ภาควิชารังสี วทิ ยา/ฝ่ ายรังสี วทิ ยา
สานักงาน ตึกสวัสดิ์ – ล้อมฯ ชั้นล่าง

โทร. ในเวลาราชการ 4414, 4417
นอกเวลาราชการ 4593

การปฏิบัติงานของภาควิชารังสี วทิ ยา / ฝ่ ายรังสี วทิ ยา
แบ่งออกเป็ น 3 สาขาใหญ่ ๆ คือ
1. สาขารังสี วทิ ยาวินิจฉัย
2. สาขารังสี รักษา และมะเร็ งวิทยา
3. สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

สาขารังสี วทิ ยาวินิจฉัย ฝ่ ายรังสี วทิ ยา
1. การส่ งผู้ป่วยเพือ่ การตรวจในเวลาราชการ มีสถานที่ให้บริ การหลายแห่งประกอบด้วย
1.1 ตึกมงกุฏ - เพชรรัตน ชั้นล่าง เป็ น หน่วยเอกซเรย์ฉุกเฉิ น สาหรับถ่ายภาพรังสี ผปู ้ ่ วย
ฉุกเฉิน และผูป้ ่ วยเตรี ยมตัวก่อน Admission และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สาหรับผูป้ ่ วยฉุกเฉิน
1.2 ตึกสวัสดิ์ - ล้อมฯ ชั้นล่าง หน่ วยเอกซเรย์ผปู ้ ่ วยในสาหรับถ่ายภาพรังสี ทวั่ ไปและ
ตรวจอัลตราซาวด์เฉพาะผูป้ ่ วยใน
1.3 ตึ ก ภู มิ สิ ริ ฯ ชั้น 7
ตรวจเอกซเรย์ร ะบบหลอดเลื อ ด และรั ง สี ร่ ว มรั ก ษา
(Interventional Radiology)
1.4 ตึกภูมิสิริฯ ชั้น2 หน่ วยบริ การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่ นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก
(MRI) สาหรับผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน หน่วยตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่ องโดยคอมพิวเตอร์ โตโมกราฟฟี่
(CT scan) สาหรับผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน หน่วยตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่ องโดยคอมพิวเตอร์ โตโมกราฟ
ฟี่ (CT scan) สาหรับผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน หน่วยตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่ องวัดอัลตราซาวน์ผปู ้ ่ วยใน
1.5 ตึก ภปร ชั้น 4 สาหรับถ่ายภาพรังสี เฉพาะผูป้ ่ วยนอก และผูป้ ่ วยใน ตึก ภปร ชั้น 14,
15, 16 และ 17 โดยตรวจด้วยเอกซเรย์ธรรมดาและตรวจพิเศษ และ ตรวจอัลตราซาวด์ , ตรวจพิเศษ
ทางรังสี โดยใช้เครื่ อง Fluoroscopy (ทางเดินอาหาร) ทางเดิ นปั สสาวะ ให้บริ การทั้งผูป้ ่ วยนอกและ
ผูป้ ่ วยใน
1.6 ตึกล้วน - เพิ่มพูล ว่องวานิ ช ชั้น 2 หน่วยเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านมและคลื่น
สะท้อนในสนามแม่เหล็ก (MRI) เต้านมสาหรับผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน

1.7 ตึก สก ชั้น 4 หน้วยเอกซเรย์ผูป้ ่ วยเด็กสาหรั บการถ่ ายภาพรังสี ทวั่ ไป การตรวจ
พิเศษชนิดต่าง ๆ และการตรวจอัลตราซาวด์ ของผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอกฝ่ ายกุมารเวชศาสตร์ รวมถึง
การบริ การเอกซเรย์แก่ผปู ้ ่ วยโรคหัวใจในหอผูป้ ่ วย ตึก สก ชั้น 4 , ICCU, CCU สกชั้น 12 และ CICU
สก17 CVT-ICU สกชั้น 5
2. การส่ งผู้ป่วยเพือ่ การตรวจนอกเวลาราชการ
2.1 ส่ งตรวจเอกซเรย์ทวั่ ไปสาหรับผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นทั้งผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก ให้ส่งที่ตึก
มงกุฎ-เพชรรัตน โทรศัพท์ 4218
2.2 การส่ งตรวจอัลตราซาวด์ฉุกเฉิ น ให้ส่งที่ตึกสวัสดิ์-ล้อมฯ ชั้น 1 โดยจะต้อง Consult
รังสี แพทย์เวร ก่อนทุกครั้ง สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่ศูนย์ลงทะเบียนรังสี วทิ ยา โทรศัพท์ 4593
2.3 การส่ ง ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ให้ Consult (โทร.4593) รั ง สี แพทย์เวรก่ อน
เช่นเดียวกับการขอส่ งตรวจอัลตร้าซาวด์ โดยจะส่ งผูป้ ่ วยรับการตรวจที่ตึก14 ชั้น 1 หรื อ ตึก มงกฏ –
เพชรรัตน์ ชั้น 1
2.4 การส่ งตรวจ MRI ให้ปฏิ บตั ิ เช่ นเดี ยวกับการขอตรวจอัลตราซาวด์และเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ โดยจะส่ งผูป้ ่ วยรับการตรวจที่ตึก14 ชั้น 1
2.5 การส่ งตรวจเอกซเรย์พิเศษ เช่น Intravenous pyelography (IVP), Upper GI Study
หรื อ Barium Enema ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการตรวจด้วยอัลตร้าซาวด์ โดยจะส่ งผูป้ ่ วยตรวจที่ตึก สก
ชั้น 4 และ/หรื อ ตึก ภปร ชั้น 4
2.6 การส่ งตรวจเอกซเรย์หลอดเลือดและรังสี ร่วมรักษา (Angiography & Interventional
Radiology) ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการตรวจด้วยอัลตร้าซาวด์ โดยจะส่ งผูป้ ่ วยตรวจที่ตึก ภูมิสิริฯ ชั้น7
2.7 การถ่ายภาพทางรังสี โดยเครื่ องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Portable unit) ติดต่อและส่ งใบสั่ง
ตรวจที่ศูนย์ลงทะเบียนรังสี วทิ ยา โทรศัพท์ 4593 หรื อ ถ้าทาในห้องผ่าตัด ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดต่อและส่ งใบสั่งตรวจที่ศูนย์ลงทะเบียนรังสี วทิ ยา เช่นเดียวกัน
2.8 ในกรณี ที่เครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ อง MRI เสี ย ถ้ามีความจาเป็ นต้องไป
ตรวจที่อื่น ต้องได้รับการเซ็นรับรองเครื่ องเสี ยจากหัวหน้าภาควิชา / ฝ่ ายรังสี วิทยา หรื อหัวหน้าสาขา
รั ง สี วิท ยาวินิจฉัย ก่ อนส่ ง ผูป้ ่ วยออกไปทาการตรวจนอกโรงพยาบาล ทั้ง นี้ เพื่ อการเบิ กค่ า ใช้จ่า ย
ภายหลัง กรณี คิวการตรวจ MRI นานเกินกว่าระยะเวลาที่แพทย์ตอ้ งการทราบผลการตรวจให้ปฏิบตั ิ
ตามประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ 173/2555 (เอกสารแนบ)
หมายเหตุ

3. กรณีที่ต้องการนาภาพถ่ ายจากรั งสี CDลงระบบPACS สามารถเขียนคาร้องได้ที่หน่ วย
เอกซเรย์ผปู้ ่ วยนอก ภปร.4 และศูนย์ลงทะเบียนรั งสี วิทยาตึกสวัสดิ์ -ล้อม ชั้นล่ าง หาก
ต้องการนาภาพถ่ า ยรั ง สี จากfilm ลงระบบ PACS สามารถเขี ย นคาร้ องได้ที่ หน่ วย
เอกซเรย์ผปู้ ่ วยนอก ภปร.4
1. ผูป้ ่ วยที่ ได้รับอุบตั ิ เหตุ หรื อคดี ให้ประทับตราคาว่า “นิ ติเวช” บนใบสั่งเอกซเรย์
ทุกครั้งโดยเจ้าหน้าที่หอ้ งฉุ กเฉิ น
2. ในกรณี ที่ ผูป้ ่ วยจาเป็ นต้องรั บ ไว้รั ก ษาตัวในโรงพยาบาลและไม่ มี เ ตี ย งเพี ย งพอ
จาเป็ นต้องให้ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่น และต้องการนาฟิ ล์มเอกซเรย์ไปด้วย ผูป้ ่ วยหรื อญาติ
ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เอกซเรย์โดยตรงก่อน ในกรณี ที่ไม่มีการรายงานผลจากรังสี แพทย์ ให้แพทย์ผตู ้ รวจ
เขียนรายงานความผิดปกติเบื้องต้นที่พบจากการตรวจทางรังสี วทิ ยาไว้ใน OPD card ด้วย
การส่ งตรวจสาหรั บผู้ป่วยควรพิจารณาเฉพาะในรายทีจ่ าเป็ นจริงๆ เท่านั้น
3. ข้ อแนะนาในการเขียนใบส่ งตรวจ (Request) ทั้งเอกซเรย์ทวั่ ไป, คอมพิวเตอร์ โตโมกราฟ
ฟี่ (CT scan), การตรวจด้ วยคลืน่ สะท้อนในสนามแม่ เหล็ก (MRI) , อัลตราซาวด์ และอืน่ ๆ
3.1 เขียนเลขที่ทวั่ ไป (Hospital number) วัน เดือน ปี ที่ ส่งตรวจ ชื่ อ นามสกุล ของ
ผูป้ ่ วยและตึกให้ถูกต้อง หรื ออาจใช้สติกเกอร์บาร์ โค๊ดติดบริ เวณช่องใส่ ชื่อ-สกุลของผูป้ ่ วยก็ได้
3.2 เลื อกช่ องตาแหน่ งการตรวจที่ตอ้ งการ และเลื อกท่าที่ ใช้ในการตรวจตามรหัส RD
ในใบส่ งตรวจ โดยการขีดเครื่ องหมาย  ลงในช่องรหัส RD Code ที่ตอ้ งการ
3.3 กรุ ณาระบุดว้ ยว่า ผูป้ ่ วยเคยรับการถ่ายภาพรังสี ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มาก่อน
หรื อไม่( หากผูป้ ่ วยเคยรับการถ่ายภาพทางรังสี จากสถานพยาบาลที่อื่นๆ ก็ให้นาฟิ ล์มมาด้วย)
3.4 เขียนประวัติการตรวจร่ างกาย และการวินิจฉัยโรคโดยละเอียด เพื่อประกอบการ
อ่านและและแปลผลภาพวินิจฉัย รวมถึงการซักประวัติความเสี่ ยงต่อการฉี ดสารทับรังสี (ด้านหลังใบ
Request CT Scan)
3.5 เขียนชื่ อแพทย์ผสู ้ ั่งพร้ อมรหัสประจาตัวแพทย์ให้ชดั เจน เพื่อการติดต่อและติดตาม
ผล พร้อมทั้งระบุฝ่ายฯ ไว้ดว้ ย
3.6 สาหรับการตรวจ คอมพิวเตอร์ โตโมกราฟฟี่ (CT scan) และการตรวจด้วยคลื่น
สะท้อ นในสนามแม่ เ หล็ ก (MRI) ต้อ งมี ล ายเซ็ นพร้ อ มรหัส ประจ าตัว ของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาผู้
เห็นสมควรให้ส่งตรวจ
3.7 การขอ emergency (เฉพาะในเวลาราชการ) ต้องมีลายเซ็นพร้อมรหัสของอาจารย์
เจ้าของไข้ที่เห็ นสมควรให้ส่งตรวจ สาหรับนอกเวลาราชการ ต้องมีลายเซ็นพร้ อมรหัสของหัวหน้า
แพทย์ประจาบ้าน พร้อมกากับชื่ออาจารย์เจ้าของไข้

3.8 ในกรณี ผปู ้ ่ วยเด็กที่ตอ้ งการส่ งตรวจ CT Scan หรื อ MRI ให้พิจารณาเรื่ องการตรวจ
ภานใต้การดมยาสลบพร้อมทั้งระบุในใบรี เควสก่อนส่ งทานัด
4. การเตรียมผู้ป่วย
4.1 การเตรียมผู้ป่วยระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินนา้ ดี
4.1.1 การตรวจหลอดอาหาร ถ้าต้องการตรวจแต่เฉพาะหลอดอาหารเพียงอย่าง
เดียวไม่จาเป็ นต้องเตรี ยมตัวผูป้ ่ วยแต่อย่างใด แต่ถา้ ต้องการดูหลอดอาหารร่ วมไปกับกระเพาะอาหาร
จะต้องเตรี ยมเหมือนการตรวจกระเพาะอาหาร คือ ต้องงดอาหารเช้า รวมทั้งน้ าและยาทุกชนิดด้วย
4.12. การตรวจทางเดิ นอาหารส่ วนบน เป็ นการตรวจหลอดอาหารกระเพาะ
อาหารและลาไส้ส่วนต้น (duodenum)จะต้องมีการเตรี ยมผูป้ ่ วยโดยมีจุดประสงค์ที่จะให้กระเพาะ
อาหารว่างเปล่าปราศจากการรบกวนของยาต่าง ๆ ซึ่ งอาจจะทาให้กระเพาะอาหารมีการหลัง่ น้ าย่อย
หรื อกรดออกมามากกว่าปกติ ทั้งนี้เพื่อจะให้ได้ประโยชน์ต่อผลของการตรวจมากที่สุด
ก. ให้ผปู ้ ่ วยงดยาทุกชนิ ด นอกจากจาเป็ นจริ ง ๆ ในตอนเย็นของวันก่อนตรวจ
ทางรังสี
ข. งดอาหารและน้ าภายหลังเที่ยงคืนของวันก่อนตรวจทางรังสี
ค. ในตอนเช้าของวันที่จะได้รับการตรวจทางรังสี ให้งดอาหารและยาทุกชนิด
รวมทั้งน้ าด้วย และควรห้ามผูป้ ่ วยสู บบุหรี่ ก่อนทาการ ตรวจอย่างเด็ดขาด หากว่าผูป้ ่ วยจาเป็ นจะต้อง
ได้รับยา ควรให้โดยการฉีด
ง. สาหรับผูป้ ่ วยที่มีอาการของ chronic pyloric obstruction จะต้องมีการเตรี ยม
เพิ่มขึ้นด้วยการทา gastric lavage ในตอนเย็นหรื อกลางคืนก่อนวันตรวจด้วย
จ. สาหรับผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการตรวจระบบทางเดินอาหารในรายฉุ กเฉิ น เช่น acute
G.I. bleeding, obstruction ให้ติดต่อรังสี แพทย์รับผิดชอบประจาวัน แพทย์ผดู ้ ูแลและสั่งการตรวจ
ควรจะมากับผูป้ ่ วย และอยูจ่ นกว่าจะตรวจเสร็ จ
4.1.3 การตรวจล าไส้ เ ล็ ก ส่ วนมากท าร่ ว มไปกับ การตรวจทางเดิ นอาหาร
ส่ วนบน การเตรี ย มตัวของผูป้ ่ วยให้ท าเช่ นเดี ย วกัน แต่ มี ก ารถ่ า ยภาพต่ อ จากกระเพาะอาหารอี ก
ประมาณ 3 ชัว่ โมง
4.1.4 การตรวจลาไส้ใหญ่ ต้องเตรี ยมลาไส้ใหญ่ให้สะอาด ปราศจากอุจจาระ มี
การเตรี ยมตรวจดังนี้
ก. รับประทานอาหารไม่มีกาก ไม่มีเนื้ อ นม ไข่ ผัก 2 - 3 วัน ก่อนทา
การตรวจ
ข. ให้รับประทานยาระบาย 2 วันติดกัน ตามคาแนะนาของฝ่ ายรังสี วิทยา
และให้ดื่มน้ ามาก ๆ

ก. ถ้าผูป้ ่ วยเป็ นโรคที่ ห้ามใช้ยาถ่ าย ให้สวนอุจจาระ 2 ครั้ง ด้วยน้ าอุ่นผสม
เกลือ (น้ าอุ่น 1,000 มล. ต่อเกลือ 1 ช้อนโต๊ะ ห้ามใช้สบู่) ในคืนก่อนวันตรวจและตอนเช้าก่อนส่ ง
ทาการตรวจ
ข. รับประทานอาหารเหลวตอนเช้าในวันนัดตรวจ
ค. ส่ งผูป้ ่ วยมาตามเวลานัด พร้อมทั้งหน้าประวัติ
4.1.5 Hypotonic duodenography เตรี ยมตัวเช่นเดียวกับระบบทางเดินอาหาร
4.1.6 Postoperative (T-tube) cholangiography ไม่ตอ้ งเตรี ยมแต่ตอ้ งทาการนัด
กับทางฝ่ ายรังสี วทิ ยา ล่วงหน้า
4.1.7 การเตรี ยมผูป้ ่ วยสาหรับการทา percutaneous transhepatic cholangiography
หรื อ percutaneous transhepatic biliary drainage ต้องปรึ กษากับรังสี แพทย์โดยตรงที่ห้องตรวจ
หลอดเลือดและรังสี ร่วมรักษา ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 7 โทรศัพท์ 80701-3
4.2 การเตรียมผู้ป่วยสาหรับการตรวจทางเดินปัสสาวะ
4.2.1 Excretory Urography หรื อ Intravenous Pyelography (IVP) เป็ นการ
ตรวจทางเดินปั สสาวะ โดยการฉี ดสารทึบรังสี เข้าหลอดเลือดดา วิธีการในการเตรี ยม ต้องให้ผปู ้ ่ วยอยู่
ในภาวะขาดน้ าเล็กน้อย วัตถุประสงค์เพื่อจะทาให้การตรวจเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น ควรมีผล B.U.N. และ
creatinine ในใบส่ งให้รังสี แพทย์ทราบ เพื่อพิจารณาว่าเหมาะสมจะทาการตรวจหรื อไม่
ก. ก่อนเข้านอนให้รับประทานยาถ่าย ถ้าไม่มีขอ้ ห้าม เช่ น Castor oil 1 oz.
หรื อ Dulcolax 2-4 เม็ด แล้วแต่ขนาดของผูป้ ่ วย
ข. หลังจาก 22.00 น. ของคืนวันก่อนตรวจ งดอาหารและน้ าทุกชนิ ด หาก
จาเป็ นให้ดื่มน้ าน้อยที่สุดที่จะทาได้ งดรับประทานยาทุกชนิดนอกจากที่จาเป็ นจริ ง ๆ หรื อให้ใช้วิธีฉีด
แทน
ค. งดอาหารและน้ าในตอนเช้าของวันที่ จะมารั บการตรวจ ถ้าผูป้ ่ วยสามารถ
ทาได้ หรื อมิฉะนั้นอาจให้รับประทานอาหารเหลวได้เพียงเล็กน้อย
ง. ถ้าผูป้ ่ วยถ่ายอุจจาระน้อย หรื อไม่ถ่ายเลย ให้สวนอุจจาระซ้ าในตอนเช้า
ของวันที่จะมารับการตรวจด้วยน้ าอุ่นผสมเกลือ
จ. ส่ งผูป้ ่ วยมาตรวจตามนัด พร้อมด้วยแฟ้ มประวัติและฟิ ล์มเก่า (ถ้ามี)
การทา I.V.P. ในรายที่เป็ นผูป้ ่ วยนอกและจาเป็ นจะต้องได้รับการตรวจทันที ซึ่ ง
ได้แก่ผปู ้ ่ วยที่ได้รับอุบตั ิเหตุ อาจจะตรวจได้โดยไม่ตอ้ งมีการเตรี ยม แต่ขอให้คานึ งว่าการตรวจเช่นนี้
มีคุณค่าจากัด และไม่สมควรใช้หากไม่จาเป็ น
ในกรณี ผปู ้ ่ วยอาการหนัก ภาวะไตวายหรื อหัวใจวาย โรคเบาหวาน ที่แพทย์ คิดว่า
จาเป็ นต้องส่ งตรวจ ให้อาหารเหลวตอนเช้าก่อนตรวจและสวนอุจจาระแทนยาถ่าย ห้ามงดน้ า

1. Retrograde pyelography เป็ นการตรวจต่อจาก cystoscopy ให้แพทย์
ฝึ กหัด และแพทย์ประจาบ้านของหน่วยศัลยศาสตร์ ระบบทางเดินปั สสาวะ ไปเป็ นผูฉ้ ี ดสารทึบรังสี ที่
ฝ่ ายรังสี วทิ ยาด้วยตนเอง
2. Voiding cystourethrography ไม่ตอ้ งมีการเตรี ยมตัวผูป้ ่ วย
3.Percutaneous nephrostomy ต้องนัดกับรังสี แพทย์โดยตรงที่ หน่ วยเอกซเรย์
หลอดเลือดและรังสี ร่วมรักษา ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 7 โทร.80701-3 รังสี แพทย์จะเป็ นผูส้ ั่งการเตรี ยมตัว
ผูป้ ่ วยเอง
4.3 การเตรียมผู้ป่วยสาหรับการตรวจระบบประสาท
4.3.1 Cerebral angiography การเตรี ยมผูป้ ่ วยสาหรับการตรวจ ให้ผปู้ ่ วยงด
อาหารมื้อสุ ดท้ายก่อนได้รับการตรวจ 4-6 ชม. ต้องส่ งปรึ กษากับรังสี แพทย์โดยตรงที่ หน่วยเอกซเรย์
หลอดเลือดและรังสี ร่วมรักษา ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 7 โทร.80701-3 สาหรับการให้ยาก่อนทา เป็ นหน้าที่
ของแพทย์เจ้าของผูป้ ่ วย
4.3.2 Myelography แพทย์เจ้าของผูป้ ่ วยต้องมาตามเวลานัดและทาการตรวจ
ผูป้ ่ วยร่ วมกับรังสี แพทย์ กรณี เป็ นผูป้ ่ วยนอก แพทย์เจ้าของไข้ ต้องเตรี ยมเตียง Admit สาหรับผูป้ ่ วย
นอนสังเกตอาการ 8 ชม.
4.4 การเตรียมสาหรับการตรวจ renal หรือ visceral angiography, aortography
การเตรี ยมผูป้ ่ วยสาหรับการตรวจ ให้ผปู ้ ่ วยงดอาหารมื้อสุ ดท้ายก่อนได้รับการตรวจ 4-6ชม. ต้องส่ ง
ปรึ กษารังสี แพทย์โดยตรง ที่หน่วยเอกซเรย์หลอดเลือดและรังสี ร่วมรักษา ตึก สาหรับการให้ยาก่อน
ทา เป็ นหน้าที่ของแพทย์เจ้าของผูป้ ่ วย
4.5 Venography ให้ผปู ้ ่ วยงดอาหารมื้อสุ ดท้ายก่อนได้รับการตรวจ ต้องนัดกับ
รังสี แพทย์โดยตรง ที่ หน่ วยเอกซเรย์หลอดเลื อดและรังสี ร่วมรักษา ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 7 โทร.80701-3
สาหรับการให้ยาก่อนทา เป็ นหน้าที่ของแพทย์เจ้าของผูป้ ่ วย
4.6 การเตรี ยมผู้ป่วยเพื่อทา sialography ไม่ตอ้ งมีการเตรี ยม แต่รังสี แพทย์จะเป็ น
ผูก้ าหนดวันทาเอง จะต้องมีการนัดที่ศูนย์ลงทะเบียนรังสี วทิ ยา ตึกสวัสดิ์ – ล้อมฯ ชั้นล่าง โทร.45923
4.7 การเตรี ย มผู้ ป่ วยเพื่ อ ท า fistulogram ไม่ ต้อ งเตรี ย มผู ้ป่ วยก่ อ นการตรวจ
สามารถให้ไปนัดที่ ตึก ภปร ชั้น 4
4.8 การเตรียมผู้ป่วยเพือ่ ตรวจอัลตราซาวด์
- ถ้าตรวจ upper abdomen หรื อ whole abdomen ให้งดอาหารมื้อสุ ดท้าย
ก่อนตรวจ 4 – 6 ชัว่ โมง
- ถ้าตรวจ lower abdomen ให้กลั้นปั สสาวะก่อนมาตรวจ

4.9 การเตรี ยมผู้ป่วยเพื่อตรวจ CT scan ให้งดอาหารมื้ อสุ ดท้ายก่ อนตรวจ
4 – 6 ชัว่ โมง แต่ถา้ ไม่ตอ้ งฉี ดสารทึบรังสี ไม่ตอ้ งงดอาหาร และให้อ่านวิธีการเตรี ยมโดยละเอียดใน
ใบนัดผูป้ ่ วย
4.10 การเตรี ย มผู้ ป่ วยเพื่อ ตรวจ MRI ไม่ ต้องเตรี ย มผูป้ ่ วย แต่ มี ข ้อห้า มส าหรั บ
ผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถทาการตรวจด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก (MRI) ได้ดงั ต่อไปนี้
ผูป้ ่ วยที่มี - Pacemaker
- Metallic aneurysm clips
- Small metallic surgical implants
- Ferromagnetic foreign bodies
- ภาวะClaustrophobia คือ การกลัวความแคบอาจต้องตรวจโดยใช้การ
ดมยาสลบร่ วม)
5. ข้อแนะนาสาหรับผูป้ ่ วยที่จาเป็ นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยทางรังสี หลายอย่าง เพื่อมิ
ให้ผปู้ ่ วยเสี ยเวลา จึงขอแนะนาให้ทาการตรวจเป็ นลาดับก่อนหลัง ดังต่อไปนี้
ก. ตรวจธรรมดา เช่น ทรวงอก หน้าท้อง กะโหลกศีรษะ กระดูกสันหลัง
ข. ตรวจ I.V.P., อัลตราซาวด์, CT scan, MRI
ค. ตรวจลาไส้ใหญ่ แล้วจึงตรวจระบบทางเดินอาหารส่ วนบน
ผูป้ ่ วยที่จะได้รับการตรวจอื่น ๆ เช่น peritoneoscopy ควรทาภายหลังการตรวจต่าง ๆ ของ
ระบบทางเดินอาหาร เพราะว่า peritoneoscopy จะทาให้การทางานทาง motor เสี ยไป และผูป้ ่ วยจะ
เจ็บบริ เวณแผลที่ทา ทาให้การตรวจอื่น ๆ ไม่สะดวก
6. การรับผล
6.1 ภาพถ่ า ยทางรั ง สี วิ ท ยาทุ ก ประเภท จะถู ก จัด เก็ บ ในระบบ PACS ของ
โรงพยาบาล ถ้าต้องการ Film หรื อ CD สามารถเขียนคาร้องของนาได้ที่ภปร.4
ภูมิสิริฯ หรื อ ตึก 14ชั้น
6.2 ถ่ายภาพรังสี ธรรมดา รับผลได้ในวันเดียวกัน
6.3 การตรวจวินิจฉัยอื่นๆ สามารถรับผลได้หลังการทาแล้ว 2 วัน
7. ข้อห้ามการส่ งตรวจทางรังสี โดยเด็ดขาด คือ ผูป้ ่ วยสตรี ที่สงสัยว่ามีการตั้งครรภ์ หรื อ
ตั้งครรภ์แล้ว ในระยะเวลา 3 เดือนแรก ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบผูป้ ่ วยสตรี ของท่านทุกครั้งก่อนที่จะ
ส่ งตรวจทางรังสี วิทยา ถ้าจาเป็ นต้องมีการตรวจทางรังสี วิทยา แพทย์ผสู ้ ่ งตรวจต้องแจ้งให้ฝ่ายรังสี
วิทยาหรื อปรึ กษารังสี แพทย์ก่อนส่ งตรวจ อนึ่ง สาหรับสตรี วยั เจริ ญพันธุ์ แพทย์เจ้าของกรุ ณาซักถาม
วันที่มีประจาเดือนครั้งสุ ดท้าย และระบุในใบส่ งตรวจด้วย ทุกครั้ง

สาขารังสี รักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ ายรังสี วทิ ยา
มีสถานทีป่ ฏิบัติงาน ประกอบด้ วย
- ตึกอับดุลราฮิม โทร. 4404
- ตึกเอลิสะเบธ จักรพงษ์ โทร. 4591, 4334
- ตึกล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้น 1 โทร 4100, 3438

1. ตึกอับดุลราฮิม
1.1 ห้องฉายรังสี ดว้ ยเครื่ อง Cobalt-60 สาหรับรักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง จานวน 1 ห้อง (ห้อง
Theratron Elite 80)
1.2 ห้องฉายรังสี เอกซเรย์ชนิดตื้น 1 ห้อง (Contact x-ray 1 เครื่ อง)

2. ตึกเอลิสะเบธ จักรพงษ์
1. งานการเงิน
2. เครื่ องเร่ งอนุภาค 3 เครื่ อง
2.1 Clinac IX ให้เอกซเรย์ 6 และ 10 ล้านโวลท์ ลาอิเล็กตรอน 4, 6, 9, 12, 16 และ 20 ล้าน
อิเล็กตรอนโวลท์ เป็ นเครื่ องที่ฉายรังสี แบบปรับความเข้มรอบตัวผูป้ ่ วย (มีเครื่ องถ่ายภาพแบบตัวเลข)
พร้อมระบบภาพนาวิถี สาหรับตรวจสอบตาแหน่งการฉายรังสี
2.2 Clinac 21EX ให้เอกซเรย์ 6 และ 10 ล้านโวลท์ ลาอิเล็กตรอน 6, 9, 12, 16 และ 20 ล้าน
อิเล็กตรอนโวลท์ เป็ นเครื่ องที่ฉายรังสี แบบ 3 มิติ และแบบปรับความเข้ม มีเครื่ องถ่ายภาพแบบตัวเลข
สาหรับตรวจสอบตาแหน่งการฉายรังสี ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่ อง
2.3 Clinac 23 EX ให้เอกซเรย์ 6 และ15 ล้านโวลท์ ลาอิเล็กตรอน 4, 6, 9, 12, 16 และ 20
ล้านอิเล็กตรอนโวลท์ เป็ นเครื่ องที่ฉายรังสี แบบ 3 - 4 มิติ และแบบปรับความเข้ม ใช้คอมพิวเตอร์
ควบคุมเครื่ อง มีเครื่ องถ่ายภาพแบบตัวเลข สาหรับตรวจสอบตาแหน่งการฉายรังสี
3. เครื่ องวางแผนการรักษา (Treatment planning computer)
เป็ นเครื่ องมือคอมพิวเตอร์ คานวณการกระจายของปริ มาณรังสี ในตัวผูป้ ่ วย
4. เครื่ องเอกซเรย์เพื่อถ่ายภาพดูตาแหน่ งเนื้ อร้าย (Conventional Simulator) เป็ นเครื่ องถ่ายภาพ
รังสี เอกซ์แบบ 2 มิติ สามารถถ่ายภาพเพื่อดูอวัยวะภายใน ช่วยการจัดตาแหน่งลารังสี ให้ถูกต้องตามที่
ต้องการ

5. เครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ที่ใช้จาลองการถ่ายภาพ เพื่อกาหนดการฉายรังสี ที่ถูกต้อง (CT
Simulator) สามารถถ่ายภาพได้ท้ งั 3 และ 4 มิติ เป็ นชนิด Spiral CT ถ่ายภาพได้ 4 ภาพต่อรอบการ
หมุน มีช่องใส่ ผปู ้ ่ วยขนาด 80 ซม. ประกอบด้วย Software สาหรับจัดวางลารังสี บนภาพผูป้ ่ วย และ
เลเซอร์ ชนิดเคลื่อนที่ได้ ช่วยจัดตาแหน่งของลารังสี
6. อุปกรณ์ช่วยในการฉายรังสี ได้แก่ เครื่ องมือจับยึดผูป้ ่ วย วัสดุกาบังรังสี และแผ่น bolus
7. เครื่ องควบคุมการฉายรังสี ตามการหายใจของผูป้ ่ วย (Respiratory gating) จานวน 2 ชุ ด อยูใ่ น
ห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ที่ใช้จาลองการถ่ายภาพแบบ 4 มิติ 1 ชุด เพื่อถ่ายภาพตามจังหวะการหายใจ
และสร้ างภาพให้ลารังสี คลุ มก้อนมะเร็ งในช่ วงของการหายใจที่กาหนด และติดอยูท่ ี่ห้องฉายรังสี 1
ชุด เพื่อควบคุมการฉายรังสี ในจังหวะการหายใจที่ได้วางแผนไว้
8. ระบบเครื อข่าย เชื่ อมโยงเครื่ องมือต่างๆ ได้แก่ เครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ที่ใช้จาลองการ
ถ่ายภาพ เพื่อกาหนดการฉายรังสี ที่ถูกต้อง เครื่ องเอกซเรย์เพื่อถ่ายภาพดูตาแหน่งเนื้ อร้าย เครื่ องวาง
แผนการรักษา เครื่ องเร่ งอนุภาค Clinac 23 EX และเครื่ องเร่ งอนุภาค 21 EX และเครื่ องเร่ งอนุภาค IX
4. ตึกล้วน-เพิม่ พูล ว่ องวานิช
3.1 ห้องประชาสัมพันธ์ (ชั้น 1)
3.1.1 งานเวชระเบียนผูป้ ่ วยของสาขารังสี รักษาและมะเร็ งวิทยา
3.1.2 งานปรึ กษาวางแผนการรักษา ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งรายใหม่ (Tumor Clinic)
3.1.3 งานติดตามผูป้ ่ วย เพื่อการรักษาต่อเนื่ อง (Follow up)
3.2 ห้องตรวจโรค (ชั้น1)
4.1.1 ห้องตรวจโรคผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งทัว่ ไป ขณะกาลังฉายรังสี และภายหลังการรักษา
แล้ว (Follow up clinic) มีจานวน 5 ห้อง
4.1.2 ห้องวางแผนการรักษาผูป้ ่ วยใหม่ (Tumor Clinic) จานวน 1 ห้อง
4.1.3 ห้องให้คาแนะนา / ปรึ กษา จานวน 1 ห้อง
1.1 ห้องสอดใส่ แร่ Iridiium (ชั้น 3)
1.2 ห้องวางเครื่ องใส่ แร่ ได้แก่ เครื่ องใส่ แร่ อิริเดียม-192 อัตราปริ มาณรังสี สูงแบบอัตโนมัติ
(Micro Selectron HDR) (ชั้น 3)
1.3 หอผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งของสาขารังสี รักษาและมะเร็ งวิทยา (ชั้น 5, 6 และ 7)
1.4 ศูนย์เคมีบาบัด ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งสาหรับผูป้ ่ วยนอก (ว่องวานิช ชั้น 6)
1.5 งานธุ รการ สาขารังสี รักษาและมะเร็ งวิทยา (ชั้นใต้ดิน) โทร.4334, 3436
งานปรึกษาและวางแผนการรักษาสาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ (Tumor Clinic)
(ตึกล้วน-เพิม่ พูล ว่ องวานิช ชั้ น 1)

- โรคมะเร็ งทัว่ ไป วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 10.00 - 12.00 น. ตึกล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิ ช
ชั้น 1
โรคมะเร็ งของอวัยวะสื บพันธุ์สตรี วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.00 น. ตึกล้วน-เพิ่มพูล
ว่องวานิช ชั้น 1
โรคมะเร็ งหู คอ จมูก วันศุกร์ เวลา 8.00-9.00 น.( ตึกจุมภฏ พงษ์บริ พตั ร ชั้น 1)
-

การส่ งผู้ป่วยมาปรึกษา Tumor Clinic (ตึกล้วน-เพิม่ พูล ว่ องวานิช ชั้ น 1)
1. ผูป้ ่ วยใน
1.1 ส่ งหน้าป้ าย, OPD Card, ผลรายงานทางพยาธิ วิทยา, Film x- ray ผลตรวจทาง
ห้องปฏิ บตั ิการ, ประวัติเก่าถ้ามี มาที่ตึกล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิ ช ชั้น 1 เพื่อให้
แพทย์ตรวจสอบและบันทึกประวัติเพื่อเตรี ยมเข้าTumor Clinic
1.2 รับบัตรนัด พร้อมใบ Request ต่าง ๆ หากจาเป็ นต้องมีการตรวจเพิ่ม
1.3 ส่ ง ผูป้ ่ วยมาที่ ตึกล้วน-เพิ่ มพูล ว่องวาวานิ ช ชั้น 1 ตามวัน เวลาในบัตรนัด
พร้อม film x-rays และผล Investigate ทั้งหมด, หน้าป้ าย OPD Card และ
ประวัติเก่าถ้ามี
2. ผูป้ ่ วยนอก
2.1 ผูป้ ่ วยหรื อญาตินาประวัติผปู้ ่ วย (OPD Card) ผลรายงานทางพยาธิ วิทยา Film xray และผลตรวจทางห้องปฏิ บตั ิก าร มาที่ตึกล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิ ช ชั้น 1
เพื่อให้แพทย์ตรวจสอบและ บันทึกประวัติเพื่อเตรี ยมเข้าTumor Clinic
2.2 รับบัตรนัด พร้อมใบ Request ต่าง ๆ หากจาเป็ นต้องมีการตรวจเพิม่
2.3 ผูป้ ่ วยมาเข้า Tumor Clinic ตามวันและเวลาในบัตรนัดพร้อม OPD card, film
x-rays ทั้งหมดและผล Investigate ทั้งหมด
3. ผูป้ ่ วยที่ได้รับการฉายรังสี บริ เวณหู คอ จมูก ควรส่ งปรึ กษาทันตแพทย์ตรวจและรักษา
เหงือกและฟันก่อน
การรักษาด้ วยรังสี
1. ผูป้ ่ วยที่ได้รับการวางแผนการรักษาด้วยการฉายรังสี จะได้รับบัตรนัดให้มาฉายรังสี ตาม
วัน และเวลาที่กาหนด ระยะเวลาการฉายรังสี ข้ ึนกับระยะและชนิดของโรคประมาณ 1 ถึง 6 สัปดาห์
2. ขณะฉายรังสี จะมีเส้นแสดงขอบเขตบริ เวณที่ฉายรังสี (Field size) ซึ่ งจะขีดด้วยปากกา
เคมี และ/หรื อ gentian ไม่ควรฟอกสบู่บริ เวณที่ขีดเส้น แต่น้ าผ่านได้ หากเส้นลบเลือน เจ้าหน้าที่ฉาย
รังสี จะขีดเส้นให้ใหม่
3. ผูป้ ่ วยนอกที่มารับการฉายรังสี ให้นาบัตรนัดมายืน่ ตามช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่จดั ให้

4. ผูป้ ่ วยในเจ้าหน้าที่ฉายรังสี จะเป็ นผูต้ ิดต่อไปที่หอผูป้ ่ วย หากจาเป็ นต้องงดการฉายรังสี
จะต้องแจ้งให้แพทย์รังสี รักษาทราบ
5. ระหว่างรับการรักษาด้วยการฉายรั งสี จะต้องเจาะเลื อดตรวจ CBC ทุกสัปดาห์ตลอด
ระยะเวลาที่รักษาด้วยรังสี
6. ถ้ามี อาการผิดปกติระหว่างการฉายรั งสี เช่ น มีไข้ อ่อนเพลี ย ปวด เบื่ ออาหาร คลื่ นไส้
อาเจียน ท้องเดิน เจ้าหน้าที่หอ้ งฉายรังสี จะรายงานแพทย์เพื่อดูแลรักษา
7. ค่าฉายรังสี จะเก็บสัปดาห์ละครั้ง ซึ่ งทางเจ้าหน้าที่ฉายรังสี จะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
1 วัน และ ถ้าผูป้ ่ วยมีปัญหาด้านการเงินเจ้าหน้าที่จะส่ งผูป้ ่ วยไปปรึ กษาสวัสดิการสังคม
8. วันสุ ดท้ายของการฉายรังสี ผูป้ ่ วยจะได้รับบัตรนัดเพื่อมาตรวจติดตามผลการรักษา
การปรึกษารักษาแผลเป็ น (Keloid)
1. ส่ งหน้าป้ ายและผูป้ ่ วยมาที่ตึกล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้น 1
2. จานวนครั้งในการฉายรังสี แพทย์จะเป็ นผูก้ าหนด ( 1 ถึง 3 ครั้ง)
การบริการใส่ แร่ Ir-192 (High dose rate)
ชนิ ดของแร่ ที่ใส่ ให้ผปู ้ ่ วย คือ Ir-192 ผูป้ ่ วยมะเร็ งอวัยวะสื บพันธุ์สตรี จะใส่ แร่ จานวน 2 – 4
ครั้ง ขึ้นกับแผนการรักษาของแพทย์
1. แพทย์จ ะนั ด ใส่ แ ร่ ห ลัง เริ่ ม ฉายรั ง สี ภ ายนอกประมาณ 4-5 สั ป ดาห์ ซึ่ งเจ้า หน้า ที่
ห้องฉายรั งสี จะให้บตั รนัด ใบสั่ งยาและอุ ป กรณ์ ส าหรั บ ใส่ แร่ แจ้งค่ าใช้จ่าย รวมทั้ง แผ่นพับวิธี
เตรี ยมตัวก่อนมาใส่ แร่
2. ส่ งผูป้ ่ วยพบพยาบาล ว่องวานิ ช ชั้น 3 เพื่อให้คาแนะนาวิธีปฏิ บตั ิตวั ก่อนใส่ แร่ ขณะใส่
แร่
3. ให้ผปู ้ ่ วยนาบัตรนัดมาติดต่อที่ตึกล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้น 3
4. ผูป้ ่ วยที่มาใส่ HDR (High Dose Rate) จะเป็ นแบบผูป้ ่ วยนอกใช้เวลาใส่ แร่ ประมาณ 2-3
ชัว่ โมง สาหรับการฝังแร่ ที่บริ เวณช่องปากหรื อผิวหนัง (Implantation) ผูป้ ่ วยต้องอยู่ในโรงพยาบาล
7-14 วัน
5. หลังการฝังแร่ ในช่องคลอด 2 เดือน จึงจะร่ วมเพศได้
6. หลังใส่ แร่ ครบแล้วผูป้ ่ วยจะได้รับบัตรนัดมาตรวจติดตามผลการรักษาเป็ นระยะ ๆ
การมาตรวจภายหลังการรักษาด้ วยรังสี (Follow up)
1. ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งทัว่ ไปหลังจากที่ได้รับการรักษาจะต้องมาตรวจเป็ นระยะ ๆ ตามวันและ
เวลาที่นดั วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 08.00–12.00 น. ตึกล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้น 1

2. ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคมะเร็ งของอวัยวะสื บพันธุ์สตรี หลังจากที่ได้รับการรักษาจะนัดมาตรวจ
ติดตามผลวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.30 น. ตึกล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้น 1

ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์สาขารังสี รักษาและมะเร็งวิทยา
สาขารังสี รักษาและมะเร็ งวิทยา ฝ่ ายรังสี วทิ ยา ได้จดั อาจารย์หมุนเวียนแกตรวจผูป้ ่ วย (Follow up) เป็ นประจาทุกวัน ตั้งแต่วนั จันทร์ -วันศุกร์ เพื่อให้
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย สอนนิสิตแพทย์และฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
วัน
จันทร์
อังคาร

ว่ องวานิช ชั้น 1
ช พ.ประยุทธ์/พ.จักรพงษ์
บ พ.ณปภัส/พ.ดนิต
ช พ.นพดล/พ.ชลเกียรติ (ผูป้ ่ วยใหม่/ผูป้ ่ วยฉายแสง)/พ.ทัศน์พงศ์

SIM
ตึก เอลิสะเบธ จักรพงษ์
พ.กาญจนา
พ.ชวลิต

-

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
SIM นอกเวลา
ศู นย์ มะเร็งครบวงจร
พ.ชวลิต
พ.ประยุทธ์
-

พ.นพดล

พ.ชลเกียรติ

พ.ชวลิต/พ.ดนิตา

พ.ประยุทธ์

พ.ชวลิต

บ พ.ประเสริ ฐ (ผูป้ ่ วยวิจยั )/พ.จักรพงษ์ (ผูป้ ่ วยใหม่ F/U)

พ.นพดล

พ.ทัศน์พงศ์

-

-

ช พ.ชวลิต/พ.กาญจนา (ผูป้ ่ วยใส่ TC/ผูป้ ่ วยฉายแสง)

พ.จักรพงษ์

พ.ชลเกียรติ
พ.ณปภัส

พ.นพดล

พ.จักรพงษ์

พ.ชวลิต

-

-

-

พ.ประยุทธ์

พ.กาญจนา
พ.จักรพงษ์

พ.กาญจนา

พ.ชลกียรติ
พ.กาญจนา

พ.ดนิตา

-

-

-

พ.ทัศน์พงศ์

พ.นพดล

พ.ชลเกียรติ

-

พ.ณปภัส

พ.ทัศน์พงศ์

-

-

พุธ
บ ช พ.ชลเกียรติ/พ.ชวลิต (ผูป้ ่ วยใหม่, XRT)
พฤหัส
บ Staging (ตามตาราง)
ศุกร์

ใส่ แร่
ว่ องวานิช ชั้น 3

ช พ.กาญจนา/ENT CONFERENCE/พ.ประยุทธ์ (ผูป้ ่ วยใหม่)
บ

วัน
เสาร์

ว่ องวานิช ชั้น 1
ช Staging วันพฤหัสบดี
สัปดาห์ที่ 1 พ.นพดล (เดือนคี่)
พ.ทัศน์พงศ์ (เดือนคู่)
สัปดาห์ที่ 2 พ.ชลเกียรติ (ผูป้ ่ วยใหม่รายที่ 4)
พ.ณปภัส (ผูป้ ่ วยใหม่รายที่ 1-3)
สัปดาห์ที่ 3 พ.ชวลิต (ผูป้ ่ วยใหม่รายที่ 4)
พ.จักรพงษ์ (ผูป้ ่ วยใหม่รายที่ 1-3)
สัปดาห์ที่ 4 พ.กาญจนา (ผูป้ ่ วยใหม่รายที่ 4)
พ.ดนิตา (ผูป้ ่ วยใหม่รายที่ 1-3)
สัปดาห์ที่ 5 พ.ชวลิต

SIM
ตึก เอลิสะเบธ จักรพงษ์
ENT CONFERENCE
ดูจากสมุด

ใส่ แร่
ว่ องวานิช ชั้น 3
พ.ประยุทธ์
พ.นพดล
พ.ชลเกียรติ
พ.กาญจนา
พ.ชวลิต
พ.ทัศน์พงศ์
พ.จักรพงษ์
พ.ณปภัส
พ.ดนิตา

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
SIM นอกเวลา
ศู นย์ มะเร็งครบวงจร
พ.จักรพงษ์
71716
081-913-4198
71729
086-906-6333
71727
089-137-4951
71730
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สาขาเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ ฝ่ ายรังสี วทิ ยา
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (ตึกภูมิสิริฯ ชั้น2 และ 3) ให้บริ การด้านการตรวจและการรักษาโรค โดยใช้
สารกัมมันตรังสี (รวมถึ ง PET scan) ดังรายการที่สรุ ปไว้ในตารางที่ 1 ซึ่ งเรี ยงตามลาดับอักษร รวมถึงการ
ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone density) สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด และนัดหมายการตรวจ
ได้ที่ ตึก ภูมิสิริฯ ชั้น2 โทร.80233
การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เป็ นการตรวจที่ปลอดภัย ปริ มาณรังสี ที่ผปู้ ่ วยได้รับจากการตรวจทาง
เวชศาสตร์ นิ ว เคลี ย ร์ ถื อ ว่ า น้ อ ย (น้ อ ยกว่ า การตรวจทางเอกซเรย์บ างชนิ ด ) จึ ง ใช้ ต รวจได้ใ นผู้ป่ วยเด็ ก
นอกจากนั้น แทบจะไม่พบอาการแพ้หรื อผลข้างเคียงจากสารเภสัชรังสี เลย
ข้อควรระวังคือ ผูป้ ่ วยที่ต้ งั ครรภ์หรื อสงสัยว่าตั้งครรภ์ และผูป้ ่ วยที่กาลังให้นมบุตร ถ้าต้องการส่ งมา
ตรวจต้องแจ้งให้ชดั เจนหรื อติดต่อกับแพทย์สาขาเวชศาสตร์ นิวเคลียร์

แบบฟอร์ มการขอส่ งตรวจ / รักษาทางเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ ประกอบด้ วย
1. NUCLEAR MEDICINE IMAGING REQUEST (บ.6323)
เป็ นการส่ งตรวจวินิจฉัยด้วยการถ่ายภาพชนิ ดต่างๆ แยกตามระบบอวัยวะ ในแต่ละระบบอาจเลื อกใช้
สารเภสัชรังสี ได้หลายชนิ ด โดยแพทย์ผสู ้ ่ งตรวจ ไม่จาเป็ น ต้องระบุชนิ ดของสารเภสัชรังสี ในใบส่ งตรวจ แต่
ควรระบุรายละเอียดทางคลินิกของผูป้ ่ วยให้ชดั เจน เพื่อแพทย์เวชศาสตร์ นิวเคลียร์ จะเป็ นผูพ้ ิจารณาเลือกใช้ได้
อย่างเหมาะสม
2. NUCLEAR MEDICINE ; LABORATORY, RADIONUCLIDE THERAPY, BONE DENSITY
(บ.6322)
ประกอบด้วยการส่ งตรวจวินิจฉัยแบบ non-imaging study ได้แก่ thyroid uptake, blood volume, การ
ตรวจ bone density รวมถึงการรักษาทางเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ โดยเฉพาะการรักษาภาวะ hyperthyroid และ
thyroid carcinoma ด้วย I-131 สาหรับการส่ งตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการ TUMOR MARKERS ใน บ.6322
ทั้งหมดให้ส่งที่หอ้ งปฏิบตั ิการกลาง
3. แบบฟอร์ มการนัดตรวจเพท/ซีที (PET/CT) ซึ่งประกอบด้ วย
3.1 ใบนัดตรวจ PET/CT Oncology (RN 104-105)
3.2 ใบนัดตรวจ PET/CT Brain (RN 106-107)

การตรวจ / รักษาทีใ่ ช้ บ่อยและมีข้อควรทราบ ได้ แก่
1. Nuclear medicine imaging

ส่ วนใหญ่ไม่ตอ้ งเตรี ยมผูป้ ่ วย ยกเว้นการตรวจระบบทางเดินอาหาร และระบบน้ าดี ที่ตอ้ งงดอาหารเช้า
วัน ที่ ม าตรวจ ส่ วนการตรวจพิ เ ศษอื่ นๆ บางชนิ ด อาจต้อ งมี ข้ นั ตอน / การเตรี ย มเป็ นพิ เศษ เช่ น captopril
renogram, myocardial perfusion scan, I-131 MIBG scan เป็ นต้น สามารถสอบถามได้ที่ตึก ภูมิสิริฯ ชั้น2
นอกจากนั้น ผูป้ ่ วยควรจะนอนนิ่ งได้ในช่วงการถ่ายภาพและเก็บข้อมูล ไม่เช่นนั้น แพทย์ผสู ้ ่ งน่าจะพิจารณาให้
ยาประเภทกล่อมประสาทก่อนส่ งตรวจหรื อปรึ กษากับแพทย์สาขาเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ เช่น เด็กเล็กหรื อผูป้ ่ วย
กระสับกระส่ าย
1.1 Bone scan ไม่ตอ้ งเตรี ยมผูป้ ่ วย การตรวจใช้เวลาอย่างน้อย 3 ชัว่ โมง เพื่อรอให้สารเภสัชรังสี จบั ที่
กระดูกได้ดี ระหว่างนี้ จะแนะนาให้ผปู ้ ่ วยดื่มน้ ามากๆ ดังนั้น หากผูป้ ่ วยมีภาวะที่ตอ้ งจากัดน้ า เช่น ไตวาย หรื อ
โรคหัวใจบางชนิ ด ควรแจ้ง ให้ท ราบด้วย ปั ส สาวะของผู้ ป่ วยภายใน 24 ชั่วโมงแรก จะมี ส ารรั ง สี อยู่ ควร
ระมัดระวังหากต้องมีการสัมผัส เช่น สวมถุงมือและล้างมือให้สะอาด
1.2 Cardiac scan ที่ใช้บ่อย คือ
1.2.1 Multiple gated acquisition blood pool scan (MUGA) ไม่ตอ้ งเตรี ยมผูป้ ่ วย เป็ นการตรวจ
เพื่อดูประสิ ทธิภาพการทางานของหัวใจ เช่น ejection fraction ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
1.2.2 Myocardial perfusion scan เป็ นการตรวจเพื่อวินิจฉัยหรื อประเมินภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจขาด
เลือด โดยจะต้องทาการตรวจในขณะ stress (ผูป้ ่ วยเดิ นสายพานหรื อให้ยา เช่น adenosineใน
ความดูแลของแพทย์โรคหัวใจ) และขณะพัก (rest) ใช้เวลาในการตรวจ 2 วัน (2-day protocol)
ต้องงดอาหารเช้าก่อนวันมาตรวจและงดน้ าชากาแฟ ในกรณี ใช้ยา adenosineการตรวจนี้ จะต้อง
ขอตรวจโดยแพทย์ประจาบ้านโรคหัวใจหรื อแพทย์โรคหัวใจเท่านั้น
1.3 CSF scan ไม่ตอ้ งเตรี ยมผูป้ ่ วย แพทยผูส้ ่ งตรวจจะต้องเป็ นผูฉ้ ี ดสารเภสัชรั งสี เข้า CSF space เอง
(lumbar region หรื อ shunt reservoir) โดยปกติจะถ่ายภาพที่ 1, 3 และ 24 ชัว่ โมง ในกรณี ดู shunt obstruction ใช้
เวลาประมาณ 30 นาที ถ้าสงสัย CSF leakage จะต้อง Pack สาลีในบริ เวณที่สงสัย เช่น โพรงจมูก เพื่อนาสาลีมา
ตรวจวัดปริ มาณสารรังสี ดว้ ย
1.4 GI scan ที่ใช้บ่อย คือ
1.4.1 Gastroesophageal reflux scan and gastric emptying ให้งดอาหารเช้า หรื องดนมมื้อก่อนที่
จะทาการตรวจ การตรวจจะให้เด็กรับประทานนมผสมกับสารรังสี หรื อเป็ น solid meal ใน
กรณี ตรวจ solid gastric emptying ใช้เวลาถ่ายภาพและเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 60-90 นาที
1.4.2 GI Bleeding scan ไม่ตอ้ งเตรี ยมผูป้ ่ วย ส่ วนใหญ่ใช้ Tc99m-red blood cell โดยจะถ่ายภาพ
อย่างต่อเนื่องหลังจากฉี ดสารเภสัชรังสี สามารถติดตามได้ถึง 4-6 ชัว่ โมง

1.5 Hepatobiliary scan ต้องงดอาหารเช้าวันที่มาตรวจ การถ่ายภาพจะทาเป็ นระยะอย่างต่อเนื่ องหลังจาก
ฉีดสารเภสัชรังสี หากไม่มีความผิดปกติการตรวจจะเสร็ จภายใน 1 ชัว่ โมง แต่หากมีการอุดตันหรื อความผิดปกติ
ใดๆ เช่น ไม่เห็นถุงน้ าดี อาจต้องรอถ่ายภาพเป็ นระยะถึง 3-4 ชัว่ โมง หรื อ 24 ชัว่ โมง ในกรณี เด็กที่สงสัย biliary
atresia อาจพิจารณาให้ Phenobarbital 5 mg/kg/day เป็ นเวลา 5 วันก่อนตรวจ
1.6 Kidney
1.6.1 Function study or renography ไม่ตอ้ งเตรี ยมผูป้ ่ วย ยกเว้น captopril renogram ที่ตอ้ งงดยา
กลุ่ม ACEI ก่อนมาตรวจ ระยะเวลาที่งดขึ้นกับ half life ของยาแต่ละชนิ ด (แพทย์ผสู ้ ่ งควรระบุ
ยาที่ ผูป้ ่ วยรั บประทานทุ กชนิ ดในใบส่ งตรวจ) การตรวจใช้เวลาประมาณ 60 นาที สามารถ
ตรวจได้แม้การทางานของไตจะเสี ยไปมาก
1.6.2 Reflux study or cystography ไม่ตอ้ งเตรี ยมผูป้ ่ วย ในกรณี เด็กเล็กหรื อผูป้ ่ วยในแพทย์เจ้าของ
ไข้ควรใส่ urinary catheter มาให้
1.6.3 Renal cortical scan ไม่ตอ้ งเตรี ยมผูป้ ่ วย ส่ วนใหญ่ใช้เพื่อวินิจฉัยภาวะ acute pyelonephritis
/renal scar ในเด็ก จะทาการถ่ายภาพหลังจากฉี ดสารเภสัชรังสี ประมาณ 3 ชัว่ โมง และการถ่ายภาพใช้เวลา 30-60
นาที ซึ่ งเด็กจะต้องนอนนิ่งตลอดเวลา มักต้องให้ยากล่อมประสาทเช่น chloralhydrate
1.7 Lung scan ไม่ตอ้ งเตรี ยมผูป้ ่ วย โดยปกติจะตรวจทั้ง perfusion และ ventilation เพื่อวินิจฉัยภาวะ
embolism ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชัว่ โมง หากผูป้ ่ วยมีอาการหอบเหนื่อยมาก แพทย์เจ้าของจะต้องตามมาดูแลด้วย
1.8 Thyroid scan ต้องงดยาฮอร์โมนไทรอยด์ (levothyroxine) นาน 4 สัปดาห์ รวมถึงยาหรื อสารอื่นที่มีผล
ต่อ thyroid uptake การตรวจใช้เวลาเพียง 15-30 นาที
1.9 Total body scan (I-131) เพื่อตรวจวินิจฉัยการแพร่ กระจายของ differentiated thyroid carcinoma ควร
ทาหลังจากการผ่าตัดประมาณ 4-6 สัปดาห์ โดยยังไม่ให้ thyroid hormone supplement จะถ่ายภาพที่ 72 ชัว่ โมง
หลังจากรับประทาน I-131 tracer dose
1.10 Vascular scan ไม่ตอ้ งเตรี ยมผูป้ ่ วย ใช้เพื่อวินิจฉัยการอุดตันของหลอดเลื อดดาหรื อ deep vein
thrombosis โดยมีขอ้ ดี คือ จะสามารถตรวจ lung perfusion ได้ในคราวเดียวกัน
2. Non-imaging study
2.1 I-131 Thyroid uptake test
การตรวจใช้เวลา 2 วันติดต่อกัน (วัด thyroid uptake ที่ 3 และ 24 ชัว่ โมง หลังจากได้ tracer dose) ส่ วน
ใหญ่จะทาเพื่อใช้ค่า uptake ในการคานวณปริ มาณ I-131 เพื่อรักษา hyperthyroidism โดยจะต้องให้ผปู้ ่ วยงดยา
และสารบางชนิดที่มีผลต่อการตรวจ ได้แก่

- ยาต่า งๆ ที่ มี ไ อโอดี นเป็ นส่ วนประกอบ เช่ น วิตามิ นรวมบางชนิ ด ยาแก้ไ อบางชนิ ด ยาแก้
ท้องเสี ยบางชนิด, Lugol’s solution รวมทั้งเกลือที่มีไอโอดีนผสมอยู่ ควรงดประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนส่ งตรวจ
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดของยาและระยะเวลาที่ได้รับยานั้นๆ
- ยาต้านไทรอยด์ ต้องงดยาประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนส่ งมารับการตรวจ
- ยาฮอร์โมนไทรอยด์ (levothyroxine) ต้องงดยาประมาณ 4 สัปดาห์
- สารทึบรังสี ที่ใช้ในการถ่ายภาพรังสี (contrast media) โดยทัว่ ไปหากได้รับสารทึบรังสี ควรเว้น
ระยะอย่างน้อย 1 เดือนก่อนทาการตรวจ
(แพทย์ผสู ้ ่ งตรวจควรบันทึกชื่อยาทุกชนิดที่ผปู ้ ่ วยได้รับในใบส่ งตรวจ)
2.2 Bone density
ไม่ตอ้ งเตรี ยมผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยต้องมาทาการนัดหมายการตรวจล่วงหน้า ที่ตึกโปษยานนท์ ชั้น 2
3. Radionuclide therapy
3.1 I-131 treatment for hyperthyroidism การเตรี ยมผูป้ ่ วยเช่นเดียวกับการทา I-131 thyroid uptake โดย
ผูป้ ่ วยจะต้องวัด thyroid uptake ก่อน เพื่อคานวณปริ มาณ I-131 สาหรับการรักษา ในกรณี ของ hyperthyroidism
ปริ มาณ I-131 ที่ให้ผปู ้ ่ วยรับประทานเป็ นปริ มาณไม่มาก สามารถให้การรักษาแบบผูป้ ่ วยนอก (OPD Case) ได้
3.2 I-131 treatment for thyroid carcinoma การให้การรักษาครั้งแรก มักให้หลังจากการผ่าตัด 4-6
สัปดาห์ โดยผูป้ ่ วยยังไม่ได้รับ thyroid hormone supplement โดยผูป้ ่ วยจะได้รับการตรวจ total body scan ก่อน
(แล้วแต่การพิจารณาของแพทย์) ในกรณี น้ ี จะให้ I-131 ปริ มาณค่อนข้างสู ง จะต้องรับไว้เป็ นผูป้ ่ วยใน เพื่อเป็ น
การป้ องกันอันตรายจากรังสี ต่อคนรอบข้าง ปั จจุบนั หอผูป้ ่ วยสาหรับ I-131 treatment อยูท่ ี่ตึกล้วน-เพิ่มพูน ว่อง
วานิช ชั้น 5 และ 6
3.3 การรักษาด้วยสารเภสัชรังสี ชนิ ดอื่ นๆ จะต้องปรึ กษากับแพทย์เวชศาสตร์ นิวเคลี ยร์ ในแต่ละราย และ
จะต้องใช้เวลาในการสัง่ เตรี ยมสารเภสัชรังสี อย่างน้อย 1 สัปดาห์
4. PET/CT imaging
4.1 การตรวจ PET/CT Oncology มีคาแนะนา ดังนี้
- หากผูป้ ่ วยเป็ นเบาหวาน ควรควบคุมระดับน้ าตาลให้ได้ < 200 mg/dl
- การตรวจควรทาหลังจาก procedure ต่างๆ เป็ นระยะเวลา ดังต่อไปนี้
- Biopsy 1 สัปดาห์
- Surgery 6 สัปดาห์
- Chemotherapy 4 – 6 สัปดาห์
- Radiotherapy 4 – 6 เดือน

- ยากระตุน้ การสร้างเม็ดเลือด eg. GCSF 1 สัปดาห์
4.2 การตรวจ PET/CT Brain มีคาแนะนา ดังนี้
4.2.1 F-18 F-16 PET/CT Brain
- หากผูป้ ่ วยเป็ นเบาหวาน ควรควบคุมระดับน้ าตาลให้ได้ < 120 mg/dl
- ในกรณี คนไข้โรคลมชัก (epilepsy) ที่ตอ้ งการหาตาแหน่งจุดกาเนิดการชัก คนไข้จะต้องหยุด
ชักอย่างน้อย 48 ชัว่ โมง
4.2.2 F-18 FD0PA PET/CT Brain
- งดยา diazoxide , octreotide , glucagon, carbidopa และยารักษาพาร์ กินสัน เป็ นเวลา 2 วัน
ก่อนการมาตรวจ
5. การส่ งผูป้ ่ วยมาปรึ กษา Nuclear Medicine Clinic (ตึกภูมิสิริฯ ชั้น3)
5.1 ผูป้ ่ วยใน = ให้ส่งหน้าป้ าย , OPD Card , ผลทบทวนทางพยาธิ วิทยา , Film x-ray มาที่ตึกภูมิสิริฯ ชั้น3
ในเวลา 8.30 – 12.00 น.
5.2 ผูป้ ่ วยนอก = ให้ผปู้ ่ วยนาประวัติผปู้ ่ วย (OPD Card) , ผลทบทวนทางพยาธิ วิทยา , Film x-ray มาที่ตึก
ภูมิสิริฯ ชั้น3 ในเวลา 8.30 – 12.00 น.

ตารางที่ 1
รายการตรวจ / รักษา ทีใ่ ห้ บริการโดยสาขาเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ ฝ่ ายรังสี วิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1. การตรวจอวัยวะและระบบต่างๆ โดยเรี ยงตามอักษร ดังนี้
Bones
Bone marrow
Brain
- Conventional brain scan
- Brain perfusion scan
CSF (including shunt patency study)
Cardiac
- Cardiac function (first pass, multiple gated acquistion scan)
- Myocardial perfusion (rest and exercise)
- Infarct avid scan
G.I. tract
- Esophageal transit
- Gastric emptying (liquid, solid)
- Gastroesophageal reflux
- GI bleeding
- Meckel’s diverticulum
- Protein losing enteropathy
Hematology
- Blood volume
- Red blood cell survival and sequestration study
Infection studies (radio-labelled white blood cells, Gallium)
Kidneys
- Function : renography (including diuretic renography, Captopril renography)
- Reflux scan or cystography (direct, indirect)
- Renal cortical scan
Liver

- Colloid
- Blood pool (hemangioma)
Lung
- Ventilation
- Perfusion
Lymphatic
Parathyroid
Salivary gland
Spleen
Testis
Thyroid
- Uptake (including, Perchlorate discharge test)
- Scan
Total body scan : I-131
Tumour
- Non-specific: MIBI, DMSA(V), Gallium, FDG (PET scan)
- Anti-CEA MoAb
- MIBG
- Octreotide
Venography
2. การรักษา
- I-131 treatment for hyperthyroidism
- I-131 treatment for differenticted thyroid cancer
- Sm153 – EDTMP or Sr-89 for metastatic bone pain
- Y90-antiCD20 for non-Hodgkin’s lymphoma
- อื่นๆ
3. การตรวจ PET/CT
- Oncology

- Brain

