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การใชรังสีในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคไดเร่ิมมีขึ้นในป พ.ศ. 2473 หรือเมื่อ 76 ปที่
แลว โดย อี.โอ. ลอเรนซ และเอ็ม.โอ. ลิฟวิงสโตน ไดประดิษฐเครื่องไซโคลตรอนเครื่องแรกที่
สามารถผลิตลํ ารังสีโปรตอน ตอมาในป พ.ศ. 2477 ไดมีการผลิตสารกัมมันตรังสีเปนครั้งแรก โดย 
เอนริโก เฟอมิ นับตั้งแตนั้นเปนตนมา ไดมีการนํ ารังสีมาใชในกิจกรรมดานตางๆ โดยเฉพาะอยาง
ยิง่ดานการแพทย ซ่ึงเปนการใชเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค

สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย ไดตระหนักถึงความสํ าคัญในการเผยแพรความรู 
เบื้องตนเกี่ยวกับการใชรังสีในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค บทความนี้เปนเรื่องที่อานเขาใจงาย 
ไดสาระและความรู  เขียนโดยรองศาสตราจารย แพทยหญิง ภาวนา ภูสุวรรณ รองศาสตราจารย
แพทยหญิง  อรสา ชวาลภาฤทธิ์ และรองศาสตราจารย เรือเอกหญิง แพทยหญิง เยาวลักษณ ชาญ
ศลิป ซ่ึงทานเหลานี้เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาเวชศาสตรนิวเคลียร สาขารังสีวินิจฉัย และสาขาวิชารังสี
รักษาตามลํ าดับ ความรูและประสบการณตามที่ทานไดรวมกันถายทอดออกมาเปนเรื่องราวที่ 
นาอานนาติดตามเปนอยางยิ่ง เหมาะสํ าหรับผูอานทั่วไปแมวาจะไมมีความรูพื้นฐานทางนิวเคลียร
มากอนก็ตาม

สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย  ขอขอบคุณรองศาสตราจารย แพทยหญิง ภาวนา  
ภสุูวรรณ รองศาสตราจารย แพทยหญิง  อรสา ชวาลภาฤทธิ์ และรองศาสตราจารย เรือเอกหญิง 
แพทยหญิง เยาวลักษณ ชาญศิลป ตองานเขียนอันมีคุณคาตอประชาชนเลมนี้ และตองขอขอบคุณ
สํ านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติที่ไดใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพเอกสารนี้
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การใชรังสีในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค 
 

รองศาสตราจารย แพทยหญิง ภาวนา ภสูุวรรณ 
 
 ในปจจุบันเทคโนโลยีตางๆมีความเจริญกาวหนาอยางมาก มนุษยไดใชประโยชนจาก
พลังงานตางๆทั้งที่มีอยูในธรรมชาติและที่มนุษยผลิตขึ้น การใชประโยชนจากรังสีก็เชนเดียวกัน 
ในชวงศตวรรษที่ผานมาไดมีการคนพบที่สําคัญเกี่ยวกับรังสี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2438 
วิลเฮลม เรินตเกน ไดประดิษฐหลอดเอกซเรยและมีการถายภาพเอกซเรยเปนครั้งแรก ทั้งทีก่อนหนา
นี้มีเพียงรังสีจากธรรมชาติเทานั้น ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2439 มีการคนพบธาตุกัมมันตรังสี
ยูเรเนียมในธรรมชาติโดย เฮนรี เบคเคอเรล หลังจากนั้นไดเร่ิมมีการนํารังสีมาใชประโยชนทางดาน
การแพทยและการวิจัย  ในป พ.ศ. 2473 อี. โอ. ลอเรนซ และ เอ็ม. โอ. ลิฟวิงสโตน ไดประดิษฐ
เครื่องไซโคลตรอนเครื่องแรกที่สามารถผลิตลํารังสีโปรตรอน และป พ.ศ. 2477 ไดมีการผลิตสาร
กัมมันตรังสีเปนครั้งแรกโดย เอนริโก เฟอมิ นับตั้งแตนั้นเปนตนมา ไดมีการนํารังสีมาใชประโยชน
ในดานตางๆ ทั้งทางดานวิทยาศาสตร ทางดานการวิจัย งานทางดานอุตสาหกรรม การดูแลปองกัน
ส่ิงแวดลอม ทางดานการแพทย และทางดานการคา 
 รังสีอยูในสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา  หรืออาจกลาวไดวาเราอาศัยอยูในโลกของสาร
กัมมันตรังสี แมในรางกายของเราก็มีสารกัมมันตรังสี เชน สารกัมมันตรังสีโปโลเนียม และเรเดียม
ในกระดูก สารกัมมันตรังสีคารบอนและโปแตสเซียมในกลามเนื้อ แมในปอดก็มีกาซเฉื่อย
กัมมันตรังสีและทริเทียม รางกายของเราไดรับรังสีคอสมิกจากอวกาศและจากสารกัมมันตรังสีตางๆ
จากรอบตัวเรา ดังนั้นอาจกลาวไดวาเราไดรับรังสีจากแหลงใหญ 2 แหลงคือ 

1. รังสีจากธรรมชาติ เชนรังสีคอสมิกจากอวกาศ กาซเรดอนที่เกิดจากการสลายตัวของ
เรเดียม เปนตน 

2. รังสีที่มนุษยผลิต เชนรังสีจากโรงงานไฟฟานิวเคลียร สารกัมมันตรังสีที่เตรียมจากเตา
ปฏิกรณปรมาณู เปนตน 

การใชประโยชนจากรังสีในทางการแพทย สวนใหญมักจะเปนการใชเพื่อการตรวจวินิจฉัย
และรักษาโรค ตัวอยางการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวินิจฉัย (diagnostic radiology) เชน การถายภาพ
รังสีเตานมเพื่อตรวจเน ื้องอก การถายภาพรังสีกระดูกขากรรไกรเพื่อตรวจความผิดปกติของฟน การ
ถายภาพรังสีกระดูกเพื่อวินิจฉัยภาวะกระดูกพรุนหรือการหักของกระดูก เปนตน สวนการตรวจและ
รักษาทางดานเวชศาสตรนิวเคลียร (nuclear medicine) ตองอาศัยการบริหารสารเภสัชรังสีเขาสู
รางกายผูปวย นอกจากนั้นยังมีการใชรังสีพลังงานสูงเพื่อการรักษาโรค (radiation therapy) โดย
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แพทยทางรังสีรักษา เชน รังสีจากเครื่องโคบอลต-60 หรือ เครื่องลิเนียร แอคซิลิเลเตอร (linear 
accelerator) ซ่ึงจะกลาวในรายละเอียดตอไป 

นอกจากนี้ยังมีการประยุกตใชรังสีทางการแพทยดานอื่นๆ เชน การใชรังสีเพื่อทําใหเกิด
การปลอดเชื้อแทนการใชความรอนอณุหภูมิสูง ซ่ึงจะมีประโยชนในหลายกรณีเชน การทําใหปลอด
เชื้อของเนื้อเยื่อจากสวนตางๆของรางกายที่แพทยจะนํามาใชในการรักษา เครื่องมือทางการแพทย 
(เครื่องมือผาตัด ถุงมือยาง) หรือแมแตยาบางชนิด เปนตน 
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รังสีวินิจฉัยและรังสีรวมรักษา 
 

รองศาสตราจารย แพทยหญิงอรสา ชวาลภาฤทธิ์ 
 

บทนํา 
 

ประวัติศาสตรของการใชรังสีในการชวยในการวินิจฉัยโรคทางการแพทย เร่ิมจากการคนพบรังสี
เอกซโดยนักวิทยาศาสตรชาวเยอรมัน หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาวิธีการถายภาพอวัยวะภายในรางกายมนุษย
เร่ือยมา จากการใชรังสีเอกซถายบนแผนฟลมธรรมดา การฉีดหรือใสสารทึบรังสีเขาไปในรางกายขณะ
ถายภาพ การสังเกตการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายใน รวมทั้งการนําคอมพิวเตอรมาใชในการประมวลภาพที่
ได นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการใชพลังงานในรูปแบบอื่นนอกจากรังสีเอกซในการตรวจภาพอวัยวะภายใน 
เชนพลังงานเสียงความถี่สูง พลังงานแมเหล็กไฟฟาเปนตน การที่แพทยสามารถมองเห็นความเปนไปของ
อวัยวะภายในรางกาย ทําใหสามารถประเมินความรุนแรงของโรคและใหการรักษาที่ถูกตองและแมนยํา
ยิ่งขึ้น การมองเห็นภาพอวัยวะภายในและหลอดเลือดกอใหเกิดวิธีการรักษาที่เรียกวา รังสีรวมรักษา ซ่ึงทาํให
ผูปวยสวนหนึ่งหลีกเลี่ยงการทําหัตถการที่มีความเสี่ยงและยากกวา รวมทั้งความทุกขทรมานจากการผาตัด
ใหญโดยไมจําเปนได 
 

รังสีวินิจฉัย 
 

การตรวจดวยรังสีเอกซ 
1.  การถายภาพรังสีธรรมดา (Plain film) เปนการถายภาพบนแผนฟลมที่เคลือบดวยสารเชน silver nitrate 
ซ่ึงเมื่อมีรังสีเอกซไปกระทบบนแผนฟลมจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เมื่อนําแผนฟลมไปลาง สวนที่ไมถูกรังสี
จะถูกลางออก เห็นเปนสีขาว สวนที่สัมผัสรังสีจะยังเกาะติดกับฟลม เห็นเปนสีดํา มากนอยข้ึนกับปริมาณ
รังสีเอกซที่ตกกระทบ ดังนั้น เราจึงมองเห็นโครงกระดูกซึ่งบดบังรังสีเอกซไวไมใหตกกระทบแผนฟลมเปน
สีขาว และเห็นสวนของเนื้อเยื่อเชนหัวใจซึ่งบดบังรังสีเอกซไดนอยกวามีความขาวรองลงมา และเห็นเงาของ
ลม เชนในปอดหรือทางเดินอาหารเปนสีดําเนื่องจากไมสามารถบดบังรังสีเอกซได (รูปที่ 1)การถายภาพรังสี
ธรรมดานี้ไมตองอาศัยเครื่องมือที่ซับซอน สามารถทําการตรวจไดรวดเร็วและงายในโรงพยาบาลชุมชนหรือ
หนวยแพทยเคลื่อนที่ก็สามารถทําการตรวจได  ส่ิงที่ตองระวังคือรังสีเอกซเปนรังสีที่มีอํานาจทะลุทะลวง 
และอาจมีผลตอการเจริญเติบโตของทารกในครรภโดยเฉพาะในระยะ 6 เดือนแรกของตัวออนหากไดรับ
ปริมาณรังสีมากเกินไป ฉะนั้น แพทยจะตองพิจารณาชั่งน้ําหนักระหวางขอดีขอเสียกอนทําการสงตรวจ 
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รูปท่ี 1 ภาพรังสีทรวงอก จะเห็นเงากระดกูและหวัใจขาว สวนปอดดํา 

 
ภาพรังสีธรรมดาชวยในการวินิจฉยัภาวะตางๆ เชน 

1.1 กระดูกหัก เชนจากอุบัติเหตุ 
1.2 กระดูกถูกทําลาย เชนจากเนื้องอก  หรือภาวะกระดูกเสื่อม เชนโรคกระดูกสันหลังเสื่อม 

ชองไขสันหลังแคบ หรือมีการเคลื่อนของกระดูกสันหลัง 
1.3 ความผิดปกติของปอดและหัวใจ เชนภาวะปอดอักเสบจากการติดเชื้อ โรคหัวใจพิการแต

กําเนิด ภาวะหัวใจลมเหลวและปอดบวม เนื้องอกในปอด ถุงลมโปงพอง เปนตน 
1.4 การตรวจเตานม (mammogram) เพื่อตรวจเนื้องอกในเตานม 
1.5 นิ่วในทางเดินปสสาวะที่ทึบรังสี (รูปที่ 2) 
1.6 ความผิดปกติของชองทอง เชนการแตกทะลุของกระเพาะอาหารหรือลําไส อาจทําใหเห็น

ลมในชองทอง ในตําแหนงที่ไมควรพบเชน ใตกระบังลมขางขวา เปนตน หรือการอุดตัน
ของลําไส การมีน้ําในชองทองที่ผิดปกติ เนื้องอกบางชนิด เปนตน 

1.7 การตรวจหาสิ่งแปลกปลอมที่ทึบรังสี เชนโลหะตางๆ 
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รูปท่ี 2 ภาพรังสีชองทอง แสดงลักษณะนิว่ในตําแหนงทีอ่ยูของไต 

 
แมวาการตรวจภาพรังสีธรรมดาจะมีประโยชนมาก แตก็มีขอจํากัดหลายประการ เชน พยาธิสภาพที่

ไมทึบรังสีหรือมีความทึบรังสีเทาอวัยวะปกติ ก็อาจไมสามารถมองเห็นได  กอนทูมที่เปนน้ําและเนื้อทึบจะมี
ความทึบรังสีเทากันไมสามารถแยกจากกันได หากการตรวจดวยภาพรังสีธรรมดายังไมสามารถใหคําตอบ
ในการวินิจฉัยโรค แพทยอาจจําเปนตองทําการตรวจโดยวิธีอ่ืนตอไป 

 
2.  การถายภาพทางเดินปสสาวะโดยการฉีดสารทึบรังสี (intravenous pyelography) หรือที่เรียกกันสั้นๆวา 
ไอวีพี (IVP) เปนวิธีการตรวจการทํางานของไตและการไหลของทางเดินปสสาวะ โดยการฉีดสารทึบรังสี
เขาทางหลอดเลือดดําที่แขน จากนั้นถายภาพรังสีธรรมดาของชองทองตามระยะเวลาที่กําหนดหลังฉีด เชน 
5, 10, 20 นาที เปนตน สารทึบรังสีที่ฉีดนั้นจะถูกขับออกจากกระแสเลือดทางไต และไหลออกทางกรวยไต
ลงสูกระเพาะปสสาวะ หากมีความผิดปกติในการทํางานของไต สารทึบรังสีก็จะไมออกมาทางกรวยไต หรือ
มีการอุดตันของหลอดไต ก็จะเห็นหลอดไตหรือกรวยไตที่โตมีสารทึบรังสีไปสะสมอยู การตรวจไอวีพี นี้ใช
ในการวินิจฉัยโรคนิ่วในทางเดินปสสาวะ และเนื้องอกของกระเพาะปสสาวะ เปนตน (รูปที่ 3) 
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รูปท่ี 3 การตรวจไอวีพ ีจะเหน็สารทึบรังสีในกรวยไตและทอไต ในผูปวยที่มีนิว่ในทอไตขางซาย 

 
 ขอหามในการตรวจไอวีพีก็คือ ผูปวยที่แพสารทึบรังสี อาหารทะเล หรือมีภาวะไตวายอยูแลว 
เนื่องจากจะมีการสะสมของสารทึบรังสีในรางกายไดและสวนใหญจะมีผลขางเคียงตอการทํางานของไตดวย 
นอกจากนี้สารทึบรังสีที่ใชกับการตรวจดวยรังสีเอกซทกุชนิดจะเปนสารประกอบไอโอดีน หากเคยมีประวัติ
แพอาหารทะเลหรือสารประกอบไอโอดีนก็ควรหลีกเลี่ยงหรือใชอยางระมัดระวัง และอยูในความดูแลของ
แพทยตลอดเวลา 
 
3.  การตรวจระบบทางเดินอาหาร โดยการกลืนหรือสวนแปงทึบรังสี (barium study) เปนวิธีการตรวจ
ทางเดินอาหารโดยใหผูปวยกลืนหรือดื่มน้ํ าแปงแบเรี่ยมซัลเฟต  ที่ปนผสมกับน้ํา  แลวตรวจดวย
เครื่องเอกซเรยที่เรียกวา fluoroscope แพทยจะสามารถเห็นชองภายในทางเดินอาหารได รวมทั้งการ
เคลื่อนไหวหรือบีบตัวของทางเดินอาหาร ตั้งแตหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไส หรือโดยการสวนน้ํา
แปงเขาทางทวารหนัก เพื่อตรวจดูลําไสใหญ วิธีการตรวจนี้จะชวยในการวินิจฉัยแผลในทางเดินอาหาร การ
อุดตันของทางเดินอาหาร เนื้องอก การทะลุของทางเดินอาหาร เปนตน ในปจจุบันแพทยอาจใชวิธีการสอง
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กลองเขาไปตรวจโดยตรง การตรวจโดยรังสีแบบนี้จึงใชในกรณีที่ผูปวยไมตองการการถูกสอดใสกลองเขา
ทางเดินอาหาร (รูปที่ 4) 
 

 
รูปท่ี 4 ภาพรังสีแสดงการตรวจทางเดินอาหาร โดยภาพจะแสดงบนจอโทรทัศน เหน็แปงที่สวนเขาไปใน
ลําไสใหญ 
 
4.  การตรวจหลอดเลือด (angiography)(รูปที่ 5) เปนการตรวจความผิดปกติของหลอดเลือดโดยการใสสาย
สวนหรือทอขนาดเล็กเขาไปในหลอดเลือดที่ตองการตรวจ เชน หลอดเลือดแดงใหญ หลอดเลือดดํา หลอด
เลือดในสมอง โดยรังสีแพทยจะเจาะหลอดเลือดที่ขาหนีบแลวใสทอหรือสายสวนเขาไป จากกนั้นจะใช
เครื่องเอกซเรยที่เปน fluoroscope ชนิดหนึ่งชวยในการบอกตําแหนงของทอที่ใสวาอยูในหลอดเลือดที่
ตองการหรือไม เมื่อไดตําแหนงที่ตองการแลว รังสีแพทยจะทดสอบโดยการฉีดสารทึบรังสีจํานวนเล็กนอย
เขาทางทอที่ใสเพื่อตรวจสอบตําแหนงของปลายทออีกครั้ง เมื่อมั่นใจวาอยูในตําแหนงที่ตองการและ
ปลอดภัยแลว รังสีแพทยจะตอปลายทอดานนอกผูปวยเขาเครื่องฉีดสารทึบรังสีซ่ึงจะควบคุมอัตราและ
จํานวนของสารทึบรังสีที่จะฉีดขณะถายภาพหลอดเลือด ขณะที่เครื่องฉีดสารทึบรังสีเขาทางสายสวน จะทํา
การถายภาพหลอดเลือดที่มีสารทึบรังสีไหลผานไปเปนระยะๆตามความเร็วของการไหลเวียนของเลือดใน
อวัยวะนั้น เครื่องที่ถายภาพจะมีระบบคอมพิวเตอรชวยในการลบเงาของกระดูกและอวัยวะที่ไมใชหลอด
เลือดออก เหลือแตเงาของสารทึบรังสีในหลอดเลือด การตรวจวิธีนี้ใชในการวินิจฉัยโรคตางๆของหลอด
เลือด เชน หลอดเลือดอุดตัน หลอดเลือดแตก หลอดเลือดโปงพอง การไหลเวียนของเลือดในอวัยวะนั้นๆ 
เปนตน อยางไรก็ตาม การตรวจวิธีนี้จะตองอยูในมือของแพทยที่ไดรับการฝกฝนและมีความชํานาญเทานั้น 
เนื่องจากอาจมีผลแทรกซอนตามมาได เชนการเกิดล่ิมเลือดในสายสวนที่ใสเขาไปจะทําใหล่ิมเลือดอุดตัน
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หลอดเลือดที่กําลังตรวจ ทําใหเลือดไปเลี้ยงอวัยวะที่ตรวจอยูไมได เชนสมองจะเกิดอาการของสมองขาด
เลือด เปนตน  หรือหลอดเลือดที่กําลังตรวจมีพยาธิสภาพอยูแลว ก็อาจแตกหรือฉีกขาดไดงาย ภายหลังการ
ตรวจผูปวยจะตองนอนพักในโรงพยาบาลอยางนอย 24 ช่ัวโมง แพทยผูตรวจจึงควรพิจารณาถึงความจําเปน
ที่จะตองตรวจโดยวิธีนี้ หากขอบงชี้ไมหนักแนนพอ อาจหลีกเลี่ยงโดยการตรวจดวยวิธีอ่ืนที่จะกลาวตอไป 
การตรวจหลอดเลือดโดยการใสสายสวนนี้มักทํารวมกับการรักษาโดยการใชวิธีรังสีรวมรักษาซึ่งจะกลาว
ตอไปเชนกัน 
 

  
   ก.      ข. 
รูปท่ี 5 ภาพแสดงการใสสายสวนตรวจหลอดเลือดเขาทางขาหนีบ (ก.) และตัวอยางภาพรังสีหลอดเลือด
สมอง (ข.) 
 
5. การตรวจชองไขสันหลัง (myelogram) เปนการตรวจการกดทับรากประสาทหรือไขสันหลังโดยการฉีด
สารทึบรังสีเขาทางชองไขสันหลัง โดยแพทยจะใชเข็มเจาะชองไขสันหลังที่บริเวณเอว แลวฉีดสารทึบรังสี
เขาไป จากนั้นจะตรวจดูตําแหนงของสารทึบรังสีวาไหลอยางไรโดยใชเครื่อง fluoroscopy แลวถายภาพ
เอกซเรยในทาตางๆ หลังตรวจผูปวยจะตองนอนราบทับรอยเจาะที่หลังไวอยางนอย 24 ช่ัวโมง เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําไขสันหลังไหลออกทางรอยเจาะ การที่น้ําไขสันหลังไหลออกจากชองไขสันหลังมากเกินไป จะทํา
ใหผูปวยมีอาการปวดศีรษะได การดื่มน้ําหลังตรวจจํานวนมากอาจชวยลดภาวะแทรกซอนนี้ได หากอาการ
ปวดศีรษะไมดีขึ้นหรือมีอาการชักหรือซึมลง ควรกลับไปพบแพทยเพื่อทําการแกไขตอไป 
 
6. การตรวจอวัยวะอื่นๆดวยรังสีเอกซ เชนการตรวจปกมดลูกและโพรงมดลูก การตรวจทอน้ําลาย ทอน้ําตา 
ขอตอกระดูกตางๆ เปนตน เหลานี้ลวนเปนการตรวจโดยใสสารทึบรังสีเขาไปแลวถายภาพดวยรังสีเอกซ ใน
ปจจุบันอาจมกีารตรวจดวยวิธีนี้นอยลง เนื่องจากเครื่องมือชนิดอื่นมีการพัฒนามากขึ้น ทําใหสามารถสราง
ภาพหรือตรวจอวัยวะเหลานีไ้ดดีขึ้นและมคีวามแมนยําขึน้ 
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ขอควรระวังในการตรวจดวยรังสีเอกซ 
1. ผูปวยเดก็ สตรีวัยเจริญพนัธุ ควรระมัดระวงัในการตรวจ ไมควรไดรับรังสีโดยไมจําเปน เนื่องจาก

รังสีเอกซมีอํานาจในการทะลุทะลวงสูง อาจมีผลตอเซลลที่มีการแบงตวัสูงได เชน อวัยวะสืบพนัธุ 
ตอมไทรอยด ทารกในครรภ เปนตน 

2. ผูปวยโรคไต ควรระมัดระวงัในการฉีดสารทึบรังสี เนื่องจากมีผลตอการทํางานของไตทุกตวั 
3. ผูปวยที่มีประวัติแพสารทึบรังสี แพอาหารทะเล หรือเปนโรคหอบหืดที่มีสาเหตุจากการแพรุนแรง 

 
การตรวจดวยอัลตราซาวด (ultrasonography) 

การตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง หรือที่รูจักในชื่อของ อัลตราซาวด เปนการตรวจโดยใชคุณสมบัติ
ของคลื่นเสียงที่สงผานเขาไปในอวัยวะของผูปวยแลวจับเสียงที่สะทอนกลับออกมาสรางภาพบนจอ การ
ตรวจนี้จะไมมีรังสีเอกซจึงปลอดภัยในการใชตรวจเด็กและทารกในครรภ ผูปวยโรคไตก็ไมตองเสี่ยงตอสาร
ทึบรังสีเนื่องจากไมตองใชสารทึบรังสี สามารถใชตรวจอวัยวะในชองทองสวนใหญ เชน ตับไต ถุงน้ําดี มาม 
กระเพาะปสสาวะ มดลูก รังไข หรือตรวจหัวใจ เตานม ขอตอกระดูกบางตําแหนง ตอมไทรอยดเปนตน 
นอกจากนี้ยังเปนวิธีที่แพทยใชตรวจทารกในครรภที่ปลอดภัย ในปจจุบันเทคโนโลยีของอัลตราซาวดทําให
แพทยใชตรวจหลอดเลือดบางตําแหนงเชนแขน ขา คอ หลอดเลือดไตหรือบริเวณตับ หลอดเลือดในชองอุง
เชิงกราน โดยวิธีที่เรียก color Doppler ultrasound อยางไรก็ตามการตรวจดวยอัลตราซาวดมีขอจํากัดหลาย
ประการ เนื่องจากคลื่นเสียงไมสามารถผานกระดูกหรืออากาศได จึงไมสามารถใชตรวจปอด ทางเดินอาหาร 
สมอง กระดูกสันหลังได ความแมนยําของการตรวจนี้ยังตองอาศัยความชํานาญและผานการฝกฝนมาแลว
ของแพทยดวย (รูปที่6,7) 

 

 
รูปท่ี 6 ภาพการตรวจอัลตราซาวดชองทอง 
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รูปท่ี 7 เครื่อง อัลตราซาวด 

 
การตรวจดวยเอกซเรยคอมพิวเตอร (computed tomography) (รูปที่ 8) 
 เอกซเรยคอมพิวเตอรหรือที่เรียกสั้นๆวา ซีที เปนการตรวจโดยใชรังสีเอกซวิธีหนึ่ง แตสามารถ
สรางภาพตัดขวางของอวัยวะภายในได ทําใหเห็นความผิดปกติไดชัดเจนและมีความแมนยําในการตรวจมาก
ขึ้น ใชตรวจอวัยวะไดทุกสวนตั้งแตศีรษะถึงเทา ในปจจุบันเครื่องที่มีความเร็วสูงสามารถใชตรวจหลอด
เลือดที่มีขนาดใหญและปานกลางแทนการใสทอฉีดสารทึบรังสีไดมีความแมนยําสูงและสรางภาพไดหลาย
ระนาบกวา การตรวจก็ไมตองใสทอเขาไปในหลอดเลือด แตฉีดสารทึบรังสีเขาทางหลอดเลือดดําที่แขน
แทน จึงไมมี ความเสี่ยงตอการเกิดล่ิมเลือดหลุดเขาไปในหลอดเลือด ขบวนการตรวจรวดเร็วเพียงไมกี่นาทีก็
เสร็จ ผูปวยสามารถกลับบานไดทันทีหลังตรวจ ไมตองอาศัยรังสีแพทยที่ผานการฝกฝนในการใสทอตรวจ 
ขอจํากัดคือการตรวจหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กมากจะมีความแมนยําต่ํา ตองใชปริมาณสารทึบรังสีจํานวน
มากกวาการตรวจดวยสายสวน และปริมาณรังสีเอกซที่ไดรับมากกวา ไมสามารถทําการรักษาดวยรังสีรวม
รักษาในการตรวจครั้งเดียวกัน อยางไรก็ตามการตรวจหลอดเลือดโดยใชซีทีนิยมกันมากขึ้นในปจจุบัน 
โดยเฉพาะในการตรวจหลอดเลือดไต สมอง หลอดเลือดคอ หลอดเลือดแดงใหญ หลอดเลือดหัวใจ หลอด
เลือดปอดและทรวงอก เปนตน (รูปที่ 9) นอกจากนี้ยังมีประโยชนมากในการตรวจหลอดลมและลําไสใหญ
(รูปที่ 10)โดยไมตองสองกลองเขาไป ตรวจถุงลมโปงพอง หรือโรคปอดใหความละเอียดสูง ชวยใหแพทย
วางแผนการรักษาไดดียิ่งขึ้น การตรวจตับและอวัยวะในชองทองก็มีความแมนยําสูงกวาการตรวจดวยอัลตรา
ซาวด ขอหามในการตรวจซีทีเชนเดียวกับการตรวจดวยรังสีเอกซทั่วไป 
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   ก.           ข. 

รูปท่ี 8 ก.) ภาพเครื่องตรวจซีที และ ข.)จอแสดงภาพซทีีของสวนหนึง่ของสมอง 
 

 
รูปท่ี 9 ภาพหนาจอเครื่องซีทีแสดงการสรางภาพหลอดเลือดหัวใจ 

 

 
รูปท่ี 10 ภาพลําไสใหญที่ไดจากการตรวจดวยเครื่องซีทีรุนใหม 
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การตรวจดวยเครื่องกําธรแมเหล็กไฟฟา (Magnetic resonance imaging) 
 การตรวจดวยวิธีนี้เรียกกันทั่วไปวา เอ็มอารไอ เปนการตรวจดูอวัยวะภายในอีกวิธีหนึ่งที่ไมมี
รังสีเขามาเกี่ยวของ แตอาศัยพลังงานแมเหล็กไฟฟา และคลื่นวิทยุในการสงสัญญาณสรางภาพ ภาพที่ไดจะมี
ความละเอียดและแยกแยะไดสูงเสมือนจริงมากกวาวิธีอ่ืนๆ ใชตรวจความผิดปกติของสมองและไขสันหลัง
ไดแมนยํามาก นอกจากนี้ยังใชตรวจขอกระดูกตางๆไดดี รวมทั้งหัวใจ หลอดเลือดตางๆ และอวัยวะในชอง
ทอง สารที่ใชในการตรวจรวมกับเอ็มอารไอคลายสารทึบรังสี เรียก Gadolinium ไมมีผลตอไตเหมือนสาร
ทึบรังสีเอกซ ฉะนั้นจึงไมตองกังวลเรื่องอันตรายจากรังสีหรือสารทึบรังสี ขอจํากัดในการตรวจดวยเอ็มอาร
ไอ คือ เนื่องจากผูปวยตองเขาไปอยูในเครื่องที่มีกําลังสนามแมเหล็กสูง และมีคล่ืนวิทยุ รวมทั้งเครื่องที่
เทอะทะ จึงมีขอหามสําหรับผูปวยที่ใสเครื่องกระตุนหัวใจ มีสารโลหะที่เหนี่ยวนําแมเหล็กในรางกาย ผูปวย
ที่ไมใหความรวมมือหรือกลัวที่แคบ เชนผูปวยเด็ก การตรวจหลอดเลือดดวยเอ็มอารไอเปนอีกวิธีหนึ่งที่ใช
เล่ียงการตรวจดวยการใสสายสวน แตใหความแมนยําในการตรวจเทาการตรวจดวยซีที ในเครื่องรุนใหม
สามารถตรวจกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด หลอดเลือดหัวใจ การทํางานสมองสวนตางๆ และการตรวจระดับ
สารเคมีในเนื้อเยื่อสมองได ซ่ึงซีทีหรืออัลตราซาวดทําไมได (รูปที่ 11) 
 

   
   ก.      ข. 

รูปท่ี 11 ก.) เครื่องเอ็มอารไอและ ข.) ภาพเอ็มอารไอสมองแสดงเนื้องอกในสมอง 
 
รังสีรวมรักษา (interventional radiology)  
 นอกจากการสรางภาพแลว การอาศัยเครื่องมือทางรังสียังชวยใหแพทยสามารถใหการรักษา
ผูปวยในบางโรคได โดยผูปวยไมตองทนทุกขทรมานจากการผาตัด เชนการอุดหลอดเลือดเพื่อหยุดภาวะ
เลือดออกจากการฉีกขาดของหลอดเลือด โดยเฉพาะอวัยวะภายใน หรือหลอดเลือดขอดจากความผิดปกติ
ของหลอดเลือด (arteriovenous malformation หรือที่เรียกกันวา AVM) การเกิดรูทะลุติดตอระหวางหลอด
เลือดแดงและหลอดเลือดดํา หลอดเลือดโปงพองเปนตน รังสีแพทยจะใสสายสวนเขาทางหลอดเลือดแดงที่
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ขาหนีบหรือแขน แลวใชเครื่องเอกซเรยฉายไปที่ตัวผูปวยเชนเดียวกับที่ใชในการตรวจสวนหลอดเลือด เมื่อ
สายสวนอยูในตําแหนงที่ตองการแลว รังสีแพทยจะพิจารณาเลือกสารอุดกั้นหลอดเลือดที่เหมาะสมกับรอย
โรคและอวัยวะที่ทําการรักษา สารเหลานี้อาจมีลักษณะเปน เสน, แผน, อานุภาคขนาดตางๆ, บอลลูน, 
ขดลวด, กาว เปนตน  
 นอกจากการอุดกั้นหลอดเลือดแลวรังสีรวมรักษายังชวยในการนํายาเขาไปในอวัยวะหรือหลอด
เลือดเพื่อใหยาไปยังอวัยวะที่ตองการรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพโดยตรง และเพื่อลดปริมาณยาที่อาจไปมี
ผลตออวัยวะอื่นที่ไมตองการได เชนการใหสารเคมีบําบัดในมะเร็งตับ การใหสารละลายลิ่มเลือดในหลอด
เลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน หรือหลอดเลือดหัวใจอุดตัน เปนตน 
 รังสีรวมรักษายังมีบทบาทอยางมากในการรักษาภาวะหรือโรคที่ไมเกี่ยวของกับหลอดเลือด เชน
การใสทอระบายหนองในชองทอง ทอระบายน้ําดี, ปสสาวะ การเจาะตับหรือปอดเพื่อตรวจชิ้นเนื้อ การ
รักษามะเร็งตับโดยใชคล่ืนความรอน เปนตน วิธีการเหลานี้สามารถทําไดโดยใชเครื่องอัลตราซาวดหรือ
เอกซเรยคอมพิวเตอร แลวแตความเหมาะสมของหัตถการนั้นๆ ผูปวยที่มีกระดูกสันหลังยุบตัวจากกระดูกผุ
หรือเนื้องอกกระจายมากระดูกจะมีอาการปวดหลังมาก ในปจจุบันรังสีแพทยสามารถชวยลดอาการผูปวยได
โดยการเจาะกระดูกสันหลังเพื่อใสซีเมนตเสริมไมใหมีการยุบตัวของกระดูกมากขึ้น โดยวิธีการเหลานี้ผูปวย
ไมตองทนทุกขทรมานจากการผาตัด (รูปที่  12) 
 

        
    ก.              ข. 

รูปท่ี 12 ก.) ภาพแสดงการเจาะกระดูกสันหลัง ข.) ตําแหนงของกระดกูที่ใสซีเมนตเขาไปเสริม 
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บทสรุป 
 

 รังสีวินิจฉัยมีบทบาทอยางมากในทางการแพทยทั้งในการใหขอมูลในการวินิจฉัยโรคและการ
รักษาโรค การเลือกวิธีการที่เหมาะสมควรอยูในดุลพินิจของแพทยที่มีความรูทั้งในแงประโยชนและอันตราย
ที่อาจจะไดรับจากการตรวจ นอกจากนี้ผูปวยควรไดรับทราบขอมูลที่ถูกตองกอนทําการตรวจรักษาดวย
เชนกัน 
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เวชศาสตรนิวเคลียรในการวินิจฉัยและรักษาโรค 
 

รองศาสตราจารย แพทยหญิง ภาวนา ภสูุวรรณ 
 
 เวชศาสตรนิวเคลียร คือ การใชสารกัมมันตรังสีเพื่อประโยชนในการตรวจวินิจฉัย รักษา
โรค และการตรวจทางหองปฏิบัติการ โดยสารกัมมันตรังสีที่นํามาใชนี้จะอยูในรูปของสาร
กัมมันตรังสีเปดผนึก (unsealed source) สารกัมมันตรังสีสวนใหญที่ถูกนํามาใชในงานทางเวช
ศาสตรนิวเคลียรถูกผลิตจากเตาปฏิกรณปรมาณู (nuclear reactor), เครื่องไซโคลตรอน (cyclotron) 
หรือ เจเนอเรเตอร (generator) สารกัมมันตรังสีเหลานี้มีนิวเคลียสที่ไมเสถียร จึงมีการสลายตัว 
(decay) ใหรังสีชนิดตางๆตามลักษณะเฉพาะของสารกัมมันตรังสีแตละชนิดและมีคร่ึงชีวิตที่
แตกตางกัน (คร่ึงชีวิต คือระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีเกิดการสลายตัวจนเหลือความแรงรังสี เพียง
รอยละ 50 ของความแรงรังสีเร่ิมตน) 
 ชนิดของรังสีที่เกิดจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีไดแก 

• อนุภาคแอลฟา คือนิวเคลียสของธาตุฮีเลียม ประกอบดวยนิวตรอน 2 ตัวและ
โปรตรอน 2 ตัว ซ่ึงสามารถเดินทางในอากาศเปนระยะทางสั้นมากประมาณ 2-3 
มิลลิเมตร และไมสามารถทะลุผานผิวหนังชั้นนอกได การนําอนุภาคแอลฟามาใช
รักษาโรคยังอยูในระหวางการศึกษาวิจัย 

• อนุภาคเบตา คืออิเลคตรอนที่มีประจุเปนลบ มีความสามารถในการทะลุทะลวงสูงกวา
อนุภาคแอลฟา อนุภาคเบตาสามารถทะลุผานผิวหนังชั้นนอกเขาไปไดลึกตั้งแต 2-3 
มิลลิเมตร จนถึงเกือบ 1 เซนติเมตร ประโยชนของอนุภาคเบตาคือใชในการรักษาโรค 

• รังสีแกมมา เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่สามารถทะลุผานรางกาย ความแรงของรังสี
แกมมาจะขึ้นกับพลังงานของรังสี ประโยชนของรังสีแกมมาคือใชในการถายภาพเพื่อ
การตรวจวินิจฉัยโรค 

• อนุภาคโพสิตรอน คืออิเลคตรอนที่มีประจุเปนบวก เดินทางในเนื้อเยื่อไดประมาณ 2-3 
มิลลิเมตรแลวจะรวมตัวกับอิเลคตรอน เกิดปฏิกิริยาแอนไนฮิเลชัน (annihilation 
radiation) 

• ปฏิกิริยาแอนไนฮิเลชัน เปนผลจากการรวมตัวของอนุภาคเบตาและโพสิตรอน เกิด
รังสีแกมมา 2 ตัวที่มีพลังงาน 511 กิโลอิเลคตรอนโวลต เดินทางหางจากกันทํามุม 1800 

• รังสีเอกซ เปนผลจากการเรียงตัวใหมของอิเลคตรอนรอบนิวเคลียส 
• ออเกอรอิเลคตรอน (auger electrons) คืออิเลคตรอนที่มีพลังงานต่ํา สามารถเดินทางใน

เนื้อเยื่อไดเพียง 2-3 ไมครอน 
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สารกัมมันตรังสีที่สามารถนํามาใชในการตรวจและรักษาทางเวชศาสตรนิวเคลียรในรูป
ของธาตุกัมมันตรังสีโดยตรงนั้นมีเพียงสารกัมมันตรังสีไอโอดีน (ไอโอดีน-123 และ ไอโอดีน-131) 
กาซกัมมันตรังสีซีนอน-133 (xenon-133) และ กาซกัมมันตรังสีคริปตอน-81เอ็ม (krypton-81m) 
เทานั้น สวนสารกัมมันตรังสีอ่ืนๆนั้นจะตองนําไปติดฉลากกับสารประกอบเพื่อใหไดเปนสารเภสัช
รังสีกอนจะนํามาใชในการตรวจและรักษา สารประกอบแตละชนิดที่นํามาใชจะมีความจําเพาะกับ
อวัยวะแตละชนิด ทําใหสามารถนํามาใชตรวจการทํางานของอวัยวะนั้นๆได เชน สารประกอบดีที
พีเอ (DTPA: diethylene triamine pentaacetic acid) มีคุณสมบัติถูกกรองที่ไต ดังนั้นเมื่อติดฉลากดีที
พีเอดวยเทคนิเชียม-99เอ็ม จะไดเปนสารเภสัชรังสีที่ใชตรวจการทํางานของไต ในการเตรียมสาร
เภสัชรังสีนี้จะตองใชเทคนิคปลอดเชื้อ (รูปที่ 1) และกอนจะนํามาใชในการตรวจรักษาผูปวย 
จะตองมีการทดสอบคุณภาพทั้งในดานความบริสุทธิ์และความปลอดเชื้อ (sterile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1 การเตรียมสารประกอบเพื่อนาํมาใชติดฉลากกับสารกัมมันตรังสีดวยเทคนิคปลอดเชื้อ (ภาพ
นี้ไดรับความอนุเคราะหจาก กองผลิตไอโซโทป สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ) 
 

สารกัมมันตรังสีที่เหมาะสําหรับการตรวจทางเวชศาสตรนิวเคลียร คือสารกัมมันตรังสีที่
สลายตัวใหรังสีแกมมาในชวงพลังงาน 100-200 กิโลอิเลคตรอนโวลต สารกัมมันตรังสีที่ไดรับ
ความนิยมใชในการตรวจคือเทคนิเชียม-99เอ็ม (technetium-99m) ที่เตรียมไดจากโมลิบดีนัม เจ
เนอเรเตอร (molybdenum generator) (รูปที่ 2) ขอดีของเทคนิเชียม-99เอ็มคือ ขั้นตอนการเตรียมทํา
ไดงาย สามารถติดฉลากเทคนิเชียม-99เอ็มกับสารประกอบเคมีตางๆไดหลายชนิด (รูปที่ 3) จึงใช
ถายภาพอวัยวะตางๆไดหลายระบบ ปริมาณของสารกัมมันตรังสีที่ใชมีขนาดนอย และแทบจะไม
พบรายงานการเกิดผลแทรกซอนจากการบริหารสารเภสัชรังสี ปริมาณรังสีที่ผูปวยไดรับจากการ
ตรวจทางเวชศาสตรนิวเคลียรสวนใหญมักนอยกวาการตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย เนื่องจากครึ่ง
ชีวิตของเทคนิเชียม-99เอ็มสั้นประมาณ 6 ช่ัวโมง ดังนั้นหลังจากการตรวจจะมีปริมาณสาร
กัมมันตรังสีเหลือคางอยูในรางกายผูปวยนอยมาก 
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รูปท่ี 2 โมลิบดีนัม เจเนอเรเตอรสําหรับเตรียมเทคนิเชยีม-99เอ็ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3 สารประกอบชนิดตางๆสําหรับติดฉลากดวยเทคนิเชียม-99เอ็ม ที่เตรียมดวยเทคนิคปลอด
เชื้อโดยกองผลิตไอโอโทป สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 
หนวยนับวัดความแรงรังสี 

หนวยนับวัดความแรงของสารกัมมันตรังสีคือคูรี (Curie ตัวยอ Ci) โดยถือวา 1 คูรีคือความ
แรงที่มีการแตกตัว (disintegrations) 3.7 x 1010 ตอวินาที และ 1 คูรีเทากับ 1,000 มิลลิคูรี หรือ 
1,000,000 ไมโครคูรี ในปจจุบันไดมีการกําหนดหนวยนับวัดในระบบ SI unit เปน เบคคอเรล 
(Becquerel ตัวยอ Bq) ทั้งนี้ 1 เบคคอเรลคือความแรงที่มีการแตกตัว 1 คร้ังตอวินาที และ 1 มิลลิคูรี 
มีคาเทากับ 37 เมกาเบคเคอเรล (mega Becquerel ตัวยอ MBq) 
เคร่ืองมือทางเวชศาสตรนิวเคลียร 
 เครื่องมือทางเวชศาสตรนิวเคลียรทั้งชนิดหัวนับวัดรังสีและเครื่องถายภาพนั้นจะถูกใชเพื่อ
ตรวจวัดรังสีแกมมาเปนสวนใหญ สามารถแบงเครื่องมือไดเปน 3 กลุมตามการใชประโยชนทาง
คลินิก คือ 

1. เครื่องนับวัดรังสีแบบหลุม (well counters) 
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2. เครื่องนับวัดรังสีแบบโพรบ (probe detectors) 
3. เครื่องถายภาพรังสีแกมมา (gamma camera) 
หลักการพื้นฐานของเครื่องมือแตละชนิดอาจแตกตางกันขึ้นกับวัตถุประสงคการใชงาน 

เชนใชเพื่อหาปริมาณความแรงรังสีที่ใชในการตรวจรักษา หรือเพื่อการถายภาพการกระจายตัวของ
สารเภสัชรังสีในรางกายผูปวย เนื่องจากหัวนับวัดรังสีทางคลินิกจะตองมีความไวสูงตอการนับวัด
รังสีแกมมา จึงนิยมใชผลึกโซเดียมไอโอไดดมาทําเปนหัวนับวัด เพราะมีคุณสมบัติเกิดการเรืองแสง
ภายหลังเกิดการดูดกลืนรังสีแกมมา ผลึกโซเดียมไอโอไดดที่ถูกเจาะเปนหลุมอยูภายในจะเหมาะ
สําหรับใชในการนับวัดความแรงรังสีของตัวอยางวิเคราะหในหลอดทดลอง (เครื่องนับวัดรังสีแบบ
หลุม)(รูปที่ 4) สวนเครื่องนับวัดรังสีแบบโพรบ ใชสําหรับหาปริมาณรังสีที่ถูกจับไวในอวัยวะตางๆ 
เชนวัดปริมาณรังสีของไอโอดีน-131 ที่ถูกจับไวในตอมไทรอยดในการตรวจการทํางานของตอม
ไทรอยด (รูปที่ 5) เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 เครื่องนับวัดรังสีแบบหลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 5 เครื่องนับวัดรังสีแบบโพรบ ใชสําหรับหาปริมาณรังสีไอโอดีน-131 ที่ถูกจับไวในตอม
ไทรอยดในการตรวจการทํางานของตอมไทรอยด 
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เครื่องถายภาพรังสีแกมมา (รูปที่ 6) เร่ิมมีการพัฒนาครั้งแรกในป พ.ศ. 2499 โดย Hal 
Auger การถายภาพจะทําโดยการเก็บคานับวัดของรังสีแกมมาจากรางกายผูปวยจนไดคานับวัดที่ตั้ง
ไว ภาพท่ีไดอาจเก็บเปนแบบอะนาลอค (analogue) หรือดิจิตอล (digital) แมวาภาพถายทางเวช
ศาสตรนิวเคลียรจะแสดงขอมูลทางกายวิภาคไดไมชัดเจนเหมือนภาพถายทางรังสีวินิจฉัย แตก็
สามารถนํามาวิเคราะหเชิงปริมาณได โดยการกําหนดตําแหนงที่ตองการศึกษา (region of interest 
หรือ ROI) ดวยเทคนิคทางคอมพิวเตอร ทําใหหาคาการทํางานของอวัยวะแตละสวนได ซ่ึงเปนขอดี
ที่แตกตางจากการถายภาพอวัยวะดวยวิธีอ่ืน 

 
                                               ก.                                                                                           ข. 

  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             ค. 
รูปท่ี 6 เครื่องถายภาพรังสีแกมมา ก) ชนิดหัวเดียว ข) ชนิดสองหัว และ ค) ชนิดสองหัวตั้งฉากกัน 

 
 เครื่องถายภาพรังสีแกมมาในปจจุบันมีการพัฒนาใหหัววัดรังสีสามารถหมุนเก็บขอมูลได
รอบตัวผูปวย แลวนํามาสรางภาพในแนวระนาบทั้ง 3 ระนาบ (รูปที่ 7) คือ แนวตัดขวาง 
(transverse) แนวตั้งโดยตัดจากดานหนาไปดานหลัง (coronal) และแนวตั้งโดยตัดจากดานขวาไป
ดานซาย (sagittal) รวมทั้งการสรางภาพสามมิติ ทําใหไดรายละเอียดของอวัยวะที่ตองการศึกษา
เพิ่มขึ้น เพราะชวยลดการรบกวนของรังสีในอวัยวะอื่นที่อยูระหวางอวัยวะที่ตองการตรวจกับเครื่อง
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ถายภาพ เรียกเครื่องถายภาพนี้วา สเปก (SPECT หรือ Single Photon Emission Computed 
Tomography) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 7 แนวระนาบทั้ง 3 ระนาบ คือ แนวตัดขวาง (transverse) แนวตั้งโดยตัดจากดานหนาไป
ดานหลัง (coronal) และแนวตั้งโดยตัดจากดานขวาไปดานซาย (sagittal) 
 
 สวนเครื่องถายภาพเพ็ท (PET หรือ Positron Emission Tomography) เปนเครื่องมือที่ใช
ถายภาพการกระจายตัวของสารเภสัชรังสีที่ใหอนุภาคโพสิตรอน สารกัมมันตรังสีที่ใหโพสิตรอนนี้
ตองเตรียมจากเครื่องไซโคลตรอน ขอดีคือ สารกัมมันตรังสีเหลานี้เตรียมไดจากธาตุที่เปน
สวนประกอบทางชีวเคมีของรางกายเชน ออกซิเจน และ ไนโตรเจน เปนตน จึงใชตรวจติดตาม
ขบวนการพื้นฐานทางชีวเคมีในรางกายได และไมตองกังวลเรื่องการเกิดอาการแพ สวนขอจํากัดคือ
เครื่องมือมีราคาแพง และในปจจุบันยังไมมีใชในประเทศไทย 
หลักการถายภาพทางเวชศาสตรนิวเคลียร 
 การถายภาพทางเวชศาสตรนิวเคลียรคือ การบริหารสารเภสัชรังสีเขาสูรางกายของผูปวย 
สารเภสัชรังสีจะสลายตัวใหรังสีแกมมาจากอวัยวะที่สารเภสัชรังสีนั้นเขาไปสะสมอยู ทําให
สามารถถายภาพการกระจายตัวและปริมาณความเขมของรังสีแกมมาในอวัยวะที่ตองการศึกษาดวย
เครื่องถายภาพรังสีแกมมา จุดประสงคหลักของการตรวจคือเพื่อวินิจฉัยลักษณะการทํางานของ
อวัยวะวาปกติหรือมีความผิดปกติ และมักจะตรวจพบความผิดปกติโดยวิธีทางเวชศาสตรนิวเคลียร
กอนการตรวจทางรังสีวินิจฉัยที่แสดงความผิดปกติทางกายวิภาค นอกจากนี้การใชคอมพิวเตอรรวม
ในการเก็บขอมูล จะทําใหสามารถวิเคราะหรายละเอียดของการตรวจไดเพิ่มขึ้น 
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ขั้นตอนการตรวจ 
 หลักการโดยทั่วไปประกอบดวยการติดตอเพื่อขอตรวจที่หนวยงานเวชศาสตรนิวเคลียร 
เจาหนาที่จะนัดวันตรวจพรอมใหคําแนะนําการปฏิบัติตัวในการตรวจ เมื่อถึงวันนัดพยาบาลหรือ
เจาหนาที่รังสีเทคนิคจะอธิบายขั้นตอนการตรวจ และใหผูปวยเซ็นชื่อยินยอมรับการตรวจ แพทย
หรือพยาบาลหรือเจาหนาที่รังสีเทคนิคจะบริหารสารเภสัชรังสีใหแกผูปวย ซ่ึงอาจจะใหโดยการฉีด 
การกิน หรือการหายใจ (รูปที่ 8) หลังจากนั้นเจาหนาที่รังสีเทคนิคจะทําการถายภาพการกระจายตัว
ของสารเภสัชรังสีในรางกายผูปวย 

                       ก.                                           ข. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             ค. 
รูปท่ี 8 การบริหารสารเภสัชรังสีวิธีตางๆ ก) การฉีดเขาหลอดเลือดดํา ข) การกินสารเภสัชรังสี และ 
ค) โดยการหายใจกาซรังสี 
 
ขอดีของการตรวจทางเวชศาสตรนิวเคลียร 

เปนการตรวจที่ทําไดงาย การตรวจดวยสารเภสัชรังสีเปนการตรวจที่มีความปลอดภัยมาก 
เกือบจะไมมีความเสี่ยงตอการเกิดอาการแพเชนที่พบจากการใชสารทึบรังสีในการตรวจเอกซเรย
คอมพิวเตอร โอกาสเกิดผลแทรกซอนจากการตรวจทางเวชศาสตรนิวเคลียรต่ํามาก 

เนื่องจากการตรวจทางเวชศาสตรนิวเคลียร เปนการตรวจการทํางานของอวัยวะ จึงใชสาร
เภสัชรังสีที่มีความจําเพาะเจาะจงกับอวัยวะที่ตองการตรวจ ทําใหอวัยวะอื่นๆไดรับรังสีปริมาณนอย 
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การตรวจมีอันตรายตอผูปวยหรือไม ? 
 โดยทั่วไปแพทยจะถือความปลอดภัยของผูปวยเปนสิ่งสําคัญอันดับแรก ดังนั้นแพทยจะทํา
การตรวจเมื่อมีขอบงชี้ที่สมควรตรวจ โดยยึดหลักวาตองตรวจดวยปริมาณรังสีที่เหมาะสม รวมทั้ง
เลือกใชสารเภสัชรังสีที่มีคร่ึงชีวิตสั้นและมีการขับถายออกจากรางกายอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให
ผูปวยไดรับปริมาณรังสีจากการตรวจนอยที่สุด ขอควรระวังคือผูปวยสตรีที่อยูในวัยเจริญพันธุถา
กําลังอยูในระหวางตั้งครรภหรืออยูในระหวางใหนมบุตร ตองแจงใหแพทยทราบกอนการตรวจ 
เพราะสารเภสัชรังสีบางชนิดอาจผานรกไปสูทารกในครรภหรือถูกขับออกมาทางน้ํานม 

หลักการตรวจรักษาดวยสารเภสัชรังสีที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไปถือวา ประโยชนที่ไดจากการ
ตรวจรักษาที่แพทยเลือกอยางเหมาะสมแลว ตองคุมคากวาอัตราเสี่ยงของการเกิดอันตรายจากรังสี 
การตรวจมีอันตรายตอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับผูปวยหรือไม ? 
 ในงานทางเวชศาสตรนิวเคลียร รังสีสวนใหญที่เจาหนาไดรับคือ รังสีแกมมา บางสวนของ
รังสีแกมมาอาจผานรางกายไปโดยไมทําใหเกิดอันตรายทางชีวภาพ แตรังสีแกมมาบางสวนที่ถูก
ดูดกลืนในรางกายอาจมีโอกาสทําใหเกิดอันตราย ซ่ึงถาบุคคลนั้นอยูในบริเวณที่มีตนกําเนิดรังสี
นานก็จะไดรับการแผรังสีมากขึ้นและมีโอกาสที่จะมีการดูดกลืนรังสีเขาไปในรางกายเพิ่มขึ้น 
 เนื่องจากการตรวจทางเวชศาสตรนิวเคลียรเปนการตรวจโดยใชสารเภสัชรังสีชนิดแบงออก
ใช ดังนั้นจึงตองใชดวยความระวัง เพื่อไมใหเกิดอันตรายจากรังสีทั้งตอผูปวยและผูปฏิบัติงานโดย
ถือหลักการปองกันอันตรายรังสีดังนี้ 

1. การปองกันการไดรับรังสีภายนอก (external exposure) หมายถึงการที่บุคคลใดบุคคล
หนึ่งไดรับการแผรังสีจากตนกําเนิดรังสีและมีการดูดกลืนรังสีเขาไปในรางกาย โดยไมมีตนกําเนิด
รังสีอยูในรางกาย มีหลักสามประการในการปองกันอันตรายจากรังสีภายนอกคือ ควรใชเวลากับตน
กําเนิดรังสีใหส้ันที่สุด ตองอยูหางจากตนกําเนิดรังสีใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดเพราะปริมาณ
รังสีที่ไดรับจะลดลงตามกฎกําลังสองผกผันกับระยะทาง และใชวัสดุกําบังรังสีที่เหมาะสม ถามีวัสดุ
ดูดกลืนรังสีมากั้นอยูระหวางรางกายและตนกําเนิดรังสี จะทําใหรางกายไดรับการแผรังสีลดลง 
ดังนั้นจึงควรใชวัสดุกําบังรังสีเสมอเทาที่เปนไปได เชน ใชวัสดุกําบังรังสีทําจากตะกั่วหุมรอบ
กระบอกยาฉีดในขณะฉีดยาแกผูปวย จะเห็นวาหลักทั้งสามประการนี้จะทําใหผูปฏิบัติงานมีความ
ปลอดภัยจากรังสี อยางไรก็ตามหลักการทํางานเกี่ยวกับรังสีโดยทั่วไปก็คือ พยายามปองกันให
ไดรับปริมาณรังสีใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได (ALARA: As Low As Reasonably Achievable) 
 2. การปองกันการไดรับรังสีภายใน (internal exposure) เกิดจากการที่บุคคลนั้นไดสัมผัส
กับตนกําเนิดรังสี และมีการเปรอะเปอนรังสีซ่ึงอาจเปนที่เสื้อผา หรือผิวหนัง เปนตน ทําใหสาร
เภสัชรังสีอาจเขาสูรางกายโดยการหายใจ การกิน ผานเขาทางผิวหนังหรือทางบาดแผล ดังนั้นตอง
ระมัดระวังการเปรอะเปอน โดยผูปฏิบัติงานตองทํางานดวยความระมัดระวัง โดยการสวมถุงมือยาง
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และเสื้อคลุม ไมรับประทานอาหารในระหวางทํางาน รวมทั้งไมรับประทานอาหารใน
หองปฏิบัติการรังสี (hot lab) และหมั่นตรวจเช็คการเปรอะเปอนรังสีในที่ปฏิบัติงาน เปนตน 

ปริมาณรังสีที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรับจะต่ํากวาปริมาณรังสีที่ผูปวยไดรับอยางมาก 
ภายหลังการตรวจปริมาณรังสีที่คางอยูในรางกายของผูปวยจะมีปริมาณไมมากและจะไมรบกวน
ขบวนการดูแลผูปวย ทั้งนี้เพราะสารกัมมันตรังสีสวนใหญที่ใชในการตรวจคือเทคนิเชียม-99เอ็ม 
ซ่ึงมีคร่ึงชีวิตสั้นเพียง 6 ช่ัวโมง ถูกขับออกจากรางกายผูปวยอยางรวดเร็ว พบวาในรางกายผูปวยที่ 
24 ช่ัวโมงหลังฉีดสารเภสัชรังสีจะมีปริมาณรังสีเหลือนอยกวา 1/16 เทาของปริมาณที่ใชตรวจซึ่ง
เปนปริมาณรังสีที่ต่ํามาก 
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การวินิจฉัยโรคโดยวิธีการตรวจทางเวชศาสตรนิวเคลียร 
 ตัวอยางการตรวจการทํางานของอวัยวะดวยวิธีทางเวชศาสตรนิวเคลียร 

การตรวจภาวะเลือดเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ (Myocardial perfusion imaging) 
 คือการตรวจการกระจายตัวของสารเภสัชรังสีเขาสูกลามเนื้อหัวใจ ซ่ึงการกระจายตัวนี้จะ
สัมพันธกับปริมาณเลือดที่มาเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ 
ขอบงชี้ 

1. ตรวจหาผูปวยที่มีความเสีย่งตอโรคหลอดเลือดหวัใจตบี 
2. ประเมินความรุนแรงของความผิดปกติในผูปวยที่มกีารตีบของหลอดเลือดหวัใจ 
3. ประเมินความรุนแรงของกลามเนื้อหวัใจที่ถูกทําลายและกลามเนื้อหวัใจสวนที่ขาดเลือด

หลังจากผูปวยหายจากภาวะที่มีกลามเนื้อหัวใจตาย 
4. ชวยในการพยากรณโรคและวางแผนการรักษา รวมทัง้ฟนฟูสมรรถภาพหลังจากการเกิด

กลามเนื้อหวัใจตายอยางเฉียบพลัน 
5. เพื่อประเมนิและติดตามผลภายหลังรักษา เชน การทําผาตัดบายพาสหลอดเลือดแดงโค

โรนารีย (coronary artery bypass graft), การใสสายสวนขยายหลอดเลือดแดงโคโรนารีย
(percutaneous transluminal coronary angioplasty dilatation), หรือไดรับยาละลายลิ่มเลือด 

6. วินจิฉัยแยกโรคผูปวยหวัใจโต (cardiomyopathy) วามีสาเหตุจากหลอดเลือดหวัใจตีบ
หรือจากสาเหตุอ่ืน 
สารเภสัชรังสี ธัลเลียม-201 (thallium-201) หรือ เทคนิเชียม-99เอ็ม เอ็มไอบีไอ (MIBI) ฉีดเขาหลอด
เลือดดํา 
กลไกการทํางานของสารเภสัชรังสี 
 สารเภสัชรังสีถูกจับโดยเซลลกลามเนื้อหัวใจ และปริมาณการจับจะขึ้นกับปริมาณของ
เลือดที่มาเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจในขณะทําการตรวจ 
ภาพถายในภาวะปกติ 
 จากภาพการกระจายตวัของสารเภสัชรังสีในแนวระนาบทั้ง 3 ระนาบของหัวใจหองลาง
ซาย (รูปที่ 9, 10) พบวา ในทาแนวตัดขวางกับแนวแกนหัวใจ (short-axis) เห็นการกระจายตวัของ
สารเภสัชรังสีเปนวงเหมือนขนมโดนัท สวนในภาพแนวตั้งโดยตัดจากดานหนาไปดานหลังของ
แนวแกนหวัใจ (vertical long-axis) เห็นรูปรางเปนตัวซีกลับดาน ในภาพขนานกบัแนวแกนหวัใจ 
(horizontal long-axis) เห็นการกระจายตัวของสารรังสีเปนรูปเหมือนเกือกมา 
การใชประโยชนทางคลินิก 

หลอดเลือดแดงโคโรนารีย คือหลอดเลือดที่นําเลือดมาเลี้ยงหัวใจ การเกิดมีล่ิมเลือด 
(thrombus) ในหลอดเลือดแดงโคโรนารีย จะทําใหเกิดการอุดกั้นของเลือดที่จะไปเลี้ยงกลามเนื้อ
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หัวใจ ทําใหเกิดกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรืออาจรุนแรงจนเกิดกลามเนื้อหัวใจตาย ในการตรวจวา
ผูปวยมีกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือกลามเนื้อหัวใจตายนั้น ถาฉีดสารเภสัชรังสีในขณะพัก (rest) 
พบวาความไว (sensitivity) ของการตรวจจะลดลง เพราะการที่จะตรวจพบการจับสารเภสัชรังสีใน
กลามเนื้อหัวใจลดลงในขณะพักไดนั้น หลอดเลือดแดงโคโรนารียตองมีการตีบมากกวารอยละ 90 
เมื่อตองการวินิจฉัยการตีบของหลอดเลือดนอยกวารอยละ 90 จึงตองใหผูปวยออกกําลังกาย เพราะ
เมื่อมีการออกกําลังกายกลามเนื้อหัวใจจะตองการออกซิเจนเพิ่มขึ้น ทําใหมีปริมาณเลือดมาเลี้ยง
กลามเนื้อหัวใจเพิ่มขึ้น วิธีที่นิยมคือ การออกกําลังกายบนสายพาน (treadmill)(รูปที่ 11) แตถาผูปวย
ไมสามารถออกกําลังไดเชน หลังผาตัด หรือ มีขอเสื่อม เปนตน ก็สามารถใชการบริหารยาขยาย
หลอดเลือด (vasodilator) เพื่อทําใหมีการขยายตัวของหลอดเลือดแดงโคโรนารีย โดยหลอดเลือด
สวนที่ปกติจะมีการไหลเวียนเพิ่มขึ้น แตหลอดเลือดที่ตีบจะไมสามารถขยายได ทําใหกลามเนื้อ
หัวใจที่เล้ียงโดยหลอดเลือดที่ตีบ มีปริมาณเลือดมาเลี้ยงลดลงคลายกับภาวะที่เกิดขึ้นในขณะผูปวย
ออกกําลังกาย 
 
 
 
 
 
 
                ก                         ข                     ค 
รูปท่ี 9 แนวระนาบทั้ง 3 ระนาบของหวัใจหองลางซาย ในแนวตั้งโดยตัดจากดานหนาไปดานหลัง
ของแนวแกนหัวใจ (ก) ในแนวตัดขวางกับแนวแกนหวัใจ (ข) ในภาพขนานกับแนวแกนหัวใจ (ค) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10 การกระจายตวัของสารเภสัชรังสีในกลามเนื้อหวัใจหองลางซายในคนปกต ิ
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 ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบภาพการตรวจในขณะพักกับเมื่อผูปวยออกกําลังกายจะทําใหแยก
ความผิดปกติของกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากกลามเนื้อหัวใจตายได โดยจะพบวากลามเนื้อหัวใจที่
ตายจะสูญเสียความสามารถในการจับสารเภสัชรังสี ทําใหพบบริเวณที่ไมมีการจับสารเภสัชรังสีใน
ภาพการตรวจทั้งขณะพักและออกกําลังกาย (รูปที่ 12) สวนภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดจะพบ
ความผิดปกติของการจับสารเภสัชรังสีเฉพาะเมื่อผูปวยออกกําลังกายเทานั้น (รูปที่ 13) จึงทําให
แพทยสามารถวินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมใหกับผูปวยแตละราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 11 การออกกําลังบนสายพาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 12 การกระจายตัวของสารเภสัชรังสีในกลามเนื้อหัวใจหองลางซายในภาวะกลามเนื้อหัวใจ
ตาย 
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รูปท่ี 13 การกระจายตัวของสารเภสัชรังสีในกลามเนื้อหัวใจหองลางซายในภาวะกลามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด 
 

การตรวจการทํางานของหัวใจหองลางซาย (Left ventricular function) 
ขอบงชี้ 

เพื่อประเมินสภาวะการทํางานของหัวใจหองลางซาย เชน 
1. หาขนาดปริมาตรของเลือดในหัวใจหองลางซาย 
2. ตรวจการบีบตัวของผนังหัวใจ 
3. หาคาปริมาณรอยละของเลือดในหัวใจหองลางซายที่ถูกสูบฉีดออกไปในการบีบตัวแต

ละครั้ง เรียกวาการหาคาอีเจคชัน แฟรคชัน หรือ อีเอฟ (ejection fraction หรือ EF) 
สารเภสัชรังสี  เทคนิเชียม-99เอ็ม ติดฉลากกับเมด็เลือดแดง ฉีดเขาหลอดเลือดดํา 
กลไกการทํางานของสารเภสัชรังสี 
 สารเภสัชรังสีอยูในกระแสเลือด ดังนั้นจึงเห็นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเลือดในหัวใจ
หองลางซายตามการบีบตัวของหัวใจ และสามารถคํานวณคาอีเอฟไดจากสูตร 

อีเอฟ          =     ปริมาตรเลือดในหัวใจหองลางซายขณะคลายตัว – ขณะบีบตัว 
    ปริมาตรเลือดในหัวใจหองลางซายขณะบีบตัว 
ภาพถายในภาวะปกติ 
 เนื่องจากสารเภสัชรังสีอยูในกระแสเลือด จึงเห็นสารเภสัชรังสีในหัวใจ (รูปที่ 14) ตับ มาม 
และหลอดเลือดตางๆ คาอีเอฟของหัวใจหองลางซายในคนปกติมีคาอยูในชวงประมาณรอยละ 50-
75 และในระหวางการออกกําลังกาย พบวาคาอีเอฟจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5 หนวยอีเอฟ 
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รูปท่ี 14 การทาํงานของหัวใจหองลางซายในคนปกต ิ
 
การใชประโยชนทางคลินิก 
 ถาหัวใจมีการบีบตัวผิดปกติพบวาคาอีเอฟลดลงกวาคาปกติ (รูปที่ 15) และสามารถตรวจ
การบีบตัวของผนังกลามเนื้อหัวใจแตละสวนวาอยูในเกณฑปกติ หรือนอยกวาปกติ (hypokinesia) 
หรือไมมีการบีบตัว (akinesia) เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 15 การทาํงานของหัวใจหองลางซายในภาวะที่กลามเนื้อหวัใจหดตัวไดนอยกวาปกติ 
 

การตรวจภาวะเลือดเลี้ยงสมอง (Perfusion brain imaging) 
ขอบงชี้ 

เพื่อประเมินสภาวะของเลือดที่มาเลี้ยงสมองในโรคตอไปนี้เชน 
1.โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease) 
2. โรคลมชัก (epilepsy) 
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3. ความจําเสื่อม (dementia) 
4. ความผิดปกติทางจิตเวช 
5. เนื้องอกสมอง 
6. การตัดสินภาวะสมองตาย (brain death) 

สารเภสัชรังสี เทคนิเชียม-99เอ็ม เอชเอ็มพีเอโอ (HMPAO: hexamethyl-propylene amine oxime) 
หรือ เทคนิเชียม-99เอ็ม อีซีดี (ECD: ethylene cysteine diethylester) ฉีดเขาหลอดเลือดดํา 
กลไกการทํางานของสารเภสัชรังสี 

สารเภสัชรังสีจะถูกจับไวในเนื้อสมองตั้งแตคร้ังแรกที่ผานมาในหลอดเลือดแดงของสมอง 
และคงคางอยูในสมองเปนสัดสวนกับปริมาณเลือดที่มาเลี้ยงสมอง ซ่ึงจะสัมพันธกับขบวนการเมตา
บอลิสมของสมอง ดังนั้นภาพที่ถายจึงแสดงถึงการทํางานของสมอง (functional status) 
ภาพถายในภาวะปกติ 
 ในบริเวณที่มอัีตราการไหลเวียนเลือดสูงจะมีการจับสารเภสัชรังสีมาก จึงทําใหแยก
ระหวางสวนเนื้อเทาที่อยูที่เนื้อสมองสวนนอก (grey matter) กับ สวนเนื้อขาวซึ่งเปนเนื้อสมองสวน
ที่อยูลึกลงไป (white matter) โดยพบวาสวนเนื้อเทาจะมีการจับสารเภสัชรังสีไดสูง นอกจากนีย้งัมี
การจับสารเภสัชรังสีที่สมองสวน เบซัล แกลงเกลีย (basal ganglia) และธาลามัส (thalamus) (รูปที่ 
16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 16 ภาพถายสมองในรายปกติ พบการจับของเทคนิเชียม-99เอ็ม เอชเอ็มพีเอโอ ในเนื้อสมอง
สวนนอกมากกวาเนื้อสมองสวนที่อยูลึกลงไป และที่บริเวณธาลามัส (T) 
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การใชประโยชนทางคลินิก 
 สามารถแสดงความผิดปกติของปริมาณเลือดที่มาเลี้ยงสมอง เชน ในผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตุ
ที่ศีรษะ หรือในรายที่เปนอัมพาต ชวยในการวินิจฉัยแยกโรคระหวางโรคความจําเสื่อมอัลไซเมอร 
(Alzheimer’s dementia) กับความจําเสื่อมจากสาเหตุอ่ืน เชน สมองขาดเลือดในตําแหนงตางๆ 
(multi infarct dementia) โดยในกลุมอัลไซเมอรจะพบมีการจับสารเภสัชรังสีลดลงในสมองสวน 
เทมโพรอล (temporal) และ พาไรเอตัล (parietal) นอกจากนี้ยังชวยในการวินิจฉัยตําแหนงของ
ความผิดปกติในสมองที่ทําใหเกิดโรคลมชัก โดยการฉีดสารเภสัชรังสีในขณะเกิดอาการชัก (ictal 
study) เทียบกับการตรวจในขณะที่ผูปวยไมมีอาการชัก (interictal study) จะพบวาตําแหนงที่เปน
สาเหตุของการชักจะมีการจับสารเภสัชรังสีสูงกวาบริเวณอื่นในขณะเกิดอาการชัก และมีการจับสาร
เภสัชรังสีนอยลงในขณะที่ผูปวยไมมีอาการชัก (รูปที่ 17) ดังนั้นการตรวจนี้จึงมีประโยชนในการ
วางแผนการรักษาผูปวยโดยเฉพาะอยางยิ่งในรายที่ตรวจไมพบความผิดปกติจากการตรวจเอกซเรย
คอมพิวเตอรหรือการตรวจดวยเครื่องกําธรแมเหล็กไฟฟา หรือ เอมอารไอ (Magnetic resonance 
imaging หรือ MRI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 17 ภาพถายขณะเกิดอาการชัก ตําแหนงที่เปนสาเหตุของการชัก (ลูกศร) มีการจับสารเภสัช
รังสีสูงกวาบริเวณอื่น และมีการจับสารเภสัชรังสีนอยลงในขณะที่ผูปวยไมมีอาการชัก (ภาพนี้ไดรับ
ความอนุเคราะหจาก Dr. Isky Gordon, Hospital for Sick Children, Great Ormond Street ประเทศ 
สหราชอาณาจักรอังกฤษ) 
 
 ดวยความเจริญกาวหนาของคอมพิวเตอรในปจจุบัน ทําใหสามารถนําภาพถายทางเวช
ศาสตรนิวเคลียรมารวม (fusion) กับภาพถายจากเอกซเรยคอมพิวเตอรหรือเคร่ืองกําธร
แมเหล็กไฟฟา (รูปที่ 18) ทําใหแพทยเขาใจถึงการทํางานของสมองไดดียิ่งขึ้น 

 



 31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 18 การรวมภาพ (ค) เกิดจากการรวมภาพการตรวจดวยเครื่องกําธรแมเหล็กไฟฟา (ก) และภาพ
การตรวจทางเวชศาสตรนิวเคลียรดวยเทคนิเชียม-99เอ็ม เอชเอ็มพีเอโอ (ข) 
 

การตรวจกระดูก (Bone imaging) 
ขอบงชี้ 

1. วินิจฉัยและตรวจการแพรกระจายของมะเร็งกระดูก 
2. วินิจฉัยระยะของโรคมะเร็งวามีการแพรกระจายมาที่กระดูกหรือไม โดยเฉพาะใน

มะเร็งตอมลูกหมาก และมะเร็งเตานมที่พบการแพรกระจายมาที่กระดูกไดบอย 
3. การตรวจหาความผิดปกติของอาการปวดวามีสาเหตุจากความผิดปกติในกระดูก

หรือไม 
สารเภสัชรังสี เทคนิเชียม-99เอ็ม เอ็มดีพี (MDP: methylene diphosphonate) ฉีดเขาหลอดเลือดดํา 
กลไกการทํางานของสารเภสชัรังสี 
 เทคนิเชียม-99เอ็ม เอ็มดีพี จะจับที่ผิวของผลึกแคลเซียม (hydroxy apatite crystal) ใน
กระดูก โดยการจับนี้จะเปนสัดสวนกับการสรางกระดูก (osteoblastic activity) และปริมาณเลือด
ที่มาเลี้ยงกระดูก (blood flow) 
 ขอแตกตางของการตรวจกระดูกทางเวชศาสตรนิวเคลียรจากการตรวจดวยวิธีอ่ืน คือ เปน
การตรวจกระดูกทั้งตัวของผูปวยในการตรวจเพียงครั้งเดียว 
ภาพถายในภาวะปกติ 

พบการจับสารเภสัชรังสีที่กะโหลกศีรษะ บริเวณที่เปนที่เกาะของเอ็น หรือบริเวณที่มีการ
ใชงานบอยๆ รวมทั้งบริเวณที่มีเมตาบอลิสมสูง จะมีการจับสารเภสัชรังสีเพิ่มขึ้น เชน รอบขอตางๆ 
เปนตน จากภาพถายทางดานหนาเห็นการจับสารเภสัชรังสีอยางชัดเจนที่กระดูกสวนตางๆดังนี้ 
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กระดูกสันหนาอก (sternum), ขอระหวางกระดูกสันหนาอกกับกระดูกไหปลารา (sternoclavicular 
joint), ขอไหล, สันของกระดูกเชิงกราน (iliac crests), และ ขอสะโพก (hips) จากภาพทางดานหลัง 
พบการจับสารเภสัชรังสีที่กระดูกสันหลัง, สวนปลายของกระดูกสะบัก (tips of scapulae) ปริมาณ
รังสีที่เหลือจะถูกขับออกทางไต และประมาณรอยละ 5 ของสารเภสัชรังสีจะคางอยูในไต ทําใหเห็น
ปริมาณรังสีจางๆ ในไต รวมทั้งในกระเพาะปสสาวะ (รูปที่ 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           ก.                                   ข. 

รูปท่ี 19 ภาพการตรวจกระดกู (ก. ดานหนา และข. ดานหลัง) ในคนปกติ 
 
การใชประโยชนทางคลินิก  

มะเร็งที่มีการแพรกระจายมาที่กระดูกไดบอยคือมะเร็งของ เตานม ตอมลูกหมาก ปอด ไต 
ไทรอยด และ ตอมน้ําเหลือง การตรวจนี้มีความไวอยางมากในการตรวจหาการแพรกระจายของ
มะเร็งมาที่กระดูก และมักแสดงความผิดปกติกอนการตรวจโดยเอกซเรย ถาผลการตรวจกระดกูดวย
สารเภสัชรังสีเปนปกติ พบวามากกวารอยละ 95 ของผูปวยไมมีความผิดปกติของกระดูก ลักษณะ
ความผิดปกติของมะเร็งแพรกระจายมาที่กระดูก สวนใหญมักพบการจับสารเภสัชรังสีเพิ่มขึ้น
หลายๆ ตําแหนงโดยเฉพาะในกระดูกสวนแนวกลางลําตัว (axial) (รูปที่ 20) สวนนอยอาจพบวา
ตําแหนงที่มีพยาธิสภาพมีการจับสารเภสัชรังสีไดนอยกวากระดูกปกติที่อยูขางเคียง (รูปที่ 21) 
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                                                                        ก.                                 ข. 
รูปท่ี 20 ภาพการตรวจกระดูก (ก. ดานหลัง และข. ดานหนา) แสดงการจับสารเภสัชรังสีเพิ่มขึ้นใน
กระดูกหลายตําแหนงโดยเฉพาะในกระดูกแนวกลางตัว เนื่องจากการแพรกระจายของมะเร็งมาที่
กระดูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 21 ภาพการตรวจกระดูก (ก. ดานหลัง และ ข. ดานหนา) แสดงการทําลายกระดูกอยางมากจน
เห็นเปนบริเวณที่ไมจับสารเภสัชรังสีที่กระดูกเชิงกรานบริเวณขอสะโพกขางขวา (ลูกศร) 
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การตรวจตอมไทรอยด (Thyroid imaging) 
ขอบงชี้ 
 เพื่อประเมินตอมไทรอยดเกี่ยวกับ 

1. รูปรางและขนาด 
2.  ตําแหนง 
3. ความสามารถในการจับสารเภสัชรังสีของตอมไทรอยด 

สารเภสัชรังสี เทคนิเชียม-99เอ็ม เปอรเทคนิเตต (pertechnetate) ฉีดเขาหลอดเลือดดํา หรือ 
ไอโอดีน-131 โดยการรับประทาน 
กลไกการทํางานของสารเภสัชรังสี 
 เทคนิเชียม-99เอ็ม เปอรเทคนิเตต หรือ ไอโอดีน-131 จะถูกจับไวในเซลลตอมไทรอยด 
ภาพถายในภาวะปกติ 
 ตอมไทรอยดที่ปกติจะมีการจับสารเภสัชรังสีไดดี มีการกระจายของสารเภสัชรังสี
สม่ําเสมอ รูปรางของตอมไทรอยดมีลักษณะเหมือนปกผีเสื้อหรือเหมือนตัวอักษร V โดยที่มักพบ
กลีบขวาใหญกวากลีบซายเล็กนอย (รูปที่ 22) 
การใชประโยชนทางคลินิก 
 วินิจฉัยวากอนที่คอเปนพยาธิสภาพของตอมไทรอยดหรือไม ถาตรวจพบเปนกอนเดี่ยวที่
ไมจับสารเภสัชรังสีในตอมไทรอยดจะมีโอกาสเปนมะเร็งรอยละ 5-20 (รูปที่ 23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 22 ตอมไทรอยดปกติ มีการกระจายของสารเภสัชรังสีสม่ําเสมอ รูปรางของตอมไทรอยดมี
ลักษณะเหมือนปกผีเสื้อ 
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ก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. 
รูปท่ี 23 ก) ผูปวยมาดวยเรื่องกอนที่คอดานซาย ข) ภาพการตรวจตอมไทรอยดแสดงกอนเดี่ยวซ่ึงไม
จับสารเภสัชรังสีในตอมไทรอยดกลีบซาย (ลูกศร) 
 

การตรวจการทํางานของไต (Renal imaging) 
ขอบงชี้ 

1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทํางานของไตแตละขาง 
2. วินิจฉัยการอุดกั้นของระบบทางเดินปสสาวะ 
3. วินิจฉัยความดันโลหิตสูงที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดแดงไต (renovascular 

hypertension) 
4. ประเมินการทํางานของไตที่ถูกปลูกถาย (transplanted kidney)  
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สารเภสัชรังสี เทคนิเชียม-99เอ็ม ดีทีพีเอ หรือ เทคนิเชียม-99เอ็ม แม็กทรี (MAG3) ฉีดเขาหลอด
เลือดดํา 
กลไกการทํางานของสารเภสัชรังสี 
 สารเภสัชรังสีจะเขาสูไตสัมพันธกับปริมาณเลือดที่มาเลี้ยงไต ตอมาจะถูกกรองที่ไต และ
ถูกขับถายออกทางปสสาวะ  ปริมาณการจับสารเภสัชรังสีในไตแตละขางจะสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพการทํางานของไต การขับถายสารเภสัชรังสีออกจากไตจะบงถึงสภาวะการขับถายของ
ระบบทางเดินปสสาวะ 
ภาพถายในภาวะปกติ 

สารเภสัชรังสีเขามาตามกระแสเลือดไปที่ไตทั้งสองขาง และมีการจับสารเภสัชรังสีไวใน
เนื้อไต โดยความสามารถในการจับสารเภสัชรังสีของไตจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เมื่อมีการขับสาร
เภสัชรังสีออกจากเนื้อไต จะพบวาปริมาณสารเภสัชรังสีในไตจะคอยๆลดลง ภายในเวลา 3-20 นาที
หลังฉีดเริ่มมีการสะสมสารเภสัชรังสีเขาสูกรวยไต และทอไต และเห็นสารเภสัชรังสีในกระเพาะ
ปสสาวะตั้งแต 3-10 นาทีหลังฉีด (รูปที่ 24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 24 ภาพถายการทํางานของไตในรายที่ปกติ ในรูป 5 นาทีหลังฉีดแสดงการกําหนดตําแหนงที่
สนใจที่ไตและแบคกราวนดที่อยูต่ํากวาไต (background) ของไตแตละขาง 
 

การศึกษาปริมาณวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร โดยการกําหนดตําแหนงที่ตองการศึกษาที่ไต
แตละขาง ทําใหสามารถหาคานับวัดในไตที่เปลี่ยนแปลงสัมพันธกับเวลา เมื่อนําคาดังกลาวมาสราง
กราฟแสดงการทํางานของไตแตละขาง จะไดกราฟที่แสดงการทํางานของไตแตละขางเรียกวา รีโน
แกรม (renogram) (รูปที่ 25) 
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รูปท่ี 25 รีโนแกรมของไตสองขางในรายที่ปกติ 
 
การใชประโยชนทางคลินิก 
 สามารถประเมินประสิทธิภาพการทํางานของไตแตละขาง ซ่ึงเปนขอเดนของการตรวจทาง
เวชศาสตรนิวเคลียร เนื่องจากการตรวจอื่นๆ ไมสามารถตรวจประสิทธิภาพการทํางานของไตแตละ
ขางได (รูปที่ 26) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 26 ภาพถายไตจากทางดานหลังในผูปวยที่มีไตซายขนาดเล็กและมีการสูญเสียการทํางานอยาง
มากแสดงโดยรีโนแกรมที่เกือบเปนเสนตรง สวนไตขวาทํางานปกติ 
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การตรวจตับและมาม (Liver-spleen imaging) 
ขอบงชี้ 

1.เพื่อตรวจรูปราง ขนาดและตําแหนงของตับและมาม 
2.เพื่อประเมินความผิดปกติในตับเชน เนื้องอกในตับ 
3. เพื่อวินิจฉัยแยกโรคการมีกอนในชองทองสวนบน 
4.เพื่อประเมินความผิดปกติในผูปวยโรคตับแข็ง (cirrhosis) และโรคตับอื่นๆ 

สารเภสัชรังสี เทคนิเชียม-99เอ็ม ฟยเตต (phytate) ฉีดเขาหลอดเลือดดํา 
กลไกการทํางานของสารเภสัชรังสี 

ทั้งตับและมามมีหนาที่หลายอยาง และมีหนาที่รวมกันคือทําหนาที่คอยจับสิ่งแปลกปลอม
ตางๆ ที่เขามาในรางกาย (phagocytosis) โดยเซลลที่ทําหนาที่ในระบบภูมิคุมกันของรางกาย เรียกวา 
เซลลเรติคิวโลเอ็นโดธีเลียล (reticuloendothelial cell) การจับและการกระจายตัวของสารเภสัชรังสี
เปนผลจากปริมาณเลือดที่มาเลี้ยงตับและมามรวมกับการทํางานของเซลลระบบภูมิคุมกันดังกลาว 
สารเภสัชรังสีสวนใหญจะถูกจับไวอยางรวดเร็วโดยเซลลระบบภูมิคุมกัน ที่อยูในตับ มาม และไข
กระดูก โดยรอยละ 80-90 ของสารเภสัชรังสีที่ฉีดจะถูกจับไวในตับ รอยละ 5-10 อยูในมาม และ
ปริมาณเล็กนอยที่เหลือจะอยูในไขกระดูกซึ่งมักมีปริมาณไมมากพอที่จะถายภาพเห็นไดในภาวะ
ปกติ 
ภาพถายในภาวะปกติ 
 พบการกระจายตัวของสารเภสัชรังสีอยางสม่ําเสมอทั่วทั้งตับและมาม โดยมีปริมาณสาร
เภสัชรังสีสะสมเดนชัดในตับกลีบขวา เนื่องจากมีปริมาตรของเซลลตับมากกวา สวนในกลีบซายมัก
มีปริมาณสารเภสัชรังสีนอยกวา (รูปที่ 27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 27 เทคนิเชียม-99เอ็ม ฟยเตต ในคนปกติ (ก. ดานหนา และ ข. ดานหลัง)พบการกระจายตัว
ของสารเภสัชรังสีอยางสม่ําเสมอทั่วทั้งตับและมาม 
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การใชประโยชนทางคลินิก  
 เปนการตรวจที่ใหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับขนาด รูปราง และตําแหนงของตับและมาม แมวา
อาจจะไมแสดงลักษณะทางกายวิภาคไดดีเทาการตรวจโดยเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร อัลตราซา
วนด และเครื่องกําธรแมเหล็กไฟฟา นอกจากนี้ยังใหขอมูลเกี่ยวกับการจับสารเภสัชรังสีโดยตับและ
มาม รวมทั้งไขกระดูก ตรวจการแพรกระจายของมะเร็งมาที่ตับ (รูปที่ 28) ความแมนยําจะสูงมากใน
ผูปวยที่มีการแพรกระจายจากมะเร็งลําไสใหญ กระเพาะอาหาร และตับออน สวนในกลุมมะเร็ง
ปอดความแมนยําของการตรวจจะลดลงเล็กนอย ในผูปวยโรคมะเร็งเตานมความแมนยําของการ
ตรวจจะอยูในระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 28 เทคนิเชียม-99เอ็ม ฟยเตต ในผูปวยที่มีการแพรกระจายของมะเร็งมาที่ตับ (ก. ดานหนา และ 
ข. ดานหลัง) แสดงกอนที่ไมจับสารเภสัชรังสีหลายตําแหนงในตับที่มีขนาดใหญ 
 

การตรวจการทํางานของตับและทางเดินน้ําดี (Hepatobiliary imaging) 
ขอบงชี้ 

1. วินิจฉัยการอักเสบเฉียบพลันของถุงน้ําดี 
2. ประเมินประสิทธิภาพการทํางานของถุงน้ําดี 
3. วินิจฉัยการรั่วของทางเดินน้ําดี 
4. วินิจฉัยแยกโรคในทารกที่มีอาการตัวเหลือง 
5. วินิจฉัยการอุดกั้นของทางเดินน้ําดี 

สารเภสัชรังสี เทคนิเชียม-99เอ็ม ดิสิดา (didida) ฉีดเขาหลอดเลือดดํา 
กลไกการทํางานของสารเภสัชรังสี 

สารเภสัชรังสีจะผานจากกระแสเลือดเขาสูเซลลตับ ตอมาถูกขับออกสูทางเดินน้ําดี ทําให
เห็นสารเภสัชรังสีในถุงน้ําดี และทอน้ําดีรวมที่ออกจากตับ สารเภสัชรังสีจะถูกขับลงสูลําไสเล็ก
สวนตนภายใน 1 ช่ัวโมงหลังฉีด 
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ภาพถายในภาวะปกติ 
พบการจับสารเภสัชรังสีที่ตับไดชัดเจนที่ 5 นาทีหลังฉีด ตอมาสารเภสัชรังสีจะถูกขับออก

จากตับสูทางเดินน้ําดี  ถุงน้ําดี และลงสูลําไสเล็กสวนตนภายใน 1 ช่ัวโมงหลังฉีด (รูปที่ 29) การที่มี
สารเภสัชรังสีในถุงน้ําดีเปนการยืนยันวาไมมีการอุดกั้นในทอถุงน้ําดี และผูปวยไมไดเปนถุงน้ําดี
อักเสบเฉียบพลัน 
การใชประโยชนทางคลินิก 
 อาการอักเสบเฉียบพลันของถุงน้ําดีมักมีสาเหตุจากการที่มีการอุดกั้นของทอถุงน้ําดี จึงพบ
การขับสารเภสัชรังสีลงสูทางเดินน้ําดีและลําไสเล็กสวนตนโดยไมมีการขับสารเภสัชรังสีเขาสูถุง
น้ําดี (รูปที่ 30) ในทารกแรกเกิดที่มีอาการตัวเหลือง จําเปนตองวินิจฉัยใหไดวามีสาเหตุจากการตีบ
ตันของทางเดินน้ําดี (biliary atresia) หรือไม เนื่องจากผลการผาตัดรักษาการตีบตันของทางเดินน้ําดี
จะไดผลดีถารีบทําการรักษาตั้งแตในชวงอายุ 3 เดือนแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 29 การตรวจทางเดินน้ําดีในรายที่ปกติ ในภาพ 15 นาทีหลังฉีดพบสารเภสัชรังสีในถุงน้ําดี 
(ลูกศร) และสารเภสัชรังสีที่ถูกขับลงมาอยูในลําไสเล็กสวนตน (ลูกศร) ในภาพ 1 ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 30 ในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันของถุงน้ําดีพบการขับสารเภสัชรังสีลงสูทางเดินน้ําดีและ
ลําไสเล็กสวนตนโดยไมมีสารเภสัชรังสีเขาสูถุงน้ําดี 
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การตรวจภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal bleeding imaging) 
ขอบงชี้ 

เพื่อวินิจฉัยวาผูปวยกําลังมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารหรือไม และอาจชวยกําหนด
ตําแหนงอยางคราวๆวาตําแหนงที่มีพยาธิสภาพนั้นอยูในทางเดินอาหารสวนใด เพื่อประโยชนใน
การวางแผนการรักษา 
สารเภสัชรังสี เทคนิเชียม-99เอ็ม ติดฉลากกับเม็ดเลือดแดง ฉีดเขาหลอดเลือดดํา 
กลไกการทํางานของสารเภสัชรังสี 

สารเภสัชรังสีจะอยูเฉพาะในหัวใจและหลอดเลือด 
ภาพถายในภาวะปกติ 

พบสารเภสัชรังสีในหัวใจ ตับ มาม และหลอดเลือด 
การใชประโยชนทางคลินิก 
 ถาผูปวยมีภาวะเลือดออกขณะตรวจ จะเห็นการสะสมของสารเภสัชรังสีในทางเดินอาหาร 
รวมทั้งมีการเคลื่อนตัวของสารเภสัชรังสีไปตามระบบทางเดินอาหร (รูปที่ 31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 31 ภาวะเลือดออกในลําไสใหญ พบการสะสมของสารเภสัชรังสีที่เพิ่มขึ้นรวมกับการเคลื่อน
ตัวของสารเภสัชรังสีไปตามลําไสใหญ (ลูกศร) 
 

การตรวจดวยแกลเลียม (Gallium imaging) 
ขอบงชี้ 

1. วินิจฉัยการอักเสบจาการติดเชื้อและมะเร็งในผูปวยกลุมภูมิคุมกันเสื่อม 
2. วินิจฉัยวามะเร็งที่เหลือหลังการรักษาเปนมะเร็งที่ยังมีชีวิตหรือเปนเพียงรอยแผลเปนที่

หลงเหลืออยู 
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3. วินิจฉัยผูปวยไขไมทราบสาเหตุ (FUO: fever of unknown origin) เพราะแกลเลียม-67 จะ
แสดงทั้งการติดเชื้อ, การอักเสบ และมะเร็งซึ่งมักเปนสาเหตุประมาณรอยละ 60 ของไขไมทราบ
สาเหตุ 
สารเภสัชรังสี แกลเลียม-67 ซิเตรต (citrate) ฉีดเขาหลอดเลือดดํา 
กลไกการทํางานของสารเภสัชรังสี 

กลไกการทํางานที่แนนอนยังไมเปนที่เขาใจนัก พบวาภายหลังฉีดแกลเลียม-67 จะรวมกับ
โปรตีนในเลือด และตอมาผานออกจากหลอดเลือดไปรวมกับโปรตีนที่อยูในเนื้อเยื่อและเม็ดเลือด
ขาว เชื่อกันวาแกลเลียม-67 ที่จับกับโปรตีนในเนื้อเยื่อ คือสาเหตุที่ทําใหมี แกลเลียม-67 อยูใน
ตําแหนงที่มีการอักเสบและการติดเชื้อ รวมกับมีการจับโดยเชื้อโรคที่เปนสาเหตุของการติดเชื้อ 
กลไกการจับแกลเลียม-67 เขาไปในเนื้องอกก็ยังไมกระจางเชนกัน เชื่อวาโปรตีนในเลือดจะเปน
ตัวนําแกลเลียม-67 ไปสูตําแหนงของเนื้องอก และเขาไปอยูในไลโซโซม (lysosomes) ของเซลล
เนื้องอก 
ภาพถายในภาวะปกติ 
 พบการจับสารเภสัชรังสีในไขกระดูก, มาม, ตอมน้ําตา, ตอมน้ําลาย, ตับ, มาม, ลําไสโดย
เฉพาะที่ลําไสใหญ, ไตและกระเพาะปสสาวะ (รูปที่ 32) ในเพศชายอาจพบการจับสารเภสัชรังสีใน
อัณฑะ สวนในเพศหญิงอาจพบสารเภสัชรังสีในเตานม โดยเฉพาะในสตรีที่อยูในชวงมีระด,ู กําลัง
ตั้งครรภ, หรืออยูในระยะใหนมบุตร, และในสตรีไดรับยาเม็ดคุมกําเนดิ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 32 การตรวจดวยแกลเลียมในรายที่ปกติ 
 
การใชประโยชนทางคลินิก 

มีประโยชนในการตรวจเนื้องอกหลายชนิดไดแก มะเร็งตอมน้ําเหลือง (รูปที่ 33), มะเร็ง
ปอด, มะเร็งตับ, เมลาโนมา (melanoma), มะเร็งอัณฑะ เปนตน พบการจับแกลเลียม-67 ในบริเวณที่
มีการติดเชื้อและการอักเสบ เชนในวัณโรคปอด เปนตน 
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รูปท่ี 33 แสดงการสะสมของสารเภสัชรังสีในตอมน้ําเหลืองที่โตผิดปกติหลายตําแหนง เชนที่
บริเวณคอ ทรวงอก และที่ขาหนีบ (ลูกศร) เนื่องจากมะเร็งตอมน้ําเหลือง 
 

CEA Imaging 
ขอบงชี้ 

เปนการตรวจในผูปวยมะเร็งลําไสใหญเพื่อ 
1. วินิจฉัยพยาธิสภาพที่ตับซึ่งตรวจพบโดยเอกซเรยคอมพิวเตอรหรืออัลตราซาวด 
2. วินิจฉัยการแพรกระจายของโรคในผูปวยที่มีการกลับเปนซ้ํา 

สารเภสัชรังสี อินเดียม-111 หรือเทคนิเชียม-99เอ็ม ติดฉลากกับแอนติซีอีเอ (anti-CEA) ฉีดเขา
หลอดเลือดดํา 
กลไกการทํางานของสารเภสัชรังสี 

แอนติบอดีเปนโปรตีนที่ถูกสรางจากระบบภูมิคุมกัน เพื่อตอบสนองตอการมีส่ิง
แปลกปลอมที่เรียกวาแอนติเจนเขาสูรางกาย โดยแอนติบอดีจะทําปฏิกิริยาเพื่อทําลายแอนติเจน เมื่อ
ฉีดแอนติเจนเขารางกายหนู จะกระตุนใหเกิดการสรางแอนติบอดี สามารถนําแอนติบอดีที่เกิด
ขึ้นมาใชในการตรวจ เชน แอนติซีอีเอ แอนติบอดีในการตรวจมะเร็งลําไสใหญ เนื่องจากที่ผิวเซลล
ของมะเร็งลําไสใหญสวนใหญจะมีซีอีเอ (CEA หรือ carcinoembryonic antigen) ซ่ึงจะจับอยาง
จําเพาะกับแอนติซีอีเอ แอนติบอดีซ่ึงเปนโปรตีนที่ถูกสรางจากเซลลของระบบภูมิคุมกันในหนู
ดังกลาวแลว 
ภาพถายในภาวะปกติ 
 พบสารเภสัชรังสีในตับ, มาม, ไต, ไขกระดกู และในหลอดเลือด (รูปที่ 34) 
การใชประโยชนทางคลินิก 
ถามีการจับสารเภสัชรังสีในพยาธิสภาพในตับที่ตรวจพบจากเอกซเรยคอมพิวเตอร แสดงวาเปนการ
แพรกระจายของมะเร็งลําไสใหญ (รูปที ่ 35) ถากอนมีขนาดใหญอาจพบการจับสารเภสัชรังสีที่
บริเวณขอบของกอน 
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รูปท่ี 34 เทคนิเชียม-99เอ็ม ตดิฉลากกับแอนติซีอีเอ ในรายที่ปกติ (ภาพนี้ไดรับความอนุเคราะหจาก 
รศ. นพ. ธวัชชัย ชัยวฒันรัตน สาขาเวชศาสตรนิวเคลียร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 35 เทคนิเชียม-99เอ็ม ติดฉลากกับแอนติซีอีเอ ในผูปวยที่มีการแพรกระจายของมะเร็งมาที่ตับ
(ลูกศร) (ภาพนี้ไดรับความอนุเคราะหจาก รศ. นพ. ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน สาขาวิชาเวชศาสตร
นิวเคลียร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
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การรักษาทางเวชศาสตรนิวเคลียร 
 มีการใชสารไอโอดีนรังสีในการรักษาโรคไทรอยดเปนพิษ และมะเร็งไทรอยดมานานกวา 
50 ป และในปจจุบันเริ่มมีการนําสารเภสัชรังสีอีกหลายชนิดมาใชในการรักษาโรค เนื่องจากสาร
เภสัชรังสีที่ใชมีความจําเพาะตอเนื้อเยื่อที่จะใหการรักษา จึงมีผลใหเนื้อเยื่อนั้นไดรับปริมาณรังสี
อยางเต็มที่ ขณะเดียวกันเนื้อเยื่ออ่ืนที่อยูขางเคียงจะไดรับรังสีไมสูง จึงลดอันตรายของรังสีตอ
เนื้อเยื่อปกติ และทําใหสามารถบริหารสารเภสัชรังสีซํ้าไดหลายคร้ังเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยไมตองกังวลวาจะทําใหเกิดผลแทรกซอนตอเนื้อเยื่อปกติอ่ืนๆ 
 

การรักษาไทรอยดเปนพิษดวยไอโอดีนรังสี 
(Radioiodine therapy for hyperthyroidism) 

 ภาวะไทรอยดเปนพิษ คือภาวะที่ตอมไทรอยดสรางไทรอยดฮอรโมนมากผิดปกติ ทําให
ผูปวยมีอาการหลายชนิดเชน น้ําหนักลด, เหนื่อยงาย, ใจสั่น, ขี้รอน, ตอมไทรอยดโต, และตาโปน 
เปนตน สวนใหญการรักษาไทรอยดเปนพิษมักเริ่มดวยการใหยาตานฤทธิ์ไทรอยด (antithyroid 
drug) ซ่ึงจะเห็นผลการรักษาไดคอนขางเร็ว โดยยาทําใหมีการหลั่งไทรอยดฮอรโมนสูกระแสเลือด
ลดลงชั่วคราว และถาสภาวะความผิดปกติที่กระตุนใหมีการหลั่งไทรอยดฮอรโมนมากผิดปกตินั้น
หยุดลง ตอมไทรอยดก็จะปรับการหลั่งฮอรโมนใหกลับเขาสูระดับปกติ ทําใหผูปวยหายจากภาวะ
ไทรอยดเปนพิษ การรักษาอีกวิธีหนึ่งคือการผาตัดตอมไทรอยดออกบางสวน ซ่ึงมักใชการรักษานี้
ในผูปวยที่มีตอมไทรอยดโต สวนการรักษาดวยไอโอดีน-131 แมวาจะไดผลชากวาการรักษาดวยยา
ตานฤทธิ์ไทรอยด แตก็มีขอดีหลายประการเชน ราคาไมแพง มีความปลอดภัยสามารถบริหารได
แมกระทั่งในผูปวยที่มีประวัติแพอาหารทะเล วิธีการบริหารใหแกผูปวยทําไดสะดวกโดยการกิน 
ไอโอดีน-131 ถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารไดดี จะเขาไปสะสมอยูในตอมไทรอยดอยาง
รวดเร็ว  และถูกเซลลของตอมไทรอยดนําไปสรางเปนไทรอยดฮอรโมนสะสมไวในตอมไทรอยด
เชนเดียวกับไอโอดีนจากธรรมชาติ  ไอโอดีน-131 จะสลายตัวใหอนุภาคเบตาซึ่งจะเดินทางเปน
ระยะทางสั้นๆ นอยกวา 2  มิลลิเมตร ทําใหผลของรังสีจากอนุภาคเบตามีเฉพาะตอตอมไทรอยด
โดยไมมีผลตอเนื้อเยื่อปกติที่อยูขางเคียง 
ขอบงชี้ 

เพื่อรักษาไทรอยดเปนพิษที่มีสาเหตุจาก 
1. ไทรอยดเปนพิษชนิดที่ตอมไทรอยดโตสม่ําเสมอทั้งตอม (diffuse toxic goiter) 
2. ไทรอยดเปนพิษจากการทํางานของกอนเนื้องอกชนิดกอนเดี่ยว (toxic adenoma) 
3. ไทรอยดเปนพิษจากการทํางานของกอนเนื้องอกหลายกอน (multinodular toxic goiter) 
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ขอหามใช 
1. สตรีกําลังตั้งครรภ 

 2. มารดาที่กําลังอยูในระยะใหนมบุตรเพราะ ไอโอดีน-131 ถูกขับออกทางน้ํานม 
สารเภสัชรังสี ไอโอดีน-131 โดยการกิน 
กลไกการทํางานของสารเภสัชรังสี 
 กอนการรักษาควรตรวจความสามารถในการจับไอโอดีนรังสีของตอมไทรอยด (24 hr I-
131 uptake) วาตอมไทรอยดสามารถจับไอโอดีน-131ไดเพียงพอที่จะใหการรักษาดวยไอโอดีน-131  
 การบริหารไอโอดีน-131 ในขนาดรักษาไทรอยดเปนพิษนี้ จะทําใหเกิดการอักเสบ 
(inflammatory response) ในเนื้อเยื่อของตอมไทรอยด ตอมาจะเกิดการตายของเซลล ในที่สุดอาจ
เกิดการฝอ (atrophy) และพังผืด (fibrosis) รวมกับการอักเสบเรื้อรัง (chronic inflammatory 
response) โดยผลที่เกิดขึ้นจะมากหรือนอยข้ึนกับปริมาณไอโอดีน-131 ที่ใชรักษา และความไวตอ
รังสี (radiosensitive) ของเซลลไทรอยดในผูปวยแตละราย 
ผลการรักษา 
 ประสิทธิภาพสูงสุดของผลการรักษามักเกิดใน 3-4 เดือน สุดทายจะเห็นผลชัดเจนใน 6-9
เดือนหลังรักษา อัตราการรักษาหายขึ้นกบัปริมาณรังสีที่เขาไปในตอมไทรอยด จากขอมูลผูปวย
ไทรอยดเปนพษิ 387 รายที่มารับการรักษาดวยไอโอดีนรังส ี ที่สาขาเวชศาสตรนิวเคลียร 
โรงพยาบาลศิริราช ในระหวาง พ.ศ. 2542- พ.ศ. 2544 (มีผูปวยมารับการรักษาทั้งหมดรวม 760 ราย 
แตผูปวย 373 รายที่เหลือ ไมไดนํามาศกึษาเนื่องจากมขีอมูลไมครบถวน) ภายหลังการรักษาดวย
ไอโอดีนรังสีคร้ังแรก พบวาประมาณรอยละ 36 ของผูปวยหายจากภาวะไทรอยดเปนพิษ รอยละ 42 
ยังคงมีอาการไทรอยดเปนพษิซึ่งอาจใหการรักษาซ้ําดวยไอโอดีนรังสี และประมาณรอยละ 22 เกดิ
ภาวะไทรอยดทํางานนอย (primary hypothyroidism) มีรายงานวาผูปวยไทรอยดเปนพษิมักเกดิภาวะ
ไทรอยดทํางานนอยประมาณ 6-12 เดือนหลังรักษาดวยไอโอดีนรังสี แตก็อาจพบไดตั้งแตใน
ระยะแรกหรือเกิดเปนเวลานานหลังการรักษา Malone และคณะพบวาอุบัติการณของการเกิดภาวะ
ไทรอยดทํางานนอยในระยะแรกสัมพันธกบัปริมาณรังสีที่ไดรับ สวนอุบัติการณของภาวะไทรอยด
ทํางานนอยที่เกิดเปนเวลานานหลังการรักษานั้นไมขึน้กบัปริมาณของไอโอดีนรังสีที่ใชรักษา แต
อาจสัมพันธกบัการดําเนินโรคของผูปวย และพบผลทํานองเดียวกนันีใ้นผูปวยที่ไดรับการรักษาดวย
การผาตัด เนือ่งจากไมสามารถพยากรณไดวาผูปวยรายใดจะเกดิภาวะไทรอยดทํางานนอย รวมทัง้
ไมสามารถคาดหมายวาจะเกดิภาวะไทรอยดทํางานนอยเมื่อใด ดังนัน้การตรวจตดิตามผลภายหลงั
การรักษาดวยไอโอดีน-131 จึงมีจุดมุงหมายที่จะวินจิฉัยภาวะไทรอยดทํางานนอยที่อาจจะเกดิขึ้น 
และแพทยจะใหการรักษาโดยการใหไทรอยดฮอรโมนทดแทน เพื่อใหระดับไทรอยดฮอรโมนอยู
ในระดับปกต ิ ตั้งแตเร่ิมมกีารใชไอโอดนีรังสีรักษาไทรอยดเปนพษิจนถึงปจจุบันนีย้ังไมมีรายงาน
การเกิดมะเร็งไทรอยดในผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยไอโอดีนรังสี 
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การรักษามะเร็งไทรอยดดวยไอโอดีนรังสี 
(Radioiodine therapy for differentiated thyroid carcinoma) 

มะเร็งไทรอยดเปนมะเร็งที่พบไดบอยที่สุดของมะเร็งตอมไรทอ มีรายงานวาพบอุบัติการณ
ประมาณรอยละ 0.5-1.5 ของมะเร็งทั้งหมด มะเร็งไทรอยดแตละชนิดมีรุนแรงแตกตางกันมาก เชน
ชนิดแพพิลารีย (papillary) ซ่ึงเปนมะเร็งชนิดที่มีลักษณะคลายคลึงเนื้อเยื่อไทรอยดปกติ (well 
differentiated) มีการพยากรณโรคดี จนถึงชนิดที่เซลลมีลักษณะตางจากเนื้อเยื่อไทรอยดปกติอยาง
ชัดเจน (undifferentiated) ซ่ึงมักเกิดในผูสูงอายุและมีการพยากรณโรคเลว จากรายงานของสถาน
วิทยามะเร็งโรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2544 มีผูปวยใหมมารับการตรวจทั้งหมด 141,545 ราย เปน
ผูปวยใหมที่เปนโรคมะเร็ง 3,981 ราย คิดเปนรอยละ 2.81 พบผูปวยมะเร็งไทรอยดคิดเปนรอยละ 
1.61 ของผูปวยมะเร็งทั้งหมด 

มะเร็งไทรอยดชนิดที่มีลักษณะคลายคลึงเนื้อเยื่อไทรอยดปกติ แบงไดเปน 2 กลุมใหญคือ 
1. มะเร็งไทรอยดชนิดแพพิลารีย รวมทั้ง ชนิดแพพิลารีย-ฟอลลิคูลาร (mixed papillary-

follicular) 
2. มะเร็งไทรอยดชนิดฟอลลิคูลาร (follicular) 
มะเร็งไทรอยดชนิดที่มีลักษณะคลายคลึงเนื้อเยื่อไทรอยดปกตินี้เปนมะเร็งกลุมที่มีการ

ตอบสนองดีตอการรักษา การรักษาเริ่มแรกคือการผาตัด แตเนื่องจากการดําเนินโรคของมะเร็ง
ไทรอยดมักมีการลุกลามออกนอกตอมไทรอยด รวมทั้งพบวาประมาณรอยละ 20 ของมะเร็งชนิด
แพพิลารีย และรอยละ 10 ของมะเร็งชนิดฟอลลิคูลารมักมีการแพรกระจายในตอมไทรอยด ดังนั้น
เพื่อใหผูปวยหายจากโรคและปองกันการเกิดโรคซ้ํา หรืออยางนอยที่สุดเพื่อปองกันการลุกลามของ
โรค จึงตองทําลายมะเร็งที่อาจหลงเหลือหลังการผาตัดใหหมดดวยการใหไอโอดีน-131หลังการ
ผาตัด รวมกับการรับประทานไทรอยดฮอรโมนตลอดชีวิต 
ขอบงชี ้

1. เพื่อทําลายเนื้อเยื่อไทรอยดที่เหลือหลังการผาตัด (รูปที่ 36) 
2. รักษามะเร็งไทรอยดชนดิฟอลลิคูลารและแพพิลารียที่มีการแพรกระจายไปที่อวยัวะอ่ืน 

หรือมีการกลบัเปนใหม (recurrent) (รูปที่ 37, 38 และ 39) 
ขอหามใช 
 1. สตรีที่กําลังตั้งครรภ 

2. สตรีที่กําลังอยูในระยะใหนมบุตร 
สารเภสัชรังสี ไอโอดีน-131 โดยการกิน 

 
 



 48

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 36 ภาพถายทั้งตัวภายหลังการรักษาดวยไอโอดีนรังสี แสดงการจับสารเภสัชรังสีปริมาณสูงที่
เนื้อเยื่อไทรอยดที่เหลือหลังการผาตัด (ลูกศร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        ก.                             ข. 
รูปท่ี 37 ภาพถายทั้งตัว (ก. ดานหนา และ ข. ดานหลัง) ภายหลังการรกัษาดวยไอโอดีนรังสี แสดง
การจับสารเภสัชรังสีที่เนื้อเยื่อไทรอยดทีเ่หลือหลังการผาตัด (ลูกศรสีแดง) และตอมน้ําเหลืองใน
ทรวงอก (ลูกศรสีน้ําเงิน) จากการแพรกระจายของมะเร็งมาที่ตอมน้ําเหลือง 
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                                                                  ก.                             ข. 
รูปท่ี 38 ภาพถายทั้งตัว (ก. ดานหนา และ ข. ดานหลัง) ภายหลังการรกัษาดวยไอโอดีนรังสี แสดง
การจับสารเภสัชรังสีที่เนื้อเยื่อไทรอยดทีเ่หลือหลังการผาตัด (ลูกศรสีขาว) และการจับสารเภสัชรังสี
ในตําแหนงทีม่ีการแพรกระจายของมะเร็งไปที่เยื่อหุมปอดขางขวา (หวัลูกศรสีเขียว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 39 การถายภาพทั้งตัวทั้งดานหนาและดานหลัง ภายหลังการรักษาดวยไอโอดีนรังสี แสดงการ
จับสารเภสัชรังสีปริมาณสูงในตําแหนงที่มีการแพรกระจายของมะเร็งที่กระดูกหลายตําแหนง 
(ลูกศร) 
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กลไกการทํางานของสารเภสัชรังสี 
 ไอโอดีน-131จะทําลายทั้งเนื้อเยื่อไทรอยดปกติและเซลลมะเร็งที่อาจหลงเหลืออยูดวย
รังสีเบตา 
ขอแนะนําสําหรับผูปวยภายหลังไดรับการรักษาดวยไอโอดีน-131 
1. ในชวง 24 ชม. หลังไดรับไอโอดีน-131 ควรดื่มน้ํามากๆ และถายปสสาวะบอยๆ 
2. ในชวง 1 สัปดาห หลังไดรับไอโอดีน-131 ควรปฏิบัติตัวดังนี้ 

ก) หลีกเลี่ยงการอยูใกลชิดสตรีที่กําลังตั้งครรภ ทารกและเด็กเล็ก 
ข) งดการใหนมบุตร 
ค) อยานอนรวมเตียงกับคูสมรส 
ง) ไมควรไปชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรหรือรับประทานอาหารในภัตตาคาร 
จ) ไมควรเดินทางดวยรถโดยสารประจําทาง ถาตองใชเวลาเดินทางนานกวาหนึ่งชั่วโมง 
ฉ) ควรหยุดไปทํางานนอกจากจะไดรับอนุญาตจากแพทยหรือนักฟสิกส 
ช) ไมควรใชภาชนะสําหรับรับประทานอาหารและชอนสอมรวมกับบุคคลอื่นๆในครอบครัว 

3. ในชวง 6 เดือนหลังไดรับไอโอดีน-131 ตองคุมกําเนิด 
ผลการรักษา 
 ผูปวยมกัตอบสนองตอการรักษาดีถามะเร็งมีขนาดเล็กและอยูเฉพาะที่ จากรายงานของศูนย
มะเร็ง Memorial Sloane-Kettering ประเทศสหรัฐอเมริกา พบอัตราที่ผูปวยรักษาหายเปนรอยละ 95 
ในกลุมผูปวยอายุนอยกวา 40 ป และรอยละ 50 ในผูปวยอายุมากกวา 40 ป จากการศึกษา
ผลการรักษาดวยไอโอดีนรังสีในผูปวยที่มีการแพรกระจายของมะเร็งไทรอยดไปที่ปอดและหรือ
กระดูก ที่มารับการรักษาที่สาขาวิชาเวชศาสตรนิวเคลียร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ชวงป 
พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2545 รวม 82 ราย พบวาผูปวยที่มีการแพรกระจายของมะเร็งไปเฉพาะที่ปอดบาง
รายมีโอกาสรักษาใหหายจากโรคได แมในรายที่ไมสามารถรักษาใหหายก็พบวาการรักษาดวย
ไอโอดีนรังสีเปนการรักษาที่ชวยบรรเทาอาการ โดยพบวารอยละ 56 ของผูปวยที่มีการแพรกระจาย
ของมะเร็งไปเฉพาะที่กระดูก รอยละ 43 ของผูปวยที่มีการแพรกระจายของมะเร็งไปเฉพาะที่ปอด 
และรอยละ 41 ของผูปวยที่มีการแพรกระจายของมะเร็งไปทั้งที่กระดูกและปอด มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
หลังไดรับไอโอดีนรังสี 
 

การบรรเทาอาการปวดกระดูกจากการมีมะเร็งแพรกระจายมาที่กระดูก 
(Palliative therapy for metastatic bone cancer pain) 

 การมีมะเร็งแพรกระจายไปที่กระดูกเปนสาเหตุของอาการปวดที่พบบอยที่สุดในผูปวย
มะเร็ง และยังนําไปสูพยาธิสภาพอื่นๆ เชน การเคลื่อนไหวไมได (immobility), กระดูกหักใน



 51

ตําแหนงที่มีการแพรกระจายของมะเร็ง (pathological fracture), ภาวะไขกระดูกลมเหลว (bone 
marrow failure), อาการของระบบประสาท (neurological symptoms), ระดับซีรัมแคลเซียมสูง
ผิดปกติ (hypercalcemia) จนถึงเปนสาเหตุการตายที่สําคัญ มากกวารอยละ 80 ของมะเร็งที่ลุกลาม
มาที่กระดูกมีสาเหตุมาจากมะเร็งของอวัยวะตอไปนี้คือ มะเร็งตอมลูกหมาก, เตานม และปอด ซ่ึง
มากกวารอยละ 50 ของผูปวยเหลานี้จะมีอาการปวดจากการที่มีมะเร็งแพรกระจายมาที่กระดูก 
มะเร็งอื่นๆ ที่อาจพบมีการแพรกระจายมาที่กระดูกไดแก มะเร็งของไต, ตอมไทรอยด, กระเพาะ
ปสสาวะ, ปากมดลูก, เยื่อบุมดลูกและตับออน เปนตน 
 มีวิธีการบรรเทาอาการปวดหลายวิธี เชน การใชยาแกปวด การรักษาดวยเคมีบาํบัด และการ
ฉายรังสี เปนตน สวนการใชสารเภสัชรังสีเปนการรักษาอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะชวยบรรเทาอาการปวด 
ทําใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตในชวงสุดทายดีขึ้น และอาจชวยใหผูปวยมีโอกาสมีชีวิตอยูนานขึ้น ที่
สําคัญคือสารเภสัชรังสีที่ใชจะมีความจําเพาะตอมะเร็งที่แพรกระจายมาที่กระดูกโดยจะไมไปสู
อวัยวะอื่น จึงมีโอกาสนอยที่จะเกิดอันตรายตออวัยวะอื่นจากการรักษาโดยวิธีนี้ สารเภสัชรังสีที่
นํามาใชมีหลายชนิด (ตารางที่ 1) 
 ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะสารเภสัชรังสีที่มีการผลิตในประเทศไทย โดยกองผลิตไอโซโทป 
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ คือ ซามาเรียม-153 เอตทีลีนไดเอมีนเตตราเมททิลฟอสฟอนิก แอซิด 
หรือ ซามาเรียม-153 อีดีทีเอ็มพี (Samarium-153 ethylenediaminetetramethylenephophonic acid 
หรือ Sm-153 EDTMP) 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคุณสมบัติของสารเภสัชรังสีที่ใชบรรเทาอาการปวดจากมะเร็งแพรกระจาย
มาที่กระดูก 
 
สารเภสัชรังสี คาคร่ึงชีวิต

ทางฟสิกส 
 

พลังงาน 
เบตา  

(เมกาอิ 
เลคตรอน
โวลต) 

พลังงาน 
แกมมา 

(กิโล 
อิเลคตรอน 
โวลต) 

สารประกอบที่
นํามาติดฉลาก 

ปริมาณร อย
ละของผูปวย
ท่ีตอบสนอง
ตอการรักษา 

ก า ร เ กิ ด
พิ ษ จ า ก
การรักษา 
(toxicity) 

ฟอสฟอรัส-32 
 
สตรอนเชียม -
89 
รีเนียม-186 
ซามาเรียม-153 

14.3 วัน 
 

50.6 วัน 
 

89 ชม. 
46.3 ชม. 

1.71 
 

1.46 
 

1.07 
0.84 

0 
 
0 
 

137 (9%) 
103 (29%) 

ฟอสเฟต 
ออรโธฟอสเฟต 
คลอไรด 
 
เอชอีดีพี 
อีดีทีเอ็มพี 

+(50-90%) 
 

+(50-90%) 
 

+(80%) 
+(>80%) 

++ 
 

+ 
 

+ 
+ 
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ขอบงชี้ 
 เพื่อบรรเทาอาการปวดจากการมีมะเร็งแพรกระจายที่กระดูก ตําแหนงที่มีพยาธิสภาพนั้น
จะตองมีการจับ เทคนิเชียม-99เอ็ม เอ็มดีพี ผูปวยที่เหมาะจะไดรับการรักษาดวยวิธีนี้คือ ผูปวยที่แม
ไดรับการรักษาอื่นๆตามมาตรฐานแลว ยังคงมีอาการปวดกระดูก 
ขอหามใช 
 1. อาการปวดเกิดจากสาเหตุอ่ืน ไมใชการแพรกระจายของมะเร็งมาที่กระดูก 
 2. มีเม็ดเลือดขาวหรือเกร็ดเลือดต่ํา 
 3. มีแนวโนมที่จะเกิดการกดไขสันหลัง หรือแนวโนมที่จะเกิดการหักของกระดูก โดยพบมี
การทําลายเปลือกนอก (cortex) ของกระดูกมากกวารอยละ 50 
 4. ผูปวยที่มีการทํางานของไตผิดปกติ อาจตองลดปริมาณของสารเภสัชรังสี 
 5. สตรีตั้งครรภ หรือ สตรีกําลังใหนมบุตร 
 6. มีประวัติแพสารประกอบ อีดีทีเอ็มพี (EDTMP) หรือ สารประกอบฟอสฟอเนต 
(phosphonate) 
 7. ผูปวยที่ไดรับเคมีบําบัด หรือการฉายรังสีแบบครึ่งตัว (hemi-body external radiation) 
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห 
 8. ไดรับการรักษาดวยยาที่มีสวนประกอบของฟอสฟอเนต (เชน pamidronate) ในระยะ 2-3 
วันกอนการรักษา เนื่องจากยาเหลานี้จะเขาไปจับกับกระดูกในตําแหนงเดียวกับสารเภสัชรังสี ทําให
ประสิทธิภาพการรักษาลดลง 
สารเภสัชรังสี 
 สารตนกําเนิดในการเตรียมซามาเรียม-153 จากเตาปฏิกรณปรมาณู คือซามาเรียม-152 
พบวาซามาเรียม-153 มีคร่ึงชีวิตทางฟสิกส 46.3 ช่ัวโมง (1.93 วัน) สลายตัวใหอนุภาคเบตาพลังงาน 
640 กิโลอิเลคตรอนโวลต (รอยละ30), 710 กิโลอิเลคตรอนโวลต (รอยละ50), 810 กิโลอิเลคตรอน
โวลต (รอยละ 20) และรังสีแกมมาพลังงาน 103  กิโลอิเลคตรอนโวลต (รอยละ28) จึงทําใหสามารถ
ถายภาพการกระจายตัวของสารเภสัชรังสีในรางกายได (รูปที่ 40) การติดฉลากซามาเรียม-153 กับอี
ดีทีเอ็มพี ไดเปน ซามาเรียม-153 อีดีทีเอ็มพีเพื่อใชบรรเทาอาการปวดกระดูก 
กลไกการทํางานของสารเภสัชรังสี 
 ภายหลังฉีดเขาหลอดเลือดดํา สารเภสัชรังสีจะถูกจับเขาสูกระดูกอยางรวดเร็วโดยเฉพาะใน
ตําแหนงที่มีการแพรกระจายของมะเร็งมาที่กระดูก สวนของสารเภสัชรังสีที่ไมถูกจับไวในกระดูก
จะถูกขับออกทางไตโดยถูกขับออกเกือบสมบูรณภายใน 6 ช่ัวโมง หลังฉีด 

ผลแทรกซอนอาจทําใหเกิดการกดการทํางานของไขกระดูกชั่วคราว โดยพบมีจํานวนเม็ด
เลือดขาวและเกร็ดเลือดลดลงชั่วคราว 
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รูปท่ี 40 ก) การตรวจกระดูกดวยเทคนิเชียม-99เอ็ม เอ็มดีพี ในผูปวยมะเร็งปอดที่มีอาการปวด
กระดูกจากการแพรกระจายของมะเร็ง ข) แสดงลักษณะการกระจายตัวของซามาเรียม-153 อีดีทีเอ็ม
พีซ่ึงมีลักษณะเดียวกับการกระจายตัวของเทคนิเชียม-99เอ็ม เอ็มดีพี  
 
ผลการรักษา 
 รอยละ 70-80 ของผูปวยจะตอบสนองตอการรักษา โดยอาจตอบสนองบางสวน (ลด
ปริมาณยาแกปวดที่ใช) หรือตอบสนองอยางสมบูรณ (สามารถหยุดใชยาแกปวด) ภายใน 5-10 วัน
หลังฉีด ซ่ึงเปนขอดีที่ผูปวยตอบสนองตอการรักษาอยางรวดเร็ว ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผูปวยตอบสนอง
ตอการรักษานานประมาณ 2-4 เดือน มีรายงานวาพยาธิสภาพของการแพรกระจายของมะเร็งมาที่
กระดูกในผูปวยบางรายมีการลดลงทั้งขนาดและจํานวนภายหลังรักษา ในรายที่ตอบสนองตอการ
รักษาถาผูปวยกลับมีอาการปวดอีกสามารถทําการรักษาซ้ําได 
 

การรักษามะเร็งตับดวยไอโอดีนรังสีติดฉลากกับลพิิโอดอล 
(Radioiodine labeled lipiodol therapy in liver cancer) 

 ในผูปวยมะเร็งตับปฐมภูมิ (hepatocellular carcinoma) นั้น วิธีการรักษาที่จะชวยใหผูปวยมี
อายุยืนยาวขึ้นที่มีอยูในปจจุบันคือ การผาตัด แตมีขอจํากัดคือ เนื้องอกนั้นจะตองมีขนาดเล็กและ
ควรมีเพียงรอยโรคเดียว จึงทําใหกลุมผูปวยที่จะมีโอกาสไดรับการรักษาโดยการผาตัดมีไดเพียงรอย
ละ 1-8 ของผูปวยทั้งหมดเทานั้น สวนการรักษาโดยวิธีอ่ืนแมวาจะมีหลายแบบเชน การฉายรังสี 
การบริหารเคมีบําบัด การปลูกถายตับ หรือการใชฮอรโมนก็ตาม มักพบวาผลการรักษาไดผลไมคอย
ดี  
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ในป พ.ศ. 2528 มีรายงานของกลุมนักวิจัยจากญี่ปุนที่นําลิพิโอดอล (lipiodol) มาใชเปนสาร
ทึบรังสีในการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรของมะเร็งตับ พบวามีการคงคาง (retention) ของลิพิโอดอล
อยูในหลอดเลือดของเนื้อมะเร็ง จึงไดนํามาใชฉีดเพื่อเพิ่มความไวในการวินิจฉัยมะเร็งตับ 

เนื่องจากลิพิโอดอลนี้เปนสารประกอบซึ่งมีปริมาณไอโอดีนคอนขางสูงอยูในรูปของ 
iodinated fatty acid ethyl esters จึงทําใหสามารถนํามาติดฉลากกับไอโอดีน-131 ไดเปนสารเภสัช
รังสี ไอโอดีน-131 ลิพิโอดอลสําหรับรักษามะเร็งตับ 
ขอบงชี้ 

มะเร็งตับปฐมภูมิที่ไมสามารถไดรับการรักษาโดยการผาตัด 
ขอหาม 
 1. สตรีตั้งครรภ 
 2. สตรีกําลังใหนมบุตร 
 3. ผูปวยมะเร็งตับที่เปน Okuda ระยะ III ซ่ึงมีอาการ 3 หรือ 4 อยาง ตอไปนี้ไดแก 
ระดับอัลบูมินในซีรัม (albumin) <30 กรัม/ลิตร, บิลิรูบิน (bilirubin) > 30 มก/ลิตร, ขนาดเนื้องอก
มากกวารอยละ 50 ของเนื้อตับทั้งหมด, มีน้ําในชองทอง (ascites) 

4. สภาวะของผูปวยไมสามามารถอยูในหองแยกเพียงลําพัง 
5. มีเกร็ดเลือด < 20,000/มิลลิลิตร 
6. มีภาวะการหายใจ/ไตลมเหลวอยางรุนแรง 
7. มีประวัติแพไอโอดีน 
8. มีขอหามตอการตรวจสวนหลอดเลือดแดงตับ (hepatic angiogram) 

สารเภสัชรังสี 
ไอโอดีน-131 ลิปโอดอล ฉีดทางหลอดเลือดแดงตับ 

กลไกการทํางานของสารเภสัชรังสี 
 หลังฉีดเขาหลอดเลือดแดงตับ ไอโอดีน-131 ลิปโอดอลจะกระจายไปตามหลอดเลือดแดง 
เขาสูเนื้องอกและจะคงคาง (stagnate) อยูในหลอดเลือดฝอยของเนื้องอก สวนที่เหลือจะกระจายตัว
อยูในเนื้อตับปกติ (ซ่ึงจะถูกขจัดไปอยางรวดเร็วในเวลาตอมา) และในปอด ไมพบการจับสารเภสัช
รังสีในตอมไทรอยดหรือไขกระดูก (รูปที่ 41) 
 การรักษาเกิดจากอนุภาคเบตาที่ไดจากการสลายตัวของไอโอดีน-131 ซ่ึงเดินทางได
ระยะทางเฉลี่ยในเนื้อเยื่อประมาณ 0.5 มม. จึงทําใหมีการฆาเซลลมะเร็งที่อยูรอบๆหลอดเลือดของ
เนื้องอก ตางจากการรักษาโดยการฉีดเคมีบําบัดและอุดหลอดเลือดแดงที่เล้ียงกอนมะเร็ง 
(chemoembolization) ซ่ึงจะทําใหเซลลมะเร็งตายเนื่องจากการขาดเลือดมาเลี้ยง (ischemia) 
 การบริหารสารเภสัชรังสีซํ้า ควรมีระยะหาง 10-12 สัปดาหในชวงปแรก การตัดสินใหการ
รักษาซ้ําอาศัยการประเมินดูจากการตอบสนองของเนื้องอกภายหลังรักษา 
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รูปท่ี 41 ภาพถายทัง้ตวัหลังฉดีไอโอดนี-131 ลิพิโอดอลเขาทางหลอดเลือดแดงตับในผูปวยมะเร็งตับ
แสดงการสะสมของสารเภสชัรังสีในกอนมะเร็งตับ และมีสารเภสัชรังสีปริมาณเล็กนอยในปอดทัง้
สองขาง 
 
ผลการรักษา 
 พบวาผลการรักษาคอนขางดี ผูปวยสามารถรับการบริหารสารเภสัชรังสีไดโดยไมเกิด
ภาวะแทรกซอน บางรายมีอาการปวดลดลงรวมกับมีระดับแอลฟาฟโตโปรตีนในเลือดลดลงแสดงถึง
การตอบสนองตอการรักษา 
 

การรักษาเนือ้งอกนิวโรเอ็นโดครายด ดวยไอโอดีน-131 เอ็มไอบีจี 
(Therapy of neuroendocrine tumors with I-131 MIBG) 

ขอบงชี้ 
รักษาเนื้องอกของระบบประสาทที่มีการพัฒนามาจากเนื้อเยื่อนิวรัล เครส (neural crest) ที่

ตรวจพบวามีการจับและคงคางของ ไอโอดีน-131 เอ็มไอบีจีในเนื้องอกซึ่งไดแก 
 1. มะเร็งตอมหมวกไตสวนใน (malignant pheochromocytoma) 
 2. มะเร็งระบบประสาท (malignant paraganglioma) 
 3. มะเร็งตอมหมวกไตในเด็ก (neuroblastoma) ระยะ III และ IV 
 4. มะเร็งไทรอยดชนิดเมดัลลารีย (medullary thyroid carcinoma) 
 5. การแพรกระจายของมะเร็งคารซินอยด (carcinoid) 
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ขอหามใช 
 1. สตรีตั้งครรภ 
 2. สตรีใหนมบุตร 
 3. ผูปวยที่มีการกดการทํางานของไขกระดูก 
 4. ผูปวยที่มีไตวาย 
สารเภสัชรังสี 
 ไอโอดีน-131 เมตาไอโอโดเบนซิลกัวนิดีน หรือ เอ็มไอบีจี (meta-iodobenzylguanidine 
หรือ MIBG) ฉีดทางหลอดเลือดดํา 
กลไกการทํางานของสารเภสัชรังสี 
 ภายหลังฉีดเขาหลอดเลือดดํา ไอโอดีน-131 เอ็มไอบีจี จะถูกจับไวในเนื้อเยื่ออะดรีเนอจิก 
(adrenergic tissue) ซ่ึงสามารถหลั่งอะดรีนาลิน เชน ตอมหมวกไตสวนใน (adrenal medulla), 
ระบบประสาทซิมพาเทติก (sympathetic autonomic nervous system) และเนื้องอกของเนื้อเยื่อกลุม
นิวโรเอ็นโดครายด และถูกเก็บไวในซัยโตพลาสม (cytoplasm) ของเซลล ทําใหมีการคงคางของ
ไอโอดีน-131 เอ็มไอบีจีในเซลล สวนใหญของปริมาณที่ฉีดจะถูกขับออกจากรางกายทางปสสาวะ 
(รอยละ 55 ใน 24 ชม., รอยละ 90 ใน 4 วัน) 
 การรักษาเปนผลจากรังสีของอนุภาคเบตาที่เกิดจากการสลายตัวของไอโอดีน-131 เอ็มไอบี
จีที่สะสมอยูในเซลล เนื่องจากอนุภาคเบตาสามารถเดินทางในเนื้อเยื่อเปนระยะทางเฉลี่ยที่ส้ันเพียง 
0.5 มม. ทําใหการทําลายสวนใหญเกิดกับเซลลเนื้องอกที่จับเอ็มไอบีจีไว และมีผลตอเนื้อเยื่ออ่ืนๆ
เพียงเล็กนอย จึงมีผลแทรกซอนจากการรักษานอย 
ผลการรักษา 
 การรักษาดวย ไอโอดีน-131 เอ็มไอบีจีที่ไดผลดี คือการรักษาผูปวยมะเร็งตอมหมวกไต
สวนใน (malignant pheochromocytoma) (รูปที่ 42) พบรายงานจากโรมในป พ.ศ. 2534 วามีอัตรา
การตอบสนองตอการรักษาทั้งหมดรอยละ 55.9 ซ่ึงรอยละ 26.7 มีการตอบสนองตอการรักษาโดย
พบวาผูปวยมีระดับแคทีคอลเอมีน (catecholamine) ลดลงมากกวารอยละ 50 นอกจากนี้ผูปวยรอย
ละ 60 มีอาการตางๆดีขึ้นภายหลังรักษา เชนความดันโลหิตสูงและอาการปวด เปนตน มีรายงานการ
รักษาผูปวยดวยไอโอดีน-131 เอ็มไอบีจีในขนาด 75-350 มิลลิคูรีโดยไมเกิดอาการแทรกซอน 
 สวนการรักษามะเร็งตอมหมวกไตในเด็ก (neuroblastoma) นั้น พบอัตราการตอบสนองตอ
การรักษาคิดเปนรอยละ 34.9 ผูปวยกลุมนี้มักมีการเกิดพิษตอไขกระดูก ทําใหมีเม็ดเลือดขาวและ
เกร็ดเลือดต่ําไดบอยกวาผูปวยกลุมอื่นๆ ซ่ึงอาจเปนผลจากการที่ผูปวยเหลานี้มักไดรับการรักษาดวย
รังสีรักษาและเคมีบําบัดมากอน นอกจากนี้ผูปวยสวนใหญมักมีการแพรกระจายของโรคเขาสูไข
กระดูก ทําใหไขกระดูกไดรับรังสีสูงจากไอโอดีน-131 เอ็มไอบีจีที่ใชในการรักษา 
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                                                                                 ก.                      ข. 
รูปท่ี 42 ภาพถายทั้งตัวที่ 24 ช่ัวโมง (ก) และ 48 ช่ัวโมง (ข) หลังฉีดไอโอดีน-131 เอ็มไอบีจีใน
ผูปวยมะเร็งตอมหมวกไตสวนใน พบมีการสะสมของสารเภสัชรังสีในตําแหนงที่มีการแพรกระจาย
ของมะเร็งไปที่กระดูกซี่โครงดานขวาและกระดูกเชิงกราน 
 
 ในกลุมมะเร็งคารซินอยด มีรายงานอัตราการตอบสนองตอการรักษาคิดเปนรอยละ 15.4 
และในมะเร็งไทรอยดชนิดเมดัลลารียมีอัตราการตอบสนองตอการรักษารอยละ 31.8 โดยสรุป
พบวาการตอบสนองตอการรักษาดวยไอโอดีน-131 เอ็มไอบีจีของผูปวยเนื้องอกนิวโดเอ็นโดครายด
จะมีการตอบสนองตั้งแตตอบสนองบางสวนถึงตอบสนองอยางสมบูรณในระยะเวลาตางๆกัน
ภายหลังไดรับการรักษา 
 

การฉีดสารเภสัชรังสีเขาขอ 
(Radiation Synovectomy หรือ Synoviolysis หรือ synoviorthesis) 

 กลามเนื้อและเอ็นเปนสวนประกอบรอบขอที่ทําใหเกิดความมั่นคงแข็งแรงและชวยใหเกิด
การเคลื่อนไหวของขอ สวนของกระดูกออนที่คลุมกระดูกบริเวณขอเปนสวนที่ทําใหผิวหนาของขอ
เรียบและชวยรับน้ําหนักเพื่อปองกันการทําลายกระดูก จากภาพเอกซเรยของขอจะเห็นระยะหาง
ระหวางกระดูกซึ่งประกอบดวยเยื่อบุขอ (synovium) และกระดูกออน 
 เซลลเยื่อบุขอที่ปกติประกอบดวยเซลลสรางเสนใย (fibroblast cell) เรียงตัวกันหนา
ประมาณ 1-2 ช้ัน และเซลลของระบบภูมิคุมกัน (macrophage cell) ประกอบอยูดวยประมาณรอยละ 
11 ในขอที่มีการอักเสบแบบไมติดเชื้อ (inflammation) จะมีการสรางเซลลเยื่อบุขอเพิ่มขึ้น 
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(hyperplasia) ซ่ึงอาจมีการหนาตัวของชั้นเซลลเพิ่มขึ้นถึง 10-12 ช้ัน และรอยละ 76 จะเปนเซลล
ของระบบภูมิคุมกัน ซ่ึงเซลลเหลานี้จะสรางเอนซัยม ทําใหเกิดการทําลายกระดูกออนและกระดูก 
และถามีการสรางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผลสุดทายจะทําใหเกิดการทําลายและสูญเสียหนาที่การทํางานของ
ขอนั้นๆ 
 แพทยมักเริ่มการรักษาขออักเสบแบบไมติดเชื้อดวยยาลดการอักเสบ (anti-inflammation) 
เพื่อลดอาการปวดบวม หรืออาจฉีดยาสเตียรอยดเขาขอ ในบางรายอาจตองทําการรักษาโดยการ
ผาตัดเลาะเยื่อบุขอที่ผิดปกติออก (surgical synovectomy) ขอเสียของการทําผาตัด คือ อาจมีความ
เสี่ยงตอการเกิดผลแทรกซอนจากการดมยาผาตัด, หลังผาตัดตองรักษาอยูในโรงพยาบาล, ตองทํา
การรักษาทางกายภาพบําบัด (rehabilitation) และขอนั้นอาจเคลื่อนไหวไดนอยลง ที่สําคัญคือไม
สามารถเลาะเยื่อบุขอออกไดหมด มักเกิดการกลับเปนซ้ําในระยะ 3-5 ปหลังผาตัด และจะทําการ
ผาตัดซ้ําไดยากเนื่องจากแผลเปนที่เกิดจากการผาตัดครั้งกอน 
 การฉีดสารเภสัชรังสีเขาขอ ทําใหเซลลเยื่อบุขอที่เจริญเติบโตผิดปกติถูกทําลายดวยรังสี 
โดยไมเกิดการทําลายกระดูกออน เนื่องจากกระดูกออนเปนสวนที่คอนขางมีความตานรังสี 
(radioresistance) รังสีมีผลลดการหนาตัวของเซลลเยื่อบุขอ ลดการสรางเอนซัยมและน้ําในขอ ทํา
ใหแรงดันในขอลดลงและอาการผิดปกติของขอหายไป ขอดีของการรักษาวิธีนี้คือ ผูปวยไม
จําเปนตองอยูในโรงพยาบาลหลังการรักษา, ไมจําเปนตองทํากายภาพบําบัด, ผลการรักษาดวยการ
ฉีดสารเภสัชรังสีเขาขอไดผลเทากับการผาตัด, ส้ินเปลืองคาใชจายนอยกวา และสามารถทําการ
รักษาซ้ําไดสะดวก ขอเสียคืออาจมีการรั่วของสารกัมมันตรังสีออกจากขอและทําใหอวัยวะอื่น
ไดรับรังสี 
ขอบงชี้ 
 ผูปวยโรคขออักเสบไมติดเชื้อ เชน โรคขออักเสบรูมาตอยด (rheumatoid arthritis) ที่ยังคงมี
อาการอักเสบแมวาจะไดรับการรักษาดวยยานานกวา 6 เดือน และผลเอกซเรยของขออาจมีเพียงการ
ทําลายกระดูกออนบุขอเพียงเล็กนอยเทานั้น 
ขอหาม 
 1. การอักเสบติดเชื้อรอบๆ ขอ (periarticular sepsis) 
 2. เซลลเนื้อเยื่ออักเสบบริเวณขอ (overlying cellulites) 
 3. ภาวะติดเชื้อแบคทีเรียในเลือด (bacteremia) 
 4. กระดูกผิวขอแตก (intra-articular fracture) 
 5. ขออักเสบติดเชื้อ (septic joint) 
สารเภสัชรังสี 
 ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะสารเภสัชรังสีที่มีการผลิตในประเทศไทย โดยกองผลิตไอโซโทป 
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ คือ ซามาเรียม-153 พาติคิวเลตเตต ไฮดรอกซีอะพาไทท (Sm-153 
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particulated hydroxyapatite) ฉีดเขาขอ มักฉีดสเตียรอยดรวมดวยกอนดึงเข็มออก ภายหลังฉีดควร
จับใหขอนั้นมีการงอเขาและเหยียดออกอยางเต็มที่ เพื่อใหสารเภสัชรังสีมีการกระจายตัวในขออยาง
สม่ําเสมอ (รูปที่ 43) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 43 ภาพถายทันทีหลังฉีด (ก) และที่ 72 ช่ัวโมงหลังฉีด (ข) แสดงการสะสมของสารเภสัชรังสี
ในขอเขาขวา โดยไมมีการรั่วออกนอกขอ 
 
กลไกการทํางานของสารเภสัชรังสี 
 ไฮดรอกซีอะพาไททมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 16 ไมครอน เกิดการยอยสลายทางชีววิทยา 
(biodegradable) ในขอ จากการศึกษาในสัตวทดลองพบมีการรั่วออกนอกขอนอยกวารอยละ 1 และ
จากการศึกษาทางจุลพยาธิวิทยาพบวาไฮดรอกซีอะพาไททจะถูกจับเขาไปในเยื่อบุขอ และเกิดการ
ยอยสลายอยางชาๆในเวลา 1-2 สัปดาหหลังฉีด และภายหลัง 1 เดือนจะคงเหลืออยูในเยื่อบุขอเพียง
เล็กนอย 
ผลการรักษา 

การฉีดสารเภสัชรังสีซามาเรียม-153 พาติคิวเลตเตต ไฮดรอกซีอะพาไททเขาขอเปน
ทางเลือกหนึ่งในการรักษาภาวะขออักเสบไมติดเชื้อแบบเรื้อรังที่ดื้อตอการรักษาอื่นๆ ผลการรักษา
เปนที่นาพอใจ ทําไดงาย ปลอดภัย ราคาไมแพง ไมคอยมีผลแทรกซอน ผูปวยที่มีอาการขออักเสบ
มาไมนานมักไดประโยชนจากการรักษาโดยวิธีนี้ สวนใหญอาการของผูปวยมักเริ่มดีขึ้นใน 6 
สัปดาห และอาจพิจารณารักษาซ้ําไดถาเกิดการกลับเปนซ้ํา 
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บทสรุป 
 

จะเห็นไดวาการตรวจทางเวชศาสตรนิวเคลียรนั้นมีประโยชนในการวินิจฉัยสภาวะการ
ทํางานของอวัยวะ รวมทั้งสามารถวินิจฉัยพยาธิสภาพตางๆของผูปวย สวนการรักษาดวยสาร
กัมมันตรังสีนั้นก็มีประโยชนทั้งในดานการรักษาใหหายจากโรค และการรักษาแบบบรรเทาอาการ
ที่อาจชวยใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ชวยลดความเจ็บปวด และการรักษาบางชนิดอาจใชรักษา
แบบผูปวยนอก ทําใหผูปวยไมจําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ชวยประหยัดทั้งเวลาและ
คาใชจาย รวมทั้งเปนการเพิ่มทางเลือกใหแกแพทยที่จะเลือกการรักษาที่เหมาะสมในผูปวยแตละ
ราย สวนความกาวหนาของการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางเวชศาสตรนิวเคลียรจะเปนไปไดเพียงใด
ก็ขึ้นกับการวิจัยเพื่อหาเครื่องมือ และสารเภสัชรังสีชนิดใหมๆมาใชใหตรงตามความตองการ 
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รังสีรักษา 
 
      รองศาสตราจารยแพทยหญงิเยาวลักษณ ชาญศลิป 

 
รังสีรักษา หรือ  Radiation therapy คือการใชประโยชนจากรังสีทางการแพทยอีกลักษณะหนึ่ง 

รูปแบบของรังสีที่นํามาใชในการรักษา นอกจากการใชสารกัมมันตรังสี (unsealed radioactive source) 
ในรูปแบบของของเหลวและกาซ ซึ่งไมสามารถนําออกมาจากรางกายผูปวยในรูปลักษณะเดิม ดังที่ใช
ในทางเวชศาสตรนิวเคลียรแลว รังสีที่ใชในทางรังสีรักษา แบงเปน 2 กลุม ตามวิธีการรักษา คือ 

1. Teletherapy เปนการรักษาที่ตนกําเนิดรังสีอยูไกลจากตัวผูปวย ที่มักเรียกกันวา การฉายรังสี 
2. Brachytherapy เปนการรักษาที่ตนกําเนิดรังสีอยูใกลกับรางกายผูปวย อาจอยูที่บริเวณผิวกาย 

หรือถูกสอดใสเขาภายในสวนที่เปนโพรงของรางกาย หรือฝงเขาไปในกอนเนื้อหรือรอยโรค เปนตน 
 

รังสีท่ีใชในทางรังสีรักษา 
รังสีเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา ซึ่งสามารถทําใหอะตอมเกิดกระบวนการแตกตัว (ionize) จึงเรียก

รังสีเหลานี้ วา ionizing radiation แบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ 
1. รังสีท่ีไดจากสารกัมมันตรังสี  ( Radioactive Source)  

เปนรังสี แกมมาซึ่งมีพลังงานตางๆกันตามสารกัมมันตรังสีท่ีใช ดังตารางที่ 1 สวนใหญใช
ในการรักษาดวยเทคนิคการรักษาระยะใกล ยกเวน Co-60 ซึ่งใชทั้ง การฉายรังสี และการรักษาระยะใกล 

เรเดียม-226 เปนสารกัมมันตรังสีตัวแรกท่ีเริ่มนํามาใชในการรักษาโรค มีครึ่งอายุ (half-
life) ที่ยาวถึง 1600 ป แตเนื่องจากมีพลังงานที่สูงมาก การปองกันอันตรายจากรังสีทําไดยาก และไม
สามารถนํามาใชในลักษณะการควบคุมจากระยะไกลได เนื่องจากตนกําเนิดรังสีมีขนาดใหญ เพราะ
ความเขมขนตอปริมาตรต่ํา ในปจจุบันจึงเลิกใชไป แตยังคงใชเปนคามาตรฐานในการเปรียบเทียบสาร
กัมมันตรังสีตางๆ   

โคบอลท-60 เปนสารกัมมันตรังสีที่มีขอดี คือ ครึ่งอายุที่ยาวพอควร คือ 5 ป มีความเขมขน
ตอปริมาตรสูง และใหรังสีที่มีพลังงานสูง จึงใชไดทั้งการฉายรังสี และการรักษาระยะใกล แตปจจุบัน
ไมนิยมใชในการรักษาระยะใกล เพราะพลังงานที่สูงนี้ ทําใหการปองกันอันตรายจากรังสีตอบุคลากร
อ่ืนๆทําไดยาก 

ซีเซียม-137 และ อีริเดียม-192 เปนสารรังสีท่ีใชกันมากในการรักษาระยะใกล เนื่องจากมี
พลังงานที่พอเหมาะ แตในปจจุบันการใช ซีเซียม-137 คอยๆลดลงเนื่องจากมีขอจํากัดในวิธีการรักษา 
สวนอีริเดียม -192 สามารถใหการรักษาในเทคนิคตางๆไดครบถวน เพราะความเขมขนตอปริมาตรสูง 
ทําใหผลิตตนกําเนิดรังสีขนาดเล็กท่ีใหปริมาณรังสีสูงได แตมีขอเสีย คือ ครึ่งอายุสั้นมาก เพียง 74 วัน 
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ทอง-198 และ ไอโอดีน-125 เปนสารกัมมันตรังสีที่มีอายุสั้นมาก ใชเฉพาะในเทคนิคการ
ฝงแรถาวร ซึ่งไมตองนําตนกําเนิดรังสีออกจากรางกายหลังใหการรักษา เพราะพลังงานไมสูงนัก และ
กัมมันตภาพรังสี จะหมดไปในเวลาไมนานนัก 

2. รังสีท่ีไดจากเครื่องกําเนิดรังสีตางๆ 
เครื่องกําเนิดรังสี สามารถผลิตรังสีที่ใชในการรักษาโรคไดหลายชนิด ทั้งชนิดที่ไมมีประจุ 

เชน รังสีเอกซ และอนุภาคนิวตรอน หรือชนิดท่ีมีประจุ เชน อนุภาคโปรตอน และอิเล็กตรอน ซึ่งรังสีที่
ใชกันโดยทั่วไป ไดแก 

2.1  รังสีเอกซ เปนรังสีที่ถูกปลอยออกมา เมื่ออิเล็กตรอนในอะตอมเปลี่ยนระดับพลังงาน หรือ
เมื่ออิเล็กตรอนที่มีความเร็วสูง ถูกลดความเร็วลง ซ่ึงเครื่องกําเนิดรังสี สามารถสรางรังสี
เอกซไดหลายระดับพลังงาน รังสีเอกซในระดับพลังงานต่ํา (Kilovolt หรือ kV) ใชในทาง
รังสีวินิจฉัย ผลิตจากหลอดเอกซเรยที่ไมซับซอนนัก  ในขณะที่รังสีระดับพลังงานสูง ( 
Megavolt หรือ MV) ซ่ึงใชในทางรังสีรักษา จะตองผลิตจากเครื่องเรงอนุภาค ซึ่งเรงให
อนุภาคอิเล็กตรอนมีความเร็วสูง กอนพุงเขาชนเปา แลวสูญเสียพลังงานออกมา ซ่ึง
โดยท่ัวไปใชเครื่องเรงอนุภาค (Linear  accelerator) รูปที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ
ระหวางปริมาณรังสีและความลึกในเนื้อเยื่อ (depth dose curve) ของรังสีเอกซท่ีระดับ
พลังงานตางๆ ตั้งแต 100 kV, 250 kV จนถึง 25 MV และรังสีแกมมาจากโคบอลท-60 ซึ่งมี
ระดับพลังงาน 1.25 MV 
 

ตารางที่ 1 สารกัมมันตรังสีที่ใชทางรังสรีักษา 
สารกัมมันตรงัสี ครึ่งอาย ุ พลังงาน (MeV) ความเขมขนตอปริมาตร 

( GBq/mm3) 
    เรเดียม-226 1600 ป 0.24-2.4 ประมาณ 0.05 
    ซีเซียม-137 30  ป 0.66 1.2 
    โคบอลท-60 5.27 ป 1.17, 1.33 130 
    อีริเดยีม-192 74.02 วัน 0.3-0.61 330 
    ทอง-198 2.696 วัน 0.41 7.4 
    ไอโอดนี -125 60.14 วัน 0.035 3.7 
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รูปท่ี 1 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณรังสีและความลึกในเนื้อเยื่อ (depth dose curve) ของ
รังสีเอกซที่ระดับพลังงานตางๆ ตั้งแต 100 kV, 250 kV จนถึง 25 MV และรังสีแกมมาจากโคบอลท-60 
(1.25 MV) 

2.2 อิเล็กตรอน  เปนอนุภาคประจุลบที่ไดจากเครื่องเรงอนุภาค โดยสามารถเรงใหอนุภาคมี
ความเร็วและพลังงานระดับตางๆ และนําออกมาใชโดยตรงกับผูปวย ลําอิเล็กตรอนมี
คุณสมบัติในการสูญเสียพลังงานใหแกตัวกลางที่ผานไปอยางรวดเร็ว จึงผานเขาไปใน
ตัวกลางไดไมลึก เหมาะสําหรับนํามาใชในการรักษารอยโรคตื้นๆ เชน แผลเปน (keloid) 
มะเร็งผิวหนัง และตอมน้ําเหลืองตื้นๆ ดังกราฟแสดงความลึกของอนุภาคอิเล็กตรอนที่
ระดับพลังงานตางๆ (รูปที่2) 

           
รูปท่ี 2 กราฟแสดงความลกึของอิเล็กตรอนที่ระดับพลังงานตางๆ 

 

ความลึกจากผิวหนงั (ซม.) 
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เครือ่งฉายรังสตีางๆที่ใชในปจจบุัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 เครื่องฉายรังสีเอกซ ชนิดตื้น สําหรับรักษามะเรง็ผิวหนัง และ keloid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 เครื่องฉายรังสีเอกซชนิดลกึ สําหรบัรักษามะเร็งที่อยูตื้นๆ เชนการรักษามะเรง็เตานม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5  เครื่องฉายรังสี โคบอลท-60  สําหรับรักษามะเรง็ของศีรษะและลําคอ 
 
 

 

 

 



 68

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 6 เครื่องเรงอนุภาค ผลิตรังสีเอกซพลังงานสูง สําหรับรักษามะเร็งในชองทองและชองอก และ
อิเล็กตรอนสําหรับมะเร็งท่ีอยูตื้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 การฉายอิเลก็ตรอนบริเวณตอมน้ําเหลืองท่ีคอ 
 
รังสีทําลายเซลลไดอยางไร 
 เมื่อรังสีผานเขาไปในเนื้อเยื่อ จะถายเทพลังงานใหแกอิเล็กตรอน ทําใหเกิดการแตกตัวของ
อะตอมหรือโมเลกุล ซึ่งปริมาณพลังงานที่ถายใหแกอิเล็กตรอนจะมากหรือนอย ข้ึนอยูกับพลังงานของ
รังสี ความหนาแนนของเนื้อเยื่อ   ความหนาแนนของอิเล็กตรอน และคา atomic number ของธาตุที่เปน
องคประกอบ  องคประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในเนื้อเยื่อหรือเซลลคือน้ํา ดังนั้นหากรังสีถายเท
พลังงานใหแกโมเลกุลของ DNA และ RNA โดยตรง จะเปนปฏิกิริยาโดยตรง แตหากรังสีทําปฏิกิริยา
กับน้ํา  ทําใหเกิดการแตกตัว เปนอนุมูลอิสระ (free radical) และอนุมูลอิสระเหลานี้ ไปทําปฏิกิริยา
ลูกโซกับโมเลกุลของ DNA และ RNA หรือ ไขมัน โปรตีน คารโบไฮเดรต ทําใหเกิดการแตกตัวเปน
อนุมูลอิสระ ตอๆกันไป  ก็จะทําใหเกิดการทํางานที่ผิดปกติของเซลล หรือเกิดการตายของเซลล 
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รูปท่ี 8  การทําปฏิกิริยาของรังสี คือ photon  กับชีวโมเลกุล คือ DNA หรือ RNA โดยตรง หรือทํา
ปฏิกิริยากับน้ํา ทําใหเกิดการแตกตัวท่ีไปทําปฏิกิริยากับชีวโมเลกุลอีกตอหนึ่ง 
 
การรกัษาโรคดวยรังสี 
 โรคสวนใหญที่ใชรังสีรักษา มักไดแกโรคมะเร็ง  แตโดยความเปนจริงแลวรังสีมีผลตอเซลล
ปกติดวย จึงสามารถใหการรักษาไดท้ังโรคมะเร็ง และโรคที่ไมใชมะเร็ง  เชน การฉายรังสีเพ่ือหยุดการ
ทํางานของเซลล หรืออวัยวะบางชนิด  ไดแก แผลเปนที่มีการขยายใหญ หรือ keloid เนื้องอกที่ไมใชมะ 
เร็งในสมอง ปานแดงชนิดสตรอเบอรี (strawberry type) หรือการฉายเพื่อหยุดการทํางานชั่วคราวของ
ตอมน้ําลาย ในผูปวยที่มีการรั่วของทอน้ําลาย รวมท้ังการการฉายรังสีไปยังอุงเชิงกรานเพื่อหยุดการ
ทํางานของรังไข ในผูปวยมะเร็งเตานม หรือคนปญญาออน  
 สวนการรักษามะเร็งดวยรังสี จะตองดูวา มะเร็งนั้น มีความไวตอรังสีหรือไม โดยแบงกลุม
มะเร็งตามความไวตอรังสี เปน 4 กลุมใหญๆ คือ 

1.  มะเร็งที่ไวตอรังสี ไดแก มะเร็งตอมน้ําเหลืองและเม็ดเลือดขาว มะเร็งรังไข และลูกอัณฑะ 
ชนิด germ cell  รวมทั้ง germ cell  tumor ในตําแหนงอ่ืนๆ และมะเร็งหลายชนิดในเด็ก 
เชน มะเร็งของจอรับภาพในตา มะเร็งของไตในเด็ก มะเร็งของตอมหมวกไตในเด็ก 

2. มะเร็งที่มีความไวตอรังสีปานกลาง คือ มะเร็งที่สามารถรักษาใหหายไดดวยรังสีอยางเดียว 
หากรอยโรคมีขนาดไมใหญนัก แตหากมีขนาดใหญมาก จะตองใชการรักษาอื่นรวมดวย 
ไดแก กลุมเซลลมะเร็งเยื่อบุ ไดแก มะเร็งผิวหนัง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งศีรษะและลําคอ 
มะเร็งผิวหนังและมะเร็งของกระเพาะปสสาวะ 

ปฏิกิริยาโดยตรง 

ปฏิกิริยาทางออม 
มักเกิดจากรังสีเปนสวนใหญ 
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3. มะเร็งที่มีความดื้อตอรังสีปานกลาง เปนกลุมมะเร็งที่มีความจํากัดในความไวตอรังสี จึงไม
สามารถใหการรักษาดวยรังสีเพียงอยางเดียว ตองใชการรักษาอื่นๆรวมดวย ไดแก มะเร็ง
เยื่อบุมดลูก มะเร็งเตานม มะเร็งตอมลูกหมาก มะเร็งเยื่อบุทางเดินอาหาร คือมะเร็งหลอด
อาหาร กระเพาะอาหาร และลําไส  และกลุมมะเร็งของระบบกระดูกและกลามเนื้อ รวมทั้ง
ช้ันกลามเนื้อของอวัยวะภายในตางๆดวย 

4. มะเร็งที่มีความดื้อตอรังสี  มะเร็งชนิดนี้ ไมใชรังสีรักษา ยกเวนเพื่อบรรเทาหรือชะลอ
อาการของโรค ไดแก มะเร็งไฝดํา 

 แตอยางไรก็ตาม การแบงกลุมความไวตอรังสีของเซลลมะเร็งชนิดตางๆ อยูบนพื้นฐานของการ
เปรียบเทียบกับความทนของผิวหนังตอรังสี และเนื้อเยื่อปกติโดยรอบ เพราะการฉายรังสีกลุมเซลลที่ดื้อ
ตอรังสี จะกอใหเกิดผลขางเคียงตอเนื้อเยื่อปกติ และทําใหเกิดผลแทรกซอน ดังกราฟแสดงอัตราการ
ควบคุมโรค (% Tumor control) และอัตราการทําลายเนื้อเยื่อ (%tissue damage) สัมพันธกับปริมาณรังสี 
ในมะเร็งที่ไวตอรังสี คือ รูปที่ 9.ก  ปริมาณรังสีท่ีทําลายเนื้อเยื่อปกติจะสูงกวาปริมาณรังสีท่ีใชในการ
ควบคุมโรค จึงสามารถรักษาใหหายไดโดยเนื้อเยื่อปกติไมไดรับอันตรายจากรังสี ในขณะที่มะเร็งที่ดื้อ
ตอรังสี ในรูปท่ี 9.ข จะตองใชปริมาณรังสีในการควบคุมโรคสูงกวาเนื้อเยื่อปกติจะทนทานได การ
รักษาดวยรังสีจึงกอใหเกิดภาวะแทรกซอน ตองใชการรักษาอื่นรวมดวย หรือตองใชเทคนิคพิเศษโดย
การฉายรังสีเขาไปยังรอยโรคจากหลายทิศทาง ดังนั้น จึงสามารถหลบเลี่ยงไมใหผิวหนัง หรือเนื้อเยื่อ
ปกติไดรับรังสีมากเกินไปจนเกิดผลขางเคียง รวมทั้งการนําการรักษาอื่นๆมาใชรวมดวย โรคมะเร็งใน
หลายตําแหนงจึงสามารถใชรังสีรักษาใหหายได เชน มะเร็งตอมลูกหมาก เนื้องอกในสมองหลายชนิด 

 

 
   ก.       ข. 
รูปท่ี 9 กราฟแสดงอัตราการควบคุมโรค (% Tumor control) และอัตราการทําลายเนื้อเยื่อ  (%tumor 
damage) สัมพันธกับปริมาณรังสี ในมะเร็งที่ไวตอรังสี (ก.) และมะเร็งที่ดื้อตอรังสี (ข.) 
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การรกัษาโรคมะเร็งดวยรังสี 
การรักษาดวยรังสี เปนการรกัษาเฉพาะที่ เชนเดียวกับการผาตัด  จึงอาจเปนการรักษาดวยรังสี

เพียงอยางเดยีว หรือการใชรวมกับการรักษาอื่นๆ ดวย ข้ึนอยูกับตําแหนงของโรค ระยะของโรค และ
ความไวตอรังสีของเซลล รวมทั้งเทคนิคในการรักษา จึงอาจแบงการรักษาดวยรังสีไดเปน 

1. การรักษาใหหายขาดดวยรังสีเพียงอยางเดยีว   ใชรกัษาในโรคมะเร็งท่ีไวตอรังสี และยังอยู
ในระยะเริ่มตนที่โรคยังไมแพรกระจาย ไดแก มะเร็งปากมดลูก  มะเร็งโพรงหลังจมกู  
มะเร็งศีรษะและลําคออื่นๆ เชน มะเร็งในชองปาก  มะเร็งของทอนซิล และเพดานออนใน
ปาก โดยเฉพาะมะเร็งกลองเสียง  มะเร็งในกลุมนี้ รังสรีักษาจะใหผลการรักษา และควบคุม
โรค ไดเทยีบเทา หรือใกลเคยีงกับการผาตดั แตมีขอดใีนการเก็บรักษาอวัยวะไวได 
โดยเฉพาะมะเร็งกลองเสียง ในปจจุบนั มะเร็งตอมลูกหมากในระยะเริ่มตน ก็จดัอยูในกลุม
นี้ดวย  

2. การใชรวมกับการผาตัด  จะใชในโรคมะเร็งที่มีการลุกลามเฉพาะที่ รวมทั้งมะเร็งที่ดือ้ตอ
รังสี  ซ่ึงทั้งการผาตัดและการฉายรังสีเพยีงอยางเดยีว ไมสามารถควบคมุโรคได   การใช
รังสีรวมกับการผาตัด ทําไดใน 2 ลักษณะ คือ 

2.1 การฉายรังสีหลังการผาตัด ใชสําหรับรอยโรคที่มีขนาดไมใหญมาก ซึ่งการผาตัด 
ไมทําใหเกิดการสูญเสียการทํางาน และเกดิการผดิรูปมากนัก หลังจากนั้น จึงฉาย
รังสีเพื่อปองกนัการกลับเปนใหมตามขอบงชี้  เชน ขนาดใหญมาก ผาตดัออกได
ไมหมดสมบูรณ และมกีารลกุลามเฉพาะที่ หรือแพรกระจายไปยังตอมน้าํเหลือง 
ปจจุบัน การผาตัดกอนฉายรงัสีน้ี ไดมีการนํามาใชเพื่อลดขอบเขตการผาตัดลง 
และใชรังสีรกัษาชวยควบคมุการกลับเปนใหมของโรค แทนการใชการผาตัดเปน
บริเวณกวาง เพ่ือเก็บรักษาอวัยวะในหลายโรค ที่เปนทีย่อมรับกนัมาก ไดแก 
มะเร็งเตานม ซึ่งแตเดิม แมเปนโรคระยะเริ่มแรก ก็จะตองตัดเตานมออกทั้งขาง 
รวมกับการเลาะตอมน้ําเหลืองท่ีรักแร ในปจจุบัน จะใชการผาตัดเฉพาะกอนใน
เตานมออกรวมกับการเลาะตอมน้ําเหลืองที่รักแร และฉายรังสีที่เตานม จะให
ผลการรกัษาเทากัน 

2.2 การฉายรังสกีอนผาตัด  ใชสําหรับรอยโรคที่มีขนาดใหญมาก  การผาตดั ทําใหเกิด
การสญูเสียการทํางาน และอาจเกิดการผดิรปู หรือพิการได จึงเริ่มตนดวยการฉาย
รังสีจนรอยโรคยุบขนาดลง แลวจึงนําไปผาตัดโดยสามารถลดขอบเขตการผาตัด
ลงได โดยเฉพาะในปจจุบันการใหเคมีบําบัดรวมดวยกบัการฉายรังสี สามารถเพิ่ม
ผลการตอบสนองของกอนมะเร็ง จึงมีการนําเทคนิคนีม้าใชเพื่อเพ่ิมผลการควบคุม
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โรค และสามารถเก็บรักษาอวัยวะไวได เชนในมะเร็งกลองเสียง และ มะเร็งทวาร
หนัก เปนตน 

3. การใชรังสรีักษารวมกับเคมีบําบัด 
เดิม ใชการใหเคมีบําบัดนํากอนการใหรังสีรักษา เพื่อลดขนาดกอนมะเร็งลงกอนการรักษา
ดวยรังสี  ซึ่งจะทําใหรังสรีักษาใหผลดีข้ึน  แตในปจจุบันนิยมใหการรักษาทั้งสองไป
พรอมๆกัน โดยท่ีเคมีบําบัดจะชวยเพ่ิมผลการทําลายเซลลมะเร็งโดยรังสใีหดีข้ึน  ทําให
การควบคุมโรคดีข้ึน ใหผลการรักษาสูงขึ้น นิยมใชในโรคมะเร็งของศรีษะและลําคอ และ
มะเร็งปากมดลูกระยะลกุลาม 

นอกจากนี้ ยังมีการใชรังสรีกัษารวมกับการรักษาอืน่ เชน การใหความรอนเฉพาะที ่ ประมาณ 
41-43 องศาเซลเซียส บริเวณกอนมะเร็ง  ซึง่จะทใหการตอบสนองตอรงัสีดีข้ึน และการควบคุมโรคดี
ข้ึน 

นอกจากนี้ เทคนิคการฉายรังสีในปจจุบัน ยังสามารถเพิ่มผลการรักษาไดดีข้ึน เพราะใชเทคนิค
การฉายรังสีจากหลายๆทิศทาง ไปยังจุดๆหนึ่ง (รูปที่ 10) ทําใหไดปริมาณรังสีสูงเฉพาะที่  ในขณะที่
เนื้อเยื่อโดยรอบไดรับรังสีนอยจนไมเกิดภาวะแทรกซอน  เรียกวา การฉายรังสีสามมิติ หรือ Three 
dimensional conformal radiation therapy  ตัวอยาง คือ การใช gamma knife ในการรักษาเนื้องอกใน
สมอง หรือการใชรังสีสามมิติในตําแหนงอ่ืนๆของรางกาย   ท่ีใชกันมากในปจจุบัน คือการรักษามะเร็ง
ตอมลูกหมาก ซ่ึงใหผลดีโดยไมตองทําการผาตัด   และในการรักษาโดยรังสีสามมิติน้ัน ยังมีเทคนิคที่
เรียกวา IMRT หรือ Intensity Modulated Radiation Therapy ซึ่งสามารถปรับความเขมของลํารังสีให
เหมาะสมกับขนาดและรูปรางของกอนมะเร็ง เพ่ือหลบเลี่ยงไมใหอวัยวะสําคัญขางเคียง ไดรับรังสีจน
เกิดภาวะแทรกซอนอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10 เทคนคิการฉายรังสจีากหลายๆทิศทาง ไปยังจดุๆหนึ่ง ทําใหไดปริมาณรังสีสูงเฉพาะที ่
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พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

วุฒิบัตรเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชพีเวชกรรมสาขารังสีรักษาและเวชศาสตรนิวเคลียร 
ประวัติการทํางาน 

เคยรับราชการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา 
และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ กรมแพทยทหารเรือ 

ปจจุบันดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชารังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สนใจงานวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งอวัยวะระบบสบืพันธุสตรี 
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รองศาสตราจารย แพทยหญิง ภาวนา ภูสุวรรณ 
ประวัติการศกึษา 

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

วุฒิบัตรเปนผูมีความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชพีเวชกรรมสาขารังสีวทิยาทัว่ไป 

วุฒิบัตรเปนผูมีความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชพีเวชกรรมสาขาเวชศาสตรครอบครัว 

IAEA Fellowship- Clinical Nuclear Medicine, Royal Prince Alfred Hospital, Australia 
IAEA Fellowship- Nuclear Medicine, Royal Brisbane Hospital, Australia 
Henri Becquerel Fellowship – Pediatric Nuclear Medicine, Great Ormond Street 

Children Hospital, UK 
ประวัติการทํางาน 

เคยรับราชการที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ และโรงพยาบาลบางสะพาน  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

ปจจุบันดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาเวชศาสตรนิวเคลียร ภาควิชารังสีวิทยา 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สนใจงานวิจัยเกี่ยวกับการวนิิจฉัยเนื้องอกและมะเร็ง รวมทัง้การรักษาโรคดวยสารเภสัช
รังสี 

 




