Table 1 A comparison between lung shunt fractions 

calculated from planar and SPECT/CT images. 

No. Sex 
% Lung Shunting 

Planar SPECT/CT 

1 M 7.67 3.00 

2 F 14.07 17.40 

3 M 3.82 0.90 

4 M 6.41 3.37 

5 M 29.73 20.77 

6 M 13.68 7.50 

7 M 10.04 4.50 

8 M 9.50 5.60 

9 M 3.62 1.24 

10 F 3.31 1.25 

11 M 9.33 4.60 

12 M 7.76 3.20 

13 M 3.54 1.52 

14 M 4.04 1.28 

15 M 2.98 0.80 

16 M 7.17 2.70 

17 M 4.94 2.20 

18 F 6.17 2.50 

19 M 2.04 0.20 

20 F 18.43 14.00 

21 M 28.42 14.40 

22 M 21.38 13.80 

23 F 24.84 18.10 

24 M 3.51 0.30 

25 M 8.12 5.89 

26 M 13.44 8.20 

27 F 13.18 7.30 

28 M 4.44 1.50 

29 F 25.62 31.95 

30 M 6.30 5.90 

31 M 6.07 6.89 

32 F 8.97 4.30 

33 M 17.87 9.60 

Mean   10.62 6.87 

SD 
 

7.88 7.20 

Min 
 

2.04 0.20 

Max   29.73 31.95 

P-value     0.000 
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the acquisition, which tends to blur the border between 

the lung and liver on planar scintigraphy.  

Uncertainties in defining ROIs are due to the 

limited spatial resolution of the planar imaging in 

combination with human error in drawing the regions. 

Tomographic imaging will improve accuracy in the 

lung shunt calculation. The current method for 

calculating lung shunting factions is subjective and 

does not allow for quantification of lung uptake as it is 

planar (2D) based. It does not incorporate corrections 

for photon attenuation and scattering, both of which are 

significance in quantification by planar imaging and 

cannot accurately represent dose distribution [9] and 

absorbed dose values cannot be found from such 

measures. 

The radioembolization simulation procedure is 

logistically challenging, as the patient has to be 

injected within the interventional radiology department 

and scan within 1 hour to prevent false-positive 

extrahepatic activity due to free 99mTc pertechnetate. In 

such cases, pathologic uptake in the stomach should be 

ruled out before treatment. Free 99mTc is normally 

observed in SPECT/CT as diffuse uptake in the gastric 

mucosa, often in concordance with the thyroid gland 

on planar imaging, whereas pathologic uptake is seen 

as a focally increased accumulation [10, 11].  

 

Conclusion 

The lung shunt calculation base on planar 

images substantially overestimates the lung shunt in 

most cases. For patients with significant lung shunt 

from planar images, a careful study of the lung shunt 

base on the SPECT/CT is warranted for a more 

accurate result. 
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Abstract 

Siriraj cyclotron is a self-shielded medical cyclotron for production of PET radionuclides. It accommodates with 

radiochemistry laboratory and hot cells for radiopharmaceutical synthesis. During operation, induced radioactivity may accumulate in 

various cyclotron components, radioactive gases may escape into the atmosphere results in exposure of workers. Individual and 

workplace monitoring are required for maximum safety to all personnel in and around the facility. Deep dose and shallow dose equivalent 

and neutron doses to 3 groups of workers, medical physicist, radiochemist, and housekeeper were measured on monthly basis using OSL and a 1-

year result was analyzed. Seven areas, cyclotron, QC rooms, hot cell, electric room, preparation room, control and the staff rooms were monitored 

by gamma and neutron detectors to determine dose rate when the 18F has been produced for 61 times.  

The mean ± SD of Hp(10) and Hp(0.07) of the finger (averaged from 3 radiochemists) were 0.13 ± 0.02 mSv/year and 8.81 ± 2.18 

mSv/year, respectively. For 2 medical physicists in operating the cyclotron, the mean ± SD of Hp(10) and Hp(0.07) of the finger were 0.05 

±  0.06 mSv/year and 4.94 ± 2.89 mSv/year, respectively. Dose to housekeepers was not detected. The neutron dose to workers was 

undetected. The dose rate from neutrons was found to be negligible and the mean dose rate from gamma photons of less than 6.43 µSv/h 

was well within the limits. The occupational dose received by cyclotron workers did not exceed the international recommended annual dose 

limits. 

The gamma and neutron dose rate were analyzed as part of a workplace-monitoring program in controlled and supervised areas. It 

was found that the maximum dose rate is below the dose limit (6.43 vs 20 µSv/hr). The maximum effective doses and finger dose to 

workers were 0.15 vs 20 mSv/year and 11.32 vs 500 mSv/year that below the dose limit, respectively. Radiation dose to workers and dose 

rate from area monitors are in accordance with international radiation safety regulations. This demonstrated that the level of protection provided 

to the worker is satisfactory and the workplace condition is adequate for environmental protection. 

Keywords: Effective dose, radiation area, optically stimulated luminescence (OSL), area monitoring, cyclotron 
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Introduction 

PET imaging represents one of the most 

effective diagnostic tools in nuclear medicine.  It 

employs mainly short-lived positron emitting 

radiopharmaceuticals. The cyclotron is the most 

widely used particle accelerator for producing PET 

radionuclides. The four basic cyclotron produced 

radionuclides most widely employed are: 18F  (t½ = 

110 min), 13N (t½ = 10 min), 15O (t½ = 2 min) and 

11C (t½ = 20 min). Siriraj Hospital has installed 

compact medical cyclotrons for on-site production of 

short-lived PET radionuclides. This is a self-shielded 

medical cyclotron, can accelerate protons to energies 

of 20 MeV and 10 MeV for deuteron. This cyclotron 

is one of the Medical Research and Development 

Centers of the Faculty of Medicine Siriraj Hospital. 

At present, 3 PET radionuclides 18F, 11C and 15O are 

produced [1]. 

The cyclotron is equipped with chemical 

processing modules in separate neighboring areas. 

During routine cyclotron operation and target 

bombardment, high levels of prompt neutrons and 

gamma rays are produced. During radiopharmaceutical 

processing, a substantial fraction of the volatile PET 

radiopharmaceuticals are released into the atmosphere. 

The radiation exposure to workers arises mainly from 

cyclotron operation, the maintenance of  radio-

activated components, handling and moving of 

activated items as well as radioactive waste handling. 

Based on the principles of the radiation protection, it is 

necessary to establish a monitoring program that 

allows the dose control of the workers against possible 

unwanted health effects and also to protect the 

environment [2]. 

The implementation of area monitoring and 

the use of individual dosimeters are essential measures 

of this program, for allowing preliminary assessment of 

the dose rates in areas to be occupied by workers and 

also to confirm of accumulated radiation dose to 

workers. 

This study aims to evaluate external exposure 

to gamma and neutron radiation through the analysis of 

the effective dose received by workers and the dose 

rates obtained by the area monitoring when 18F is being 

produced. The effective dose equivalent can be 

obtained from OSLD body and ring OSLRD badges. 

These dosimeters have been read on a monthly basis by 

Thailand Institute of Nuclear Technology (TINT) 

personal dosimeter services. The dose rate can be 

collected from area radiation monitors; gamma detector 

(GM-41, GM-42 Ludlum) and neutron detector (12-4 

Ludlum), every time a cyclotron is operated and a 

radiopharmaceutical is produced. These survey results 

will be collected for 1 year to assess whether the 

workers and workplace are safe in accordance with the 

requirements of international standards. 
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Materials and methods 

A. Instruments and materials 

1. Area monitoring: Gamma detector, Model 

GM-42 and GM-41 (Figure 1A), ROTEM 

INDUSTRIES LTD. Arava, Israel [3, 4]. 

2. Area monitoring: Neutron detector, Model 

12-4 (Figure 1B), Ludlum MEASUREMENTS, INC. 

TEXAS, US: [5].  

3. Personnel OSLD body and ring badges 

(Figure 2), serviced by Thailand Institute of Nuclear 

Technology (TINT) (Figure 2). 

4. 137Cs standard source (9 kBq), Eckert & 

Ziegler. 

 

B. Workers groups and Monitoring areas groups 

1. Categorization of workers groups 

 Six cyclotron workers were categorized into 3 

groups based on working conditions, amount of 

radionuclides being handled and risk associated with 

everyday activities of external radiation is likely to 

occur. These include 2 physicists, 3 radiochemists and 

1 housekeeper.  

2. Categorization of monitoring areas 

 Seven controlled and supervised areas were 

categorized into: A. Control room, B. Cyclotron room, 

C. Electric room, D. Hot Cell room, E. Preparation 

room, F. Quality control room and G. Staff room. 

A to F are controlled areas and G is supervised 

areas. 

 

1A 1B 
 

Fig. 1 Area monitoring: 1A Gamma detector &; 1B Neutron 

detector 

 

 
Fig. 2 Personnel OSLD and ring OSLRD 

 

 
 

Fig. 3 The location A-G of installed radiation detectors 
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C. Methodology 

The study was based on individual monitoring 

using OSLD and OSLRD, and, area monitoring using 

gamma and neutron detectors. 

1. The occupational exposure involved the 

external dose; personal dose equivalents Hp(10) whole 

body , Hp(3) eye lens and Hp(0.07) skin received by 

workers during the year 2017 was analyzed. The 

extremity effective dose Hp (0.07) was measured using 

finger techniques. The results were read and evaluated 

on monthly basis by Thailand Institute of Nuclear 

Technology; TINT. Radiation dose received by three 

group of cyclotron workers; 2 physicists, 3 

radiochemists and 1 housekeeper are compared 

according their tasks, and compared with the values 

established in international recommendations. 

2. The dose rate collected from gamma and 

neutron detectors reported in 2017 during the 

production of about 2 hours per batch of 18F-FDG. The 

total 61 measurements performed at 7 predetermined 

spots identified as A to G in Figure 3. Position A to G 

have gamma detectors, only position C; electronic 

room, has both gamma and neutron detectors [2].  

 
Result and Discussion 

A. Radiation dose 

 The mean Hp(10), Hp(3) and Hp(0.07) for 

each group of workers are shown in Table 1, 2 and 3. 

The measured results of Hp(3) and Hp(0.07) in all 

groups, were comparable to Hp(10). The highest 

levels was found in 3 radiochemists ranging between 

0.11–0.15 mSv/year, followed by 0.01–0.09 

mSv/year, and 0–0.01 mSv/year for 2 physicists and 

1 housekeeper, respectively. 

A higher dose received by radiochemist is 

from synthesizing radiopharmaceuticals labeled, 

dispensing and quality control testing of the products. 

Medical physicist is responsible for operation of 

cyclotron for radionuclide production, sample 

transfer, radiation safety of personnel and radiation 

surveillance in and around cyclotron facility. The 

amount of radiation received by the housekeeper is 

from carrying the products and room cleaning which 

is negligible. The mean levels of Hp(10) whole body, 

Hp(3) eye lens and Hp(0.07) skin doses in all groups 

were observed to be well within the established limits 

because all of workers are on rotation and do not 

constantly handle radioactive sources throughout the 

whole year (Figure 4) [6]. 

The Hp(0.07) finger doses in 3 

radiochemists vary in the range between 7.38 and 

11.32 mSv/year with the mean value of 

8.81mSv/year. These results were observed to be 

higher than those received by the physicists by a 

factor of about 2 (8.81vs4.94), but still in consistent 

with international radiation protection regulations. 

Radiation dose received by the 2 physicists ranging 

between 2.89 – 6.98 mSv/year but not detected in 

housekeeper. Radiation dose from neutron cannot be 

detected in any group of workers. 
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Table 1 Dose to 2 medical physicists (mSv/year) 

No. Hp(10) Hp(3) Hp(0.07) finger neutron 

1 0.01 0.01 0.01 2.89 0 

2 0.09 0.09 0.09 6.98 0 

Mean±SD 0.05±0.06 0.05±0.06 0.05±0.06 4.94±2.89 0 

 

Table 2 Dose to 3 radiochemists (mSv/year) 
 

No. Hp(10) Hp(3) Hp(0.07) finger neutron 

1 0.14 0.14 0.13 11.32 0 

2 0.15 0.15 0.15 7.73 0 

3 0.11 0.11 0.11 7.38 0 

Mean±SD 0.13±0.02 0.13±0.02 0.13±0.02 8.81±2.18 0 
 
 

Table 3 Dose to 1 housekeeper (mSv/year) 
 

No. Hp(10) Hp(3) Hp(0.07) finger neutron 

1 0 0.01 0.01 0 0 

 

Table 4 Dose rate from gamma and neutron in chosen areas (µSv/hr) 

Room 

Dose rate (µSv/h) 

Gamma Neutron 

Max Mean±SD Max Mean±SD 

A. Staff office 0.3 0.07±0.03 - - 

B. Control 0.5 0.10±0.01 - - 

C. Electric 12.4 0.15±0.08 1 0.01 

D. Cyclotron 75.2 6.43±1.37 - - 

E. QC 57.1 0.19±0.07 - - 

F. Preparation 2.3 0.12±0.02 - - 

G. Hot cell 41.8 0.24±0.11 - - 

90 Estimation of Radiation Dose  

 



[VOL.5 NO.2 JULY-DECEMBER 2018] วารสารรังสีวิทยาศิริราช 

 

 

 
Fig. 4 Mean Hp(10), Hp(3) and Hp(0.07) (mSv/year) 

 

 
 

 Fig. 5 Mean finger dose (mSv/year) 
 

 
Fig. 6 Dose rate of maximum gamma radiation (µSv/hr). 
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B. Radiation exposure rate from area monitoring 

The maximum and mean ± SD of the gamma 

and neutron dose rates in the different chosen areas as 

indicated in Figure 3 are presented in Table 4. The 

maximum values are shown in Figure 6. 

The radiation levels measured inside the 

Siriraj Cyclotron Center was collected during 2 

hours of 18F-FDG production for a total of 61 times 

in 6 months. The highest gamma radiation dose rate 

of 75 µSv/hr was detected in the cyclotron vault 

when bombarding 18O to 18F with an average 

operating current of 50 µA on the target. This value 

is below the limits for environmental protection; 20 

mSv/hr for control area [7].  

  The maximum gamma dose rates in 

cyclotron vault from production of 18F-FDG, 75 

µSv/hr is higher than those reported by Silva et al., 

12 µSv/hr [8, 9]. However, this value is higher than 

our mean value (6.43 µSv/hr) by a factor of 2. 

Kaushik et al. [10] showed very high dose rate of 

gamma radiation, 10 mSv/hr which is higher than 

this study for approximately 133 times. 

 High gamma dose rates of 57 µSv/hr and 

41.8 µSv/hr were also observed in the QC room and 

hot cell room, respectively. Although these levels 

were below the limit, the lower dose rate, 31µSv/hr 

was reported by Silva et al. [8, 9] and only 0.5 

µSv/hr reported by Kaushik et al. [10]. 

 In this study, very low level of neutron 

radiation was detected. The maximum neutron dose 

rate was found to be only 1 µSv/hr in electric room. 

However, Kaushik et al. [10] reported no neutron 

radiation was detected by the neutron monitor 

located on the door of the cyclotron vault during 

bombardment and at the end of bombardment 

(EOB). 

 

Conclusion 

Surveillance of the gamma and neutron 

radiation is performed as part of a personnel and 

workplace-monitoring program in controlled and 

supervised areas of the cyclotron facility. It was found 

that the maximum dose rate is below the dose limit 

(6.43 vs 20 µSv/hr). The maximum effective doses and 

finger dose to workers were 0.15 vs 20 mSv/year and 

11.32 vs 500 mSv/year that below the dose limit, 

respectively. These demonstrated that the released of 

gamma and neutron radiation into the general 

environment in and around the cyclotron are well 

below the allowable limits, and could be concluded 

that the workplace condition is satisfactory. The levels 

of protection provided to the workers are in compliance 

with the international radiation protection regulations. 
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ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 

ผูป่้วยอุบติัเหตุคอกระดูกตน้ขาบริเวณสะโพกหกั มกัมีสาเหตุมาจากขอ้สะโพกไดรั้บการกระแทกอยา่งรุนแรง 

อาจเน่ืองมาจากการหกล้ม ตกจากท่ีสูง อุบติัเหตุทางทอ้งถนน เป็นตน้ ทาํให้ผูป่้วยมีอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงท่ีขอ้

สะโพกหรือบริเวณขาหนีบ ไม่สามารถเคล่ือนไหวหรือลงนํ้ าหนกัขาขา้งท่ีขอ้สะโพกบาดเจ็บได ้การถ่ายภาพเอกซเรย์

ขอ้สะโพกไดแ้ Hip AP และ Hip Lateral Cross table เพื่อดูคอของขอ้สะโพกนั้นจึงตอ้งมีความระมดัระวงัในการจดัท่า

เพื่อไม่ให้ผูป่้วยเกิดความบาดเจ็บเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีควรอุปกรณ์เสริมท่ีช่วยในการจดัท่าเพื่อให้ไดภ้าพเอกซเรยท่ี์แสดง

พยาธิสภาพและมีคุณภาพดีเพยีงพอสาํหรับการสามารถวนิิจฉยัได ้  

คําสําคัญ เอกซเรยท์ัว่ไป ขอ้สะโพก อุบติัเหตุ 
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บทนํา 

เม่ือพูดถึงอุบติัเหตุแน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้

เกิดข้ึน โดยเฉพาะอุบติัเหตุท่ีเกิดกบัคอกระดูกตน้ขาบริ

เวรสะโพก (Neck of femur) ท่ีส่งผลกบัการเคล่ือนไหว

ในชีวิตประจาํวนั ในผูสู้งอายุท่ีมีภาวะกระดูกพรุนอยู่

เดิมการบาดเจ็บท่ีพบได้บ่อยมกัเกิดตามหลงัอุบติัเหตุ

เล็กน้อย เช่น การล่ืนลม้สะโพกขา้งท่ีบาดเจ็บกระแทก

พื้น ในผูป่้วยอายุน้อยมกัเกิดจากอุบติัเหตุชนิดรุนแรง 

เช่นอุบติัเหตุจราจรหรือการตกจากท่ีสูง โดยตาํแหน่งท่ี

หักส่วนใหญ่มักเกิดภายในเยื่อหุ้มข้อ (Intracapsular 

fracture) หรือคอกระดูกตน้ขาบริเวณสะโพก (Neck of 

Femur)  ผูป่้วยท่ีมีภาวะคอกระดูกตน้ขาบริเวณสะโพก

หักจะมาด้วยอาการปวดสะโพกบริเวณขาหนีบ ไม่

สามารถเดินลงนํ้ าหนกัขา้งท่ีหักได ้ตรวจร่างกายมกัพบ

ขาสั้นลงกวา่ขา้งปกติและอยูใ่นท่าหมุนออกดา้นนอก มี

จุดกดเจ็บบริเวณขาหนีบ ไม่สามารถหมุนหรือขยบั

สะโพกข้างท่ีบาดเจ็บได้ โดยการเอกซเรย์ขอ้สะโพก

แบบมาตรฐานมกัสามารถใหก้ารวนิิจฉยัภาวะคอกระดูก

ตน้ขาบริเวณสะโพกหักได้ดี โดยปกติแล้วหากแพทย์

สงสัยว่าผูป่้วยคอกระดูกตน้ขาบริเวณขอ้สะโพกหักจะ

ส่งผูป่้วยมาเอกซเรย ์2 ภาพหลกั ไดแ้ก่ Hip AP view 

และ Hip Lateral cross table view ส่วนแพทยจ์ะสงสัย

ขา้งไหนนั้นแพทยจ์ะระบุมา อย่างไรก็ตามการถ่ายภาพ

ในผูป่้วยอุบติัเหตุจะมีขอ้จาํกดัในการเคล่ือนไหว ทาํให้

การจัดท่าผู ้ป่วยเพื่อเอกซเรย์จะไม่ง่ายเหมือนผู ้ป่วย

ทัว่ไป นกัรังสีการแพทยจ์ะตอ้งมีความรู้ความชาํนาญใน

เร่ืองลักษณะทางกายวิภาคของกระดูกข้อสะโพก 

ลักษณะทางคลินิก การจัดท่า การให้ปริมาณรังสีท่ี

เหมาะสม ภาพทางรังสีท่ีถูกตอ้ง และเขา้ใจการทาํงาน

ของเคร่ืองเอกซเรย์ในระบบดิจิทัลท่ีใช้สําหรับการ

เอกซเรยผ์ูป่้วย ทั้งน้ีจะตอ้งอธิบายผูป่้วย ญาติให้เขา้ใจ

กระบวนการตรวจและการถ่ายภาพทางรังสี เพื่อให้

ผูป่้วยให้ความร่วมมือในการจดัท่า และเจา้หน้าท่ีผูช่้วย

เอกซเรย ์สาํหรับการช่วยเหลือในการจดัท่าหรือประคอง

ผู ้ป่วยให้ระมัดระว ังอันจะไม่ทําให้ผู ้ป่วยเกิดความ

บาดเจบ็เพิ่มเติม 

 

เทคนิคการเอกซเรย์คอกระดูกต้นขาบริเวณสะโพกใน

ผู้ป่วยอุบัติเหตุ   

โดยทัว่ไปผูป่้วยท่ีประสบอุบติัเหตุกระดูกข้อ

สะโพกหัก มักจะถูกเคล่ือนยา้ยมาบนเปล เน่ืองจาก

ผูป่้วยบาดเจ็บและจะปวดบริเวณดงักล่าวมาก ในการจดั

ท่าในการถ่ายเอกซเรยจึ์งตอ้งระมดัระวงัและพยายามให้

คนไข้เคล่ือนไหวน้อยท่ีสุด เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

เพิ่มเติม แพทยม์กัจะส่งผูป่้วยมาเอกซเรยใ์น 2 ภาพหลกั

คือ Hip  AP view และ Hip Lateral Cross table view 

โดยเทคนิคในการเอกซเรยใ์นแต่ละท่าจะมีความต่างกนั

ดงัน้ี 

1. Hip  AP view   

ผูป่้วยจะต้องนอนหงายตวัตรง บิดน้ิวโป้งเท้า

ชนกนั (Internal rotation) ประมาณ 15-25° เพื่อให้

สามารถเห็นส่วนของ femoral neck ชดัเจนยิ่งข้ึน (รูป 4) 

หากผูป่้วยไม่สามารถ internal rotation ได้  นักรังสี

การแพทยอ์าจตอ้งตามแพทยอ์อร์โธปิดิกส์ มาช่วยใน

การจดัท่า เพื่อให้สามารถไดภ้าพทางรังสีท่ีดี และแพทย์

ออร์โธปิดิกส์เองนั้นสามารถวนิิจฉยัได ้

2. Hip Lateral cross table view 

 เป็นการใช้เทคนิคการเอกซเรย์โดยให้ลาํของ

เอกซเรยเ์ขา้ทางด้านขา้งผ่านกระดูกขอ้สะโพกเพื่อให้

เห็นภาพของ femoral  neck ในแนวดา้นขา้งโดยท่ีผูป่้วย 
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รูป 1 ภาพเอกซเรยป์กติของกระดูกขอ้สะโพกในท่า AP view 

ท่ีมา http:// startradiology.com/internships/orthopedics/hip/x-hip/ 

 

 
รูป 2 ภาพเอกซเรยป์กติของกระดูกขอ้สะโพกในท่า Lateral Cross Table view 

ท่ีมา http:// startradiology.com/internships/orthopedics/hip/x-hip/ 

 

 
รูป 3 ภาพเอกซเรย ์Neck of Femur fracture ในท่า AP view (ซา้ย) และ  Lateral cross table view (ขวา)                                                                 

ท่ีมา http://learningradiology.com/archives06/COW%20213-Hip%20fracture-intertrochanteric/hipfxtrochcorrect.htm 
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รูป 4 การจดัท่าเอกซเรยผ์ูป่้วยคอกระดูกตน้ขาบริเวณสะโพกในท่า AP view                 

ท่ีมา http:// startradiology.com/internships/orthopedics/hip/x-hip/ 

 

 

รูป 5 การจดัท่าเอกซเรยผ์ูป่้วยคอกระดูกตน้ขาบริเวณสะโพกในท่า Lateral cross table view 

ท่ีมา http:// startradiology.com/internships/orthopedics/hip/x-hip/ 
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เคล่ือนไหวน้อยท่ีสุด มกัถูกนาํมาใช้กบัผูป่้วยอุบติัเหตุ

โดยผูป่้วยจะต้องนอนหงายตวัตรง อาจมีการอุปกรณ์

ช่วยจัดท่าคือ โฟมรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้รองส่วนของข้อ

สะโพกขา้งท่ีบาดเจ็บให้ลอยสูงข้ึนจากเดิม เพื่อให้ส่วน

ท่ีตอ้งการเอกซเรยอ์ยู่ในตาํแหน่งท่ีถูกตอ้งไม่ตกฟิล์ม

หรือตวัรับภาพ แขนทั้ งสองวางบนหน้าอกหรือชูข้ึน

เหนือศีรษะ จากนั้นให้ดา้นขา้งของกระดูกขอ้สะโพกท่ี

บาดเจ็บชิดกับตวัรับภาพ โดยตวัรับภาพสามารถเป็น

ตวัรับภาพท่ี wall stand หรือตวัรับภาพแบบพาพา (free 

detector) ก็ได ้ มุมรับภาพอยูท่ี่ประมาณ 20-45 ° เพื่อให้

ตรงกบั the angle of the neck of femur  (สังเกตไดจ้าก 

Hip ในท่า AP view) (รูป 5)  เพื่อป้องกนัการยืดหรือการ

ย่อของกายวิภาคขอ้สะโพกควรจดัให้ตวัรับภาพอยู่ใน

แนวนอนท่ีเหนือกวา่ iliac crest เพื่อให้สามารถถ่ายภาพ 

femoral neck  ไดอ้ยา่งเพียงพอ หลงัจากนั้นจดัท่าให้

ส่วนขอ้สะโพกใหอ้ยูก่ึ่งกลางตวัรับภาพพอดี  โดยตวัรับ

ภาพตอ้งขนานกบัลาํของเอกซเรยท่ี์จะถูกปล่อยออกมา

จากหลอดเอกซเรย ์ในส่วนของขาอีกขา้งนั้นจะตอ้งถูก

ยกลอยข้ึนให้พน้แนวท่ีเราตอ้งการเอกซเรย ์หากผูป่้วย

ไม่สามารถยกเองไดอ้าจตอ้งให้ผูช่้วยนกัรังสีการแพทย์

ยกขาของผู ้ป่วยข้ึน ซ่ึงต้องป้องกันอันตรายจากรังสี

ให้แก่ผู ้ช่วยนักรังสีการแพทย์ เช่น เส้ือตะกั่ว  และ 

Thyroid shield และตอ้งแนะนาํตาํแหน่งของการจบั มุม

องศาในการยกขา เพื่อให้ไดต้าํแหน่งท่ีดี โดยผูช่้วยนกั

รังสีไดรั้บรังสีในปริมาณตํ่า ตามความจาํเป็นดว้ย 

 

สรุป 

การเอกซเรยค์อกระดูกบริเวณสะโพกในผูป่้วย

อุบติัเหตุ นกัรังสีการแพทยจ์าํเป็นตอ้งมีความระมดัระวงั

เป็นอย่างมากในการจดัท่าเพื่อเอกซเรย์ผูป่้วย จะต้อง

เคล่ือนไหวผูป่้วยให้นอ้ยท่ีสุด  เพื่อไม่ให้ผูป่้วยบาดเจ็บ

หรือมีแตกหกัของกระดุกเพิ่มข้ึน ในการถ่ายเอกซเรยค์อ

กระดูกบริเวณสะโพกในผู ้ป่วยอุบัติเหตุนั้ น  แพทย์

ผูรั้กษาจะส่งตวัผูป่้วยมาเอกซเรยใ์น 2 ภาพหลกั คือ Hip  

AP view  และ  Lateral cross table view ในการใช้

เทคนิคการถ่าย lateral cross table มาช่วย เพื่อท่ีจะดูใน

ส่วนของขอ้สะโพกดา้นขา้งหรือ neck of femur ไดโ้ดย

เคล่ือนไหวตัวผู ้ป่วยน้อยท่ีสุด ในท่าน้ีอาจมีการใช้

อุปกรณ์เสริมคือโฟมรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ นํามารองข้อ

สะโพกขา้งท่ีบาดเจ็บให้ลอยข้ึนเพื่อให้ Femoral neck 

อยูใ่นตาํแหน่งท่ีพอดีและเหมาะสม รวมถึงอาจมีการใช้

มนุษยช่์วยในการจดัท่าประคบัประคองผูป่้วย นักรังสี

การแพทยจ์ะตอ้งดูแลดา้นอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจาก

รังสีและแนะนําการจัดท่าให้กับผู ้ช่วย  เพื่อให้ได้

ภาพรังสีท่ีมีคุณภาพ แพทยส์ามารถวินิจฉัย และรักษา

ผูป่้วยได ้
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การตรวจเอกซเรย์คอมพวิเตอร์หลอดเลอืดแดงของไต 

สําหรับการปลูกถ่ายไตในผู้บริจาคไต             

CT Angiography for Renal Donors 
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ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 

CT Angiography Renal Donors  เป็นการตรวจวินิจฉยัดว้ยเคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ในการประเมินผูท่ี้จะ

บริจาคไตเพื่อใช้ในการปลูกถ่ายไต   ซ่ึงเป็นการผ่าตดัใหญ่ท่ีมีภาวะเส่ียงสูง ก่อนทาํการบริจาคไตจะตอ้งผ่านการคดั

กรอง ตรวจวินิจฉัยจากแพทยก่์อน เพื่อให้มัน่ใจว่าผูท่ี้บริจาค สมบูรณ์แข็งแรง และสามารถดาํเนินชีวิตไดป้กติดีต่อไป 

เม่ือเหลือไต 1 ข้าง และผูรั้บบริจาคจะได้รับการปลูกถ่ายไตท่ีสมบูรณ์ดี  ดังนั้นตรวจวินิจฉัยด้วยเคร่ืองเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ชนิด Multi-Detector ในการตรวจเอกซเรยห์ลอดเลือด การสร้างภาพ 3 มิติ ร่วมกบัการวดัปริมาตรดว้ย

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั CT Angiography Renal Donors น้ี จึงเป็นความกา้วหนา้ท่ีนาํประยุกตใ์ชใ้นการตรวจวินิจฉยัเพื่อ

ใชว้างแผนในการผา่ตดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพความแม่นยาํและรวดเร็ว  

คําสําคัญ เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ ผูบ้ริจาค ไต 
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บทนํา 

ปัจจุบนั มีผูป่้วยโรคไตเป็นจาํนวนมากข้ึน การ

รักษาดว้ยวธีิปลูกถ่ายไต คือการบาํบดัทดแทนไตในการ

รั ก ษ า ภ า ว ะ ไ ต ว า ย เ ร้ื อ รั ง  ซ่ึ ง เ ป็ น วิ ธี ท่ี ดี ท่ี สุ ด 

นอกเหนือจากการฟอกเลือดและการลา้งไตทางช่องทอ้ง 

ซ่ึงผูป่้วยท่ีไดรั้บการปลูกถ่ายไตนั้นจะสามารถกลบัไปมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีได้ใกล้เคียงปกติมากท่ีมาของไตท่ีใช้

ปลูกถ่าย มี 2 ทาง คือ ได้รับจากผูมี้ชีวิตและได้รับจาก

ผูป่้วยสมองตาย (เสียชีวติ)  

สํา ห รั บ ผู ้บ ริ จ า ค ไ ต ( จ า ก ผู ้มี ชี วิ ต  ) ต้อ ง มี

คุณสมบติัดงัน้ี 

1. มีอายุเท่ากับหรือมากกว่า 20 ปี และไม่ควรมี

อายเุกิน 60 ปี เวน้แต่กรณีท่ีผูบ้ริจาคมีการดูแลสุขภาพได้

ดีมาก 

2. ไม่มีภาวะความดนัโลหิตสูงท่ีควบคุมยาก 

3. ไม่มีโรคเบาหวาน 

4. ไม่มีประวติัเป็นโรคไตเร้ือรัง 

5. มีค่าโปรตีนในปัสสาวะไม่เกิน 300 มิลลิกรัม 

ต่อ 24 ชัว่โมง 

6. มี ค่ า อัต 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. ไม่มีภาวะโรคอว้นหรือ BMI มากกวา่ 35 

8. ไม่เจบ็ป่วยดว้ยโรคร้ายแรงทางอายรุกรรม 

9. ไม่มีการติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบี ตบัอกัเสบซี 

เอชไอวท่ีีรักษาไม่ได ้

10. ต้องเป็นญาติโดยสายเลือดหรือคู่สมรสตาม

กฎหมายขอ้บงัคบัแพทยสภา (จดทะเบียนสมรสอย่าง

นอ้ย 3 ปีหรือมีบุตรดว้ยกนัอยา่งนอ้ย 1 คน) 

11. ตอ้งไม่เป็นการซ้ือขายอวยัวะ 

ก่อนการบริจาคไต ผูบ้ริจาคจะตอ้งผ่านการคดั

กรองจากแพทยก่์อน เพื่อให้มัน่ใจวา่ผูท่ี้บริจาค แข็งแรง

สมบูรณ์ โดยการตรวจวินิจฉัยด้วยเคร่ืองเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ชนิด Multi-Detector ในการตรวจเอกซเรย์

หลอดเลือด การสร้างภาพ 3 มิติ และการวดัปริมาตรของ

ไต  

การตรวจดว้ยเคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์มีขอ้ดี

สาํหรับการตรวจใหผู้บ้ริจาคไต เน่ืองจาก สะดวกในการ

ตรวจ ใช้เวลาน้อยกว่า และสามารถปริมาตรของไตได้

ง่าย มีความคุม้ค่าและแม่นยาํกว่า เคร่ืองการตรวจด้วย

เคร่ือง MRI จึงเหมาะกบัการคดักรองผูท่ี้จะบริจาคไต

เพือ่การปลูกถ่ายไต ช่วยใหก้ารผา่ตดัมีความแม่นยาํข้ึน 

 

กายวิภาคของไต 

Renal artery นาํเลือดเขา้สู่ไต และรับของเสียท่ี

เกิดจากเมแทบอลิซึมของเซลล์ทัว่ร่างกายโดยไต จะ

แบ่งเป็น 2 ชั้น คือ  

1. ชั้น Cortex เน้ือเป็นเม็ดเล็ก ๆ เป็นกลุ่มของ

หลอดเลือดฝอยท่ีเรียกว่าglomerulus และ Bowman‘s 

capsule ทาํหน้าท่ีเก่ียวกับการกรองของเสียออกจาก

เลือดและท่อของหน่วยไตตอนตน้และตอนปลาย 

2. ชั้นMedulla เป็นส่วนของหลอดเล็ก ๆถดัจาก

ชั้น Cortex ประกอบดว้ย renal pyramid  และ renal 

papilla เขา้สู่ minor calyx หลาย ๆ อนัรวมเป็น major 

calyxไปบริเวณท่ีมีลกัษณะเป็นกรวย renal pelvis  ซ่ึง

เป็นรับและส่งนํ้ าปัสสาวะลงไป ureter แล้วลงสู่

กระเพาะปัสสาวะ 
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รูป 1  กายวภิาคของไต 

ท่ีมา https://siamhealth.net/public_html/Disease/renal 

/renal_calculi.htm 

 

เทคนิคทีใ่ช้ในการตรวจ 

ก า ร ต ร ว จ แ น ะ นํา ใ ห้ ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง เ อ ก ซ เ ร ย์

คอมพิวเตอร์ท่ีมีความเร็วสูงและให้ภาพท่ีละเอียด 

ตวัอยา่งเช่น ยี่ห้อ GE รุ่น Revolution CT (256-slice)  

การตรวจมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. จดัท่าผูป่้วยนอนคว ํ่า ปลายเทา้เขา้หาเคร่ือง 

2. จดัใหล้าํตวัตรงกลางเตียง 

3. สแกนภาพ Scanogram ตั้งแต่ hepatic dome ถึง 

pubic symphysis แนว AP และ Lateral 

4. สแกนภาพก่อนฉีดสารทึบรังสี (Pre contrast) 

โดยให้คลุมไตซ่ึงเป็นอวยัวะส่วนสําคญัท่ีตอ้งการ โดย

ปกติ ไตจะวางอยู่ในระดบักระดูกสันหลงั T12 – L3 

กาํหนดค่าพารามิเตอร์ของการสแกนเป็น kVp 120 และ 

250 mA (hepatic dome ถึง pubic symphysis) 

5. สแกน pre mornitoring ท่ีตาํแหน่งหลอดเลือด

แดงระดบั Aorta ของ Renal Artery 

6. สแกน Bolus trigering โดยวาง ROI ท่ี 150 HU 

7. สแกน CTA ระหวา่งท่ีฉีดสีดว้ยเทคนิค 120 kV 

และ Smart mA 210-340 mA 

8. หลงัฉีดสารทึบรังสี 100 sec (nephrographic 

phase) สแกนจาก hepatic dome ถึง  pubic symphysis 

9. หลงัฉีดสารทึบรังสี 10 min (excretory phase) 

สแกนจาก hepatic dome ถึง pubic symphysis 

10. ในการสแกนทุกคร้ังหายใจเขา้กลั้นใจ 

11. การสร้างภาพ 2 มิติ Coronal  และ Sagittal ทุก 

Phase 

12. สร้างภาพ 3 มิติ เฉพาะ CTA และวาด Kidney 

Volume ทาํภาพ coronal MIP เพิ่มใน excretory phase 

 

การแปลผล 

การแปลผลจากภาพถ่ายทางรังสีท่ีไดจ้ากการทาํ 

CTA  โดยใช้ภาพจากภาพ Axial ของ Pre-contrast, 

Artery-only phase (CTA), Nephrographic phase และ 

Excretory phase มาทํา MPR (Multi Planar 

Reconstruction) ในแนว Coronal Sagittal และทาํ

Coronal MIP ในภาพ excretory phase (รูป 2 ซ้าย) ท่ี

สาํคญัคือ Post-processing CTA หรือการสร้างภาพ 3 มิติ

(Volume rendering ) (รูป 2 ขวา)  และวดัปริมาตรของ

ไต (Kidney Volume) (รูป 3)โดยส่งเขา้ระบบ PACs 

(PACs Workstation) เส้นเลือดสําคญัท่ีควรไดเ้พื่อการ

แปลผลไดแ้ก่ Renal Viens และ Renal Arteries ท่ีสําคญั

คือ Hilar Artery, Polar Artery และ Capsular Artery  

รังสีแพทย์จะพิจารณาจากขอ้มูลของภาพถ่ายทางรังสี

ของภาพ CTA วดัขนาดของเส้นเลือด วดัขนาดของไต  

และแปลผลปริมาตรของไต  จากนั้นจะนําข้อมูลของ

ภาพถ่ายทางรังสีท่ีได้จากภาพทั้งหมดเพื่อช่วยในการ

วินิจฉัยยืนยนัความปกติของไตและส่วนอ่ืนๆในช่อง

ทอ้ง 
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ตาราง 1  CT Angiography Protocol 

Protocol Description 

Oral Contrast  4 glasses of water, each glass every 15 min ,  

last glass just  before entering CT room 

Rectal Contrast  as tolerate (use water) 

Intravenous Contrast 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 

Position  Prone 

Scan Type helical 

Scan Sequences 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) 

Scan Direction superior to inferior 

Respiration breath in & hold breath 

Thickness 1.25 mm (every phases) 

Rotation Time 0.5 second 

kVp 120 

mA 250 

Detector Coverage 80 mm 

Pitch 0.992:1 

DFOV cover abdomen 

Algorithm (Recon Type) standard 

Reconstruction axial 5.0-7.0 mm (every phases), coronal and sagittal 2-D MPR (nephrographic phase) 

Post-processing 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 โดยภาพจะแสดงขนาดปริมาตรของไตร่วมด้วย 
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สรุป 

 การตรวจทางรังสีโดยใชก้ระบวนการตรวจดว้ย

วิธี CTA Renal Donors ดว้ยเคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์

ชนิด Multi-Detectorเป็นวิธีแรกท่ีจะเลือกใชส้ําหรับการ

ตรวจวินิจฉัยผูท่ี้จะบริจาคไต เพราะเป็นการตรวจท่ีมี

ประสิทธิภาพ ใหผ้ลถูกตอ้งแม่นยาํ ใชเ้วลาตรวจไม่นาน 

สามารถสร้างภาพไดห้ลายมิติ และวดัปริมาตรของไตได ้

ทั้งน้ีเทคนิคในการตรวจและการสร้างภาพตอ้งทาํอย่าง

รอบคอบแม่นยาํ โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูรั้บบริการ

เป็นสาํคญั ทั้งยงัช่วยสนบัสนุนใหรั้งสีแพทยส์รุปผลการ

ตรวจได้แม่นยาํ รวมไปถึงให้แพทย์ผู ้ท ําการผ่าตัด

สามารถไดผ้ลการวินิจฉัยเพื่อนาํไปใช้ในการผ่าตดัได้

เป็นอยา่งดีอีกดว้ย 
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ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 

การถ่ายภาพผูป่้วยภาวะบวมนํ้าเหลืองดว้ยเคร่ืองตรวจสนามแม่เหล็กความเขม้ขน้สูง มีประสิทธิภาพในการบ่ง

บอกลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์โดยสามารถแยกแยะรายละเอียดของเน้ือเยื่อและแสดงขอบเขตของรอยโรคไดอ้ยา่ง

ชดัเจน ซ่ึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งสําหรับศลัยแพทยใ์นการวางแผนผา่ตดัแกไ้ขภาวะบวมนํ้ าเหลืองของผูป่้วยดว้ยกลอ้ง

จุลทรรศน์ดว้ยเทคนิค super microsurgery อีกทั้งการตรวจดว้ยเคร่ืองตรวจสนามแม่เหล็กทาํให้ผูป่้วยลดการไดรั้บ

ปริมาณรังสีจากการตรวจชนิดอ่ืน แมว้่าผูป่้วยจะได้รับความร้อนจากการสแกน แต่ก็อยู่ในปริมาณท่ีร่างกายสามารถ

ยอมรับได ้ในขณะท่ีอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสนามแม่เหล็กความเขม้ขน้สูงก็ไดรั้บการป้องกนัเป็นอยา่งดี เน่ืองจาก

บุคคลากรทางรังสีวทิยามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสนามแม่เหลก็ความเขม้ขน้สูง วสัดุอุปกรณ์ท่ีสามารถใชง้านในการ

ตรวจดว้ยเคร่ืองตรวจสนามแม่เหล็ก ตลอดจนความปลอดภยัดา้นการใชเ้คร่ืองตรวจสนามแม่เหล็ก (MRI safety) อีก

ดว้ย  

คําสําคัญ ภาวะบวมนํ้าเหลือง; MRL; Lymphangiography 
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บทนํา 

ภาวะบวมนํ้ าเหลือง (Lymphedema) คือ ภาวะท่ี

นํ้ าเหลืองคัง่อยู่บริเวณชั้นใตผ้ิวหนัง เน่ืองจากทางเดิน

นํ้ าเหลืองเดิมได้รับความเสียหาย ซ่ึงมีสาเหตุหลาย

ประการ เช่น ความผิดปกติของยีนทาํให้การเจริญของ

นํ้ าเหลืองผิดปกติ หรือระบบนํ้ าเหลืองไดรั้บผลกระทบ

จากอุบติัเหตุ การติดเช้ือ หรือการไดรั้บการฉายแสงเพื่อ

รักษามะเร็ง เป็นตน้  

การรักษาผูป่้วยท่ีมีภาวะบวมนํ้ าเหลืองสามารถ

ทาํได้ตั้งแต่ การดูแลตวัเอง การนวดด้วยเคร่ืองอดัลม 

การขนัชะเนาะลดบวม และการผ่าตดัดว้ยเทคนิค super 

microsurgery 

การตรวจวินิจฉยัจึงมีความสําคญัในแง่ของการ

ประเมินภาวะบวมนํ้ าเหลืองรวมไปถึงการวางแผนการ

รักษา เช่น การตรวจด้วยเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

(Computed tomography-CT) เพื่อดูกายวิภาคของระบบ

นํ้ าเหลือง หรือการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ด้วย

สารเภสัชรังสี (Isotopic lymphoscintigraphy) เพื่อ

ประเมินการไหลเวยีนของระบบนํ้าเหลือง 

อย่างไรก็ตาม การถ่ายภาพด้วยเคร่ืองตรวจ

สนามแม่เหล็ก (MRI Lymphangiography-MRL) เร่ิมเขา้

มามีบทบาทในดา้นการตรวจวินิจฉยั โดยมีขอ้ไดเ้ปรียบ

เน่ืองจากเป็นการตรวจท่ีไม่ใชรั้งสี ทาํให้ผูป่้วยปลอดภยั

จากรังสี และแสดงลกัษณะทางกายวิภาคไดเ้ป็นอย่างดี 

สามารถบอกความแตกต่างระหวา่งไขมนัและนํ้ าเหลือง 

ทาํให้แพทย์วินิจฉัยแยกโรคได้ง่ายข้ึน รวมถึงแสดง

ตาํแหน่งของระบบไหลเวยีนนํ้าเหลืองไดช้ดัเจนอีกดว้ย 

 

 

 

เทคนิคการถ่ายภาพด้วยเคร่ืองตรวจสนามแม่เหลก็  

(MRI Technique for Lymphangiography) 

เ ท ค นิ ค ใ น ก า ร ถ่ า ย ภ า พ ผู ้ ป่ ว ย ภ า ว ะ บ ว ม

นํ้ าเหลืองด้วยเคร่ืองตรวจสนามแม่เหล็กนั้น จะมีความ

แตกต่างกันไปตามความแตกต่างกันของเคร่ือง MRI 

และส่วนท่ีตรวจดงัน้ี  

เคร่ืองตรวจสนามแม่เหลก็ (MRI Equipment) 

เค ร่ืองตรวจสนามแม่ เหล็ก ท่ีใช้คือ เค ร่ือง 

Philips Ingenia 3.0 Tesla MRI และอุปกรณ์รับสัญญาณ

แบบแผ่นยาวขนาด 32 ช่องสัญญาณ (Flex coverage 

anterior coils-Torso coil) 

การจัดท่าผู้ป่วย (Patient positioning) 

ส่ิงสาํคญัสาํหรับการจดัท่าผูป่้วยในการตรวจคือ 

การให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจกับผูป่้วย เพื่อให้

ผูป่้วยร่วมมือในการตรวจได้อย่างเต็มท่ี โดยการจดัท่า

สาํหรับการตรวจจะแบ่งตามส่วนตรวจ ดงัต่อไปน้ี 

1. รยางคส่์วนล่าง (Lower Limb) จดัให้ผูป่้วย

อยู่ในท่านอนหงาย หันปลายเทา้เขา้สู่อุโมงค์แม่เหล็ก 

ยึดตรึงบริเวณเทา้ผูป่้วยไม่ให้ขยบัได ้รองบริเวณใตเ้ข่า

เพื่อรองรับนํ้าหนกัของขอ้เข่าและป้องกนัไม่ให้ผูป่้วยยืด

หรือเหยยีดเข่าไปจากตาํแหน่งเดิม 

2. รยางคส่์วนบน (Upper Limb) จดัให้ผูป่้วย

อยูใ่นท่านอนคว ํ่า หันศีรษะเขา้สู่อุโมงคแ์ม่เหล็ก มือทั้ง

สองขา้งเหยียดตรงเหนือศีรษะในท่าคว ํ่ามือโดยน้ิวโป้ง

ทั้งสองไม่ชิดติดกนั และยึดตรึงบริเวณมือไม่ให้ผูป่้วย

ขยบัได ้รองบริเวณท่อนแขนเพื่อรับนํ้ าหนกัแขนป้องกนั

ไม่ให้ผูป่้วยขยบัหรือยืดเหยยีดไปจากเดิม พร้อมทั้งรอง

บริเวณศีรษะให้สูงข้ึนจากพื้นเล็กน้อยเพื่อให้ผู ้ป่วย

สามารถหายใจไดส้ะดวก 
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108 การถ่ายภาพผูป่้วยภาวะบวมนํ้าเหลือง 

 

 
รูปท่ี 1 ภาพหน้าตรงของรยางคส่์วนล่างท่ีไดจ้ากการตรวจคล่ืน

แม่เหล็กซ่ึงแสดงถึงลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเน้ือเยื่อท่ี

ชดัเจน 

ท่ีมา: ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 

 

รูป 2 การจดัท่าผูป่้วยในการตรวจรยางคส่์วนล่าง 

 

รูป 3 การจดัท่าผูป่้วยในการตรวจรยางคส่์วนบน 

 

การเจาะเข็มและการบริหารสารเหน่ียวนําแม่เหล็ก 

(Needle insertion and Gd-contrast agent 

administration) 

ใชเ้ขม็เบอร์ 25-27 G เจาะเขา้ไปท่ีชั้นใตผ้ิวหนงั 

(subcutaneous injection) โดยให้ปลายเข็มอยูท่ี่บริเวณ

ง่ามน้ิวมือหรือน้ิวเท้าทั้ ง  4  แล้วให้สารเหน่ียวนํา

แม่เหล็ก gadobutrol หรือ gadovist ซ่ึงมีความเขม้ขน้ 1.0 

mmol/ml จาํนวนประมาณ 1-2 มิลลิลิตร (ตามเกณฑ์

มาตรฐาน คือ 0.1 mmol ต่อนํ้ าหนกัตวัของผูป่้วย) ในแต่

ละง่ามน้ิวมือหรือน้ิวเทา้นั้นๆพร้อมทั้งให้ยาชาเฉพาะท่ี

เพื่อบรรเทาอาการปวด 

รูป 4 ตาํแหน่งเจาะเขม็บริเวณง่ามน้ิวมือและง่ามน้ิวเทา้ (ซา้ย) 

และสารเหน่ียวนาํแม่เหลก็ (ขวา) 
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พารามิเตอร์และลาํดับการสแกนทีใ่ช้ในการตรวจ  

(MRI parameter and sequences) 

การสแกนจะประกอบไปดว้ยเทคนิค แบบ T2-

weighted turbo spin-echo และ heavily T2-weighted 

with a fat-saturation เพื่อประเมินวา่ภาวะบวมนํ้ าเหลือง

นั้นมีขอบเขตและการแพร่กระจายไปมากน้อยเพียงใด 

และเทคนิค modified Dixon three-dimensional (3D) 

T1-weighted fast field echo technique (mDixon-3D-

FFE) เพื่อดูระบบนํ้าเหลือง 

1. การสแกนจะแบ่งส่วนออกเป็น 3-4 ส่วน

สาํหรับการตรวจบริเวณรยางคส่์วนล่างตั้งแต่สะโพกไป

จนถึงปลายเทา้ และแบ่งเป็น  2-3 ส่วนสําหรับการตรวจ

บริเวณรยางค์ส่วนบนตั้ งแต่ส่วนอกหรือหัวไหล่ไป

จนถึงปลายน้ิว เช่น รยางคส่์วนล่างอาจแบ่งไดเ้ป็น เทา้-

ขอ้เทา้-น่อง, น่อง-ขอ้เข่า, ตน้ขา-ขอ้สะโพก และรยางค์

ส่วนบนอาจแบ่งไดเ้ป็น มือ-ขอ้มือ-ปลายแขน, ขอ้ศอก-

ตน้แขน-หวัไหล่ เป็นตน้ 

2. ลาํดบัการตรวจจะเร่ิมตน้ดว้ยการสแกนก่อน

การฉีดสารเหน่ียวนาํแม่เหล็ก จากนั้นเล่ือนผูป่้วยออกมา

ย ังปลายอุโมงค์เค ร่ืองตรวจเพื่อฉีดสารเหน่ียวนํา

แม่เหล็กบริเวณง่ามน้ิวมือหรือน้ิวเท้าแล้วเล่ือนผูป่้วย

กลบัเขา้ไปสแกนดว้ยเทคนิค mDixon  แบบต่อเน่ืองตาม

เวลาท่ีกาํหนด โดยรายละเอียดมีดงัต่อไปน้ี 

2.1 การสแกนแบบไม่ฉีดสารเหน่ียวนํา

แม่เหล็ก (Non-gadolinium sequences) ไดแ้ก่ การสแกน

ในแนวด้านหน้า (coronal-COR) ด้วยเทคนิค T2-

weighted TSE และ heavily T2-weighted with a fat-

saturation เพื่อดูขอบเขตและการกระจายตวัของภาวะ

บวมนํ้าเหลือง 

2.2 การสแกนเพื่อเตรียมฉีดสารเหน่ียวนาํ

แม่เหล็ก (Pre-gadolinium sequences) ไดแ้ก่ การสแกน

ในแนวด้านหน้า (coronal-COR) ด้วยเทคนิค T1-

weighted mDixon-3D-FFE สําหรับใชเ้พื่อเปรียบเทียบ

ความแตกต่างกับการสแกนหลังฉีดสารเหน่ียวนํา

แม่เหล็ก (Contrast sensitivity) และการนาํภาพท่ีไดม้า

ซ้อนทบักนัเพื่อเพิ่มความชัดเจนของภาพ (Subtraction 

images) 

2.3 การฉีดสารเหน่ียวนําแม่เหล็กให้แก่

ผูป่้วย  

i. เล่ือนผู ้ป่วยให้ตําแหน่งปลายมือ

หรือปลายเท้าพ้นออกมาจากอุโมงค์แม่ เหล็กเพียง

พอท่ีจะให้รังสีแพทย์ฉีดสารเหน่ียวนําแม่เหล็กตาม

ตาํแหน่งท่ีง่ามน้ิวมือหรือน้ิวเท้า โดยเน้นย ํ้ากับผูป่้วย

ไม่ใหผู้ป่้วยขยบัตวั 

ii. รังสีแพทย ์2 ท่านฉีดสารเหน่ียวนาํ

แม่เหล็กพร้อมกนัจากแขนหรือขาทั้ง 2 ขา้ง โดยใช้เข็ม

เบอร์ 27 G 

2.4 ก า ร ส แ ก น ห ลัง ฉี ด ส า ร เ ห น่ี ย ว นํา

แม่เหล็ก (Dynamic Contrast Enhance) ไดแ้ก่ การสแกน

ซํ้ าตาํแหน่งเดียวกันในแนวด้านหน้า (coronal-COR) 

ดว้ยเทคนิค T1-weighted mDixon-3D-FFE เช่นเดียวกนั

กบัขอ้ 2.2 โดยสแกนตามเวลาท่ีกาํหนด คือ 5 นาที, 20 

นาที และ 35 นาที หรือตามท่ีรังสีแพทยก์าํหนดตาม

ความจาํเป็นในการวนิิจฉยัโรค 
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รูป 5 ลาํดบัการสแกนในรายการตรวจ (ExamCards) โดย [A], [B], [C]… จะเป็นชุดของการสแกนแต่ละเทคนิค 

ท่ีมา: หอ้งตรวจ MRI ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 

 

 

ตาราง 1 พารามิเตอร์ทีใ่ช้ในแต่ละลาํดับการตรวจ 

 

ลาํดบัการสแกน TR TE FA (°) FOV (mm) Matrix NSA 

T2-weighted turbo spin-echo 4086 130 90 400x400 364x330 1 

heavily T2-weighted with a fat-saturation 6894 220 90 400x400 268x200 1 

ลาํดบัการสแกน TR/TE1/TE2 FA (°) FOV (mm) Matrix NSA 

COR T1-weighted mDixon 3D fast field echo 4.2/1.46/2.7 10 400x400 348x348 1 

***TR = repetition time, TE = echo time, FA = flip angle, FOV = field of view, NSA = number of excitations. 
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รูป 6 ตวัอยา่งภาพแสดงพ้ืนผิวแบบสามมิติ (ดา้นบนซา้ย) ภาพซอ้นทบักนั (ดา้นบนขวา) การบนัทึกภาพโดยระบุรอยโรค (ล่าง) 

ท่ีมา: ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
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Post processing images 

เราสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสแกน มาเขา้

กระบวนการสร้างภาพซ้อนทบักนั (Subtraction images) 

สร้างภาพหลายระนาบ (Multiplanar reconstruction) 

สร้างภาพท่ีมีความเข้มสูงสุด (Maximum intensity 

projection-MIP) สร้างภาพแสดงพื้นผิวแบบสามมิติ (3D 

Surface imaging) รวมถึงการบนัทึกภาพโดยระบุ

ตาํแหน่งของรอยโรค (Pointer and Image capture) 

 

ข้อห้ามสําหรับการตรวจด้วยเคร่ืองสนามแม่เหล็กความ

เข้มข้นสูง (MRI Contraindications) 

การตรวจดว้ยเคร่ืองสนามแม่เหล็กความเขม้ขน้

สูง มีขอ้หา้มท่ีสาํคญั คือ 

1. ผูป่้วยท่ีใส่วสัดุเทียมท่ีมีส่วนประกอบของ

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงอาจจะเสียหายได้เม่ือเข้าสู่

สนามแม่เหล็กความเขม้ขน้สูง เช่น ผูป่้วยท่ีใส่ประสาท

หูเทียม (cochlear implant) หรือ ผูป่้วยท่ีใส่เคร่ืองกระตุน้

ไฟฟ้าหวัใจ (cardiac pacemaker) เป็นตน้ 

2. ผู ้ ป่ ว ย ท่ี เ ค ย ไ ด้ รั บ ส่ิ ง แ ป ล ก ป ล อ ม ท่ี มี

ส่วนประกอบของโลหะเขา้สู่ร่างกาย (metallic foreign 

body) เม่ือไดรั้บการตรวจจะทาํให้วสัดุดงักล่าวเคล่ือนท่ี

และเป็นอนัตรายต่อร่างกาย เช่น เศษโลหะกระเด็นเขา้

ตา กระสุนปืน หรือคลิปหนีบหลอดเลือด (aneurysm 

clip/vascular clip) เป็นตน้ 

3. ผูป่้วยท่ีได้รับการใส่วสัดุเทียมท่ีเป็นโลหะ 

(metallic devices) ท่ีอาจทาํให้เกิดความร้อนในร่างกาย

ผูป่้วยและส่งผลต่อคุณภาพของภาพ เช่น ข้อสะโพก

เทียม ขอ้เข่าเทียม ลวดเยบ็แผลผา่ตดั เป็นตน้ 

4. ขอ้หา้มอ่ืนๆ เช่น ผูป่้วยท่ีเป็นโรคกลวัท่ีแคบ 

(claustrophobia) ผูป่้วยท่ีมีรอยสักหรือใช้เคร่ืองสําอาง

บางชนิดท่ีอาจมีส่วนผสมของออกไซด์ของโลหะ 

รวมทั้งผูป่้วยตั้งครรภแ์ละหลงัคลอดบุตร 

 

มุ ม ม อ ง ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร ต ร ว จ ด้ ว ย

สนามแม่เหลก็ (MRI safety aspects) 

นกัรังสีการแพทยมี์ความรับผิดชอบโดยตรงใน

การตรวจสอบและดูแลความปลอดภยัของผูป่้วย แพทย์

และบุคลากรท่ีเ ก่ียวข้อง ท่ี มีความเส่ียงท่ีจะได้รับ

อนัตรายจากการใช้สนามแม่เหล็กความเขม้สูงในการ

ตรวจวนิิจฉยั ดงัน้ี 

1. นักรังสีการแพทย์พึงระว ังผู ้ป่วย แพทย ์

พยาบาล และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ให้ถอดอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ และส่ิงของท่ีมีส่วนประกอบของโลหะ

ออกใหห้มดก่อนเขา้หอ้งตรวจสนามแม่เหล็ก 

2. นกัรังสีการแพทยต์อ้งจดัเก็บเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกช้ินจะต้องแยกออกเป็น

หมวดหมู่ และติดฉลากสัญลักษณ์ท่ีแสดงให้เห็นว่า

ปลอดภยัสามารถเขา้หอ้งตรวจสนามแม่เหลก็ได ้

3. นกัรังสีการแพทยต์อ้งทาํการปิดประตูห้อง

ตรวจสนามแม่เหล็กทุกคร้ัง เพื่อป้องกนับุคคลท่ีไม่พึง

ประสงค์เข้าไปในห้องพร้อมกับอุปกรณ์โลหะท่ีเป็น

อนัตราย เช่น แม่บ้าน เจ้าหน้าท่ีนําส่ง หรือพนักงาน

ขนส่ง เป็นตน้ 

4. นักรังสีการแพทย์ต้องให้ผู ้ป่วยและญาติ 

หรือเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งใส่ท่ีอุดหู (ear plug) หรือท่ี

ครอบศีรษะ (head phone) ทุกคร้ัง เม่ือตอ้งเขา้ไปอยูใ่น

ห้องตรวจสนามแม่เหล็กขณะท่ีเคร่ืองกําลังทํางาน 

เน่ืองจากเสียงดังท่ีเกิดจากสนามแม่เหล็กเกรเดียนท ์
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(Gradient magnetic field) ท่ีสูงเกินกวา่ 126 dB ซ่ึงเป็น

อนัตรายต่อการไดย้นิ 

 

 

รูปท่ี 7 ป้ายเตือนท่ีติดหนา้หอ้งตรวจสนามแม่เหลก็ความเขม้ขน้

สูง (ซา้ยและกลาง) และป้ายเตือนท่ีติดบริเวณรถเก็บอุปกรณ์ 

(ขวา) 

ท่ีมา: หอ้งตรวจ MRI ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริ

ราชพยาบาล 

 

รูปท่ี 8 ป้ายเตือนสาํหรับแสดงความปลอดภยัของอุปกรณ์ (ซา้ย) 

ขอ้พึงระวงัก่อนการใหต้รวจผูป่้วย (กลาง) และขอ้พึงระวงั

สาํหรับความปลอดภยัของผูป่้วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไหมท่ี้

ผิวหนงั (ขวา) ท่ีออกโดย FDA ของสหรัฐ 

ท่ีมา: https://www.fda.gov/radiation-emitting-products/mri-magnetic-

resonance-imaging/mri-safety-posters 
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5. นักรังสีการแพทย์ต้องคอยเฝ้าระวงัความ

ร้อนจากการสแกน (tissue heating) ท่ีคนไขไ้ดรั้บเสมอ 

ในผูป่้วยแต่ละรายท่ีเข้ารับการตรวจด้วยเคร่ืองตรวจ

สนามแม่เหล็ก 

6. นกัรังสีการแพทยต์อ้งจดัท่าผูป่้วยและคอย

ระมัดระวงัท่าทางการตรวจของผูป่้วยท่ีไม่เหมาะสม 

ไดแ้ก่ การสัมผสัอุโมงคแ์ม่เหล็กระหวา่งตรวจ การนอน

ตรวจโดยให้ขาทั้ง 2 ขา้งสัมผสักนั การนอนแล้วใช้มือ

ประสานชิดกนัท่ีหนา้อกหรือประสานกนัไวเ้หนือศีรษะ 

รวมถึงการสัมผสักนัของอุปกรณ์รับสัญญาณ (coil) หรือ

การขดกันของสายอุปกรณ์รับสัญญาณ เน่ืองจากการ

ประสานหรือสัมผสักนัจะส่งผลใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าข้ึน 

ส่งผลให้ผิวหนังของผูป่้วยบริเวณดังกล่าวเกิดอาการ

ไหม ้(electrical burning) ข้ึนได ้

 

สรุป 

 ก า รตรว จผู ้ป่ วย ภา วะ บ ว ม นํ้ า เห ลื อง ด้ว ย

เคร่ืองตรวจสนามแม่เหล็กความเข้มข้นสูง สามารถ

แสดงลกัษณะทางกายวภิาคศาสตร์และขอบเขตของรอย

โรคไดดี้และเป็นการตรวจท่ีไม่มีรังสี แต่มีความเส่ียงท่ี

จะไดรั้บอุบติัเหตุจากการตรวจข้ึนได ้ดงันั้นเทคนิคใน

การตรวจและความใส่ใจต่อผูป่้วยจึงมีความสําคญัมา

เป็นอนัดบัแรก เพื่อให้ไดภ้าพท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ

ต่อการวินิจฉัยของแพทย์และผูป่้วยมีความปลอดภัย

สูงสุด นักรังสีการแพทย์จึงมีบทบาทหน้าท่ีในการ

ตรวจสอบพารามิเตอร์ในลําดับการสแกน การจดัท่า

ผู ้ป่วย การเลือกและจัดวางอุปกรณ์รับสัญญาณให้

ถูกตอ้งและครบถ้วนตามมาตรฐาน และให้ขอ้มูลด้าน

ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ต่ อ ก า ร ต ร ว จ ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง ต ร ว จ

สนามแม่เหล็กเป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอในผูป่้วยแต่ละ

รายและบุคคลากรทางการแพทยทุ์กท่าน 
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