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สารบัญ 

เร่ือง                หน้า 

 

๑. การตรวจกระดกู(bone scan)         ๓ 

๒. การตรวจไต(renogram)         ๖ 

๓. การตรวจไต (kidney scan)         ๙ 

๔. การตรวจหวัใจห้องลา่งซ้าย(MUGA scan)                ๑๐ 

๕. การตรวจกล้ามเนือ้หวัใจ(Myocardial perfusion_one day protocol)             ๑๒ 

๖. การตรวจตอ่มไทรอยด์ (Thyroid scan)                       ๑๔ 

๗. การตรวจตอ่มพาราไทรอยด์(Parathyroid subtraction scan)              ๑๕ 

๘. การตรวจระบบทางเดนินํา้ดี(Hapatobiliary scan)               ๑๖ 

๙. การตรวจการทํางานของกระเพาะอาหาร(GER scan)                                                                ๑๗ 

๑๐.  การตรวจหาตําแหนง่ท่ีเลือดออกในชอ่งท้อง              ๑๘ 

๑๑. การตรวจทัว่ตวัเพ่ือดกูารแพร่กระจายของมะเร็งตอ่มไทรอยด์ (Total Body Scan)            ๒๐ 

๑๒.การตรวจทัว่ตวัเพ่ือดกูารตดิเชือ้( Gallium-67 Scan)                                                                ๒๑ 

๑๓. การตรวจทางเดนินํา้เหลือง(Lymphatic Scan)                          ๒๒ 

๑๔. การตรวจปอด(V/Q scan)                  ๒๓ 
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1. การตรวจกระดูก(Bone scan) 

1.1  Whole body scan(WBS) 

1.1.1  วตัถปุระสงค์  เพ่ือดคูวามผิดปกตขิองกระดกู การแพร่กระจายของมะเร็ง 

1.1.2  สารเภสชัรังสี  Tc-99m MDP 15-20 มิลลิครีู 

1.1.3 เทคนิค 1.1.3.1  ฉีดสารเภสชัรังสี  Tc-99m MDP ความแรงประมาณ  15-20 มิลลิครีู สําหรับ

ผู้ใหญ่ หรือ ตามนํา้หนกัตวัเดก็ ในกรณีเดก็อายต่ํุากว่า 15 ปี    

  1.1.3.2   รอเวลาประมาณ 3 ชัว่โมง หรือ อยา่งน้อย 2 ชัว่โมง ในผู้ ป่วยเดก็ 

  1.1.3.3  ผู้ ป่วยต้องเข้าห้องนํา้ ปัสสาวะออกให้เกลีย้ง ก่อนเข้าห้องตรวจ 

  1.1.3.4 เลือก Bone scan(Whole body) โดยใช้ continuous mode ความเร็วในการ

เคล่ือนท่ี ประมาณ 10-15 cm/min ตัง้คา่พลงังานเทคนีเชียม-๙๙ เอ็ม  เปิดหน้าตา่ง + 7.5% ขนาดของ

เมทริกซ์ 256x1024  คอลิเมเตอร์ท่ีใช้คือ LEHRS(Low Energy High Resolution Sensitivity) , body 

contour ON . clarity 2D blending = 40% 

1.1.3.5 ถ้าต้องการถ่ายภาพเพิ่ม(spot) ให้เลือก static mode  ขนาดของเมทริกซ์ 

 256x256 ตัง้คา่นบัวดั 650 kc กรณีผู้ ป่วยปวดมากให้ลดลงได้ตามความจําเป็น  สําหรับผู้ ป่วยเด็ก  ตัง้

คา่นบัวดัอย่างน้อย 300-500 kc  และ ตัง้อตัราขยาย ตามขนาดตวัผู้ ป่วย ถ้าเพิ่ม SPECT เลือก TOMO 

(matrix 128x128, 20 sec/step,6 degree/step total angular =360)และ วิเคราะห์ข้อมลูด้วย 

Q.Volumetric MI for bone หรือ Volumetric MI Evolution for bone 

  1.1.3.6 ท่ี Xeleris ถ่ายภาพทัง้ตวัและภาพน่ิง ลงบนหน้าเดียวกนั ปรับความเข้มของ

ภาพให้เหมาะสม สง่ข้อมลูดิบทกุไฟล์ไปยงั NAS  และ  ทกุ workstations  สง่ข้อมลูเฉพาะข้อมลูดบิ

และภาพถ่าย ของวนัท่ีทําปัจจบุนัไปยงั PACS 
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1.2  Whole body SPECT(Bone WB SPECT or SPECT/CT) 

1.2.1  วตัถปุระสงค์  เพ่ือดคูวามผิดปกตขิองกระดกู การแพร่กระจายของมะเร็ง 

1.2.2  สารเภสชัรังสี  Tc-99m MDP 15-20 มิลลิครีู 

1.2.3 เทคนิค 1.2.3.1  ฉีดสารเภสชัรังสี  Tc-99m MDP ความแรงประมาณ  15-20 มิลลิครีู สําหรับ

ผู้ใหญ่ หรือ ตามนํา้หนกัตวัเดก็ ในกรณีเดก็อายต่ํุากว่า 15 ปี    

  1.2.3.2   รอเวลาประมาณ 3 ชัว่โมง หรือ อยา่งน้อย 2 ชัว่โมง ในผู้ ป่วยเดก็ 

  1.2.3.3  ผู้ ป่วยต้องเข้าห้องนํา้ ปัสสาวะออกให้เกลีย้ง ก่อนเข้าห้องตรวจ 

  1.2.3.4 เลือก bone WB SPECT scan โดยใช้ rough overlap 4 , number of 

FOVs=5 , matrix 128x128 , Zx1.0 , step-and-shoot 12-16 sec ,  6  degree/step , total angular 

= 360 ตัง้คา่พลงังานเทคนีเชียม-๙๙ เอ็ม เปิดหน้าตา่ง + 10% คอลิเมเตอร์ท่ีใช้คือ LEHRS(Low 

Energy High Resolution Sensitivity)   

  1.2.3.5 ถ้าแพทย์ต้องการเพิ่มภาพ SPECT/CT ให้เลือกแบบ HD(High Dose) matrix 

128x128 , Zoom 1.0 , 20 sec/step,  3 degree/step , total angular range = 360  

เชน่ SPECT/CT chest HD CT:  scout :- 120 KV , 10 mA, scout plane 90 degrees( serie 1) 

    : HD :- 120 kV , auto mA , (min-80 mA, max-300mA) , slice thickness 5 mm(serie 2) 

  1.2.3.6 ท่ี Xeleris ใช้โปรแกรม Q. Volumetrix MI Evolution for Bone ให้ save ภาพ

MIP แล้วนําภาพMIP มาถ่ายเหมือนWBS ปกต(ิใช้ WB SPECT Bone,OSEM ) โดยลําดบัภาพคือ 

Ant.=1,Post.=9,LAO=2,RAO=16,RPO=10และLPO=8 และ ให้สง่ข้อมลูดิบทกุไฟล์ไปยงั NAS  และ  

ทกุworkstations  สง่ข้อมลูเฉพาะข้อมลูดบิและภาพถ่าย ของวนัท่ีทําปัจจบุนัไปยงั PACS 
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1.3  Three phase bone scan 

1.3.1  วตัถปุระสงค์  เพ่ือดคูวามผิดปกตขิองกระดกู การแพร่กระจายของมะเร็ง 

1.3.2  สารเภสชัรังสี  Tc-99m MDP 15-20 มิลลิครีู 

1.3.3 เทคนิค 1.3.3.1  เลือก Three phase bone คอลิเมเตอร์ท่ีใช้คือ LEHRS(Low Energy High 

Resolution Sensitivity)  ตัง้คา่พลงังานเทคนีเชียม-๙๙ เอ็ม  เปิดหน้าตา่ง + 10% เลือก flow ตัง้คา่เมท

ริกซ์ 128x128 , no zoom  , dynamic 1 sec/frames 60 frames และ blood pool 2 min , 3 min, 4 

min และ 5 min โดยตัง้คา่เมทริกซ์ 256x256 preset time 60 sec.  

  1.3.3.2  ฉีดสารเภสชัรังสี  Tc-99m MDP ความแรงประมาณ  15-20 มิลลิครีู สําหรับ

ผู้ใหญ่ หรือ ตามนํา้หนกัตวัเดก็ ในกรณีเดก็อายต่ํุากว่า 15 ปี โดยใช้ bolus technique   

  1.3.3.3   รอเวลาประมาณ 3 ชัว่โมง หรือ อยา่งน้อย 2 ชัว่โมง ในผู้ ป่วยเดก็ 

  1.3.3.4  ผู้ ป่วยต้องเข้าห้องนํา้ ปัสสาวะออกให้เกลีย้ง ก่อนเข้าห้องตรวจ 

  1.3.3.5  เลือก Bone scan(Whole body) โดยใช้ continuous mode ความเร็วในการ

เคล่ือนท่ี ประมาณ 10-15 cm/min ขนาดของเมทริกซ์ 256x1024  , body contour ON . clarity 2D 

blending = 40% 

1.3.3.6 ถ้าต้องการถ่ายภาพเพิ่ม(spot) ให้เลือก static mode  ขนาดของเมทริกซ์ 

 256x256 ตัง้คา่นบัวดั 650 kc กรณีผู้ ป่วยปวดมากให้ลดลงได้ตามความจําเป็น  สําหรับผู้ ป่วยเด็ก  ตัง้

คา่นบัวดัอย่างน้อย 300-500 kc  และ ตัง้อตัราขยาย ตามขนาดตวัผู้ ป่วย ถ้าเพิ่ม SPECT เลือก TOMO 

(matrix 128x128, 20 sec/step,6 degree/step total angular =360)และ วิเคราะห์ข้อมลูด้วย 

Q.Volumetric MI for bone หรือ Volumetric MI Evolution for bone 

  1.3.3.7 ท่ี Xeleris ถ่ายภาพทัง้ตวัและภาพน่ิง ลงบนหน้าเดียวกนั ปรับความเข้มของ

ภาพให้เหมาะสม สง่ข้อมลูดิบทกุไฟล์ไปยงั NAS  และ  ทกุ workstations  สง่ข้อมลูเฉพาะข้อมลูดบิ

และภาพถ่าย ของวนัท่ีทําปัจจบุนัไปยงั PACS 
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2. การตรวจไต(Renogram) 

2.1 การตรวจไตด้วย Tc-99m MAG3 with furosemide(Diuretic Renogram) 

2.1.1 วตัถปุระสงค์  เพ่ือดพูยาธิสภาพของไต และดกูารทํางานของไต 

2.1.2 สารเภสชัรังสี         Tc-99m MAG3  3-5 มิลลิครีู 

2.1.3 เทคนิค 2.1.3.1 ก่อนเข้าห้องตรวจ  ผู้ ป่วยจะได้รับการแนะนําให้ด่ืมนํา้อย่างน้อย  3 แก้ว 

        2.1.3.2. ผู้ ป่วยนอนหงายบนเตียงตรวจ  และ หวัวดัอยู่ใต้เตียงตรวจ (ยกเว้นผู้ป่วย 

เปล่ียนไตหัววัดต้องอยู่ด้านหน้า anterior view) โดยใช้คอลิเมเตอร์ LEHRS และ ผู้ ป่วยจะได้รับการ

ฉีดเภสชัรังสีภายในห้องตรวจ โดยจะต้องฉีดแบบ bolus technique 

      2.1.3.3 ตรวจสอบวา่มีคา่นํา้หนกั และ สว่นสงูของผู้ ป่วยในใบสง่ตรวจแล้ว จากนัน้วดัคา่ 

Pre syringe  โดย วางอปุกรณ์บนคอลิเมเตอร์ แล้ววดัหลอดฉีดสารเภสชัรังสี โดยตัง้คา่ดงันี ้เมทริกซ์ 

256x256  zoom 2.0  preset time 1 min  ตัง้คา่พลงังานเทคนีเชียม-๙๙ เอ็ม เปิดหน้าตา่ง + 10%   

    2.1.3.4  เก็บภาพตอ่เน่ืองท่ีบริเวณไต ใช้โปรโตคอล  MAG3 Renogram  โดยตัง้คา่ดงันี ้ 

เมทริกซ์ 128x128  phase one: dynamic 1 second per frame 60 frames , phase two : dynamic 

20 second per frame 87 frames  (เลือกโปรโตคอล dynamic  30 min กรณี kidney transplanted 

หัววัดอยู่ด้านanterior เลือก transplant protocol) ถ้ากรณีท่ีรังสีแพทย์ต้องการเก็บข้อมลูนานกวา่นัน้ 

เชน่ 1 ชัว่โมง ให้เลือก โปรโตคอล dynamic 1 hr. โดยจะตัง้คา่ดงันี ้phase one : dynamic 1 second 

per frame 60 frames, phase two : dynamic 20 second per frame 177 frames   

   2.1.3.5 ในผู้ใหญ่ไมมี่การขยายภาพ แตใ่นเดก็เล็ก มกัขยายท่ีอตัรา 1.16 หรือ 1.33  

   2.1.3.6 ระหวา่งท่ีเก็บข้อมลู ให้ตามรังสีแพทย์มาดเูพ่ือพิจารณาวา่จะฉีดยากระตุ้นการขบั

ปัสสาวะ  ( furosemide or lasix )  เพ่ือเร่งการทํางานของไต โดยทัว่ไปจะฉีดท่ี 15-20 นาทีหลงัฉีดสาร

เภสชัรังสี และ จะเก็บข้อมลูอีก 20 นาที เป็นอยา่งน้อย หลงัฉีดยากระตุ้นการขบัปัสสาวะ 

   2.1.3.7 เม่ือเก็บข้อมลูเสร็จแล้ว ให้ผู้ ป่วยไปเข้าห้องนํา้เพ่ือกลบัมาถ่ายภาพ post void โดย 

ระหวา่งนัน้เก็บข้อมลู post syringe โดยตัง้คา่ดงันี ้ เมทริกซ์ 256x256 zoom 2.0 preset time 1 min 

ก่อน แล้วจงึเก็บ post void โดยตัง้คา่ดงันี ้ เมทริกซ์ 128x128 no zoom preset time 1 min 
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 2.1.3.8  ท่ีเคร่ือง xeleris ประมวลผลข้อมลูโดยใช้โปรแกรม Renal Analysis  เพ่ือ หา time-

activity curve จากนัน้ สง่ข้อมลูดิบทกุไฟล์ไปยงั NAS  และ  ทกุworkstations  สง่ข้อมลูเฉพาะข้อมลู

ดบิและภาพถ่ายของวนัท่ีทําปัจจบุนัไปยงั PACS 
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2.2 การตรวจไตในผู้ป่วยความดนัโลหติสูง(Tc-99m MAG3 with captopril) 

2.2.1 วตัถปุระสงค์  เพ่ือดพูยาธิสภาพของไต และดกูารทํางานของไต ในผู้ ป่วยความดนั 

โลหิตสงู 

2.2.2 สารเภสชัรังสี         Tc-99m MAG3 3-5  มิลลิครีู 

2.2.3 เทคนิค 

2.2.3.1 ผู้ ป่วยจะต้องงดอาหารและนํา้ในมือ้เช้าก่อนวนัมาตรวจ  และ ยาความดนัเป็นเวลา 48 

ชัว่โมง เม่ือมาถึงแผนก ผู้ ป่วยจะได้รับการให้นํา้เกลือ วดัความดนัเป็นระยะๆ และ ยาความดนัท่ีบดแล้ว 

2.2.3.2. หลงัจากหนึง่ชัว่โมงคร่ึงผา่นไป ผู้ ป่วยจะนอนหงายบนเตียงตรวจ  และ หวัวดัอยู่ใต้ 

เตียงตรวจ โดยใช้คอลิเมเตอร์ LEHRS ตัง้คา่พลงังานเทคนีเชียม-๙๙ เอ็ม เปิดหน้าตา่ง + 10%  และ 

ผู้ ป่วยจะได้รับการฉีดสารเภสชัรังสีภายในห้องตรวจ โดยจะต้องฉีดแบบ bolus technique 

2.2.3.3 ตรวจสอบว่ามีคา่นํา้หนกั และ สว่นสงูของผู้ ป่วยในใบสง่ตรวจแล้ว จากนัน้วดัคา่  

Pre syringe  โดย วางอปุกรณ์บนคอลิเมเตอร์ แล้ววดัหลอดฉีดสารเภสชัรังสี โดยตัง้คา่ดงันี ้เมทริกซ์ 

256x256 ,  zoom 2.0 ,  preset time 1 min  

2.2.3.4  เก็บภาพตอ่เน่ืองท่ีบริเวณไต โดยตัง้คา่ดงันี ้ เมทริกซ์ 128x128  phase one: 

dynamic 1 second per frame 60 frames , phase two : dynamic 20 second per frame 87 

frames  (เลือกโปรโตคอล dynamic  30 min) โดยเม่ือถึงเวลาท่ี 2 นาที ผู้ ป่วยจะได้รับการฉีดยาขบั

ปัสสาวะ (lasix) โดยไมห่ยดุการตรวจ  

2.2.3.5  ในผู้ใหญ่ไมมี่การขยายภาพ แตใ่นเด็กเล็ก มกัขยายท่ีอตัรา 1.16 หรือ 1.33  

2.2.3.6  เม่ือเก็บข้อมลูเสร็จแล้ว ให้ผู้ ป่วยไปเข้าห้องนํา้เพ่ือกลบัมาถ่ายภาพ post void โดย 

ระหวา่งนัน้เก็บข้อมลู post syringe โดยตัง้คา่ดงันี ้ เมทริกซ์ 256x256 ,  zoom 2.0 , preset time 1 

min ก่อน แล้วจงึเก็บ post void โดยตัง้คา่ดงันี ้ เมทริกซ์ 128x128 , no zoom , preset time 1 min 

2.2.3.7  ท่ีเคร่ือง xeleris ประมวลผลข้อมลูโดยใช้โปรแกรม Renal Analysis เพ่ือ หา time-

activity curve  จากนัน้ สง่ข้อมลูดิบทกุไฟล์ไปยงั NAS  และ  ทกุworkstations  สง่ข้อมลูเฉพาะข้อมลู

ดบิและภาพถ่าย ของวนัท่ีทําปัจจบุนัไปยงั PACS 
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3. การตรวจไต(Kidney scan) 

3.1  วตัถปุระสงค์  เพ่ือดแูผลท่ีไต(renal scar) 

3.2  สารเภสชัรังสี  Tc-99m DMSA  3-5 มิลลิครีู 

3.3 เทคนิค 

 3.3.1  ฉีด Tc-99m DMSA 5 มิลลิครีู หรือ ตามนํา้หนกัตวัผู้ ป่วยเดก็ ในตารางท่ีกําหนด 

3.3.2  ในเดก็เล็ก ควรแทงเส้น(KVO) และ ใสส่ายสวนปัสสาวะ มาด้วย 

3.3.3  รอประมาณ 2-3 ชัว่โมงหลงัฉีดสารเภสชัรังสี แล้วจงึถ่ายภาพ โดยตรวจสอบคา่นํา้หนกั 

และ สว่นสงูของผู้ ป่วย ในวนัสง่ตรวจด้วย 

3.3.4 ใช้ LEHRS คอลิเมเตอร์ ตัง้คา่พลงังานเทคนีเชียม-๙๙ เอ็ม เปิดหน้าตา่ง + 10%  

ถ่ายภาพ Anterior 1 min , Anterior  , RPO , LPO , Posterior 1 min และ Posterior โดยตัง้ขนาดเมท

ริกซ์  256x256  คา่นบัวดั 200  kc  zoom 1.33 ขนาดการขยาย ถ้าในผู้ ป่วยเดก็เล็กมากๆ สามารถใช้

คา่มากขึน้ ในทางกลบักนั ถ้าในผู้ ป่วยเดก็โต อาจไมต้่องขยายภาพ  

3.3.5 เปล่ียนคอลิเมเตอร์ เป็น pinhole ถ่ายภาพไตแตล่ะข้าง โดยตัง้คา่นบัวดัข้างละ 150 kc  

3.3.6 ท่ี Xeleris ถ่ายภาพลงบนหน้าเดียวกนั  และ วาด ROI จากภาพ Anterior และ Posterior 

เพ่ือรายงานผล relative %uptake ของไตแตล่ะข้าง 

3.3.7. สง่ข้อมลูดิบทกุไฟล์ไปยงั NAS  และ  ทกุworkstations  สง่ข้อมลูเฉพาะข้อมลูดบิและ

ภาพถ่าย ของวนัท่ีทําปัจจบุนัไปยงั PACS 
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4. การตรวจหวัใจห้องล่างซ้าย(MUGA scan) 

4.1 Planar 

4.1.1 วตัถปุระสงค์  เพ่ือตรวจดปูระสิทธิภาพของหวัใจห้องลา่งซ้าย(LVEF) 

4.1.2 สารเภสชัรังสี  Tc-99m RBC  15-25 มิลลิครีู 

4.1.3 เทคนิค 

4.1.3.1 ผู้ ป่วยจะได้รับการฉีดสารละลายสแตนนสั หลงัจากนัน้ให้รอประมาณ 20 นาที ผู้ ป่วย

จะได้รับการฉีด Tc-99mPertechnetate 15-25 mCi  ถ่ายภาพหลงัฉีดTc-99m Pertechnetate 10 นาที 

 4.1.3.2  ผู้ ป่วยจะได้รับการถ่ายภาพ โดยจะมีการตดิแผน่ส่ือสญัญาณหวัใจ 4 ตําแหน่ง  ใช้ 

LEHRS collimator  H mode  ตัง้คา่พลงังานเทคนีเชียม-๙๙ เอ็ม เปิดหน้าตา่ง + 10%  เมทริกซ์  

64x64 , zoom 2.0  ตัง้เวลา 10 นาที 24 frames/cycle , PVC thresholds high-low(15-15%)  ถ่ายใน

ทา่ LAO โดยตัง้องศา ให้เห็นหวัใจห้องลา่งซ้ายให้ชดัเจนท่ีสดุ แล้วบนัทึกองศาท่ีใช้ เพ่ืออ้างอิงในครัง้

ตอ่ไป  

4.1.3.3   ท่ี Xeleris ใช้โปรแกรม EF analysis เพ่ือวาด ROI ของหวัใจห้องลา่งซ้าย และ ปรับ

ตําแหนง่ของแบคกราวน์  ไมใ่ห้ลํา้เข้าไปในภาพหวัใจ  

4.1.3.4 ถ่ายภาพ ผล %EF สง่ข้อมลูดบิทกุไฟล์ไปยงั NAS  และ  ทกุworkstations สง่ข้อมลู

เฉพาะข้อมลูดบิและภาพถ่าย ของวนัท่ีทําปัจจบุนัไปยงั PACS 
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4.2  SPECT(MUGA SPECT) 

4.2.1 วตัถปุระสงค์  เพ่ือตรวจดปูระสิทธิภาพของหวัใจห้องลา่งซ้าย(LVEF) 

4.2.2 สารเภสชัรังสี  Tc-99m RBC  15-25 มิลลิครีู 

4.2.3 เทคนิค 

4.2.3.1 ผู้ ป่วยจะได้รับการฉีดสารละลายสแตนนสั หลงัจากนัน้ให้รอประมาณ 20 นาที ผู้ ป่วย

จะได้รับการฉีด Tc-99mPertechnetate 15-25 mCi   ถ่ายภาพหลงัฉีดTc-99mPertechnetate 10 นาที 

 4.2.3.2  ผู้ ป่วยจะได้รับการถ่ายภาพ โดยจะมีการตดิแผน่ส่ือสญัญาณหวัใจ 4 ตําแหน่ง  ใช้  

LEHRS collimator L mode ตัง้คา่พลงังานเทคนีเชียม-๙๙ เอ็ม เปิดหน้าตา่ง + 10%  เมทริกซ์  64x64 

zoom 1.5  , time/view =30sec , 16 frames/cycle  , PVC thresholds high-low(15-15%)  , view 

angle = 3 ,  total angular range = 180 

4.2.3.3   ท่ี Xeleris ใช้โปรแกรม BPGs เพ่ือประมวลผลข้อมลูของหวัใจห้องลา่งซ้าย และ ปรับ

ตําแหนง่ของ หวัใจห้องลา่งซ้าย(LV) และ หวัใจห้องลา่งขวา (RV) 

4.2.3.4 ถ่ายภาพ ผล %EF ท่ีได้  สง่ข้อมลูดบิทกุไฟล์ไปยงั NAS  และ  ทกุ workstations สง่

ข้อมลูเฉพาะข้อมลูดบิและภาพถ่าย ของวนัท่ีทําปัจจบุนัไปยงั PACS 
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5. การตรวจกล้ามเนือ้หวัใจ(Myocardial perfusion_one day protocol)  

5.1 วตัถปุระสงค์   เพ่ือตรวจดคูวามผิดปกตขิองกล้ามเนือ้หวัใจ 

5.2 สารเภสชัรังสี Tc-99m MIBI 10 , 30  มิลลิครีู 

5.3 เทคนิค 

5.3.1.ผู้ ป่วยจะได้รับการฉีดสารเภสชัรังสี  Tc-99m MIBI  10  mCi หลงัจากนัน้รอ 30 นาที ให้ 

ผู้ ป่วยด่ืมนมสดท่ีเตรียมมา หลงัจากฉีดสารเภสชัรังสี 1 ชัว่โมง ผู้ ป่วยจะได้รับการถ่ายภาพตดัขวาง 

บริเวณหวัใจ  โดยให้ผู้ ป่วยนอนหงาย เหยียดแขนขึน้เหนือศีรษะ 

5.3.2 ใช้โปรโตคอล Heart scan (one day) โดยเลือก gated rest(RGATE) ใช้ LEHRS 

collimator L mode ตัง้คา่พลงังานเทคนีเชียม-๙๙ เอ็ม เปิดหน้าตา่ง + 10%   matrix size 64x64, 

step-and-shoot, 3 degree/step, 20 sec/step, rotation 180 (90 degree per each detector)   

zoom 1.5 และ สญัญาณ trigger  8 frames per cycle , body contour ON 

5.3.3  ใช้โปรโตคอล CTAC 5mm RGATE 120 KV 20 mA CT range : partial  ควรลด range  

ของซีที ให้มีขนาดเล็กพอครอบคลมุหวัใจได้หมด แตไ่มใ่หญ่จนเกินไป 

5.3.4 ตรวจสอบภาพโดย ดภูาพตอ่เน่ือง (cine)  เพ่ือดวู่าภาพของหวัใจได้รับการเก็บได้อยา่ง

ครบถ้วน ในทกุองศา 

5.3.5  ผู้ ป่วยจะถกูนําไปยงัตกึพิเคราะห์โรคหวัใจ เพ่ือออกกําลงักายด้วยเคร่ืองมือพิเศษ  

หรือการใช้ยากระตุ้นการทํางานของหวัใจพร้อมกบัฉีดสารเภสชัรังสีตวัเดมิอีก 1 เข็ม 

5.3.6  หลงัจากการฉีดครัง้ท่ีสองผา่นไป 30 นาที ให้ผู้ ป่วยด่ืมนมสดอีก 1 ครัง้ และทําเหมือนข้อ 

5.3.2-5.3.3  อีกครัง้  แตใ่ห้เลือก gated stress(SGATE) ซึง่จะเหมือนกนัหมด ยกเว้น time per step 

จะเป็น 15 sec per step 

5.3.7 ท่ีเคร่ือง xeleris ให้เลือกโปรแกรมการวิเคราะห์ภาพตดัขวาง QGSQPS  โดยเลือกไฟล์ 

stress และ rest  และภาพ CT 

5.3.8 โดยปกติ จะตัง้ parameter ในการสร้างภาพ ดงันี ้ STRESS : OSEM/MLEM 2i10s 

post filter 3D Butterworth  fc = 0.548 order 12.6  REST: OSEM/MLEM 2i10s post filter 3D 

Butterworth fc = 0.45 order 10  
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5.3.9 ถ่ายภาพตดัขวางโดยจบัคูภ่าพ stress และ rest ทัง้สามระนาบ สง่ข้อมลูดบิทกุไฟล์ไปยงั 

NAS  และ  ทกุ workstations สง่ข้อมลูเฉพาะข้อมลูดิบและภาพถ่าย ของวนัท่ีทําปัจจบุนัไปยงั PACS 
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6. การตรวจต่อมไทรอยด์ (Thyroid scan)  

6.1 วตัถปุระสงค์     เพ่ือตรวจดขูนาดของตอ่มไทรอยด์  และ การจบัรังสีของก้อนท่ีคอ  

6.2 การเตรียมตวัผู้ ป่วย      ไมมี่ 

6.3 สารเภสชัรังสี      Tc-99m Pertechnetate  2-5  มิลลิครีู   

6.4  เทคนิค    

6.4.1. ผู้ ป่วยจะได้รับการฉีด สารเภสชัรังสี Tc-99m Pertechnetate(O4) ความแรง 2-5 มิลลิครีู 

ถ้าเป็นผู้ ป่วยเดก็ จะคํานวณความแรงรังสีตามนํา้หนกัตวัผู้ ป่วย 

6.4.2 หลงัจากนัน้ ให้ผู้ ป่วยรอประมาณ 15-20 นาที โดยระหวา่งนัน้ ผู้ ป่วยจะต้องด่ืมนํา้อย่าง

น้อย 3-5 แก้ว 

6.4.3 ใช้ pin hole collimator เลือกโปรโตคอล Thyroid  Pin hole แล้วตัง้คา่เมทริกซ์  

256x256  คา่นบัวดั 200 kc  ตัง้คา่พลงังานเทคนีเชียม-๙๙ เอ็ม เปิดหน้าตา่ง + 10%  โดยอตัราขยาย

จะขึน้กบัผู้ ป่วยแตล่ะราย 

6.4.4  วาง marker ณ ตําแหนง่ cricoid  cartilage  และ sternal notch  โดยถ้ามีก้อนท่ีคอ ให้

วาง marker ท่ีตําแหนง่ก้อนนัน้ด้วย  โดยตัง้คา่เวลา 45  วินาที 

6.4.5  ท่ี xeleris ถ่ายภาพ ไทรอยด์ และ ภาพไทรอยด์ท่ีมี marker อยูใ่นแผน่เดียวกนั พิมพ์ลง

กระดาษ  สง่ข้อมลูดิบทกุไฟล์ไปยงั NAS  และ ทกุ workstations สง่ข้อมลูเฉพาะข้อมลูดบิและภาพถ่าย 

ของวนัท่ีทําปัจจบุนัไปยงั PACS 
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7. การตรวจต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid subtraction scan)  

7.1 วตัถปุระสงค์   เพ่ือตรวจดตํูาแหนง่ของตอ่มพาราไทรอยด์ 

7.2 การเตรียมตวัผู้ ป่วย        ไมมี่ 

7.3 สารเภสชัรังสี      Tc-99m Pertechnetate 2-3 มิลลิครีู, Tc-99m MIBI  15-20  มิลลิครีู   

7.4  เทคนิค   7.4.1. เตรียมเคร่ืองโดยใช้คอลิเมเตอร์ pinhole เมทริกซ์ 256x256 ตัง้เวลา 10 นาที 

(600 วินาที) อตัราขยายตามความเหมาะสม ตัง้คา่พลงังานเทคนีเชียม-๙๙ เอ็ม เปิดหน้าตา่ง + 10%  

หลงัฉีดสารเภสชัรังสี Tc-99m Pertechnetate  ประมาณ 20 นาที ถ่ายภาพ Anterior โดยเอาหมอน

หนนุท่ีหลงัผู้ ป่วย เพ่ือให้เห็นคอยืดออกอย่างชดัเจน  

7.4.2  หลงัจากนัน้ ฉีดสารเภสชัรังสี Tc-99m MIBI โดยให้ผู้ป่วยนอนน่ิงๆ ห้าม 

ขยับ โดยฉีดสารเภสัชรังสีขณะผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงตรวจ ถ่ายภาพท่ี  20 นาที หลงัฉีด เพ่ือนํา

ภาพมาsubtract   โดยใช้โปรแกรม Parathyroid imaging วาดROI ของตอ่มไทรอยด์  

7.4.3 หลงัจากนัน้ถ่ายภาพ ท่ี 1 ชัว่โมงหลงัฉีด Tc-99m MIBI และ ภาพ marker โดย 

วางตําแหนง่ cricoid cartilage , sternal notch และ xyphoid  ใช้คอลิเมเตอร์ LEHRS ให้ผู้ ป่วยรอ

ตรวจอลัตราซาวด์ด้วย   

7.4.4 ถ้ามีการตรวจ SPECT/CT เพิ่ม  เลือก PT subtract, SPECT/CT HD NECK ใช้ 

เมทริกซ์ 128x128 , step and-shoot  6 degree per step ,  30 sec per step  , rotation 360(180 

degree per each detector)   zoom 1.5 ,  window +10% , no of FOVs=1และ  body contour ON 

โดยผู้ ป่วยจะนอนนอนหงาย แหงนคอขึน้ และ ให้แขนวางขางตวั และ ใช้ Q.Volumetrix MI ในการ 

ประมวลข้อมลู           
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8. การตรวจระบบทางเดนินํา้ด(ีHepatobiliary scan) 

8.1 วตัถปุระสงค์  เพ่ือตรวจดใูนผู้ ป่วยท่ีมีอาการผิดปกตทิางถงุนํา้ดี เชน่ ถงุนํา้ดีอกัเสบ  

หรือไมมี่ถงุนํา้ดีมาแตกํ่าเนิด  

8.2 การเตรียมตวัผู้ ป่วย    ให้ผู้ ป่วยงดอาหารก่อนตรวจอยา่งน้อย 6 ชัว่โมง  ในผู้ ป่วยเดก็  จะต้อง 

  ได้รับ phenobarb มาแล้วอยา่งน้อย 5-7 วนั และจะให้แทงเส้น IVและ  

  KVO มาด้วย 

8.3 สารเภสชัรังสี Tc-99m DISIDA  1-5 มิลลิครีู  ตามนํา้หนกัตวัเดก็ 

8.4 เทคนิค  8.4.1 ผู้ ป่วยจะได้รับการฉีดสารเภสชัรังสี ใต้เคร่ืองถ่ายภาพ 

8.4.2  ใช้ LEHRS collimator ตัง้คา่เมทริกซ์ 128x128 dynamic 1 min per frame for  

60 frames การขยายภาพ ดตูามความเหมาะสมกบัขนาดตวัผู้ ป่วยเดก็(ทัว่ไป 1.5-2)  ตัง้คา่พลงังาน

เทคนีเชียม-๙๙ เอ็ม เปิดหน้าตา่ง + 10%   

8.4.3  จากนัน้ให้ถ่ายภาพ delay(static)  โดย ตัง้คา่นบัวดั 300-750 kc เมทริกซ์  

256x256  ในทา่ Anterior 1 hr , RAO/LPO 1 hr,  LAO/RPO 1 hr และ both  LAT.  1hr  อาจมีการ 

เปล่ียนแปลงตามความต้องการของรังสีแพทย์ผู้ออกตรวจวนันัน้ 

8.4.4 ถ่ายภาพ static ไปเร่ือยๆ จนมองเห็นถงุนํา้ดี รังสีแพทย์อาจให้ผู้ ป่วยด่ืมนมท่ี 

เตรียมมา ซึง่อาจจะมีการถ่ายภาพ premeal   anterior 1 min หลงัจากด่ืมนมหมด (โดยทัว่ไป ไมเ่กิน 

30 นาที)  หลงัจากนัน้ ถ่ายภาพ postmeal anterior 1 min  

8.4.5 .จะต้องถ่ายภาพไปเร่ือยๆจนกระทัง่รังสีแพทย์ให้หยดุได้  ซึง่จะใช้เวลาตัง้แต ่ 4  

ชัว่โมง จนถึง 8 ชัว่โมง หรือแม้กระทัง่ 24 ชัว่โมง หลงัฉีด 

8.4.6 ถ่ายภาพ และสง่ข้อมลูดบิทกุไฟล์ไปยงั NAS และ  ทกุ workstations สง่ข้อมลู 

เฉพาะข้อมลูดบิและภาพถ่าย ของวนัท่ีทําปัจจบุนัไปยงั PACS 
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9. การตรวจการทาํงานของกระเพาะอาหาร  (GER  scan-liquid meal) 

9.1 วตัถปุระสงค์ ดกูารไหลย้อนกลบัของอาหารจากกระเพาะอาหารเข้าหลอดอาหาร และ ดู

เวลาท่ีกระเพาะอาหารสามารถยอ่ยอาหารลงสูลํ่าไส้ 

9.2 การเตรียมตวัผู้ ป่วย      ให้ผู้ ป่วยงดอาหารอยา่งน้อย 6 ชัว่โมงและให้เตรียมขวดนมหรือขวดนํา้มา 

9.3 สารเภสชัรังสี    Tc-99m phytate  1  มลิลคิรีู   

9.4  เทคนิค    

9.4.1. สารเภสชัรังสี Tc-99m Phytate จะถกูผสมในนํา้นม แล้วให้ผู้ ป่วยด่ืมให้หมด 

9.4.2. ถ่ายภาพตอ่เน่ืองในส่วนกระเพาะอาหาร และหลอดอาหาร   โดยตัง้คา่ดงันี ้LEHRS 

collimator เมทริกซ์ 128x128 ถ่ายทา่ Anterior dynamic 1 min per frame 60 frames  ขยายภาพ

ตามความเหมาะสมของขนาดตวัเดก็ ใช้เวลาในการถ่ายภาพประมาณ  1  ชัว่โมง 

9.4.3  โดยทัว่ไปจะสิน้สดุการตรวจภายในหนึง่ชัว่โมง ยกเว้น รังสีแพทย์ต้องการให้ถ่ายภาพ

เพิ่ม เชน่ถ่ายภาพนิ่ง(static) ให้ตัง้คา่ เมทริกซ์ 256x256 และ คา่นบัวดั 300-500 kc ตัง้คา่การขยาย

ภาพตามความเหมาะสม 

9.4.4 ท่ี Xeleris ถ่ายภาพ dynamic พร้อมเขียนข้อความกํากบั เชน่ Tc-99m Phytate 

dynamic 1min per frame เป็นต้น วิเคราะห์หา emptying timeถ้ามีภาพนิ่ง ให้ถ่ายเพิ่ม แล้วสง่ข้อมลู

ดบิทกุไฟล์ไปยงั NAS  และ  ทกุ workstations สง่ข้อมลูเฉพาะข้อมลูดิบและภาพถ่าย ของวนัท่ีทํา

ปัจจบุนัไปยงั PACS 
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10.  การตรวจหาตาํแหน่งที่เลือดออกในช่องท้อง 

   10.1  การตรวจ Meckel’s diverticulum scan  

10.1.1 วตัถปุระสงค์   เพ่ือตรวจดตํูาแหนง่ท่ีมีเลือดออกในช่องท้อง ซึง่เกิดจากการระคายเคือง   

                                           ของเนือ้เย่ือ diverticulum 

10.1.2 การเตรียมตวัผู้ ป่วย      ผู้ ป่วยจะต้องงดอาหารมือ้เช้าของวนัท่ีมาตรวจ 

10.1.3 สารเภสชัรังสี          Tc-99m Pertechnetate  3-5  มิลลิครีู   

10.1.4  เทคนิค   10.1.4.1. เตรียมเคร่ืองโดยใช้ คอลิเมเตอร์ LEHRS เมทริกซ์ 128x128   ตัง้คา่พลงังาน

เทคนีเชียม-๙๙ เอ็ม เปิดหน้าตา่ง + 10%  เก็บภาพตอ่เน่ืองโดยตัง้ 1 min per frame 60 frames และ 

ตัง้ FOV(Field of View) ให้ครอบคลมุ สว่นล่างของชอ่งท้อง(lower quadrant) และ ถ่ายในทา่ Anterior 

10.1.4.2  ให้ผู้ ป่วยนอนหงาย และ ผู้ ป่วยจะได้รับการฉีด สารเภสชัรังสี Tc-99m  

Pertechnetate(O4) ความแรงประมาณ 5  มิลลิครีู ถ้าเป็นผู้ ป่วยเดก็ จะคํานวณความแรงรังสีตาม

นํา้หนกัตวัผู้ ป่วย  ใช้เทคนิคการฉีดแบบ bolus injection  

10.1.4.3 หลงัจากครบหนึง่ชัว่โมงแล้ว ถ่ายภาพนิ่งเพิ่ม(static) ในทา่ Anterior , RAO  

, LAO และ RT Lateral  โดยตัง้เมทริกซ์  256x256 คา่นบัวดั 750-1000 kc และ อาจลดลงเป็น 500-

750 kc ในผู้ ป่วยเดก็เล็ก  

10.1.4.4 ถ่ายภาพน่ิงไปเร่ือยๆ ตามความต้องการของรังสีแพทย์ เม่ือเสร็จแล้ว ท่ี 

xeleris ถ่ายภาพตอ่เน่ืองหนึ่งชัว่โมง และ ภาพน่ิงทกุภาพ แล้วปรับความดําของภาพให้เหมาะสม 

10.1.4.5 สง่ข้อมลูดิบทกุไฟล์ไปยงั NAS  และ  ทกุ workstations สง่ข้อมลูเฉพาะ 

ข้อมลูดิบและภาพถ่าย ของวนัท่ีทําปัจจบุนัไปยงั PACS                         
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10.2  การตรวจหาตาํแหน่งท่ีเลือดออกในช่องท้อง(GI Bleeding)  

10.2.1 วตัถปุระสงค์    เพ่ือตรวจดตํูาแหนง่ท่ีมีเลือดออกในชอ่งท้อง  

10.2.2 การเตรียมตวัผู้ ป่วย       ผู้ ป่วยจะต้องงดอาหารมือ้เช้าของวนัท่ีมาตรวจ 

10.2.3 สารเภสชัรังสี       Tc-99m  RBC  25-30  มิลลิครีู   

10.2.4  เทคนิค   10.2.4.1. เตรียมเคร่ืองโดยใช้ คอลิเมเตอร์ LEHRS เมทริกซ์ 128x128   ตัง้คา่พลงังาน

เทคนีเชียม-๙๙ เอ็ม เปิดหน้าตา่ง + 10%  เก็บภาพตอ่เน่ืองโดยตัง้ 1 min per frame 60 frames และ 

ตัง้ FOV(Field of View) ให้ครอบคลมุ สว่นล่างของชอ่งท้อง(lower quadrant) และ ถ่ายในทา่ Anterior 

10.2.4.2  ให้ผู้ ป่วยนอนหงาย และ ผู้ ป่วยจะได้รับการฉีด สารเภสชัรังสี Tc-99m 

RBC ความแรงประมาณ 25-30  มิลลิครีู ถ้าเป็นผู้ ป่วยเด็ก จะคํานวณความแรงรังสีตามนํา้หนกัตวั

ผู้ ป่วย  ใช้เทคนิคการฉีดแบบ bolus injection  

10.2.4.3 หลงัจากครบหนึง่ชัว่โมงแล้ว ถ่ายภาพนิ่งเพิ่ม(static) ในทา่ Anterior , RAO  

, LAO และ RT Lateral  โดยตัง้เมทริกซ์  256x256 คา่นบัวดั 750-1000 kc และ อาจลดลงเป็น 500-

750 kc ในผู้ ป่วยเดก็เล็ก  

10.2.4.4 ถ่ายภาพนิ่งไปเร่ือยๆ ตามความต้องการของรังสีแพทย์ เม่ือเสร็จแล้ว ท่ี  

xeleris ถ่ายภาพตอ่เน่ืองหนึ่งชัว่โมง และ ภาพน่ิงทกุภาพ แล้วปรับความดําของภาพให้เหมาะสม 

10.2.4.5 สง่ข้อมลูดิบทกุไฟล์ไปยงั NAS  และ  ทกุ workstations สง่ข้อมลูเฉพาะ 

ข้อมลูดิบและภาพถ่าย ของวนัท่ีทําปัจจบุนัไปยงั PACS  
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11.  การตรวจทั่วตัวเพื่อดูการแพร่กระจายของมะเร็งต่อมไทรอยด์ (Total Body Scan)  

11.1 วตัถปุระสงค์   เพ่ือดกูารแพร่กระจายของมะเร็งตอ่มไทรอยด์ไปยงัสว่นอ่ืนของร่างกาย 

11.2 การเตรียมตวัผู้ ป่วย      งดฮอร์โมนไทรอยด์ ๔-๖ สปัดาห์ งดอาหารทะเลและเกลือไอโอดีน ๒  

             สปัดาห์ และ งดอาหารมือ้เช้าของวนัท่ีมาหยอด 

11.3 สารเภสชัรังสี       NaI-131  1,3  มิลลิครีู   

11.4  เทคนิค    

 11.4.1  หลงัจากท่ีผู้ ป่วยได้รับการหยอดสารรังสีไอโอดีน-๑๓๑ ทางปาก ในวนัท่ีนดัมาเจาะ

เลือดแล้ว ผู้ ป่วยจะได้รับการนดัตรวจทัง้ตวั ในวนัท่ีสามหลงัจากนัน้ เชน่ รับประทานวนัองัคาร มาตรวจ

วนัศกุร์ หรือ รับประทานวนัศกุร์ มาเข้าเคร่ืองตรวจวนัจนัทร์ 

 11.4.2    เม่ือถึงวนันดัตรวจ ผู้ ป่วยต้องเข้าห้องนํา้ ปัสสาวะออกให้เกลีย้ง ก่อนเข้าห้องตรวจ 

11.4.3  เลือก I-131 whole body scan ตัง้คา่พลงังานI-131 เปิดหน้าตา่ง + 10% ขนาดของ

เมทริกซ์ 256x1024  คอลิเมเตอร์ท่ีใช้คือ High Energy General Purpose collimator(HEGP)  โดยใช้ 

continuous mode ความเร็วในการเคล่ือนท่ีของหวัวดัขึน้กบัความแรงรังสีท่ีผู้ ป่วยได้รับ ดงันี ้ 1 mCi ใช้ 

speed  8 cm/min ถ้าเป็น 3 mCi  ใช้ speed 5 cm/min และ สําหรับผู้ ป่วยท่ีได้รับการรักษา 100-200 

mCi ใช้ speed 10 cm/min 

11.4.4 กรณี ผู้ ป่วยรับประทาน ๓๐ มิลลิครีู แล้วกลบับ้าน จะได้รับการตรวจในวนัท่ีเจ็ด 

หลงัจากได้รับการรักษา การตรวจจะตัง้คา่เหมือนผู้ ป่วยท่ีได้รับการรักษาและนอนโรงพยาบาล 

11.4.5 ท่ี Xeleris ถ่ายภาพทัง้ตวัโดยปรับความเข้มของภาพให้เหมาะสมแล้วพิมพ์ลงกระดาษ 

สง่ข้อมลูดบิทกุไฟล์ไปยงั NAS  และ  ทกุ workstations สง่ข้อมลูเฉพาะข้อมลูดิบและภาพถ่าย ของวนัท่ี

ทําปัจจบุนัไปยงั PACS                         
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12.  การตรวจทั่วตัวเพื่อดูการตดิเชือ้( Gallium-67 Scan)  

12.1 วตัถปุระสงค์   เพ่ือดบูริเวณท่ีมีการตดิเชือ้ 

12.2 การเตรียมตวัผู้ ป่วย      ไมมี่ 

12.3 สารเภสชัรังสี       Ga-67  citrate 5  มิลลิครีู   

12.4  เทคนิค   12.4.1  หลงัจากท่ีผู้ ป่วยได้รับการฉีดสารเภสชัรังสี Ga-67 citrate  5 mCi  ผู้ ป่วยจะ 

ได้รับการนดัตรวจ หลงัจากนัน้ท่ี ๒๔ , ๔๘ และ ๗๒ ชัว่โมง 

12.4.2    เม่ือถึงวนันดัตรวจ ผู้ ป่วยต้องเข้าห้องนํา้ปัสสาวะออกให้เกลีย้ง ก่อนเข้าห้อง 

ตรวจ 

12.4.3   เลือก Ga-67 infection  24 hr , 48 hr และ 72 hr  ตัง้คา่พลงังานGa-67  เปิด 

หน้าตา่ง ๓ หน้าตา่ง(๑๓%,๑๐%,๑๐%)  สําหรับ ๓ พลงังาน( ๙๓,๑๘๔,๓๐๐ keV) ตามลําดบั  

12.4.4  ขนาดของเมทริกซ์ 256x1024  คอลิเมเตอร์ท่ีใช้คือ Medium Energy General  

Purpose collimator(MEGP)  โดยใช้ continuous mode ความเร็วในการเคล่ือนท่ีของหวัวดั ประมาณ 

5-8 cm/min   

12.4.5 ท่ี ๔๘ ชัว่โมง จะถ่ายภาพSPECT/CT เลือก protocol SPECT/CT Abdomen  

48 hr or chest 48 hr  เพิ่ม โดยตัง้คา่ดงันี ้ใช้เมทริกซ์ 256x256  , step and-shoot  6 degree per 

step ,  25 sec per step  , rotation 360(180 degree per each detector) , zoom 1.0  และ  body  

contour ON โดยผู้ ป่วยจะนอนนอนหงายและให้เหยียดแขนขึน้เหนือศีรษะ number of FOVs=1,rough 

overlap=4 

12.4.6 ท่ี Xeleris ถ่ายภาพทัง้ตวัโดยปรับความเข้มของภาพให้เหมาะสม สง่ข้อมลูดิบ 

ทกุไฟล์ไปยงั NAS  และ  ทกุ workstations สง่ข้อมลูเฉพาะข้อมลูดบิและภาพถ่าย ของวนัท่ีทําปัจจบุนั

ไปยงั PACS                         
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13. การตรวจทางเดนินํา้เหลือง(Lymphatic Scan) 

13.1 วตัถปุระสงค์     เพ่ือดคูวามผิดปกตขิองทางเดนินํา้เหลือง 

13.2 การเตรียมตวัผู้ ป่วย      ไมมี่ 

13.3 สารเภสชัรังสี      Tc-99m sulfur colloid หรือ Tc-99m nano colloid   2.5x2  มิลลิครีู   

13.4  เทคนิค    

13.4.1.  เตรียมเคร่ืองโดยใช้คอลิเมเตอร์ LEHRS เลือกโปรโตคอล Lymph node scan  เมท

ริกซ์  256x1024   โดยใช้ continuous mode  , exposure time per pixel = 80 sec ความเร็วในการ

เคล่ือนท่ี(pallet velocity)  ประมาณ 30 cm/min ตัง้คา่พลงังานเทคนีเชียม-๙๙ เอ็ม  เปิดหน้าตา่ง + 

10%  body contour ON . clarity 2D blending = 40% 

13.4.2.  ให้ผู้ ป่วยล้างเท้าให้สะอาด(กรณีถ่ายภาพชว่งเท้าถึงสะโพก) ฉีดยาโดยเข้าสูใ่ต้ผิวหนงั

(subdermal) ตามง่ามเท้า หลงัจากนัน้ ให้ผู้ ป่วยนอนหงายบนเตียง ถ่ายภาพwhole body โดยตัง้ระยะ 

จากเท้าถึงเอว ท่ี 5 , 10 , 15 , 30 , 45  และ  60 นาที หลงัฉีด  

13.4.3 ท่ี Xeleris ถ่ายภาพทัง้ตวัลงบนหน้าเดียวกนั ปรับความเข้มของภาพให้เหมาะสม สง่

ข้อมลูดิบทกุไฟล์ไปยงั NAS  และ  ทกุ workstations  สง่ข้อมลูเฉพาะข้อมลูดิบและภาพถ่าย ของวนัท่ี

ทําปัจจบุนัไปยงั PACS 
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14. การตรวจปอด(V/Q scan) 

14.1  วตัถปุระสงค์ เพ่ือดคูวามผิดปกตขิองปอด โดยเฉพาะในโรค Pulmonary embolism 

14.2  สารเภสชัรังสี Tc-99m DTPA 30 มิลลิครีู , Tc-99m MAA  5 มิลลิครีู 

14.3 เทคนิค 

14.3.1 ผู้ ป่วยจะต้องสดูหายใจทางปากโดยมีท่ีบีบจมกู  เพ่ือบงัคบัให้สารเภสชัรังสี Tc-99m 

DTPA 30 mCi  ซึง่ถกูทําให้เป็นละอองอากาศโดยออกซิเจนเข้าสูป่อด(โดยเฉพาะสว่นถงุลม) 

14.3.2  หลงัจากท่ีผู้ ป่วยสดูสารเภสชัรังสีจนหมดแล้ว จะได้รับการถ่ายภาพปอด โดยตัง้คา่เมท

ริกซ์  256x256  ตัง้คา่พลงังานเทคนีเชียม-๙๙ เอ็ม เปิดหน้าตา่ง + 10%  ใช้คอลิเมเตอร์ LEHRS ตัง้คา่

นบัวดั 100 kc ในทา่ Anterior-Posterior หลงัจากนัน้ ให้ตัง้คา่เวลาท่ีแสดง ในทา่อ่ืนๆ  

14.3.3 ให้ผู้ ป่วยยกแขนขึน้ เพ่ือไมใ่ห้แขนลดทอนสญัญาณ(attenuation) ถ่ายภาพ Anterior-

Posterior , RAO-LPO , RPO-LAO และ  LT-RT Lateral   

14.3.4 .หลงัจากนัน้  ผู้ ป่วยจะได้รับการฉีดสารเภสชัรังสีอีกตวั(Tc-99m MAA) 5 mCi เพ่ือ 

ถ่ายภาพปอดซํา้อีกครัง้  ในทา่เดมิแตต่ัง้คา่นบัวดั 650 kc 

14.3.5 ถ่ายภาพโดยเลือกโปรแกรมจากในเคร่ือง Xeleris  แล้วปรับคา่ความเข้มของภาพให้

เหมาะสม  สง่ข้อมลูดิบทกุไฟล์ไปยงั NAS  และ  ทกุ workstations  สง่ข้อมลูเฉพาะข้อมลูดบิและ

ภาพถ่าย ของวนัท่ีทําปัจจบุนัไปยงั PACS  
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