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ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 

การตรวจพิเศษทางรังสีระบบอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรีมีบทบาทในการประเมินความผิดปกติในภาวะมีบุตรยากใน

เพศหญิง    ผูใ้ห้บริการทางรังสีจึงตอ้งคาํนึงถึงเทคนิคการตรวจและรายละเอียดของการตรวจ เช่น หลกัการ ขอ้ห้ามใน

การตรวจ เทคนิคการตรวจ การถ่ายภาพรังสี ภาวะแทรกซอ้น และขอ้คาํนึงในการให้บริการ เพื่อให้เกิดการปฏิบติัท่ีเป็น

เลิศแก่ผูป่้วย   

  

คําสําคัญ อวยัะสืบพนัธ์สตรี รังสี การตรวจพิเศษ 

 

Abstract 

  Hysterosalpingography is still role in the evaluation of the abnormalities in the infertile women.  The 

provider had to concern the technique and detailed in the examination as principle, contraindication, technique, 

imaging, complication and service concerning for the best practice to patient. 

 

Keywords: HSG, radiology, special examination 
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JOURNAL OF SIRIRAJ  RADIOLOGY [VOL.6 NO.1 JANUARY-JUNE 2019] 

 

บทนํา 

การตรวจพิเศษทางรังสีระบบอวยัะสืบพนัธ์

สตรี (Hysterosalpingography: HSG)  เป็นการตรวจโดย

การฉีดสารทึบรังสีเขา้ไปในโพรงมดลูกและท่อนาํไข่ 

เพื่อหาความผิดปกติของร่างกายท่ีเก่ียวข้องกับระบบ

อวยัวะสืบพนัธ์สตรี ในการประเมินความผิดปกติของ

มดลูกและท่อนาํไข่ ซ่ึงอาจเป็นมาแต่กาํเนิดหรือสาเหตุ

อ่ืนใด เช่น ต่ิงเน้ือ (Polyps)  เน้ืองอก (Leiomyoma) 

ภาวะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดท่ี (Adenomyosis) และความ

ผิดปกติท่ีเกิดจากการผ่าตัด การอุดตันของท่อนําไข่ 

(Tubal occlusion) การอกัเสบเฉียบพลนัของท่อนาํไข่ 

(Isthmica Nodosa) ปีกมดลูกอกัเสบ(Salpingitis) ปีก

มดลูกอกัเสบเฉียบพลัน (Salpingostomy) และการมี

พงัผืดเกาะบริเวณด้านนอกของท่อนําไข่ ( Peritubal 

adhesions)  [1] Wadhwa (2017) พบวา่ HSG มีความไว

ในการวินิจฉัย 44.83% และความจาํเพาะ 86.67% [2] 

รวมถึงใช้ประเมินในกรณีของผูห้ญิงทีมีประวติัแท้ง

คุกคาม การประเมินหลงัการผ่าตดัท่อนาํไข่ และการ

ประเมินผูป่้วยก่อนการผา่ตดัเน้ืองอก  

แมจ้ะมีการเสนอการตรวจพิเศษทางรังสีแบบ

อ่ืนเช่น อลัตร้าซาวด์ เพื่อประเมินภาวะเยื่อบุมดลูกหนา

ตวัผิดปกติ และการตั้งครรภ์ และการตรวจด้วยคล่ืน

แม่เหล็กไฟฟ้า (MRI ) เพื่อประเมินผนังมดลูก เช่น

รูปร่างมดลูก เน้ืองอกท่ีมดลูก และรังไข่ ซ่ึงมีความ

ปลอดภยัสูงกว่า แต่การตรวจHSG ก็ยงัเป็นท่ีนิยม 

เน่ืองจากมีราคาถูก ไม่ต้องดมยาสลบในการตรวจ จึง

สามารถใหบ้ริการผูป่้วยโดยการตรวจแบบผูป่้วยนอกได ้  

ปัจจุบนั HSG มีบทบาทอยา่งมากในการแพทย์

สาขาเจริญพนัธ์ุ เน่ืองจากมีงานวิจยัท่ีแสดงถึงการเพิ่ม

การเจริญพนัธ์ุ (reproductive outcome) ในสตรีท่ีไดรั้บ

การตรวจ HSG  เน่ืองจากในการตรวจมีกระบวนการ

ชําระล้างท่อนาํไข่ (tubal flushing) ร่วมด้วย และ

ผลการวิจัยท่ีกระทาํจากหลายแหล่งวิจัย (multicenter 

research) พบว่า การใช้สารทึบรังสีชนิดนํ้ ามนัในการ

ตรวจ HSG จะทาํให้อตัราการตั้งครรภ์ภายใน 6 เดือน

หลังการตรวจ HSG สูงกว่าการใช้สารทึบรังสีชนิด

ละลายในนํ้ า และทารกมีอตัราการรอดชีวิตสูงกว่าดว้ย 

[3]   

บทความน้ีจะเป็นการทบทวนขั้นตอนการตรวจ 

เทคนิคการถ่ายภาพรังสี  และภาพความผิดปกติของ

มดลูกและท่อนําไข่  รวมถึง ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจ

เกิดข้ึนในการตรวจ 

 

หลกัการ  

 การตรวจพิเศษทางรังสีใช้เคร่ืองเอกซเรยแ์บบ

จอเรืองแสง (Fluoroscopy machine) ทาํการสร้าง

ภาพรังสีดว้ยเอกซเรยแ์บบ Real time  โดยร่วมกบัการ

ฉีดสารทึบรังสีผ่านทางช่องคลอดเขา้ไปในโพรงมดลูก

และท่อนาํไข่  ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการตรวจ คือ 6-12 

วนัหลงัจากมีประจาํเดือน เน่ืองจากช่วงน้ีจะเป็นช่วงท่ี

เยื่อบุโพรงมดลูก(endometrium) บางท่ีสุด ทาํให้เห็น

โพรงมดลูกได้ดี โอกาสเกิดการตั้งครรภ์ในช่วงน้ีเกิด

นอ้ย  ในคนปกติจะเห็นสารทึบรังสีไหลจากโพรงมดลูก

ไปตามท่อนาํไข่ทั้งสองขา้ง หากผดิปกติก็จะมีการอุดตนั

หรือรอยโรคทาํให้สามารถวินิจฉัยความผิดปกติภายใน

โพรงมดลูกและท่อนาํไข่ได ้ 

 

การเตรียมตัวสําหรับการตรวจ HSG 

1. งดการมีเพศสัมพันธ์หลังหมดประจําเดือน 

จนถึงวนันัดตรวจช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการ

2 การตรวจพิเศษทางรังสีระบบอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรี 
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ตรวจคือ 6-12 วนัหลงัมีประจาํเดือนโดยนบัวนั

แรกของการมีประจาํเดือนเป็นวนัท่ี 1 

2. ติดต่อห้องตรวจก่อนเวลานดัหมายประมาณ 30

นาที เพื่อเตรียมตวัก่อนตรวจ 

3. หากผู ้มารับการตรวจมีตกขาวหรือมีอาการ

ผิดปกติก่อนการตรวจควรแจ้งให้ทราบก่อน 

เพื่อประเมินอาการและส่งไปทาํการรักษาให้

หายก่อนการตรวจ เพื่อหลีกเล่ียงการติดเช้ือ 

4. หลังการตรวจ อาจมี เ ลือดออกควรเตรียม

ผา้อนามยัมาดว้ย 1 ช้ินป้องกนัการเปรอะเป้ือน 

5. นาํญาติมาดว้ย 1 คน เผือ่กรณีฉุกเฉิน 

6. ถา้มีผลตรวจเก่าจากโรงพยาบาลอ่ืน ควรนาํติด

ตวัมาดว้ยในวนัตรวจ  

 

ข้อห้ามในการตรวจ 

1. ผูม้ารับการตรวจท่ีสงสัยว่ากําลังจะตั้ งครรภ ์

แนะนาํให้ผูม้ารับการตรวจ ตรวจการตั้งครรภ์

ก่อน    

2. มีการติดเช้ือในบริเวณอุง้เชิงกราน 

3. มีประวติัแพอ้าหารทะเลหรือแพส้ารทึบรังสี 

  

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการตรวจ 

1. เค ร่ืองถ่ายภาพทางรังสี  แบบจอเรืองแสง ( 

Fluoroscope) ซ่ึงเป็นการถ่ายภาพรังสีแบบ Real-

time 

2. Set HSG(sterile set) ประกอบดว้ย 

- Speculum  3 ขนาด 

- Volsellum คีมทางนรีเวช 

- Cotton swab forceps 

- Higar dilator 

- Acorn cannula 

- ชามรูปไต ,ถว้ยสแตนเลส 

3. Contrast media ชนิด water soluble เช่น 

Iopamidol, Iopromide, Iohexol, Loversol, 

Iobritridol เป็นตน้ โดยใชค้วามเขม้ขน้ 300-400 

mgI  

4. Sterile water for irrigation 

5. สาํลีสาํหรับเช็ดทาํความสะอาด 

6. Syringe หวัล็อค ขนาด 10 ml. 

7. ผา้ปลอดเช้ือ 

 

 
รูป 1 เคร่ืองตรวจ Fluoroscopy 

(ท่ีมา : หน่วยตรวจพิเศษทางรังสีตึก 72/2 โรงพยาบาลศิริราช) 

 

ข้ันตอนการตรวจ 

1. การตรวจHSG เป็นการตรวจแบบ Sterile 

technique  

2. จดัท่าให้ผูม้ารับการตรวจนอนหงายบนเตียง

เอกซเรย์ โดยให้ชันเข่าข้ึนลักษณะคล้ายการ

ตรวจภายใน  

3. ทาํความสะอาดบริเวณดา้นนอกของอวยัวะเพศ 

จดัการปูผา้สะอาด คลุมให้เหลือเฉพาะบริเวณท่ี
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ตอ้งการตรวจ ใส่ Vaginal speculum บริเวณ

ช่องคลอด เพื่อเปิดให้เห็นปากมดลูกไดช้ดัเจน 

ทาํความสะอาดภายในอีกคร้ัง 

 

 
รูป 2 HSG set 

(ท่ีมา : หน่วยตรวจพิเศษทางรังสีตึก 72/2 โรงพยาบาลศิริราช) 

 

3.   เตรียมประกอบอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการตรวจ ทาํการ

ประกอบ Acorn cannula ใส่สารทึบรังสีใน

กระบอกฉีด นาํมาต่อกบัตวั cannula ระวงัไม่ให้

เกิดฟองอากาศในกระบอกฉีด ตรวจดูให้แน่ใจ

ว่าไม่มีฟองอากาศ ทดสอบดันสารทึบรังสีให้

ไหลออกมาบริเวณปลาย cannula เพื่อป้องกนั

การเกิดฟองอากาศคา้งอยูภ่ายในท่อ 

4.   เม่ือเตรียมอุปกรณ์พร้อมแลว้ใส่ Acorn cannula 

เขา้ไปบริเวณช่องคลอดใหป้ลาย cannula ชิดกบั 

uteri cervix ostium จดัท่าให้ผูป่้วยเหยียดขาลง 

เพื่อทาํการตรวจเอกซเรยบ์ริเวณอุง้เชิงกราน  

5. ฉีดสารทึบรังสีทีละน้อยเข้าไปพร้อมกับดู

ภาพรังสีจากจอมอนิเตอร์ ถ่ายภาพเอกซเรยเ์ป็น

ระยะ เช่น เม่ือสารทึบรังสีไหลผ่านเขา้ไปใน

มดลูก ท่อนาํไข่ทั้งสองขา้ง และเม่ือสารทึบรังสี

ไหลออกทางช่องทอ้ง 

 

การภาพถ่ายทางรังสี 

1. ภาพ scout film ตอ้งเห็นอุง้เชิงกรานในท่า AP 

ให้บริเวณอุ้งเชิงกรานอยู่ตรงกลางภาพ เห็น 

cannula อยูภ่ายใน (รูป 4a) 

2. ติดMarker บอกตาํแหน่งซา้ย ขวา ใหช้ดัเจน 

3. ฉีดสารทึบรังสี และายภาพในท่าAP โดยให้เห็น

โพรงมดลูกและท่อมดลูก อยูก่ลางภาพ (รูป 4b)  

4. ถ่ายภาพรังสีท่า AP เม่ือสารทึบรังสีเขา้ไปจนเต็ม

มดลูกและไหลเขา้ท่อนาํไข่ทั้งสองขา้ง (รูป 4c) 

5. ถ่ายภาพรังสีในท่า RPO และ LPO เพื่อให้เห็น

ท่อนาํไข่แต่ละขา้งและความผิดปกติ (ถา้มี) (รูป 

4d-e)   

6. ถ่ายภาพรังสี Post evacuation หลงัเอาอุปกรณ์

การตรวจและใหส้ารทึบรังสีไหลออก (รูป 4f) 

 

ภาพรังสีท่ีไดจ้ากการตรวจแสดงดงัรูป 3 (a-f) และ

ภาพแสดงความผิดปกติท่ีพบไดจ้ากการตรวจแสดงดงั

รูป 4 (a-f)   

4 การตรวจพิเศษทางรังสีระบบอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรี 
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  a 

 

  b  

 

   c 

รูป 3 ภาพรังสีจากการตรวจ HSG 

ท่ีมา : หน่วยตรวจพิเศษทางรังสีตึก 72/2 โรงพยาบาลศิริราช 

  d 

 

  e 

 

  f 
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a. การอุดตนัของท่อนาํไข่ทั้งสองขา้ง 

 

 
b. Endometrial polyp at left side uterine left Fallopian tube 

occlusion 

 

 
c. Endocervical diverticulum 

รูป 4 ภาพความผิดปกติท่ีพบไดจ้าก HSG 

ท่ีมา : หน่วยตรวจพิเศษทางรังสีตึก 72/2 โรงพยาบาลศิริราช 

 
d. Submucosal uterine myoma size 9x4 mm., left tubal 

obstruction 

 
e. Suspicious tubal occlusion at proximal parts of bilateral 

fallopian tubes 

 

 
f. Bilateral tubal occlusion with hydrosalpinx 

 

6 การตรวจพิเศษทางรังสีระบบอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรี 
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g. Right peritubal  adhesion, left tubal occlusion with  

hydrosalpinx 

 

 
h. S/P left Salpingo – oophorectomy. Tubal occlusion at right 

fallopian tube 

 

ภาวะแทรกซ้อน 

 การตรวจ HSG อาจมีภาวะแทรกซ้อนจาก

หตัถการ  เช่น มีเลือดออกกะปริดกะปรอย และจะหยุด

ไดเ้องภายใน 24 ชั่วโมง ในบางรายอาจมีการติดเช้ือ มี

ไข ้ตกขาวมีกล่ินเหมน็ประมาณ 2-3 วนัหลงัการตรวจ มี

อาการปวด ส่วนใหญ่มกัจะพบในผูป่้วยท่ีมีการอุดตนั

ของท่อนาํไข่ มกัมีอาการปวดไม่นาน และการแพส้าร

ทึบรังสีในผูป่้วยท่ีแพอ้าหารทะเล  

 

ข้อคํานึงของการตรวจ HSG 

การตรวจ HSG เป็นเสมือนการตรวจภายใน

ของเพศหญิงซ่ึงมีความเขินอาย ดงันั้น จึงตอ้งมีความ

ระมดัระวงัในการตรวจ ขอ้คาํนึงของการตรวจแบ่งเป็น 

1) การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจ  และ 2) 

ผูป้ฏิบติังานในหอ้งตรวจ 

 

ขอ้คาํนึงทางเทคนิคการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจ   

- แนะนาํใหผู้รั้บการตรวจ เขา้ห้องนํ้ า ปัสสาวะให้

เ รียบร้อยก่อน เพื่อ เ ป็นการทําให้กระเพาะ

ปัสสาวะว่าง  จะทาํให้เห็นส่วนท่ีตอ้งการตรวจ

ไดช้ดัเจน  

- การให้ประวติัก่อนการตรวจท่ีมากเพียงพอมี

ความสาํคญั เพื่อลดภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึน

หลงัการตรวจได ้

- อธิบายขั้นตอนการตรวจให้ผูรั้บการตรวจทราบ

ตั้ งแต่เร่ิมตรวจจนถึงส้ินสุดการตรวจเพื่อให้

ผูรั้บบริการใหค้วามร่วมมือไดร้ะหวา่งการตรวจ 

 

ขอ้ควรคาํนึงของผูป้ฏิบติังานในหอ้งตรวจ   

- ผูป้ฏิบติังานในห้องตรวจ ควรแต่งกายให้สุภาพ

เรียบร้อย สวมชุดป้องกนัทางรังสี  

- งดพดูคุยเล่นกนัเองหรือส่งเสียงดงัในหอ้งตรวจ  

- ผู ้ปฏิบัติงานท่ีเข้าประจําห้องตรวจควรเป็น

ผูห้ญิงเพื่อลดความเขินอายของผูรั้บการตรวจ 

ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีประจาํห้องตรวจเป็นผูช้าย 

ควรแจ้งให้ผู ้รับการตรวจทราบ และจัดให้

เจา้หน้าท่ีประจาํห้องตรวจนั้นอยู่ในตาํแหน่งท่ี

เหมาะสม 
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- การจัดท่าทางผู ้รับการตรวจ ระหว่างทําการ

ตรวจ ควรจัดท่าตามเทคนิคท่ี ถูกต้อง และ

คาํนึงถึงความสะดวกสบายของผูรั้บการตรวจ 

- ในกรณีท่ีผูรั้บการตรวจมีลกัษณะทางกายวิภาค 

ของมดลูกไม่ปกติ เช่น มดลูกมีลกัษณะคว ํ่า ให้

ใชผ้า้สะอาดหนาๆ รองบริเวณใตส้ะโพก เพื่อยก

สะโพกให้สูงข้ึน ทาํให้สามารถตรวจไดส้ะดวก

ข้ึน 

- คลุมผา้บริเวณส่วนล่างของผูรั้บการตรวจให้มาก

ท่ีสุด ใหเ้หลือเฉพาะส่วนท่ีตอ้งการตรวจ เพื่อลด

การติดเช้ือจากการสัมผสั และช่วยปกปิดอวยัวะ

บริเวณส่วนล่างไม่ใหเ้ปิดเผยจนเกินไป 

- ในระหวา่งทาํการตรวจ ควรอธิบายขั้นตอนการ

ตรวจเป็นระยะ เพื่อให้ผูป่้วยเขา้ใจในขั้นตอนใน

การตรวจต่างๆ 

- มีการพูดคุย สอบถามอาการผูรั้บการตรวจเป็น

ระยะๆ เพื่อลดความกงัวลในการตรวจ และคอย

สังเกตความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน เช่น ผูรั้บบริการมี

อา ก า ร เก ร็ง จ า ก ค วา ม เจ็บ ป วดใ นข ณะ ใ ส่

เคร่ืองมือ 

- ดูแลทําความสะอาดห้องตรวจ และอุปกรณ์

ภายในห้องให้สะอาด พร้อมใช้งานได้อย่าง

สะดวก 

- ผูป้ฏิบัติงานในห้องตรวจต้องทบทวนความรู้

เก่ียวกบัการปฏิบติังานแบบ sterile technique  

- จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องในเหมาะสม 

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมอยูเ่สมอ 

 

 

 

สรุป 

การตรวจ HSG เป็นการตรวจท่ียงัมีบทบาทมาก

ในการแพทยส์าขาเจริญพนัธ์ุ  การเตรียมตวัในการตรวจ

ไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาในการตรวจไม่นาน ดงันั้น ภาพถ่าย

รังสี ท่ีได้ต้องถูกต้อง มีคุณภาพเพียงพอท่ีจะแสดง

รายละเอียดของมดลูกและท่อนาํไข่ไดอ้ยา่งชดัเจน ช่วย

ให้แพทยส์ามารถวินิจฉัยหาความผิดปกติเพื่อนาํไปวาง

แผนการรักษาต่อไป ทั้งน้ี นกัรังสีการแพทยท่ี์ปฏิบติังาน

ในห้องตรวจตอ้งมีความรู้ความชาํนาญในขั้นตอนการ

ตรวจ การจดัท่าได้อย่างเหมาะสม โดยทาํงานดว้ยการ

คาํนึงถึงคุณภาพในการบริการทางรังสีเป็นสาํคญั 
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ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 

ภาวะบาดเจ็บกระดูกสันหลงัส่วนคอ มกัจะเกิดจากการกระแทกโดยตรง และโดยทางออ้ม เช่น ตกจากท่ีสูง อุบติัเหตุ

ทางคมนาคม การเล่นกีฬา เป็นตน้ อนัจะนาํมาซ่ึงภาวะแทรกซอ้นท่ีรุนแรงตั้งแต่บาดเจ็บเลก็นอ้ย จนถึงขั้นทุพพลภาพ หรือถึง

ขั้นสูญเสียชีวิตได ้ ดงันั้นจึงตอ้งมีวิธีการวินิจฉยัท่ีสาํคญั คือการตรวจกระดูกสันหลงัส่วนคอดว้ยวิธีการทางรังสีวินิจฉยั ไดแ้ก่ 

การตรวจวินิจฉยัเอกซเรยท์ัว่ไป ในท่าต่างๆ เช่น ท่า Lateral, ท่า AP  เป็นตน้  การตรวจวินิจฉยัดว้ยเคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ 

ท่ีสามารถสร้างภาพอย่างละเอียดในระนาบตดัขวาง และนาํไปสร้างภาพในระนาบต่างๆได ้ การตรวจวินิจฉยัดว้ยเคร่ืองสร้าง

ภาพดว้ยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  ท่ีสามารถสร้างภาพเน้ือเยื่อไดช้ดัเจน ในระนาบต่างๆโดยตรง  เพ่ือการแปลผลท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ

  

คําสําคัญ ภาวะบาดเจบ็กระดูกสนัหลงัส่วนคอ  เอกซเรยท์ัว่ไป เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ การสร้างภาพดว้ยสนามแม่เหลก็

ไฟฟ้า 

 

Abstract 

  Cervical spine injury is usually caused by directly and indirectly concussion, such as falling from height, 

transportation accidents, sports, etc., which will lead to serious complications until disability-morbidity. There must have an 

important diagnostic procedure of cervical spine injury by means of diagnostic radiology, including general x-ray in several 

positions such as Lateral, AP position , Computerized Tomography which show high resolution of axial plane including 

create other planes, Magnetic Resonance Imaging which show multiplanar imaging of soft tissue contrast for accuracy result. 

Keywords: Cervical Spine Injury, General X-ray, Computerized Tomography, Magnetic Resonance Imaging 
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บทนํา 

อุบติัการณ์การเกิดภาวะบาดเจ็บกระดูกสันหลงั

แตกหกั พบไดป้ระมาณ 64 คนต่อประชากร 100000 คน

ต่อปี ตาํแหน่งการบาดเจ็บส่วนใหญ่อยุ่บริเวณกระดูก

สันหลงัส่วนคอร้อยละ 55 [1] ดังนั้น ภาวะบาดเจ็บ

กระดูกสันหลงัส่วนคอ (cervical spine injury)  นบัเป็น

ภาวะบาดเจ็บท่ีรุนแรงมากชนิดหน่ึง เป็นสาเหตุสําคญัท่ี

ทาํใหทุ้พพลภาพ หรือถึงขั้นสูญเสียชีวติได ้ ผูป่้วยมกัจะ

มีประวัติ อุบัติ เหตุชัดเจน มีอาการปวดบวมต้นคอ 

กลา้มเน้ือคอแข็งเกร็ง  และไม่สามารถยกศีรษะจากท่า

นอนข้ึ นล อย จา ก พื้ น เ ตีย ง ม า แตะ บ ริ เวณ หน้า อ ก 

เน่ืองจากมีการจาํกดัการเคล่ือนไหวของขอ้  ในผูป่้วยท่ี

รู้สึกตัวดีและให้ประวติัอุบัติเหตุได้ มีแขนหรือขาชา 

และอ่อนแรง  การวินิจฉัยจะชดัเจน แต่ในผูป่้วยท่ีหมด

สติหรือไม่สามารถให้ประวติัท่ีชัดเจนได้นั้ น ถ้าไม่

สามารถวินิจฉัยเร่ืองการบาดเจ็บท่ีกระดูกสันหลงัส่วน

คอไดใ้ห้คิดว่าผูป่้วยรายนั้น มีการบาดเจ็บท่ีกระดูกสัน

หลงัส่วนคอเสมอ  จนกวา่จะไดรั้บการวินิจฉยัท่ีแน่นอน

จากภาพรังสีวนิิจฉยั 

 

การตรวจกระดูกสันหลงัส่วนคอโดยวธีิรังสีวนิิจฉัย 

 ภาพทางรังสีในภาวะบาดเจ็บกระดูกสันหลัง

ส่วนคอ  สามารถทาํการตรวจได้หลากหลายรูปแบบ 

โดยข้ึนอยู่กบัเหตุผล  แต่ละรูปแบบมีบทบาทท่ีสําคญั

แตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 

1. การตรวจเพื่อวิ นิจฉัยโครงสร้าง และการ

แตกหกัของกระดูกสันหลงั 

- ก า ร ต ร ว จ วิ นิ จ ฉัย เ อ ก ซ เ ร ย์ทั่ว ไ ป  

(General X-ray) เป็นการสร้างภาพ

เอกซเรยธ์รรมดาของกระดูกสันหลงั 

- การตรวจวินิจฉัยด้วยเคร่ืองเอกซเรย์

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์   ( Computerized 

Tomography)  เป็นการสร้าง

ภาพตดัขวางของกระดูกสันหลงัอย่าง

ละเอียด 

2. การตรวจเพื่อวินิจฉัยไขสันหลัง  และหมอน

รองกระดูก 

- การตรวจวินิจฉัยด้วยเคร่ืองสร้างภาพ

ด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  (Magnetic 

Resonance Imaging) เป็นการสร้าง

ภาพท่ีเกิดจากปฏิกิริยาของเน้ือเยื่อ  กบั

สนามแม่ เหล็กไฟฟ้าและคล่ืนวิทยุ

ความเขม้สูง 

 

การตรวจวนิิจฉัยเอกซเรย์ทัว่ไป (General X-ray) 

การตรวจเอกซเรยท์ัว่ไปเป็นการตรวจท่ีสะดวก

รวดเร็ว  มีทุกโรงพยาบาล  ราคาถูกและมีความไวในการ

วินิจฉัยร้อยละ 37.4-90 [1] ซ่ึงสามารถถ่ายภาพกระดูก

สันหลงัส่วนคอไดห้ลายท่าดงัน้ี 

1. ท่า  Lateral เป็นท่าท่ีสําคัญท่ีสุด และภาพ

เอกซเรย์ท่า lateral เพียงท่าเดียวท่ีถ่ายได้

ครบถ้วน  เราพบว่าสามารถตรวจพบการ

บาดเจ็บท่ีกระดูกสันหลงัส่วนคอไดม้ากถึงร้อย

ละ 80-90 [2]  ภาพท่ีดีควรเห็นตั้งแต่ฐานของ

กะโหลกศีรษะ (base of skull) ลงมาถึงกระดูก

สันหลงัส่วนคอระดบั C7-T1 (รูปท่ี 1) เน่ืองจาก

การบาดเจบ็บริเวณ C6,C7 พบไดบ้่อย (ตารางท่ี

1 และรูปท่ี 2) และไดเ้ห็นเส้นสมมุติต่างๆของ

กระดูกสันหลังส่วนคอ (รูปท่ี1) ผูบ้าดเจ็บท่ี

รู้สึกตวัดีไม่มีอาการรุนแรง นิยมถ่ายเอกซเรย์
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ในท่ายืนหรือท่านั่ง ส่วนผูบ้าดเจ็บท่ีหมดสติมี

อาการหนกั ผูบ้าดเจบ็ส่วนมากจะมาในท่านอน

ราบ โดยทัว่ไปจะสามารถถ่ายในท่า AP ไดง่้าย 

แต่สําหรับท่า  lateral เราจะถ่ายในท่า lateral 

view (cross table) (รูปท่ี3) เพื่อลดการ

เคล่ือนไหวของผูบ้าดเจบ็   

 

ในกรณีผูป่้วยฉุกเฉินหรือมีการบาดเจ็บหลาย

แห่งการถ่ายเอกซเรยท์ัว่ไปกระดูกสันหลงัส่วนคอ ท่า 

Lateral เพียงท่าเดียว  สามารถให้ขอ้มูลไดม้ากถึงร้อยละ 

801  และควรทําในผู ้ป่วยทุกราย  โดยสังเกตความ

ผิดปรกติได ้จากการผิดรูปของแนวกระดูก การแตกหัก

ของกระดูกถึงแม้จะเพียงเล็กน้อยก็มีความสําคญัมาก 

ทั้งน้ีรวมไปถึงการบวมของเน้ือเยื่อ มีความสําคญัท่ีบอก

ถึง การบาดเจบ็ของโครงสร้างเน้ือเยือ่ และเอน็ยดึได ้

 

2. ท่า Antero-Posterior (AP) เป็นอีกท่าหน่ึงใน

การช่วยวินิจฉัย ถ่ายได้ง่ายในผูบ้าดเจ็บในท่า

นอนหงาย แต่ภาพเอกซเรยใ์นท่า AP  จะเห็น

ไดเ้ฉพาะกระดูกสันหลงัส่วนคอตั้งแต่ระดบั C3 

ลงมา  เน่ืองจากมีเงากระดูกและเน้ือเยื่อของ

ใบหนา้มาบงักระดูก atlas (C1) และ axis (C2) 

ไว ้(รูปท่ี 4) 

3. ท่า Open mouth ถ่ายเพื่อช่วยให้เห็น  odontoid 

process  ของกระดูก axis (C2)  และ

ความสัมพนัธ์ระหวา่ง atlas (C1) และ axis (C2) 

(รูปท่ี 5)  

4. Swimming ถ่ายเพื่อช่วยให้เห็นบริเวณรอยต่อ

ระหว่างกระดูกสันหลังส่วนคอและกระดูสัน

หลงัส่วนอก   (cervicothoracic junction) ไดดี้

ข้ึน  โดยหลบเล่ียงการบงัจากหวัไหล่ทั้ง 2 ขา้ง

ไม่ใหม้าซอ้นกนั (รูปท่ี 6) 
 

ตารางท่ี 1 การกระจายของตาํแหน่งบาดเจ็บท่ีกระดูกสันหลงั

ส่วนคอ [3] 

ระดบั ร้อยละ 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

6 

27 

10 

10 

18 

27 

18 

 

 
รูปท่ี 1 : ภาพเอกซเรยท่์า lateral ท่ีเห็นกระดูกสันหลงัส่วนคอ

ครบทุกระดบั และเห็นเสน้สมมติต่างๆ ตามสญัลกัษณ์สี ดงัน้ี 

• สีเขียว : anterior vertebral line 

• สีสม้ : posterior vertebral line  

• สีแดง : spinolaminar line 

ท่ีมา : หน่วยรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลศิริราชและวาดด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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รูปท่ี 2 : ภาพเอกซเรยท่์า lateral เห็นรอยแตก spinous process  

ของ  C6-C7 

ท่ี ม า :  http://researchgate.net/figure/C6-and-C7-spinous-

process-fracture-in-the-lateralRadiographs_fig2_318553809? 

fbclid=IwAR349H_TbL_09S9scKOij64xq4W_NKhsKsxspkyI

aL9Rdvhr8IY4HXLkSZw 

 

 

 
รูปท่ี 3 : การถ่ายเอกซเรยท่์า lateral view (cross table) 

 

 

 
รูปท่ี 4 : ภาพเอกซเรยท่์า AP 

ท่ีมา : หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช 

 

 
รูปท่ี 5 : ภาพเอกซเรยท่์า Open mouth ในรูปจะเห็น odontoid 

process ไดช้ดัเจน 

ท่ีมา : หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช 
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รูปท่ี 6 : ภาพเอกซเรยท่์า Swimming 

ท่ี ม า  :  http://static1.squarespace.com/static/5871553a3e00 

be90c79a68cd/t/590a4093893fc0d318938b44/1493844118030/

T16.pdf 

 

การตรวจวินิจฉัยด้วยเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

(Computerized Tomography) 

เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computerized 

Tomography)  เป็นเคร่ืองตรวจวินิจฉัยท่ีมีความไวใน

การวนิิจฉยัในผูท่ี้สงสัยวา่อาจไดรั้บบาดเจ็บท่ีกระดูกสัน

หลงัส่วนคอถึงร้อยละ 95-994 เม่ือร่วมกบัความจาํเพาะ

ของการตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ท่ีสูงถึงร้อยละ 934  

สามารถสร้างภาพในระนาบตดัขวาง (axial plane) (รูปท่ี 

7A) และยงัสามารถสร้างภาพใหม่ (reconstruction) 

ระนาบในแนวด่ิงท่ีแบ่งร่างกายออกเป็นซีกซ้ายและขวา 

(sagittal plane) (รูปท่ี 7B)  และระนาบท่ีตั้งฉากกบั 

sagittal plane ท่ีแบ่งร่างกายออกเป็นซีกส่วนหน้ากบั

ส่วนหลงั (coronal plane)  (รูปท่ี 7C) ร่วมในการวินิจฉยั

ด้วย  ช่วยทาํให้เห็นรายละเอียดของกระดูกท่ีแตกหัก  

เล่ือนตวั  และผลกระทบต่อช่องไขสันหลงัได ้ ช่วยลด

ปัญหาการซ้อนทบัของเงากระดูกและเน้ือเยื่อท่ีพบใน

การถ่ายภาพเอกซเรยท์ัว่ไป โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อ

ข อ ง ก ะ โ หล ก ศี รษ ะ แ ล ะ ก ร ะ ดู ก สั นห ลัง ส่ ว นค อ 

(craniocervical junction)  และบริเวณรอยต่อของกระดูก

สันส่วนคอและส่วนหนา้อก (cervicothoracic junction)  

ขอ้ด้อยของการตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์คือ  มีราคา

แพง  ไม่มีในทุกโรงพยาบาล  และได้รับปริมาณรังสี

มากกวา่การตรวจเอกซเรยท์ัว่ไป 

 
 

 
 

รูปท่ี 7 (A,B,C) : ภาพ

เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ใน

แนว axial ท่ีปลายลูกศร

จะเห็น spinous process 

แตกหัก และภาพในแนว 

sagittal  และแนว coronal  

ตามลาํดบั 

ท่ีมา : หน่วยรังสีวินิจฉัย 

โรงพยาบาลศิริราช 
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ก า ร ต ร ว จ วิ นิ จ ฉั ย ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง ส ร้ า ง ภ า พ ด้ ว ย

สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging) 

 เค ร่ืองสร้างภาพด้วยสนามแม่ เหล็กไฟฟ้า 

(Magnetic Resonance Imaging) เป็นเคร่ืองตรวจวินิจฉยั

ท่ี ใ ห้ ภ า พ ท่ี เ กิ ด จ า ก ก า ร ป ฏิ กิ ริ ย า ร ะ ห ว่ า ง ค ล่ื น

แม่เหล็กไฟฟ้ากบัเน่ือเยือ่ของร่างกาย  มีความสําคญัมาก

ข้ึนเร่ือยๆโดยเฉพาะเม่ือไม่พบความผิดปกติใดๆจาก

ภาพเอกซเรยท์ัว่ไปหรือเคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์  มี

ประโยชน์มากในกรณีสงสัยบาดเจ็บไขสันหลงั (spinal 

cord injury)  บอกความผิดปกติของไขสันหลงั  หมอน

รองกระดูกสันหลงั  เส้นเอ็น(ligament)  และการ

บาดเจ็บของ body ของกระดูกสันหลงัไดดี้  ตรวจไดใ้น

ทุกระนาบท่ีตอ้งการไดโ้ดยตรง เช่น axial plane (รูปท่ี 

8A) , sagittal plane (รูปท่ี 8B), coronal plane (รูปท่ี 8C) 

โดยไม่ต้องผ่านการสร้างภาพใหม่  (reconstruction) 

เหมือนในการตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์  ขอ้ดอ้ยของ

การตรวจชนิดน้ี คือ ราคาแพง มีเฉพาะโรงพยาบาล

ขนาดใหญ่ ใช้เวลานานในการทาํแต่ละคร้ัง และต้อง

ได้รับความร่วมมือจากผูบ้าดเจ็บ ในกรณีผูบ้าดเจ็บไม่

รู้สึกตวั ตอ้งใส่ท่อช่วยหายใจ มีอุปกรณ์ทางการแพทย์

เพื่อติดตามอาการและเคร่ืองช่วยหายใจ จาํเป็นตอ้งเป็น

อุปกรณ์ท่ีสามารถเขา้ไปในสนามแม่เหลก็ได ้

 

สรุป 

การวินิจฉัยภาวะบาดเจ็บกระดูกสันหลงัส่วน

คอ (Cervical Spine Injury) ดว้ยภาพทางรังสี เป็นวิธีท่ี

ใชก้นัอยา่งแพร่หลาย  มีความน่าเช่ือถือ  และจาํเป็นตอ้ง

ทาํตามแนวทางการวินิจฉัย เพื่อให้ได้ข้อมูลเบ้ืองต้น 

โดยเฉพาะการประเมินภาวะความมัน่คงของโครงสร้าง

กระดูกสันหลงัส่วนคอ (C-spine stability) ทั้งน้ี เนน้การ  

 
 

 
 

 

จาํแนกชนิดของการแตกหกั และการวางแผนการรักษา 

การวินิจฉัยทางรังสีเพียงเอกซเรย์ทัว่ไป ก็ได้ขอ้มูลท่ี

สําคญั  แต่ในปัจจุบนัการแพทยก์า้วหนา้ข้ึน มีการตรวจ

ทางรังสีวินิจฉัยหลายรูปแบบ  ทาํให้ในปัจจุบนัแนะนาํ

ใหส่้งตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์แทนการตรวจเอกซเรย์

ทัว่ไป   เอกซเรยค์อมพิวเตอร์จะช่วยบอกรายละเอียด

ของภาวะบาดเจ็บและมิติของพยาธิสภาพให้ชดัเจนข้ึน  

เพื่อลดการวินิจฉัยท่ีผิดพลาด  ส่วนการส่งตรวจด้วย

เคร่ืองสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีประโยชน์

รูปท่ี 8 (A,B,C) : ภาพท่ีเกิด

จ า ก ก า ร ส ร้ า ง ภ า พ ด้ ว ย

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในแนว 

axial  แนว sagittal  และแนว 

coronal  ตามลาํดบั 

ท่ีมา  :  หน่วย รัง สีวิ นิจฉัย 

โรงพยาบาลศิริราช 
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อย่างมากในกรณีท่ีมีการบาดเจ็บของประสาทไขสัน

หลงัและมีการสูญเสียการทาํงานของระบบประสาทซ่ึง

การเลือกตรวจทางรังสีวินิจฉัยนั้นข้ึนอยุ่กบัเหตุผลตาม

ขา้งตน้   และการตรวจรูปแบบต่างๆจะมีข้อดีข้อด้อย

แตกต่างกนัไป  ข้ึนอยู่กบัแพทยเ์จา้ของไขผู้ว้ินิจฉัยโรค

จะเลือกใช้การตรวจชนิดไหนมาช่วยวินิจฉัยโรค  ภาพ

ทางรังสีควรมีคุณภาพและรายละเอียดของภาพท่ีดี 

นาํไปสู่การวนิิจฉยัโรคท่ีรวดเร็ว และสามารถแปลผลได้

อย่างถูกต้องแม่นย ํา  เพื่อป้องกันภาวะทุพพลภาพ  

สูญเสียชีวีต  และช่วยให้แพทยว์างแผนการดูแลรักษา

ผูบ้าดเจบ็ต่อไป 
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ตารางท่ี 2 ขอ้ดีขอ้ดอ้ยของการตรวจทางรังสีวนิิจฉยั 

Modality ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย 

1.การตรวจวินิจฉยัเอกซเรยท์ัว่ไป 

 

-  ตรวจไดส้ะดวก รวดเร็ว 

-  ใชป้ริมาณรังสีนอ้ย 

-  ราคาถกู 

-  มีทุกโรงพยาบาล 

-  ภาพท่ีไดเ้ป็นภาพ 2 มิติ ไม่สามารถ

บอกความลึกได้ และให้ภาพเป็น

ภาพรวมของทั้งอวยัวะ  

2.การตรวจวินิจฉัยดว้ยเคร่ืองเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์  

-  สามารถตรวจหาความผิดปกติของ

กระดูก และขอ้ต่อต่างๆ เช่น การหัก 

การหลุด ไดดี้ 

-  การตรวจไดภ้าพตดัขวาง แต่สามารถ

ไดภ้าพทุกแนวตอ้งทาํการสร้างใหม่

(reconstruction) 

-  ตรวจใชเ้วลาเร็วกวา่MRI 

-  ใชป้ริมาณรังสีมาก 

-  อตัราการแพส้ารทึบรังสีสูง และไม่ดี

ต่อผูป่้วยโรคไต เพราะสารทึบรังสีมี

ส่วนประกอบของ iodine 

-  ราคาแพง 

-  ลาํบากในผูป่้วยกลวัท่ีแคบ หรือไม่

สามารถนอนราบในอุโมงคต์รวจได ้

-  มีบางโรงพยาบาล 

3.การตรวจวินิจฉยัดว้ยเคร่ืองสร้างภาพ

ดว้ยสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า  

-  สามารถจาํแนกคุณสมบติัของเน้ือเยื่อ

ท่ีแตกต่างกนัไดห้ลายแบบ 

-  ต ร ว จ ไ ด้ทุ ก ร ะ น า บ โ ด ย ไ ม่ ต้อ ง

เคล่ือนยา้ยหรือเปล่ียนท่าผูป่้วย 

-  สามารถทาํการตรวจไดแ้มเ้ป็นโรคไต

โดยไม่ตอ้งฉีดสารทึบรังสี 

-  โอกาสแพส้ารทึบรังสีท่ีใชใ้นการ

ตรวจ (Gadolinium) นอ้ยมาก 

-  ไม่ใชรั้งสี 

 

 

- ห้ามผูป่้วยท่ีผ่าตัดใส่โลหะต่างๆใน

ร่างกายเช่น ขอ้เทียม กระสุนปืน เขา้

เคร่ืองตรวจ 

- ควรระวังผู ้ป่ วย ท่ีผ่ าตัดใ ส่ เค ร่ือง 

กระตุ้นการเต้นของหัวใจ (Cardiac  

pacemaker) และการผ่าตดัติดคลิปอุด

หลอดเลือดในเส้นเลือดโป่งพอง 

(Aneurysm clips) 

- ลาํบากในผูป่้วยกลวัท่ีแคบ หรือไม่

สามารถนอนราบในอุโมงคต์รวจได ้

- อุปกรณ์ท่ีใชใ้นผูป่้วยไม่รู้สึกตวั  ตอ้ง

เ ป็ น วัส ดุ ท่ี ส า ม า ร ถ เ ข้ า ส น า ม 

แม่เหลก็ได ้

- ตรวจใชเ้วลานาน 

- ราคาแพงมาก 

- มีเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
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การวนิิจฉัยภาวะหลอดเลอืดแดงไตใหม่ตีบ 

ในผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไตด้วยเคร่ืองตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง  

Doppler Ultrasound of Renal Artery Stenosis in Transplanted Kidney 

 

กนกอร เมืองแพน  วท.บ.รังสีเทคนิค 

เสาวลกัษณ์ พนัธ์เรืองวงศ ์ วท.บ.รังสีเทคนิค 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 

ภาวะหลอดเลือดแดงท่ีไตใหม่ตีบ (Transplant renal artery stenosis : TRAS ) เป็นภาวะท่ีพบไดถึ้ง 12%[9] ใน

ผูป่้วยท่ีได้รับการปลูกถ่ายไตใหม่ สามารถตรวจทางรังสีด้วยการตรวจด้วยคล่ืนความถ่ีสูง (Duplex doppler 

ultrasonography) โดยการตรวจดว้ยการตรวจดว้ยคล่ืนความถ่ีสูง Doppler เป็นการตรวจท่ีแพทยนิ์ยมส่งตรวจ เน่ืองจาก

เป็นการตรวจแบบไม่รุนแรง (noninvasive) ไม่ตอ้งรับความเส่ียงจากสารทึบรังสี ใชเ้วลาในการตรวจไม่นาน ผูป่้วยไม่

ตอ้งเตรียมตวัก่อนตรวจ จึงควรเขา้ใจในเทคนิคและภาพสาํคญัในการตรวจ เพื่อการตรวจท่ีประสบความสาํเร็จ 

คําสําคัญ การปลูกถ่ายไต อลัตราซาวน์ หลอดเลือดแดงไตใหม่ตีบ   

 

Abstract 

  Transplant renal artery stenosis was found 12% in the patient underwent kidney transplantation.  It could 

diagnosis by duplex Doppler ultrasonography which usually be the choice of examination because of the invasive 

technique, no radiation dose, fast examination and  no need to preparation. The technique and imaging is the key to 

success the examination. 

 

Keywords: Kidney transplantation, Doppler ultrasound, Transplant renal artery stenosis 
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บทนํา 

การปลูกถ่ายไต คือ วิธีหน่ึงท่ีช่วยรักษาผูป่้วย

โรคไตวายระยะสุดทา้ยท่ีไตไม่สามารถทาํงานได ้โดย

วิธีการน้ีจะเป็นการผ่าตัดนําเอาไตจากผูอ่ื้นมาใส่ใน

บริเวณตาํแหน่งช่องเชิงกรานของผูรั้บ ไตใหม่ท่ีจะนาํมา

ผ่าตดันั้นจะตอ้งผ่านการทดสอบว่าสามารถทาํงานได้

และเน้ือเยื่อเข้ากันได้กับผู ้รับ หากการปลูกถ่ายไต

ไดผ้ลดีหรือไตใหม่สามารถทาํงานไดดี้ ผูป่้วยรายนั้นก็

จะกลบัมามีคุณภาพชีวติท่ีดีอีกคร้ังนึง 

ภาวะหลอดเลือดแดงท่ีไตใหม่ตีบ (Transplant 

renal artery stenosis : TRAS ) เป็นภาวะท่ีพบหลงัจากท่ี

ผูป่้วยไดรั้บการผ่าตดัไตใหม่โดยพบไดม้ากถึง 12%[9]  

โดยมักจะพบในช่วง 3 เดือนแรกหลังจากการผ่าตัด 

ภาวะหลอดเลือดแดงไตใหม่ตีบมกัเกิดจากสาเหตุดัง

ต่อไป 

• เส้นเลือดของผู ้รับเกิดภาวะหลอดเลือด

แดงแขง็ (Atherosclerosis) 

• เน้ือเยื่อบุโพรงผนังหลอดเลือดของผูรั้บ

หรือผูใ้ห้เกิดความเสียหายเน่ืองจากการ

ผา่ตดั (Clamp injury) 

• เทคนิคการผ่าตดั โดยส่วนใหญ่มกัพบใน

เทคนิคการต่อเส้นเลือดแบบ end-to-end 

anastomosis มากกวา่การใชเ้ทคนิคการต่อ

เส้นเลือดแบบ end-to-side anastomosis 

• หลอดเลือดเกิดมุม เน่ืองจากความยาว

ระหวา่งหลอดเลือดแดงไตใหม่และหลอด

เลือดแดงกระดูกปีกสะโพก (Iliac artery) 

ไม่เหมาะสม 

• หลอดเลือดแดงไตใหม่คดหรือหกังอ 

 

อาการแสดง 

ผูป่้วยท่ีมีภาวะหลอดเลือดแดงไตใหม่ตีบมกัมา

ดว้ยอาการดงัต่อไปน้ี 

• ความดนัโลหิตสูงท่ีไม่ตอบสนองต่อยาลด

ความดนัโลหิต มกัพบในช่วง 6-12 เดือน

หลงัจากการผา่ตดัไตใหม่  

• ตรวจพบเสียง bruit บริเวณเส้นเลือด Iliac 

artery พบไดถึ้ง 50% ของผูป่้วยท่ีเป็นโรค

น้ี 

 
รูป 1 : แสดงตาํแหน่งของไตใหม่ 

ท่ีมา : http://imgur.com/gallery/1QgiHZG 

 

การตรวจทางรังสี 

 การวนิิจฉยัภาวะหลอดเลือดไตใหม่ตีบสามารถ

ทาํได้ 4 วิธี โดยแต่ละวิธีจะมีทั้งขอ้ดีและขอ้ด้อย โดย

แพทยจ์ะเป็นผูพ้ิจารณาวธีิท่ีเหมาะสมในการส่งตรวจ 

1. การฉีดสารทึบรังสีเข้าตรวจหลอดเลือดท่ีไต

ใหม่ (Renal angiogram) ทาํให้ทราบตาํแหน่ง
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ของบริเวณหลอดเลือดท่ีตีบไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

แม่นยาํ โดยสามารถตรวจดูได้อย่างชัดเจนทั้ง

ในหลอดเลือดแดงหลักและหลอดเลือดแดง

แขนง  การทาํ Renal angiogram ถือเป็น  gold 

standard[7 ]  ห า ก พ บ ว่ า มี บ ริ เ ว ณ ท่ี ตี บ จ ริ ง 

ส า ม า ร ถ ใ ห้ รั ก ษ า ไ ด้ ทั น ที  ด้ ว ย ก า ร ทํ า 

percutaneous transluminal renal angioplasty 

(PTRA) ซ่ึงเป็นการรักษาท่ีให้ผลดีถึง 70%-

90%[11]  แต่การวินิจฉยัดว้ยการตรวจวิธีน้ีจะมี

ค่าใช้จ่ายท่ีค่อนขา้งสูง ผูป่้วยจะตอ้งเตรียมตวั

ก่อนเข้ารับการตรวจ และอาจมีข้อจาํกัดหาก

ผูป่้วยแพส้ารทึบรังสี  

2. ก า ร ต ร ว จ ห ล อ ด เ ลื อ ด แ ด ง ด้ ว ย ค ล่ื น

แ ม่ เ ห ล็ ก ไ ฟ ฟ้ า  ( Magnetic resonance 

angiography : MRA) การตรวจด้วยวิธีน้ี

สามารถตรวจดูตาํแหน่งของหลอดเลือดท่ีตีบได้

อยา่งชดัเจนและแม่นยาํ มีความน่าเช่ือถือในการ

แปรผล  ผูป่้วยท่ีเข้ารับการตรวจด้วยวิธีน้ีจะ

ไม่ไดรั้บรังสี และไม่จาํเป็นตอ้งเตรียมตวัก่อน

เขา้รับการตรวจ แต่ขอ้เสียของการตรวจดว้ยวิธี

น้ีคือใชเ้วลาในการตรวจนาน และมีขอ้จาํกดัใน

ผูป่้วยท่ีมีประวติัมีอุปกรณ์หรือวสัดุท่ีเป็นโลหะ

ท่ี ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ ข้ า รั บ ก า ร ต ร ว จ ด้ ว ย ค ล่ื น

แม่เหลก็ไฟฟ้าไดอ้ยูภ่ายในร่างกาย 

3. การตรวจหลอดเลือดด้วยเค ร่ือง เอกซเรย์

คอม พิ ว เตอ ร์  (Computed tomography 

angiography : CTA ) การตรวจดว้ยวิธีน้ี

สามารถเห็นเส้นเลือดไดอ้ยา่งชดัเจน มีความน่า

เช่ือในการแปรผล ใช้เวลาในการตรวจไม่นาน 

ผูป่้วยไดรั้บรังสีและตอ้งเตรียมตวัล่วงหนา้ก่อน

เข้ารับการตรวจ อาจมีข้อจาํกัดหากผูป่้วยแพ้

สารทึบรังสี 

4. การตรวจดว้ยคล่ืนความถ่ีสูง (Duplex Doppler 

ultrasonography) แพทยม์กัพิจารณาเลือกการ

ตรวจน้ีเป็นอันดับแรกเพื่อใช้คัดกรองและ

วินิจฉัยผูป่้วยท่ีสงสัยภาวะหลอดเลือดแดงไต

ใหม่ตีบ เพราะเป็นการตรวจแบบ Non invasive 

ผูป่้วยไม่ตอ้งได้รับรังสี ไม่ต้องเตรียมตวัก่อน

เขา้รับการตรวจ และไม่ตอ้งรับความเส่ียงจาก

การไดรั้บสารทึบรังสี นอกจากน้ีการตรวจดว้ย

วิ ธี น้ี ย ัง ใ ช้ เ ว ล า ไ ม่ นา น  ใ ห้ ก า ร แ ป ร ผ ล ท่ี

น่าเช่ือถือและแม่นยาํพอสมควร มีค่าใช้จ่ายท่ี

ไม่แพง เคร่ืองอลัตราซาวน์ขนาดเล็กท่ีใช้ใน

การตรวจสามารถเคล่ือนยา้ยไปท่ีหอผูป่้วยได ้

เหมาะสําหรับตรวจผูป่้วยท่ีเคล่ือนยา้ยลาํบาก 

แต่ข้อด้อยของการตรวจด้วยวิธี น้ีคือ ความ

แม่นยาํในการแปรผลจะข้ึนอยูก่บัความชาํนาญ

ของผูต้รวจ รวมถึงขนาดตวัของผูป่้วยท่ีอ้วน

มากจะทาํให้การแปรผลจากการตรวจยากมาก

ข้ึน 

 

หลกัการของ Doppler ultrasound 

Doppler ultrasound อาศยัการเปล่ียนแปลง

ความถ่ีของคล่ืนเสียงท่ีมากระทบเซลล์เม็ดเลือดท่ี

เคล่ือนท่ีภายในหลอดเลือด และอาศัยสมการของ 

Doppler ในการคาํนวณหาความเร็วของกระแสเลือด 

โดยแสดงออกในรูปของ waveform ซ่ึง waveform จะ

แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัชนิดของหลอดเลือดดว้ย  
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• Color flow mode หรือ CF Mode จะ

สามารถบอกการไหลเวียนของเลือดและ

แสดงทิศทางการไหลของเลือด โดยแสดง

ในรูปของสี โดยทัว่ไปเลือดท่ีวิ่งเขา้สู่หัว

ตรวจจะแสดงด้วยสีแดง และเลือดท่ีวิ่ง

ออกจากหวัตรวจจะแสดงดว้ยสีนํ้าเงิน 

• Pulse wave mode หรือ PW Mode ใชผ้ลึก

เดียวเป็นทั้ งตัวรับและส่งคล่ืนเสียงเป็น

ช่วงๆ โดยหัวตรวจจะส่งคล่ืนเสียงไปยงั

จุดท่ีต้องการตรวจ และรอรับสัญญาณ

สะทอ้นกลบัจึงจะส่งคล่ืนเสียงได้อีกคร้ัง

หน่ึง  PW mode จะข้ึนอยู่กบัเวลาและ

ความลึกของจุดท่ีต้องการตรวจ รวมทั้ ง

ความเร็วของหลอดเลือดท่ีต้องการตรวจ

ด้วย  โดยจะแสดงผล ในรูปแบบ ของ 

waveform ดงัรูปท่ี 2 

 

 
รูป 2 : ลกัษณะ waveform ท่ีไดจ้ากการทาํ Doppler ultrasound  

และแสดงจุดท่ีสาํคญัต่างๆของกราฟ 

ท่ีมา : https:// eiseverywhere.com/file_uploads/db3bf 

469e730eca4fa1b9d0fd7a179c5_VIS.pdf 

 

Doppler Kidney Transplant Ultrasonography 

การเตรียมเคร่ืองมือก่อนการตรวจ 

 เลือกช่ือผูป่้วยจาก Worklist ให้ถูกต้องและ

เขา้ช่ือผูป่้วย เลือกใชห้วัตรวจให้เหมาะกบัการตรวจ ใน

ท่ีน้ียกตวัอยา่งเคร่ือง GE รุ่น LOGIQ E9 Ultrasound 

เลือกหัวตรวจแบบ convex C1-6 ดังรูปท่ี 3  เลือก

โปรแกรมการตรวจเป็น ABD_DOP และเข้าหน้า

ปฏิบติัการพร้อมตรวจ 

 

 
รูปท่ี 3 : ภาพหวัตรวจชนิด convex C1-6 

 

 
รูป 4 : ตาํแหน่งรอยแผลผ่าตดัของผูป่้วยท่ีไดรั้บการปลูกถ่ายไต

ใหม่ 

ท่ีมา : http:// asterbangalore.com/robotic-kidney-transplant 
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การเตรียมตวัผูป่้วยก่อนเขา้รับการตรวจ 

 เน่ืองจากการตรวจ Doppler kidney transplant 

เป็นการตรวจในช่วงลาํตวัช่วงล่าง จะมีการจดัท่าผูป่้วย

แตกต่างจากการตรวจ Doppler kidney ปกติ เน่ืองจากไต

ปกติของผู ้ป่วยจะอยู่บริเวณกลางลําตัวเยื้องไปทาง

ดา้นหลงัของผูป่้วย  แต่ผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัปลูกถ่าย

ไตใหม่ ไตใหม่จะอยูท่ี่บริเวณอุง้เชิงกราน ดงันั้นการจดั

ท่าเพื่อตรวจ Doppler kidney transplant จาํเป็นท่ีจะตอ้ง

เปิดผา้ให้ตํ่ากว่าปกติ โดยสังเกตจากบริเวณรอยแผล

ผา่ตดั ดงัรูปท่ี 4  ดงันั้นจึงตอ้งเปิดผา้ให้ตํ่ากวา่รอยแผล

ผา่ตดัเล็กนอ้ย เพื่อใหส้ะดวกต่อการตรวจ   

 การจดัท่าผูป่้วย เน่ืองจากการตรวจน้ีเป็นการ

ตรวจช่วงลําตัวส่วนล่าง ผูป่้วยไม่จาํเป็นต้องเปล่ียน

เส้ือผา้ ให้ผูป่้วยนอนหงายราบบนเตียง ยกแขนข้ึนวาง

บนหมอน เปิดชายเส้ือข้ึนและปลดกางเกงลงเล็กนอ้ยให้

ครอบคลุมรอยแผลผ่าตดับริเวณอุง้เชิงกราน ดงัรูปท่ี 5 

และนาํผา้มาปิดคลุมบริเวณท่ีไม่ไดต้รวจใหเ้รียบร้อย 

 

 
รูป 5 : ภาพแสดงการจดัท่าผูป่้วยและการปิดคลุม 

 

 

 

ขั้นตอนการตรวจ  

 ก่อนตรวจบีบเจลสําหรับตรวจอลัตราซาวน์ลง

บนบริเวณท่ีตอ้งการตรวจ นิยมใช้เจลเป็นตวักลาง ช่วย

ลดช่องว่างอากาศระหว่างหัวตรวจและผิวหนงั ส่งผ่าน

คล่ืนอลัตราซาวน์แบบสัมผสัผิวโดยตรง เน่ืองจากคล่ืน

เดินทางผา่นตวักลางท่ีเป็นอากาศไดไ้ม่ดี  

1. วางหัวตรวจลงบนตาํแหน่งไตใหม่ เก็บภาพ

ไตใหม่ในแนวขวางและแนวยาว และวดั

ขนาดไตใหม่ทั้งสองแนว  

2. ถ่ายรูปตามยาวของไตใหม่และเข้า  Color 

mode เพื่อแสดงสีเส้นเลือดท่ีเขา้หรือออกจาก

หัวตรวจและเขา้ Pulse wave mode เพื่อ

ประเมินการทํางานของเส้นเลือด โดยจะ

ตรวจดูเส้นเลือดแดงขนาดเล็กของไตใหม่ 

(interlobar artery) แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนบน (upper), ส่วนกลาง (middle) และ

ส่วนล่าง (lower) ทาํการวดัค่า peak systolic 

velocity (PSV) และ end diastolic velocity 

(EDV) เพื่อให้เคร่ืองคาํนวณค่า resistive 

index (RI) จาก waveform ท่ีได ้ดงัรูปท่ี 6 

3. ถ่ายรูปตามยาวของเส้นเลือดแดงใหญ่ของไต

ใหม่ (Transplant renal artery) และเขา้ Color 

mode เพื่อแสดงสีเส้นเลือดท่ีเขา้หรือออกจาก

หวัตรวจ  เขา้ Pulse wave mode เพื่อประเมิน

การทํางานของเส้นเลือด โดยตรวจดู main 

transplant renal artery ทุกเส้น ทาํการวดัค่า 

PSV จาก wave form ท่ีได ้ ดงัรูปท่ี 7 

4. ถ่ า ย รู ป ต า ม ย า ว ข อ ง บ ริ เ ว ณ จุ ด เ ช่ื อ ม ต่ อ 

(anastomosis) ระหว่างเส้นเลือด Transplant 

renal arteryและ เส้นเลือด External iliac artery 
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เขา้ Color mode เพื่อแสดงสีเส้นเลือดท่ีเขา้หรือ

ออกจากหวัตรวจ  เขา้ Pulse wave mode เพื่อ

ประเมินการทาํงานของเส้นเลือด ทาํการวดัค่า 

PSV จาก wave form ท่ีได ้ ดงัรูปท่ี 8 

 

 

 
รูป 6 : ภาพแสดงการตรวจดูเส้นเลือด upper interlobar artery 

(ภาพบน), middle interlobar artery (ภาพกลาง), lower 

interlobar artery (ภาพล่าง) 

5. ถ่ายรูปตามยาวของเส้นเลือด External iliac 

artery และเขา้ Color mode เพื่อแสดงสีเส้น

เลือดท่ีเขา้หรือออกจากหวัตรวจ  เขา้ Pulse 

wave mode เพื่อประเมินการทาํงานของ

เส้นเลือด ทาํการวดั peak systolic velocity 

จาก wave form ท่ีได ้ ดงัรูปท่ี 9 

 

 
รูป 7 : ภาพแสดงการตรวจดูเสน้เลือด transplant renal artery 

 

 

 
รูป 8 : ภาพแสดงการตรวจดูเสน้เลือดตาํแหน่ง anastomosis 
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รูป 9 : ภาพแสดงการตรวจดูเสน้เลือด external iliac artery 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. การตรวจอลัตราซาวน์เส้นเลือดไตใหม่ไม่ควร

ใช้แรงกดท่ีมากเ กินไป เพราะจะมีผลต่อ 

diastolic flow ทาํให้ค่า RI สูงข้ึน อาจนาํไปสู่

การแปรผลท่ีผดิพลาดได ้

2. ถา้ผูป่้วยท่ีไดรั้บการตรวจเป็นผูป่้วยท่ีเพิ่งไดรั้บ

การผ่าตดัไปไม่นาน แผลผ่าตดัยงัไม่ปิดสนิท 

อาจตอ้งให้เจา้หน้าท่ีหอผูป่้วยทาํแผลให้ผูป่้วย

โดยใช้พลาสเตอร์แบบใสปิดหรือให้ใช้พลา

สเตอร์แบบใสให้ได้มากท่ีสุด เน่ืองจากคล่ืน

เสียงอัลตราซาวน์ไม่สามารถทะลุทลวงผ่าน

ผา้กอซทาํแผลได ้

  

สรุป 

Doppler renal transplant เป็นการตรวจท่ีแพทย์

มกัจะพิจารณาส่งตรวจผูป่้วยท่ีสงสัยวา่มีภาวะเส้นเลือด

แดง ไ ต ตีบ ใ น ไ ต ใ ห ม่  เพ ร า ะ เ ป็ นก า ร ตร วจ แบ บ 

Noninvasive ผูป่้วยไม่ตอ้งเตรียมตวัก่อนรับการตรวจ มี

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่แพง ใช้เวลาตรวจไม่นาน นอกจากน้ี

เคร่ือง Ultrasound ท่ีใช้ตรวจยงัสามารถเคล่ือนยา้ยไป

ตรวจท่ีหอผูป่้วย ในกรณีท่ีผูป่้วยไม่สามารถเคล่ือนยา้ย

ไดห้รือเคล่ือนยา้ยไดล้าํบาก การตรวจดว้ยวิธีน้ีสามารถ

ให้การแปรผลท่ีแม่นยาํและเช่ือถือได้ ใช้เทคนิคการ

ตรวจท่ีไม่ซับซ้อน สามารถบอกไดว้่าเกิดการตีบท่ีเส้น

เลือดเส้นใดบา้งจากการแปรผล Waveform ท่ีไดจ้ากการ

ตรวจ แต่ไม่สามารถระบุตาํแหน่งท่ีเส้นเลือดเกิดการตีบ

ท่ีแน่นอนได้ การรักษาผู ้ป่วยท่ีมีภาวะน้ีด้วยการทํา 

percutaneous transluminal renal angioplasty (PTRA) 

ก่อนการรักษาแพทย์มักส่งตรวจ Doppler renal 

transplant ร่วมด้วย เพื่อช่วยประเมินโอกาสเกิด

ภาวะการตีบของเส้นเลือดแดงในไตใหม่ ดังนั้ นการ

ตรวจ Doppler renal transplant จึงเป็นการตรวจท่ีสําคญั

ช่วยในการวินิจฉัยและช่วยในการพิจารณาหาแนวทาง

ในการรักษาภาวะเส้นเลือดแดงไตใหม่ตีบได้อย่าง

เหมาะสม เพื่อใหผู้ป่้วยมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
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การตรวจคดักรองมะเร็งปอดด้วยเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ปริมาณรังสีขนาดตํา่  

Low-Dose CT Scan for Lung Cancer Screening 
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ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 

การคดักรองผูป่้วยในกลุ่มคนท่ีมีความเส่ียงมะเร็งปอด เช่น กลุ่มท่ีสูบบุหร่ี และมีอายุมากกวา่50ปี ดว้ย Low- 

Dose Chest CT  สามารถลดอตัราการตายจากมะเร็งปอดได ้ การตระหนกัถึงปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยไดรั้บ ตามหลกั 

ALARA จึงสําคญั  การพฒันา Protocol สําหรับการตรวจ Low- Dose CT CHEST  ท่ีมีปริมาณรังสี CTD  นอ้ย แต่ยงัคง

รายละเอียดของภาพท่ีชดัเจน เพียงพอต่อการวินิจฉัยและติดตามการดาํเนินของโรคจึงเป็นบทบาทหน้าท่ีสําคญัของ

แผนกรังสีวนิิจฉยั 

คําสําคัญ มะเร็งปอด การตรวจคดักรอง เอกซเรยค์อมพิวเตอร์  

 

Abstract 

  The screening of lung cancer risk group such as smoking person and old age than 50 yrs. with Low Dose 

Chest CT had introduce to reduce the rate of mortality from lung cancer. So the concerning about radiation dose is the 

principle of work according to  ALARA, then the protocol development of LDCT of chest for the lower CTD with 

remaining the image detail sufficiency to diagnosis and follow up of the disease is the major function of the 

diagnostic radiology department.  

 

Keywords: lung cancer, screening, computed tomography 
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บทนํา 

สถิติโลกจาก World Cancer Research Fund ท่ี

ได้รวบรวมสถิติของผูป่้วยโรคมะเร็งในปีพ.ศ. 2561 

สรุปผลรวมผูป่้วยมะเร็งทั้งชายและหญิง พบว่า มะเร็ง

ปอด เป็นโรคมะเร็งท่ีพบมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 ของโลก 

และจากสถิติผูป่้วยมะเร็งในประเทศไทยโดย สถาบนั

มะเร็งแห่งชาติ ได้รายงานจํานวนผู ้ป่วยมะเร็งใน

ประเทศไทยประจาํปี 2560 พบวา่ 10 อนัดบัมะเร็งในคน

ไทยนั้นโรคมะเร็งปอดเป็นอนัดับ 4 และจากการวิจยั

ของ National Lung Screening Trial (NLST)  ประเทศ

สหรัฐอเมริกา โรคมะเร็งปอดเป็นโรคมะเร็งเป็นสาเหตุ

การเสียชีวิตอนัดับตน้ๆ ของประชากรโลก โดยอตัรา

การรอดชีวิตท่ี 5 ปีหลงัการวินิจฉัยโรคค่อนขา้งต่่ามาก

ในขณะท่ีโรคมะเร็งปอดสามารถรักษาให้หายได้หาก

ตรวจพบตั้งแต่ระยะตน้และมีการแนวทางการตรวจคดั

กรองในวัยผู ้ใหญ่เพื่อการรักษาได้อย่างทันท่วงที 

ปัจจุบนัมีการคดักรองผูป่้วยในกลุ่มคนท่ีมีความเส่ียงสูง 

เช่น กลุ่มท่ีสูบบุหร่ี และมีอายุมากกว่า50ปี ด้วย Low- 

Dose CT CHEST (LDCT) โดยสามารถลดอตัราการตาย

จากมะเร็งปอดได้ 15-20% เม่ือเท่ียบกบัการตรวจคดั

กรองดว้ยเอกซเรยท์รวงอก (Chest X-ray)  

โรคมะเร็งปอด แบ่งออกเป็น 2 ชนิดตามขนาด

ข อง เซ ล ล์  ซ่ึ ง ค ว า ม แต ก ต่า ง ข อง ข นา ดเ ซ ล ล์ น้ี มี

ความสาํคญั เน่ืองจากวธีิการรักษาจะแตกต่างกนั 

1. มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก (small cell lung 

cancer) พบได้ประมาณ 10-15% เซลล์จะ

เจริญเติบโตและแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่า

มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก ทําให้ผู ้ป่วย

เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว การรักษาจะไม่ใช้

วิธีการผ่าตัด ส่วนมากจะรักษาด้วยการใช้ยา

หรือฉายรังสี 

2. มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก (non-small cell 

lung cancer)  พบไดบ้่อยกวา่มะเร็งปอดชนิด

เซลล์เล็ก  โดยพบไดป้ระมาณ 85-90%  แต่จะ

แพร่กระจายได้ช้ากว่า และสามารถรักษาให้

หายไดโ้ดยการผา่ตดัหากพบตั้งแต่ระยะแรก 

 

สาเหตุของโรคมะเร็งปอด 

1. การสูบบุหร่ีหรืออยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีควนั

บุหร่ี  

2. การสัมผ ัสกับก๊ าซ เรดอน  เรดอนเป็นธาตุ

กมัมนัตรังสีท่ีเป็นก๊าซเฉ่ือย สามารถพบทัว่ไป

ในอา ก า ศ  ซ่ึ ง อา จพบ ส ะ ส ม ใ นตัวอา ค า ร

บา้นเรือน การสัมผสัก๊าซน้ีเป็นสาเหตุหลกัใน

การก่อโรคมะเร็งปอดในผูป่้วยท่ีไม่สูบบุหร่ี 

3. การสัมผสัสารก่อมะเร็ง เช่น การหายใจเอาแร่

ใยหินหรือควนัจากท่อไอเสียเขา้สู่ร่างกาย การ

หายใจหรือบริโภคสารเคมีบางชนิด เช่น อาเซ

นิค ถ่านหิน หรือการสัมผสัสารยเูรเนียม 

4. การรักษาด้วยการฉายแสงท่ีทรวงอก เช่น ใน

ผูป่้วยท่ีเป็นโรค Hodgkin lymphoma หรือ

ผู ้ป่ วย ท่ี ไ ด้ รับ ก า รผ่า ตัด เต้า นม เพื่ อ รัก ษ า

โรคมะเร็งเตา้นม 

5. บุคคลท่ีมีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง

ปอด 

6. มลภาวะทางอากาศ 
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อาการของโรค 

        อาการแสดงเบ้ืองตน้ของโรคมะเร็งปอดนั้นจะ

ไม่มีอาการชดัเจน  โดยอาการแสดงท่ีพบส่วนมากมกัจะ

เกิดเม่ือโรคดาํเนินไปถึงระยะลุกลามแล้ว อาการท่ีพบ

บ่อยคือ 

- ไอเร้ือรัง 

- ไอพร้อมมีเลือดออกมา 

- เจบ็หนา้อก 

- หายใจไดส้ั้น 

- นํ้าหนกัลดโดยหาสาเหตุไม่ได ้

- เหน่ือยง่าย อ่อนแรง 
 

 
รูป 1  Chest X-ray ของผูช้ายท่ีมีประวติัสูบบุหรีเป็นเวลา 10ปี   

มีบริเวณท่ีน่าสงสยัเป็นรอยโรค (ลูกศรสีเขียว) ซ่ึงเห็นไม่ชดัเจน 

และมีขนาดเลก็ 
 

การตรวจวนิิจฉัยโรคมะเร็งปอด 

1. Chest X-ray  

2. CT chest  

3. Low- Dose CT CHEST (LDCT)  

      การตรวจวินิจฉัยทั้ง 3 ชนิด เป็นการตรวจทาง

รังสี ซ่ึงจาํเป็นต้องคาํนึงถึงปริมาณรังสีท่ีคนไข้ได้รับ 

ตามหลกั ALALA โดยปริมาณรังสีท่ีผูป้วยไดรั้บมีค่า

อา้งอิงตาม Radiation protection Diagnostic Radiology  

(2018)  ดงัน้ี 

- Chest X-ray 0.1 mSv 

- CT chest  7 mSv 

- Low dose CT chest 1.5 mSv 

 

การตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปริมาณรังสีขนาดตํ่า 

(Low dose Chest CT) 

 สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตระหนกัถึงปริมาณรังสีท่ี

ผูป่้วยได้รับ จึงได้ทาํการพฒันาโปรโตคอล (Protocol) 

สาํหรับการตรวจ Low- Dose CHEST CT สําหรับเคร่ือง

เคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ GE รุ่น Revolution โดยมุ่ง

ให้มีปริมาณรังสี CTD ตํ่ากว่าค่าอา้งอิง 1.50 mSv แต่

ยงัคงรายละเอียดของภาพท่ีชัดเจน เพียงพอต่อการ

วนิิจฉยัและติดตามการดาํเนินของโรค โดยมีรายละเอียด

โปรโตคอล ดงัน้ี 

 

การจัดการการตรวจเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 

การจดัการดาํเนินตาม protocol ดงัตารางท่ี 1 

1. จดัท่าผูป่้วยนอนหงาย ปลายเทา้เขา้หาเคร่ือง 

2. จดัใหล้าํตวัตรงกลางเตียง 

3. สแกนภาพ Scannogram ตั้งแต่ Lung apices ถึง 

Lung bases แนว AP และ Lateral 

4. กาํหนดค่า kV เป็น 120 kV และ mA เป็น 40 

mA  

28 การตรวจคดักรองมะเร็งปอดดว้ยเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ปริมาณรังสีขนาดตํ่า 

 



[VOL.6 NO.1 JANUARY-JUNE 2019] วารสารรังสีวิทยาศิริราช 

 

5. เลือก Scan Type เป็น Helical และเลือก 

Rotation Time เป็น 0.5s ทาํให้ได้ Total 

Exposure Time   2.29s  การสแกนใชเ้วลาสั้ น 

(นอ้ยกวา่ 3วนิาที) 

6. เลือกความหนาของการสแกน (Thickness) 1.25 

mm, กํ า ห น ด  ASiR-V 30% ซ่ึ ง เ ป็ น 

Reconstruction  (GE license) ท่ีสามารถลด

ปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยไดรั้บ โดยไม่ทาํให้คุณภาพ

ของภาพลดลง 

7. กาํหนด Reconstruction Type เป็น Chest โดยมี

ค่า Window Width 350 Window Level 40 

8. กาํหนด Reconstruction Thickness 0.625 mm 

เลือก Reconstruction Type เป็น Bone Plus โดย

มีค่า Window Width 1500 Window Level -700 

9. สแกนภาพ CT ดว้ยเทคนิค Low-Dose CT โดย

การหายใจเขา้ กลั้นใจ 

10. ไม่ฉีดสารทึบรังสี 

11. นาํผูป่้วยลงจากเคร่ือง 

12. ทําการ Reformat 3 ระนาบ ได้แก่  axial, 

coronal, sagittal plane 

 

ปริมาณรังสีทีไ่ด้รับ 

ผลจากการพัฒนาโปรโตคอลในการตรวจ 

LDCT สําหรับผูป่้วยท่ีมารับการตรวจคดักรองมะเร็ง

ปอด โดยประมาณเท่ากับ 1.39 mGy  โดยข้ึนกับ 

coverageของการสแกน มีค่ากลาง CTDl อยูท่ี่ 1.36 mGy 

 

 

 a 

 b 

 c 

รูป 2 ภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ทรวงอกดว้ยการตรวจ  Low- 

Dose CT CHEST ในผูป่้วยรายเดียวกนั แสดงภาพตาํแหน่งท่ีน่า

สงสัยและสามารถระบุตาํแหน่งและขนาดรอยโรคได้ชัดเจน 

ภาพ a และไดต้รวจติดตามดว้ย LDCT อยา่งต่อเน่ืองในปี 2018-

2019  ดงัภาพ b และ c 
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สรุปและวจิารณ์    

การตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์แบบใชป้ริมาณ

รังสีตํ่ามีประโยชน์ ไดแ้ก่ 

 

1. ช่วยให้แพทยต์รวจพบจุดหรือกอ้นเน้ือท่ีอยู่ใน

ปอดไดต้ั้งแต่ระยะเร่ิมแรก เน่ืองจากบางคร้ังจุด

ในปอดอาจเล็กเกินกว่าท่ีจะมองเห็นด้วยการ

เอกซเรยธ์รรมดา 

2. ช่วยใหส้ามารถระบุตาํแหน่งและขนาดรอยโรค

ไดช้ดัเจน   

3. ช่วยในการติดตามและการดาํเนินไปของรอย

โรค ทาํให้ทราบชนิดของรอยโรคและวิธีการ

รักษา ซ่ึงจะช่วยให้รักษาได้ทันท่วงทีก่อนท่ี

มะเร็งจะกระจายไปทัว่ร่างกาย 

4. ป้องกันอนัตรายท่ีจะได้รับจากรังสี เน่ืองจาก

เป็นการตรวจท่ีใช้ปริมาณรังสีตํ่าเม่ือเทียบกับ 

CT chest  (Regular CT scan) ปกติ 

5. เป็นวธีิการตรวจท่ีสะดวกรวดเร็ว สามารถตรวจ

โดยท่ีคนไขไ้ม่ตอ้งเตรียมตวัล่วงหน้า ไม่ตอ้ง

งดนํ้าอาหาร และใชเ้วลาในการตรวจไม่นาน 
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ตาราง 1  Low- Dose CT CHEST  protocol 

Indication Non contrast 

Position/Reference Supine Feet First / Sternal Notch  

Scan Type  helical 

Scan Sequence Scanogram (AP&Lateral)  

Axial, non-contrast, full inspiration 

Coverage Lung apices through bases 

Scan Direction Superior to inferior 

Respiration Breath in & hole breath 

Detector Coverage 80 mm 

Thickness 1.25 mm 

Rotation Time 0.5 

Pitch 0.992:1 

KVp 120 

MA 40 

DFOV Covering whole chest 

Algorithm(Recon Type) chest+ss30%สาํ หรับเคร่ืองท่ีมี ASiR, bone+ (for lung window) 

Reconstruction 5-7mm, coronal 2-D MPR (non-contrast full inspiration phase) 

Post Processing none 

Window/level Bone window (1500/300) Soft tissue window(400/40) Lung window 

(1550/-550) 

CTDl vol (mGy),DLP(mGy-cm) 1.36mGy,50-100mGy-cm/1series 
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ข้อค ำนึงกำรใช้สำรทึบรังสีเชิงก้ำวหน้ำ 
Concerning in Contrast Progressive Utilization  
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ภำควิชำรังสีวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  
มหำวิทยำลยัมหิดล 

บทควำมปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 
ระบบกำรบริหำรจดักำรสำรทึบรังสีเป็นระบบกำรกระจำยกำรใชท้รัพยำกรสุขภำพท่ีตอ้งเนน้ควำมเพียงพอและ

มีกำรจดักำรอยำ่งมีประสิทธิภำพโดยพื้นฐำนของกำรบริกำรทำงกำรแพทยท่ี์มองผูป่้วยเป็นมนุษย ์ขอ้ค ำนึงส ำคญัในกำร
จดักำรนั้นตอ้งเป็นผลสรุปรวมของหลกัควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสำรทึบรังสี หลกัควำมปลอดภยัในกำรใชส้ำรทึบรังสี 
หลกักำรมีหลำยตวัเลือกเพื่อเพิ่มทำงเลือกแก่ผูป่้วยพิเศษ และแนวทำงกำรจดักำรคลงัสำรทึบรังสีท่ีมีกำรก ำหนดปริมำณ
และรอบกำรสัง่ซ้ือท่ีเหมำะสม ท ำใหก้ำรส่งมอบทนัเวลำและมีควำมต่อเน่ือง 

ค ำส ำคญั สำรทึบรังสี อรรถประโยชน์เชิงกำ้วหนำ้ รังสีวิทยำ 
 
Abstract 
  The contrast utilization management is the health resource distribution which key at the sufficiency and 
effective administration based on the humanized medical provider. The concerning of management is conclusion of 
contrast knowledge, safety using, variety of choice for the willing to pay patient and the contrast inventory 
management that regard the quantity, purchasing cycle, delivery and the continuity of resource providing. 

Keywords: contrast media, progressive utilization, radiology 
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บทน ำ 
ทฤษฎีทำงเศรษฐกิจและสังคมหน่ึงท่ีไดรั้บกำร

พัฒนำเพื่อกำรให้ คุณค่ำในกำรดูแลอย่ำงรอบด้ำน 
(proper care) แก่ทุกฝ่ำย เรียกว่ำ ทฤษฎีอรรถประโยชน์
เชิงก้ำวหน้ำ (progressive utilization theory: PRO-UT 
theory) โดยมองทรัพยำกรต่ำงๆ ว่ำเป็นสินทรัพย์ท่ี
จะตอ้งกระจำยอย่ำงมีเหตุผลและดว้ยวิธีกำรท่ีเท่ำเทียม
กนัเพื่อประโยชน์แก่ผูค้นทั้งในดำ้นร่ำงกำย จิตใจและจิต
วิญญ ำน  แนวคิด น้ี ครอบค ลุมทั้ งในด้ำนอำห ำร 
เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีพกัอำศยั กำรศึกษำและกำรแพทย ์โดย
พิ จำรณ ำจำกควำมต้องกำรน้อย ท่ี สุดของม นุษย ์
(minimum requirement) กำรใช้ทรัพยำกรใดๆ ต้องเกิด
จ ำกคว ำม ร่วม มื อกัน ระห ว่ ำงผู ้ผ ลิ ต และ ลู กค้ ำ 
ผลตอบแทนส ำคัญคือ มูลค่ำเพิ่มในสังคมส่วนรวม 
(surplus) ซ่ึงจะเกิดได้ในระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นควำม
พอเพียง (self-sufficient socioeconomics zone) [1] 

ผู ้บริหำรและนักวิชำกำรจะเป็นผู ้น ำในกำร
ประเมินว่ำต้องท ำส่ิงใดและท ำอย่ำงไรเพื่อให้ เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวม และท ำให้เกิดเอกภำพในกำร
ท ำงำนและกำรเคำรพระหว่ำงกนัในหมู่คนท ำงำน กำร
ใชป้ระโยชน์ของทรัพยำกรใดๆ จะตอ้งแปรเปล่ียนได้
ตำมเวลำ สถำนท่ีและรูปแบบ ซ่ึงจะตอ้งกำ้วหน้ำอย่ำง
ต่อเน่ือง ด้วยข้อสังเกตส ำคัญคือ ระบบกำรจัดกำร
ทรัพยำกรในปัจจุบันมองว่ำทุกส่ิงลว้นเป็นทรัพยำกร 
นั่นคือ มิไดม้องผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นมนุษย ์แต่มองในฐำนะ
ปัจจยัทำงกำรตลำด ดังนั้น จึงควรท่ีจะปรับมุมมองใน
กำรใช้ทรัพยำกรโดยมองหำควำมเป็นมนุษยธรรมใน
กำรจดักำรทรัพยำกรและหำจุดอ่อนของระบบกำรใช้
ทรัพยำกรนั้ น เพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำง
ย ัง่ยืนทั้งในระดบัชำติและในระดบัหน่วยงำนท่ีจะเป็น

กำรแกไ้ขในเชิงรำยละเอียดไปตำมบริบทของหน่วยงำน
ซ่ึงจะมีควำมเขำ้ใจในปัญหำอยำ่งแทจ้ริง   

ในควำมเป็นจริงย่อมเกิดกำรใชท้รัพยำกรแบบ
ไม่เท่ำเทียมกนัในระดบัท่ีเหมำะสม (optimal inequality) 
โดยท่ียงัคงตอ้งมุ่งไปสู่กำรได้ก ำไรและกำรพฒันำเชิง
สร้ำงสรรค ์ดงันั้น จึงจ ำเป็นท่ีจะตอ้งสร้ำงทีมท ำงำนท่ีมี
ควำมเขม้แข็งและกำรปรับตวัอย่ำงยืดหยุ่น (strong and 
resilient) เพื่ อให้ เกิดสนับสนุนแนวทำงกำรพัฒนำ
ระบบงำน กระบวนกำรท ำงำนโดยมุ่งประสิทธิภำพ
สูงสุดในกำรใช้ทรัพยำกรและก่อเกิดประโยชน์แก่ทุก
ฝ่ำยอยำ่งสมดุล 

จำกแนวคิดอรรถประโยชน์เชิงกำ้วหนำ้น้ี น่ำจะ
ท่ีจะประยกุตใ์นกำรจดักำรทรัพยำกรทำงดำ้นรังสีวิทยำ
ได้ ระบบกำรใช้ทรัพยำกรสุขภำพหน่ึงท่ีส ำคัญและ
ตอ้งกำรทีมท ำงำนท่ีร่วมมือกนัไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 
คือ ระบบกำรใช้สำรทึบรังสี ซ่ึงตอ้งกำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำงรังสีแพทย ์นักรังสีกำรแพทยแ์ละพยำบำลรังสี
วิทยำในกำรบริกำรจดักำรร่วมกนัโดยยึดหลกักำรสร้ำง
ควำมสมดุลในทรัพยำกรท่ี มีอยู่  (balanced with the 
availability) เพื่อกำรตอบสนองต่อกำรน ำเสนอตวัเลือก
แก่ผูป่้วย (client offers) ดว้ยวิธีกำรเชิงบวก [2] 
 
ข้อค ำนึงในกำรใช้สำรทึบรังสีเชิงก้ำวหน้ำ  

ทีมบริหำรกำรใช้สำรทึบรังสีจะต้องค ำนึงว่ำ
ผูป่้วยแต่ละรำยลว้นมีควำมจ ำเพำะและตอ้งกำรตวัเลือก
ในกำรใช้สำรทึบรังสีเช่นกัน กำรจัดให้มีสำรทึบรังสี
หลำยชนิดให้เพียงพอเป็นตัวเลือกแก่ผู ้ป่วยถือเป็น
พื้นฐำนในกำรพฒันำระบบกำรใชส้ำรทึบรังสี ในขณะท่ี
จะสร้ำงตัวเลือกไว้มำกเพียงใดและตัดสินใจเลือก
อยำ่งไรนั้น มีหลกักำรในตอ้งค ำนึง ไดแ้ก่ 
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หลกัควำมรู้ 
สำรทึบรังสีส ำหรับรังสีวิทยำโดยเฉพำะสำรทึบ

รังสีกลุ่มละลำยในน ้ ำ (water soluble contrast media) 
เป็นท รัพยำกรท่ีถูกใช้มำก ในกำรตรวจเอกซ เรย์
คอมพิวเตอร์และกำรกำรตรวจเอกซเรย์ระบบหลอด
เลือด สำรทึบรังสีได้มีกำรพัฒนำจนกระทั่งได้เป็น
สำรประกอบไอโอดีท่ีมี ไอโอดีน 3 อะตอม เช่ือมต่อกบั 
benzene ring ท ำให้มีควำมเป็นพิษน้อย และมีกำรเช่ือม
กับ  side chain (–R) ท ำให้ มี คุณสมบัติทำงเคมี  กำร
ละลำยน ้ำและควำมหนืดแตกต่ำงกนัไป  

เม่ื อ ฉีดสำรทึบ รังสี เข้ำ สู่หลอด เลือดจะมี
ปรำกฎกำรณ์ทำงฟิสิกส์ของของไหลเกิดข้ึน 3 ประกำร
พร้อมๆ กนั [3] ไดแ้ก่  

1. พลวตัของไหล (Fluid dynamics)  
2. กำรแพร่ (Diffusion)  
3. กำรออสโมซิส (Osmosis)  

ในฐำนะของไหล สำรทึบรังสีไม่สำมำรถท่ีจะ
ไหลในหลอดเลือดไดอ้ย่ำงอุดมคติ เน่ืองจำกในกำรฉีด
สำรทึบรังสีจะมีกำรอดักำรไหลท ำให้ควำมหนำแน่น ณ 
จุดเร่ิมตน้สูงกว่ำต ำแหน่งต่อๆ ไป ขณะเดียวกนัสำรทึบ
รังสีมีควำมหนืดในตวัและเม่ือไหลอยูใ่นหลอดเลือดจะ
เกิดแรงเคน้เฉือนกบัเลือดท่ีอยู่ในหลอดเลือดท ำให้เกิด
ลกัษณะไม่อุดมคติ เม่ือพิจำรณำของไหลในลกัษณะสำย
กระแส (Stream line) ตำมเส้นกำรไหลโดยท่ีโมเลกุล
ของสำรประกอบไอโอดีนจะพุ่ งไปข้ำงหน้ำด้วย
ควำมเร็วคงท่ีจำกจุดท่ีมีควำมดนัสูงไปยงัจุดท่ีมีควำมดนั
ต ่ ำกว่ำ โดยมีโมเลกุลของสำรประกอบไอโอดีนท่ี
ไหลวนตดักนัไปมำบำงส่วน  

ขณะท่ีสำรทึบรังสีไหลไปตำมหลอดเลือด 
ควำมดนัจะลดลงเร่ือยๆ เน่ืองจำกควำมเสียดทำนท่ีเกิด

จำกควำมตำ้นทำนจำกโมเลกุลของสำรทึบรังสีกบัเลือด 
และควำมตำ้นทำนของสำรทึบรังสีกบัหลอดเลือด โดย 
หลอดเลือดท่ีมีขนำดใหญ่และแตกแขนงเป็นขนำดเล็ก
ลงไปตำมล ำดบั ประกอบกบัผนังหลอดเลือดมีลกัษณะ
ขรุขระจำกไขมัน (plaque) ท ำให้มีควำมเสียดทำนสูง 
กำรไหลจะมีอตัรำท่ีชำ้ลง  

สำรทึบรังสีจะไหลไปในหลอดเลือดอย่ำงกำร
ไหลของเลือดท่ีมีกำรไหลแบบเป็นชั้น (laminar flow) 
โดยมีอตัรำกำรไหลใจกลำงหลอดเลือดสูงกว่ำอตัรำกำร
ไหลท่ีบริเวณรอบนอกและต ำแหน่งใกลผ้นงัดำ้นในของ
หลอดเลือดซ่ึงยงัต้องพบกับควำมเสียดทำนจำกผนัง
หลอดเลือดและควำมเลก็ลงของหลอดเลือดปลำยทำงอีก
ด้วย  ทั้ ง น้ี  เม่ือสำรทึบ รังสีไหลไปยังหลอดเลือด
ปลำยทำงขนำดเล็กมำกๆ ย่อมมีลกัษณะของกำรไหล
แบบป่ันป่วน (turbulent flow) ร่วมด้วยจึงมีผลในกำร
ท ำลำยเซลลท่ี์ผวิของหลอดเลือดได ้ 

สำรทึบรังสีเป็นสำรประกอบท่ีมีโครงสร้ำง
โมเลกุลใหญ่ มีควำมเขม้ขน้มำกกว่ำเลือดดังนั้ นจึงจะ
แพร่ไปยงัเลือดเพื่อให้เกิดควำมเข้มข้นใกล้เคียงกัน
ระหว่ำงท่ีไหลไปตำมกระแสเลือดสำรทึบรังสีกลุ่ม 
monomer จะมีขนำดโมเลกุลเล็กกว่ำกลุ่ม dimer ดงันั้น
จะมีกำรแพร่ไดเ้ร็วดีกว่ำ สำรทึบรังสีท่ีควำมเขม้ขน้สูง
จะแพร่ไดดี้กว่ำสำรทึบรังสีท่ีมีควำมเขม้ขน้ต ่ำ และกำร
ให้อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนกบัสำรทึบรังสีจะท ำให้สำรทึบรังสี
แพร่ได้เร็วข้ึน กำรแพร่ท่ีเร็วข้ึนเท่ำกับสำรทึบรังสีมี
ควำมหนืดน้อยลง และกระบวนกำรออสโมซิสของน ้ ำ
นอกหลอดเลือดเขำ้มำเพื่อปรับดุลควำมเขม้ขน้ในหลอด
เลื อ ด เน่ื อ งจ ำกส ำร ทึ บ รั ง สี ส่ งผ ล ให้ เกิ ด ภ ำว ะ 
hypervolumia ซ่ึงจะท ำให้เกิดควำมควำมรู้สึกร้อน-เยน็
แก่ผูท่ี้ถูกฉีดสำรทึบรังสีได ้ 
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หลกัควำมปลอดภัย 
ควำมปลอดภยัของกำรใชส้ำรทบัรังสีเน้นไปท่ี

ภำวะแทรกซ้อนอนัเป็นผลขำ้งเคียงของกระบวนกำร
กำรบริหำรสำรทึบรังสีในผูป่้วย [4] โดยเนน้ไปท่ีกำรฉีด
ผ่ำนหลอดเลือดด ำซ่ึงเป็นกลุ่มใหญ่ของกำรบริหำรสำร
ทึบรังสีในผูป่้วย  

ควำมปลอดภยัประกำรหน่ึงท่ีส ำคญั คือ ภำวะ
ไม่พึ งประสงค์จำกกำรท่ีสำรทึบ รังสี ร่ัวไหลออก
ภำยนอกหลอดเลือด (contrast extravasation) ผลกำรวิจยั
หลำยฉบบัช้ีว่ำกำรเกิดสำรทึบรังสีร่ัวไหลออกภำยนอก
หลอดเลือดมีอตัรำเกิดต ่ำ แต่มกัเกิดจำก high osmolar 
ICM ดังนั้น จึงแนะน ำให้ใช้ low osmolar ICM ซ่ึงมีค่ำ 
osmolariy ใกลเ้คียงกับเลือด (290 mOsm/L)  ทั้ งน้ี เม่ือ
ใช้ low osmolar ICM แลว้อำกำรจะมีควำมรุนแรงน้อย
กวำ่ดว้ย   

 ผลงำนวิจัยหลำยฉบับได้ระบุว่ำ nonionic 
ICM  ท ำให้เกิดกำรแพส้ำรทึบรังสีและภำวะไม่พึง
ประสงคต์  ่ำกวำ่ ionic ICM  น ำไปสู่แนวทำงกำรเลือกใช ้
nonionic  ICM ในกำรตรวจทำงรังสีอย่ำงแพร่หลำย 
และท ำให้ ionic monomer ICM ค่อยๆ หำยไปจำกกำร
ใชง้ำนในท่ีสุด  กระนั้น ผูป่้วยท่ีไม่เคยมีประวติัแพส้ำร
ทึบรังสี อำจแพส้ำรทึบรังสีไดใ้นกำรไดรั้บสำรทึบรังสี
ค ร้ังถัดๆ  ไป  เน่ื อ งจำกกระบวนกำร  allergic like 
reaction ซ่ึงไม่อำจท ำนำยกำรเกิดหรือควำมรุนรแงได ้
ส ำหรับผูป่้วยท่ีมีประวติัแพส้ำรทึบรังสีแต่เป็นชนิดไม่
รุนแรง สำมำรถให้  premedication ด้วย steroid เพื่ อ
ป้องกันกำรแพไ้ด้ โดยมีตวัเลือกส ำคญัคือ กำรเปล่ียน
ชนิดของสำรทึบรังสี แต่กระนั้นก็อำจเกิด breakthrough 
reaction คือ กำรแพ้ซ ้ ำได้ เช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม หำก

ผูป่้วยมีประวติัแพส้ำรทึบรังสีแลว้มีอำกำรแพรุ้นแรง
กลุ่ม anaphylaxis ควรหลีกเล่ียงกำรใชส้ำรทึบรังสี  

ภำวะแทรกซ้อนท่ีไดรั้บควำมสนใจเพิ่มข้ึนใน
ปัจจุบนั คือ ภำวะ contrast induced nephropathy (CIN) 
ซ่ึงเป็นภำวะท่ีสำรทึบรังสีไปท ำให้กำรท ำงำนของไต
ลดลง เน่ืองจำกกระบวนกำรขบัของเสีย ท ำให้สำรทึบ
รังสีไปท ำให้เกิด renal tubular injury จนน ำไปสู่ภำวะ 
acute kidney injury (AKI) ได้ จึงมีข้อแนะน ำให้ต้อง
พิจำรณำค่ำ estimated glomerular filtration rate (eGFR) 
ของผู ้ป่วย หำกต ่ ำกว่ำ 60 ml/min/1.73m2 แนะน ำให้
เลือกใช้ iso osmolar ICM หรือ low osmolar ICM โดย
ก ำกบัปริมำณท่ีใชใ้ห้น้อยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้ร่วมกบั
กำรบริหำรจดักำรผูป่้วย เช่น กำรงดยำกลุ่มท่ีเป็นพิษต่อ
ไต ไดแ้ก่ NSAIDs, Aminoglycoside และ Amphotericin 
B ก่อนและหลงัฉีดสำรทึบรังสียอย่ำงน้อย 48 ชม. [5] 
[6] กำรให้ผู ้ป่วยมีภำวะได้รับสำรน ้ ำ (0.9% sodium 
chloride/isotonic sodium bicarbonate)  อ ย่ ำง เพี ย งพ อ
ก่อนและหลงักำรตรวจอยำ่งนอ้ย 12 ชม. 

ภำวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ ท่ีควรระวงั ไดแ้ก่ ผูป่้วย
เบำหวำน  ในผูป่้วยกลุ่มน้ีมกัจะไดรั้บยำmetformin เพื่อ
ลดระดบัน ้ ำตำลในเลือด และขบัออกทำงไต กำรใชย้ำน้ี
อำจเกิดภำวะไม่พึงประสงค์ร่วมกับสำรทึบรังสีได ้
น ำไปสู่ภำวะเลือดเป็นกรด (lactic acidosis) ซ่ึงจะมีผล
ต่อไตในระยะยำว ดงันั้น จะตอ้งงดยำก่อนและหลงัฉีด
สำรทึบรังสีอยำ่งนอ้ย 48 ชม. อีกภำวะหน่ึงไดแ้ก่ ผูป่้วย
มะเร็งซ่ึงมีรำยงำนว่ำมีอตัรำกำรเกิด AKI สูงข้ึน น ำไปสู่
กำรอยูโ่รงพยำบำลนำนข้ึนและเพิ่มอตัรำกำรเสียชีวิตได ้
และกำรได้รับสำรทึบรังสีภำยใน 45 หลงัได้รับยำเคมี
บ ำบดักจ็ะเพิ่มกำรเกิด AKI ดว้ยเช่นเดียวกนั  
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หลกัหลำยตัวเลอืก  
กำรเลือกสำรทึบรังสีใหเ้หมำะสมกบักลุ่มผูป่้วย

พิเศษ เป็นแนวทำงกำรจดัสรรทรัพยำกรท่ีให้คุณค่ำกบั
ผูรั้บซ่ึงมีควำมจ ำเพำะของโรคและวยั และเพื่อป้องกนั
กำรเกิดกำรแพ้ซ ้ ำสำรทึบรังสี จึงควรใช้หลักหลำย
ตวัเลือก (variety of choice) ควำมหลำกหลำยของชนิด
สำรทึบรังสีจะตอบสนองควำมตอ้งกำรคุณภำพในกำร
บริกำรทำงรังสีของผูป่้วยพิเศษได ้ทั้งน้ี ผูป่้วยพิเศษถือ
เป็น price surrogate customer [7]ซ่ึงมีควำมเช่ือมั่นว่ำ 
กำรไดต้ดัสินใจเลือกและกำรเลือกจ่ำยแพงกว่ำจะท ำให้
เขำไดรั้บสินคำ้ (สำรทึบรังสี) ท่ีดีกวำ่และจะท ำใหไ้ดรั้บ
บริกำรทำงกำรแพทยท่ี์ดีกวำ่อยูเ่สมอ 

 
กำรจัดกำรคลงัสำรทบึรังสี 
 กำรจดักำรคลงัสำรทึบรังสีเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งมี
กำรออกแบบให้สำมำรถรองรับระบบกำรเก็บรักษำ
ผลิตภณัฑ์ให้เพียงพอต่อกำรใช ้ กำรจดักำรคลงัสำรทึบ
รังสีมีบทบำทต่อขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทั้งใน
ดำ้นกำรจดัเตรียมผลิตภณัฑ์บริกำรใหเพียงพอต่อควำม
จ ำเป็นของหน่วยงำน ควำมจ ำเพำะของผูใ้ช้และกำรมี
ตวัเลือกตำมควำมตอ้งกำรของผูม้ำรับบริกำร อย่ำงไรก็
ตำม กำรจดักำรคลงัสำรทึบรังสีก็ยงัคงตอ้งใชห้ลกักำร
จดักำรคลงัสินคำ้ท่ีเนน้กำรจดัเก็บใหน้อ้ยท่ีสุด เน่ืองจำก
สินคำ้คงคลงัหมำยถึงตน้ทุน ค่ำเสียโอกำส ตน้ทุนใน
กำรดูแลสินคำ้ ตน้ทุนพื้นท่ีในกำรจดัเก็บสินคำ้  และ
ต้นทุนจำกควำมเสียงด้ำนคุณภำพและรำคำ [8] ซ่ึง
พิจำรณำไดด้งัน้ี 

1. ตน้ทุนค่ำเสียโอกำส คือ มูลค่ำของผลตอบแทน
จำกกิจกรรมท่ีสูญเสียไปเน่ืองจำกกำรเลือกท ำ
กิจกรรมอย่ำงห น่ึ ง ต้น ทุน จึงถูกใช้ไปใน

กิจกรรมนั้น ท ำให้ไม่มีตน้ทุนส ำหรับไปใชใ้น
กิจกรรมอ่ืนท่ีอำจให้ผลตอบแทนได้มำกกว่ำ 
ตัวอย่ำงเช่น กำรจัดซ้ือท่ีซ้ือของปริมำณมำก
ช่วงตน้ปีงบประมำณ จะท ำให้หน่วยงำนตอ้ง
จ่ำยเงินไปจ ำนวนมำในคร้ังเดียว จึงเกิดตน้ทุน
ค่ำเสียโอกำสในกำรน ำเงินนั้นไปใชใ้นกิจกรรม
อ่ืน แนวทำงส ำคญัจึงเป็นกำรทยอยจดัซ้ือเป็น
ครำวๆ ไป ตำมควำมตอ้งกำรในแต่ละช่วง เช่น 
จดัซ้ือทุก 1 เดือน หรือ ทุก 3 เดือน เป็นตน้ 

2. ตน้ทุนในกำรดูแลสินคำ้ คือ ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำก
กำรมีสินคำ้คงคลงัและกำรรักษำสภำพใหสิ้นคำ้
คงคลงัอยู่ในรูปท่ีใช้งำนได้ เช่น ค่ำไฟฟ้ำเพื่อ
กำรรักษำอุณหภูมิควำมเย็น ค่ำจ้ำงพนักงำน
ประจ ำ เป็นตน้   

3. ตน้ทุนพื้นท่ีในกำรจดัเก็บสินคำ้ คือ ค่ำพื้นท่ีใช้
สอยในกำรจดัเก็บ ยิ่งมีปริมำณจดัเก็บมำกและ
จดัเกบ็นำนกจ็ะมีค่ำตน้ทุนพื้นท่ีสูงข้ึน    

4. ตน้ทุนจำกควำมเส่ียงดำ้นคุณภำพและรำคำ คือ 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนหำกสินคำ้เส่ือมสภำพและตอ้ง
จดัซ้ือใหม่ หำกมีสัญญำชดเชยก็ยงัมีตน้ทุนใน
กำรจดัส่งใหม่ 
อย่ำงไรก็ตำม ควำมสะดวกในกำรส่งมอบ 

(delivery and distribution) ของคลงัสำรทึบรังสีท่ีจะส่ง
มอบให้แก่หน่วยตรวจได้อย่ำงทันเวลำและมีควำม
ต่อเน่ืองเป็นบทบำทส ำคญัท่ีจะด ำรงห่วงโซ่อุปทำนไว้
ได ้คลงัสำรทึบรังสีท่ีดีจะตอ้งบริหำรจดักำรให้สัมพนัธ์
กบัสภำพคล่องทำงกำรเงินของโรงพยำบำล กำรจดัซ้ือ
และมีเป้ำหมำยอยู่ท่ีระยะเวลำสินคำ้คงคลงัท่ีน้อยท่ีสุด 
โดยเป้ำหมำยสูงสุดคือ ควำมสำมำรถส่งมอบสินคำ้ใน
วนัถดัไปใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ด ้(next day delivery)  
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ดงันั้น กำรจดักำรคลงัสำรทึบรังสีจึงจ ำเป็นตอ้ง
รู้ควำมตอ้งกำรทั้งชนิด จ ำนวน สภำพ สถำนท่ี และเวลำ 
เพื่อกำรส่งมอบท่ีมีประสิทธิภำพทำงด้ำนเวลำ ลด
ช่วงเวลำในกำรน ำส่งสินคำ้และเกิดกำรใช้ประโยชน์
สู งสุดของพื้ น ท่ี จัด เก็บ  (space utility) โดยจะต้อง
พิ จำรณ ำควำมจ ำเป็นของป ริมำณกำรจัด ซ้ือและ
ระยะ เวล ำในก ำร ส่ งมอบ สิน ค้ำ  (economic order 
quantity) โดยกำรบริหำรจดักำรรอบกำรจดัซ้ือและกำร
เก็บสินคำ้ในปริมำณท่ีเหมำะสมและไม่เพิ่มภำระงำนแก่
บุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้ง 

อยำ่งไรก็ตำม ในกำรจดักำรควำมเส่ียงของกำร
ส่งมอบจะตอ้งก ำหนดกรณีสินคำ้ขำดแคลนไวด้ว้ย อนั
เน่ื อ งม ำจ ำก ปัญ ห ำโล จิส ติ ก ส์  ห รือ ปัญ ห ำจำก
กระบวนกำรผ ลิตของท ำงฝ่ ำยผู ้จ  ำห น่ ำย สินค้ำ 
กระบวนกำรรองรับส ำคญัคือ กำรจดักำรควำมสมดุล
ของฝ่ำยผลิต (supplier balancing) โดยมุ่งเป้ำว่ำจะตอ้งมี
สำรทึบรังสีคงคลังในปริมำณท่ีเหมำะสมเพื่อให้เกิด
ควำมสมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทำน เช่น กำรก ำหนดให้
มีสินค้ำส่วนเกินเผื่อขำด (buffer stock) นั่น คือ กำร
ก ำหนดปริมำณสำรทึบรังสีส ำรองในอัตรำคงท่ี (fix 
residue) เช่น ส ำรองในอตัรำกำรใชป้กติ 1 เดือน เป็นตน้ 
หรือ กำรมีสำรทึบรังสีชนิดอ่ืนส ำรองไว้ในอัตรำ
กำ้วหน้ำ เช่น สำรทึบรังสีท่ีสำมำรถใช้ทดแทนได ้ท่ีมี
เง่ือนไขดำ้นกำรส่งมอบ กำรใชแ้ละรำคำไม่แตกต่ำงกนั 
สำมำรถส ำรองไวใ้นอัตรำก้ำวหน้ำ คือ เกินกว่ำกำร
คำดกำรณ์กำรใช้สำรทึบรังสีชนิดนั้นในภำวะปกติได ้2 
เท่ำ ทั้ งน้ี กำรพิจำรณำจะต้องอยู่บนพื้นฐำนของกำร
พยำกรณ์ภำวะปัญหำของกำรส่งมอบท่ีชดัเจน จึงจะไม่
เป็นกำรเพิ่มตน้ทุนและค่ำเสียโอกำส  

กำรก ำหนดปริมำณสำรทึบรังสีคงคลงัจึงตอ้ง
พิจำรณำจ ำนวนผูป่้วยรำยเดือน/รำยปี เพื่อก ำหนดค่ำ
เฉล่ียปริมำณกำรใช้สำรทึบรังสี ดงัเช่น ตำรำง 2 ซ่ึงจะ
ก ำหนดเป็นปริมำณกำรใช้ต่อเดือน จำกนั้ นพิจำรณำ
ประเภทสำรทึบรังสีคงคลงั อำจใช้ ABC classification 
โดยก ำหนดจำกโครงสร้ำงมูลค่ำกำรซ้ือ/กำรใช ้ดงัน้ี 
ชนิด มูลค่ำกำรซ้ือ/กำรใช ้ ปริมำณสินคำ้คงคลงั 
A 70-80% 10-15% 
B 10-15% 30-40% 
C 3-5% 50-60% 
 เม่ือสำรทึบรังสีท่ีมีมูลค่ำกำรซ้ือมำก (A) ควรมี
ปริมำณสินคำ้คงคลงันอ้ย กำรสั่งซ้ือและรอบกำรรับเขำ้
จึงมีควำมถ่ีสูงกว่ำสำรทึบรังสีท่ีมูลค่ำกำรซ้ือน้อย โดย
ควรมีปริมำณใหเ้พียงพอในระดบั 1-1.5 เดือน ในขณะท่ี
สินคำ้ท่ีมีมูลค่ำกำรซ้ือน้อย (C) จะท ำกำรซ้ือปริมำณก่ึง
หน่ึงของมูลค่ำสัญญำในคร้ังแรก และคงคลงัไวไ้ดย้ำว 
6-8 เดือน จึงท ำกำรสั่ งซ้ือเพื่ อปิดสัญญำก่อนครบ
ปีงบประมำณ  
 
สรุป 
 สำรทึบรังสีเป็นทั้งสินคำ้และผลิตภณัฑ์ยำและ
เวชภณัฑท่ี์ส ำคญัส ำหรับกำรตรวจวินิจฉยัทำงรังสีวิทยำ
ซ่ึงตอ้งกำรระบบกำรบริหำรจดักำรสำรทึบรังสีเพื่อให้
ทรัพยำกรสุขภำพชนิดน้ีเพียงพอและมีกำรจดักำรอยำ่งมี
ประสิทธิภำพโดยพื้นฐำนของกำรบริกำรทำงกำรแพทย์
ท่ีมองผูป่้วยเป็นมนุษย ์มิใช่เพียงลูกคำ้ตำมควำมหมำย
ของกำรตลำด ทั้ งน้ี ในกำรบริหำรจัดกำรสำรทึบรังสี
จ ำเป็นตอ้งค ำนึงถึงหลกัควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสำรทึบ
รังสี หลกัควำมปลอดภยัในกำรใชส้ำรทึบรังสี หลกักำร
มีหลำยตัวเลือกเพื่อเพิ่มทำงเลือกแก่ผูป่้วยพิเศษ และ
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แนวทำงกำรจดักำรคลงัสำรทึบรังสีท่ีท ำให้กำรส่งมอบ
ทันเวลำและมีควำมต่อเน่ือง มีอรรถประโยชน์สูงสุด
เกิดข้ึนแก่หน่วยงำนและโรงพยำบำลดว้ย   
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ตำรำง 1 ตวัอยำ่งชนิดของสำรทึบรังสีชนิดละลำยในน ้ำ 

ประเภท ช่ือสำมัญ 
ควำมเข้มข้น 

Osmolarity (mOsm/kgH2O) 
ช่ือกำรค้ำ 

Ionic CM 
High Osmolar 
Low Osmolar 

 
Iothalamate 
Ioxaglate meglumine 

 
1400 
600 

 
Conray 

Hexabrix 
Non-Ionic CM 
Low Osmolar 
 
 
 
 
Iso Osmolar 

 
Iobitridol 
Iohexol 
Iomerprol 
Iopromide 
Ioversol 
Iodixanol 

 
585-915 
322-844 
521-726 
328-774 
502-792 

290 

 
Xenetix 

Omnipaque 
Iomeron 
Ultravist 
Optiray 

Visipaque 
 

ตำรำง 2 จ ำนวนผูป่้วย CT รพ.ศิริรำช 5 ปี 

ปี พ.ศ. ผู้ป่วย CT ทั้งหมด ผู้ป่วย CT ทีฉี่ดสำรทึบรังสี เฉล่ียผู้ป่วย CT/เดอืน   

2557 34,749 26,904 2,242 
2558 35,677 27,171 2,264 
2559 36,875 27,334 2,277 
2560 38,022 27,799 2,316 
2561 41,219 30,205 2,517 

 


