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บทคัดย่อ 
ผูป่้วยท่ีมีภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยดสู์งส่วนใหญ่มกัไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง ไม่จ าเพาะ เช่น อ่อนเพลีย ระบบ

ทางเดินอาหารแปรปรวน ปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ภาวะดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้นรุนแรง เช่น น่ิวใน
ไต กระดูกพรุนหรือหมดสติไดห้ากไม่ไดรั้บการรักษา ในปัจจุบนัการรักษาภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยดสู์งท่ีไดรั้บการยอมรับว่ามี
ประสิทธิภาพสูงสุด คือ การผา่ตดัเน้ือเยือ่พาราไทรอยดท่ี์ท างานสูงผดิปกติ  

การใชภ้าพวนิิจฉยั เช่น คล่ืนเสียงความถ่ีสูงหรือเอกซเรยค์อมพวิเตอร์ เพือ่ระบุต าแหน่งเน้ือเยือ่พาราไทรอยดซ่ึ์งมีขนาดเลก็
และฝังอยูบ่ริเวณดา้นหลงัของต่อมไทรอยด์ในการวางแผนผ่าตดั มีขอ้จ ากดัค่อนขา้งมาก ดว้ยเหตุน้ีจึงมีการน าการตรวจต่อมพารา
ไทรอยด์ดว้ยเทคนิคทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์เขา้มาใชใ้นเวชปฏิบติั บทความน้ีจะกล่าวถึงขอ้ปฏิบติัมาตรฐานในการถ่ายภาพต่อม
พาราไทรอยด์ด้วยเทคนิคทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รวมถึงการดูแลผูป่้วย การเตรียมผูป่้วย การจดัต าแหน่งผูป่้วยและเคร่ืองสแกน 
และการเลือกโปรแกรมการถ่ายภาพท่ีเหมาะสม เพือ่ใหไ้ดภ้าพถ่ายต่อมพาราไทรอยดท่ี์มีคุณภาพสูง 

ค าส าคญั การตรวจต่อมพาราไทรอยดด์ว้ยวิธีการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เทคนิคการตรวจ การเตรียมผูป่้วย 
Abstract 
  Most of hyperparathyroidism patients are asymptomatic or experience mild, non-specific symptoms, such as fatigue, 
gastrointestinal disturbance, muscle pain. However, this condition could result in serious complications, e.g., renal stones, 
osteoporosis, and loss of consciousness, if left untreated. In the current practices, the most effective treatment for 
hyperparathyroidism is surgical resection of the abnormal hyper-functioning tissue.  

Using imaging studies, like ultrasonography or computed tomography (CT) for pre-operative localization of small 
parathyroid tissue locating at the posterior aspect of thyroid gland is rather challenging. As a result, parathyroid scan has been 
introduced into the clinical practices. This article aims to address the standard practice of parathyroid scan, including the details 
on patient cares, patient preparation, patient positioning and imaging protocol to produce the high-quality parathyroid images 

Keywords: Parathyroid scan, Imaging studies, Patient preparation 
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บทน า 
ต่อมพาราไทรอยด์เป็นต่อมไร้ท่อขนาดเล็กท่ีอยู่

บริเวณทางดา้นหลงัของต่อมไทรอยด ์มีหนา้ท่ีส าคญัในการ
ผลิตฮอร์โมนพาราไทรอยด์ (parathyroid hormone) ซ่ึงท า
หนา้ท่ีเพิ่มระดบัแคลเซียมในเลือด โดยการสลายแคลเซียม
จากกระดูกและฟัน และสร้างวิตามินดีเพื่อเพิ่มการดูดซึม
แคลเซียมและฟอสเฟตจากทางเดินอาหาร ฮอร์โมนพารา
ไทรอยด์จะท างานควบคู่ไปกับฮอร์โมนแคลซิโตนิน 
(calcitonin) ซ่ึงท าหนา้ท่ีลดระดบัแคลเซียมเพื่อรักษาสมดุล
ของระดับแคลเซียมในกระแสเลือดให้เป็นปกติ [1, 2, 3]  
พยาธิสภาพของต่อมพาราไทรอยดท่ี์พบบ่อย คือ ต่อมพารา
ไทรอยดท์ างานสูง (hyperparathyroidism) [4] ผลิตฮอร์โมน
พาราไทรอยด์ออกมาสลายมวลกระดูกมากผิดปกติ ส่งผล
ให้มีปริมาณแคลเซียมในเลือดสูง รบกวนการท างานของ
ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาทส่วนกลาง และอาจท า
ให้เกิดน่ิวในไตตามมาหากระดบัแคลเซียมสูงติดต่อกนัเป็น
เวลานาน [5]  

การผา่ตดัต่อมพาราไทรอยดห์รือส่วนของเน้ือเยือ่ท่ี
ท างานผิดปกติออก (parathyroidectomy) เป็นการรักษา 
hyperparathyroidism ท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดในปัจจุบนั 
การรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวต้องอาศัยภาพวินิจฉัยท่ี
สามารถระบุต าแหน่งเน้ือเยื่อพาราไทรอยด์ท่ีท างานสูง
ผิดปกติ  (hyper-functioning parathyroid tissue) ได้อย่าง
แม่นย  า แต่ภาพวินิจฉัยทางกายวิภาค (anatomical imaging) 
[6, 7, 8, 9, 10]  ท่ีใช้ทั่วไป เช่น การตรวจด้วยคล่ืนเสียง
ความถ่ีสูง (ultrasonography) หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
(computed tomography) มักไม่สามารถระบุต าแหน่งของ 
hyper-functioning parathyroid tissue ได้ เน่ืองจากรอยโรค
มักมีขนาดเล็กและอยู่บริเวณด้านหลังของต่อมไทรอยด ์
ด้วยเหตุน้ี จึงมีการน าการตรวจการท างานของต่อมพารา

ไทรอยด์ด้วยวิธีการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (parathyroid 
scan) [11,12,13,14,15] ซ่ึงเป็นภาพถ่ายท่ีแสดงการท างาน
ของต่อมพาราไทรอยด์ (functional imaging) เขา้มาช่วยใน
การระบุต าแหน่งของ hyper-functioning parathyroid tissue 
แทน  

ในบทความ น้ี จะก ล่ าว ถึ งขั้ น ตอนการตรวจ 
parathyroid scan ด้วยเค ร่ืองมือถ่ายภาพท่ีตรวจรับรังสี
แกมมา (gamma camera) เทคนิคการตรวจท่ีใหภ้าพถ่ายสอง
มิติ (planar) และสามมิติ (single photon emission computed 
tomography/ computed tomography: SPECT/CT) รวมถึง
หลกัการแปลผล 

 
วสัดุและวธีิการ  
การเตรียมผู้ป่วยก่อนการตรวจ 

1. ผูป่้วยไม่จ าเป็นตอ้งงดน ้ าและอาหาร รวมถึง
ยารักษาโรคประจ าตวัก่อนการตรวจ 

2. ประเมินสัญญาณชีพ (vital sign) ของผูป่้วย
ก่อนเขา้รับการตรวจ ผูป่้วยควรมีความดัน
โลหิต  (blood pressure) ระหว่ าง  90/60 -
159/110 มิลลิเมตรปรอท อตัราการเตน้ของ
หัวใจ (pulse rate) ระหว่าง 40-130 คร้ังต่อ
น าที  อัตราการห ายใจ  ( respiratory rate) 
ระหว่าง 12-24 คร้ังต่อนาที อุณหภูมิร่างกาย 
(body temperature) ระหวา่ง 36.5-37.2 องศา
เซลเซียส และความเขม้ขน้ของออกซิเจนใน
เลือด (oxygen saturation) ระหว่าง 95-99%  
หากผูป่้วยมีสัญญาณชีพผิดปกติ ควรท าการ
ประเมินซ ้ า และรายงานแพทยเ์พื่อให้การ
รักษาตามความเหมาะสม 



[VOL.7 NO.2 JULY-DECEMBER 2020] วารสารรังสีวทิยาศิริราช 

 

เรือนทิพย ์ทิพโรจน์ 63 

 

3. ซักประวัติการตั้ งครรภ์และวันแรกของ
ประจ าเดือนค ร้ังสุดท้าย (last menstrual 
period) ในหญิงวยัเจริญพันธ์ุทุกราย กรณี
ผูป่้วยอยูร่ะหวา่งใหน้มบุตร ใหง้ดการใหน้ม
บุตรก่อนและหลังการตรวจ 12 ชั่วโมง 
เน่ืองจากสารเภสัชรังสีสามารถขบัออกทาง
น ้านมได ้ 

4. อธิบายให้ผูป่้วยและญาติเขา้ใจขั้นตอนการ
ตรวจ ให้ค  าแนะน าส าหรับการปฏิบติัตวัทั้ง
ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจ รวมถึง
แนะน าวิธีการลดปริมาณรังสีในร่างกายหลงั
การตรวจเสร็จส้ินเพื่อให้ผู ้ป่วยให้ความ
ร่วมมือในการตรวจและคลายความวิตก
กงัวล 

5. เปิดโอกาสให้ผู ้ป่วยและญาติซักถามข้อ
สงสยั 

6. ให้ผูป่้วยลงนามในใบยินยอมรับการตรวจ 
(consent  form) ในกรณีท่ีผูป่้วยไม่สามารถ
ลงนามได้เอง ให้ผูป้กครองหรือผูท่ี้มีสิทธ์ิ
ตามกฎหมายลงนามแทน  

 
การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ก่อนการตรวจ 

นักรังสีการแพทยค์วรเตรียมความพร้อมของ 
gamma camera โปรแกรมในการประมวลผลภาพ 
(image processing) และอุปกรณ์ในการจัดท่าผู ้ป่ วย
ดงัต่อไปน้ี 

1. เปิดเคร่ือง gamma camera และตรวจสอบ
เพื่ อควบคุมคุณภาพ (quality control) ให้
พร้อมใชง้านก่อนการบริการผูป่้วย 

2. เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับควบคุมการ
ประมวลผล และควบคุมการส่งภาพเข้า
ระบบจัดเก็บภาพวินิจฉัยทางการแพทย ์
( picture archiving and communication 
system หรือ PACS) ใหพ้ร้อมใชง้าน 

3. จัดเตรียมห้อง และอุปกรณ์ส าหรับจัดท่า
ผู ้ป่วย เช่น  หมอนรอง กระดาษกาว ให้
พร้อม 

4. ตั้ ง  protocol ถ่ ายภ าพ เป็ น  protocol ขอ ง 
parathyroid scan ตรวจสอบขอ้มูลผูป่้วยให้
ตรงตามใบส่งตรวจ (request form) และ
ตรวจสอบชนิดและความแรงรังสีของสาร
เภสัชรังสี  (radiopharmaceuticals) ท่ีใช้ใน
การตรวจ  

 
การจัดท่าผู้ป่วยและจัดต าแหน่ง gamma camera 

การตรวจ parathyroid scan เป็นการตรวจท่ีใช้
เวลาค่อนข้างนาน ผูป่้วยต้องนอนหงายในท่าแหงน
ศีรษะตลอดการตรวจ (ภาพท่ี 1)  

ก่อนการตรวจจึงตอ้งมีการอธิบายขั้นตอนอยา่ง
ละเอียดและเปิดโอกาสให้ผูป่้วยไดซ้กัถาม ระหว่างการ
ตรวจควรน าหมอนทรายมาวางประกบศีรษะทั้งสองขา้ง
และยึดด้วยกระดาษกาว  เพื่อป้องกนัผูป่้วยขยบัศีรษะ 
(ภาพท่ี 2)  

บริเวณล าตวัผูป่้วยควรรัดดว้ยแถบรัดของเตียง
ตรวจเพื่อจ ากดัการเคล่ือนไหว นอกจากน้ี ควรน าหมอน
มารองท่ีเข่าผูป่้วยเพื่อป้องกนัอาการปวดหลงั (ภาพท่ี 3) 
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ภาพ 1 ภาพการจดัท่าผูป่้วยใหน้อนหงายและแหงนศีรษะ 
(ท่ีมา: ภาพถ่ายจากหอ้ง SPECT/CT โรงพยาบาลศิริราช) 

 
ภาพ 2 การน าหมอนทรายมาประกบขา้งศีรษะและใชก้ระดาษ
กาวยึดศีรษะผูป่้วย เพ่ือป้องกันการขยบัศีรษะในระหว่างการ
ตรวจ 
(ท่ีมา: ภาพถ่ายจากหอ้ง SPECT/CT โรงพยาบาลศิริราช) 
 

 
ภาพ 3 การใช้แถบรัดของเตียงตรวจรัดบริเวณล าตวัผูป่้วยเพื่อ
จ ากดัการเคล่ือนไหวระหว่างการตรวจ และการใชห้มอนหนุน
บริเวณขาของผูป่้วยเพ่ือป้องกนัอาการปวดหลงั 
(ท่ีมา: ภาพถ่ายจากหอ้ง SPECT/CT โรงพยาบาลศิริราช) 

 

ในการตรวจ parathyroid scan ตอ้งเคล่ือนหวัวดั
รังสี (detector) ของเคร่ือง gamma camera ลงมาให้ชิด
บริเวณใบหน้าและล าคอของผูป่้วยมากท่ีสุด เพื่อนับวดั
ปริมาณรังสีท่ีสูงและไดภ้าพถ่ายท่ีมีคุณภาพ (ภาพท่ี 4) 
ก่ อนก ารตรวจ จึ งควรอ ธิบ ายขั้ น ตอน  รวม ถึ ง มี
ภาพประกอบเพื่อให้ผูป่้วยเขา้ใจและลดความวิตกกงัวล 
ขณะตรวจ เม่ือหัววดัรังสีเคล่ือนเขา้ใกลผู้ป่้วย นักรังสี
การแพทยต์อ้งแจง้ให้ผูป่้วยรับทราบ หากผูป่้วยกังวล 
ควรใหผู้ป่้วยหลบัตาและมีญาติอยูด่ว้ยระหวา่งการตรวจ 

 

 
ภาพ 4 การจดัหวัวดัรังสีให้เขา้มาชิดใบหนา้และล าคอของผูป่้วย
มากท่ีสุดเพื่อใหไ้ดภ้าพท่ีมีคุณภาพ 
(ท่ีมา: ภาพถ่ายจากหอ้ง SPECT/CT โรงพยาบาลศิริราช) 

 
เทคนิคการตรวจ         

เทคนิคในการตรวจ parathyroid scan มี 3 เทคนิค 
ไดแ้ก่ 

1. เทคนิค  single isotope double-phase เป็น
การตรวจท่ีใช้สารเภสัชรังสี 99mTc-MIBI 
เพี ย งช นิ ด เดี ยว  และ ถ่ ายภ าพ  planar 2 
ช่วงเวลา โดยถ่ายภาพระยะแรก (early 
phase) ท่ี 10-15 นาทีหลงัฉีดสารเภสัชรังสี 
และถ่ายภาพระยะหลงั (delayed phase) ท่ี 3 
ชัว่โมงหลงัฉีดสารเภสชัรังสี  
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2. เทคนิค dual isotope subtraction เป็นการ
ตรวจท่ีใช้สารเภสัชรังสี 2 ชนิด โดยชนิด
แรกคือ 99mTc-pertechnetate ซ่ึงถูกจับเข้าสู่
ต่อมไทรอยด์เท่านั้ น และชนิดท่ีสองคือ 
99mTc-MIBI ซ่ึงถูกจบัเขา้สู่ต่อมไทรอยดแ์ละ 
hyper-functioning parathyroid tissue เม่ือน า
ภาพถ่าย 99mTc-pertechnetate มาลบออกจาก
ภ า พ ถ่ า ย  9 9 mTc-MIBI ( subtraction 
technique) บ ริ เวณ ท่ี มี รั ง สี เห ลืออยู่  คื อ 
hyper-functioning parathyroid tissue  

3. SPECT/CT scan เป็นเทคนิคการถ่ายภาพ
ตดัขวางรอบตวัผูป่้วย โดยน าภาพ SPECT 
มารวมกบัภาพ CT และสร้างเป็นภาพชนิด
ใหม่ข้ึนมาเรียกว่า fused image การตรวจ
ด้วยเทคนิคน้ี  มักท าร่วมกับการตรวจ 2 
เทคนิคแรก เน่ืองจาก SPECT/CT สามารถ
ระบุต าแหน่งท่ีมีการสะสมของสารเภสัช
รังสีผิดปกติได้แม่นย  ากว่าเทคนิคอ่ืน และ
สามารถแสดงรอยโรคท่ี มีขนาดเล็กได้
ชดัเจน (anatomical localization)  

 
การตรวจ parathyroid scan สามารถเลือกใช้

เทคนิค double-phase หรือ subtraction อย่างใดอย่าง
หน่ึง หรือใช้ทั้ ง 2 เทคนิค ร่วมกับการท า SPECT/CT 
เพื่อช่วยในการระบุต าแหน่งรอยโรค ในกรณีท่ีใชท้ั้ง 3 
เทคนิคร่วมกนั มีขั้นตอนการตรวจดงัต่อไปน้ี  

1) ฉีดสารเภสัชรังสี 99mTc -pertechnetate ความ
แรง 2 mCi เข้าทางหลอดเลือดด า รอประมาณ 15-20 
นาทีจึงถ่ายภาพ planar ครอบคลุมบริเวณต่อมไทรอยด ์
นาน 10 นาที ภาพท่ีไดเ้รียกวา่ 99mTc -pertechnetate scan 

2) หลัง ถ่ ายภ าพ  99mTc-pertechnetate scan 
เสร็จประมาณ 10 นาที ให้ฉีดสารเภสัชรังสี 99mTc-
MIBI ความแรง 20-30 mCi เขา้ทางหลอดเลือดด า และ
ถ่ ายภ าพ  planar ใน ขอบ เข ต เดี ย วกัน กับ  99mTc -
pertechnetate scan นาน 10 นาที  

3) ถ่ายภาพ planar ให้ครอบคลุมตั้งแต่บริเวณ
ล าคอถึงช่องอก (mediastinum) นาน 10 นาที เพื่อใชใ้น
การประเมินเน้ือเยื่อพาราไทรอยด์ท่ีอยู่ผิดท่ี (ectopic 
parathyroid tissue)  

4) ภาพท่ีไดจ้ากขอ้ 2) และ 3) จะเรียกว่า early 
99mTc -MIBI scan 

5) ถ่ายภาพ SPECT/CT ให้ครอบคลุมตั้ งแต่
บริเวณล าคอถึงช่องอก ใชเ้วลาในการถ่ายภาพนาน 20 
นาที  

6) หลงัจากถ่ายภาพ SPECT/CT เสร็จ ใหผู้ป่้วย
รอประมาณ 3 ชัว่โมง จึงท าการถ่ายภาพ delayed phase 
ของสารเภสัชรังสี 99mTc -MIBI โดยถ่ายภาพ planar 2 
ภาพ นานภาพละ 10 นาที โดยภาพแรกถ่ายบริเวณต่อม
ไทรอยด์ และอีกภาพถ่ายตั้งแต่บริเวณล าคอถึงช่องอก
  

ทั้ งน้ี  ระยะเวลาท่ีใช้ในการถ่ายภาพทั้ งหมด
ตั้ งแ ต่ข้อ  1) ถึง 5) คือ  ประมาณ  1 ชั่วโมง ตลอด
ระยะเวลาดงักล่าวผูป่้วยตอ้งนอนบนเตียงตรวจตามท่าท่ี
จดัไว ้ห้ามมีการขยบัเขยื้อนร่างกายโดยเฉพาะบริเวณ
ศีรษะและล าคอ เน่ืองจากอาจส่งผลต่อความแม่นย  าใน
การระบุต าแหน่ง hyper-functioning parathyroid tissue 
นกัรังสีการแพทยจึ์งควรใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมากกบั
การจดัท่าผูป่้วยเพื่อให้ไดภ้าพถ่ายท่ีมีคุณภาพ สามารถ
แปลผลได ้โดยไม่ตอ้งท าการตรวจใหม่หรือถ่ายภาพซ ้า 
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หลกัการแปลผล 
หลกัการแปลผล parathyroid scan แยกตาม

เทคนิคการตรวจ ดงัต่อไปน้ี 
1. เทคนิค single isotope double-phase อาศยั

หลักการว่าสารเภสัชรังสี 99mTc-MIBI จะ
ถูก จับ เข้า สู่ ต่ อมไท รอยด์ และ  hyper-
functioning parathyroid tissue โดย  99mTc-
MIBI จ ะ เ ข้ า สู่  hyper-functioning 
parathyroid tissue ในปริมาณท่ีสูงกว่าและ
คงคา้งอยู่ไดน้านกว่าเน้ือเยื่อไทรอยด์ปกติ 
ดังนั้ น  ในภาพ  delayed 99mTc-MIBI scan 
ความเข้มของสารเภสัช รังสีใน  hyper-
functioning parathyroid tissue จึ ง สู งก ว่ า
เน้ือเยือ่ไทรอยดบ์ริเวณขา้งเคียง (ภาพท่ี 5)  
 

 
ภาพ 5 เทคนิค single isotope double-phase ประกอบดว้ย
ภาพถ่าย planar บริเวณต่อมไทรอยด ์ ท่ี 10 นาที (early 99mTc-
MIBI scan) และ 3 ชัว่โมงหลงัฉีดสารเภสัชรังสี (delayed 99mTc-
MIBI scan)  
(ท่ีมา: ภาพถ่ายจากเคร่ืองประมวลผล  โรงพยาบาลศิริราช)  

 
2. เท ค นิ ค  dual isotope subtraction อาศัย

หลักการว่าภาพถ่าย 99mTc-pertechnetate 
scan จะพบการจับสารเภสัชรังสีในต่อม
ไทรอยด์ เท่ านั้ น  ในขณะท่ี  early 99mTc-
MIBI scan จะพบการจบัสารเภสัชรังสีทั้ ง

ใน ต่อมไทรอยด์และ  hyper-functioning 
parathyroid tissue ดั ง นั้ น เ ม่ื อ ท า ก า ร 
subtraction โ ด ย ล บ ภ า พ  9 9 mTc-
pertechnetate scan อ อ ก จ าก  early 99mTc-
MIBI scan บ ริ เวณ ท่ี มี ส าร เภ สั ช รั ง สี
ห ล ง เห ลื อ  คื อ  ต าแ ห น่ งข อ ง  hyper-
functioning parathyroid tissue 

      

 
ภ าพ  6 เท ค นิ ค  dual isotope subtraction แส ด งภ าพ  99mTc-
pertechnetate scan ท่ี มีการจับสารเภสัช รังสี เฉพาะในต่อม
ไทรอยด์ ภาพ early 99mTc-MIBI scan ท่ีมีการจับสารเภสัชรังสี
ใน ต่อมไทรอยด์ เช่น เดี ยวกับ ใน  99mTc-pertechnetate scan 
ร่วมกับมีการจับสารเภสัชรังสีเพ่ิมเติมในบริเวณล่างต่อต่อม
ไทรอยด์ ภาพ subtraction แสดงสารเภสัชรังสีหลงเหลืออยู่
บ ริ เวณ ล่ างต่อ ต่อม ไท รอยด์  แสดงถึ ง  hyper-functioning 
parathyroid tissue ในบริเวณดงักล่าว 
(ท่ีมา: ภาพถ่ายจากเคร่ืองประมวลผล  โรงพยาบาลศิริราช)  

 
3. SPECT/CT scan เป็นเทคนิคภาพสามมิติท่ี

ช่วยในการก าหนดต าแหน่งของ hyper-
functioning parathyroid tissue ทั้ ง ช นิ ด ท่ี
เป็ นก้อน เด่ี ยวใน ต่อมพ าราไทรอยด ์
(parathyroid adenoma) และช นิ ด ท่ี ต่ อม
พาราไทรอยด์ท างานสูงพร้อมกนัมากกว่า
หน่ึงต่อม (parathyroid hyperplasia) รวมถึง
ส าม า ร ถ ใ ช้ ใ น ก า ร ต ร ว จ ห า  hyper-
functioning parathyroid tissue ซ่ึ ง
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หลงเหลือภายหลงัการผ่าตดั และ ectopic 
parathyroid tissue ได้  ลักษณะท่ี บ่ งช้ี ถึ ง 
hyper-functioning parathyroid tissue ใ น
ภาพ SPECT/CT คือ พบการจับสารเภสัช
รังสีในรอยโรคท่ีต าแหน่งสอดคล้องกับ
ต าแห น่ ง ท่ี พบสาร เภสั ช รัง สี ในภ าพ 
subtraction และ/หรือ บริเวณท่ีมีการจับ
สารเภสัชรังสี 99mTc-MIBI สูงกว่าเน้ือเยื่อ
ไทรอยด์ข้างเคียงในภาพ delayed 99mTc-
MIBI scan   

 

    
ภาพ 7 ภาพ SPECT/CT ท่ีช่วยในการก าหนดต าแหน่ง hyper-
functioning parathyroid tissue 
(ท่ีมา: ภาพถ่ายจากเคร่ืองประมวลผล  โรงพยาบาลศิริราช)  
 

สรุป 
 ก าร ต ร ว จ ห าต า แ ห น่ ง  hyper-functioning 
parathyroid tissue ด้ ว ย  parathyroid scan ใ น ผู ้ ป่ ว ย 
hyperparathyroidism เป็นการตรวจท่ีให้ข้อมูลท่ี เป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษา อย่างไรก็ตาม การ
ตรวจน้ีใชส้ารเภสัชรังสีในการตรวจ และกระบวนการ
ตรวจมีขั้นตอนซับซ้อน ใช้เวลาในการตรวจค่อนขา้ง
นาน ผูป่้วยอาจไม่ให้ความร่วมมือและท าให้การตรวจ
ลม้เหลว ส่งผลให้ผูป่้วยไดรั้บรังสีโดยไม่จ าเป็น และไม่
สามารถน าผลการตรวจท่ีไดไ้ปใชใ้นการรักษาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้ น นักรังสีการแพทย์จึงมีบทบาท
ส าคญัตลอดกระบวนการตรวจ ก่อนการตรวจตอ้งมีการ
อธิบายขั้นตอนการตรวจให้ผูป่้วยเขา้ใจ เปิดโอกาสให้
ผู ้ป่วยและญาติซักถามข้อสงสัยเพื่อลดความกังวล 
ระหว่างการตรวจตอ้งมีการน าเทคนิคพิเศษและอุปกรณ์
ต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อให้การตรวจประสบความส าเร็จ 
ผูป่้วยได้รับผลการตรวจท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
อนัจะน าไปสู่การรักษาท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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