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 สารจากนายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

 
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการประจ าปีน้ีของ

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยเป็นการประชุมวิชาการคร้ังท่ี 24 พ.ศ.2559  ใน
หัวขอ้เร่ือง “รังสีเทคนิคในงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และรังสีวิทยาชุมชน” วนัท่ี  27-29 
เมษายน 2559  ณ.โรงแรมเอวนั รอยลัครูซ พทัยา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการพฒันา
องคค์วามรู้ในอาชีพรังสีเทคนิคและเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ความคิดเห็น
ระหว่างนักรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย ์ แพทย ์เจ้าหน้าท่ีรังสีการแพทยแ์ละสห
วชิาชีพต่างๆตลอดจนผูท่ี้สนใจดา้นรังสีเทคนิคทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ นบัวา่
เป็นโอกาสดีอีกคร้ังหน่ึง ท่ีนกัรังสีเทคนิคของประเทศไทยไดร้วมตวักนัร่วมสัมนาใน
คร้ังน้ี 

 
 
 

อาชีพรังสีเทคนิคไดเ้ร่ิมก่อตวัเป็นรูปร่างข้ึนเม่ือเดือน มีนาคม 2511 มีบณัฑิตรุ่นแรกในวิชาชีพวิทยาศาสตร์บณัฑิต 
(สาขารังสีเทคนิค) จ านวน 11 ท่านดว้ยกนันบัเป็นการก่อเกิด ผูท่ี้จะประกอบอาชีพรังสีเทคนิคข้ึนในประเทศไทยซ่ึงต่อมามีการ
ขยายเพ่ิมจ านวนนกัรังสีเทคนิคข้ึนเร่ือยๆจนมีจ านวนหลายพนัคนจนเป็นการประกอบอาชีพรังสีเทคนิคท่ีเป็น นกัรังสีเทคนิค
มืออาชีพ  ในการเป็นนกัรังสีเทคนิคมืออาชีพจะตอ้งมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
 - การมีมาตรฐาน 
 - ความปลอดภยั 
 - ความเช่ียวชาญ 
 - ความมีจรรยาบรรณของวชิาชีพ 
 - ความรักในวชิาชีพ 
     สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ไดมี้การจดัประชุมและอบรมจะนึกถึงหัวขอ้เหล่าน้ีทุกปีท่ีมีการสัมมนาและ

ประชุมวิชาการประจ าปีซ่ึงจะน าประสบการณ์มาแลกเปล่ียนกนัในการท่ีจะเพ่ิมพูลความคิดและแนวทางในการพฒันาองค์

ความรู้ ปัญญาและตลอดจนจิตวญิญาณท่ีท าใหเ้กิดจิตท่ีดีมีความเช่ียวชาญและมีจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพส าหรับการ
เป็นนกัรังสีเทคนิคไทย 

                                                    สละ อุบลฉาย    

                                นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

 



 

ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรประจ ำปี ครัง้ที่ 24 พ.ศ.2559   

สมำคมรงัสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

27-29 เมษายน 2559 

โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา 

รงัสีเทคนคิในงานเวชศาสตรฉ์ุกเฉินและรังสีวิทยาชุมชน 

27 เมษายน 2559 

เวลา ห้องประชุมใหญ่ 

8.00-8.45 ลงทะเบียน 

8.45-9.00 พธีิเปิด 

9.00-9.30 ปาฐกถา สุพจน์ อ่างแก้วคร้ังที ่10 
A long journey of collaboration between Japanese and Thai Radiological Technologists 

Prof.Seiji Nishio 
Komazawa University, Japan 

9.30-10.00 พธีิเปิดนิทรรศการ และ พกัรับประทานชา กาแฟ  

10.00-10.30 “We are RTs” 
The 2016 ISRRT World Congress, Seoul, Korea 

KRTA Organizing Committee 

10.30-11.00 “Playin’ With Digital Equipment” 
Prof. Philip W. Ballinger 

Ohio State University, USA 

11.00-11.30 Special Lecture 
Prof.Tint Lwin 

Senior Consultant Radiologist 
Radiology Unit, Asia Royal Hospital, Myanmar 

11.30-12.00 Special Lecture 



27 เมษายน 2559 

เวลา ห้องประชุมใหญ่ 

Prof. Yu Jian Ming 
President, Chinese Society of Imaging Technology 

12.00-13.00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

เวลา ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 2 

13.00-14.30 การน าเสนอผลงานทางวชิาการ 
และนวตักรรมรังสีเทคนิค 

The Second ASEAN School of MRI Technology 
“MRI clinical application” 

 14.30-14.45 พกัรับประทานชา กาแฟ 

14.45-16.30 การน าเสนอผลงานทางวชิาการ 
และนวตักรรมรังสีเทคนิค 

 

28 เมษายน 2559 

เวลา ห้องที ่1 ห้องที ่2 
Refresher Course  

ห้องที ่3 
English  

9.00-9.45 รังสีเทคนิคในงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉินและรังสีวทิยาชุมชน 

พยาธิสภาพและหลกัการแปลผล
ภาพถ่ายรังสีปอด 

พยาธิสภาพและหลกัการแปลผล
ภาพถ่ายรังสีช่องท้อง 

The Second ASEAN School of 
MRI Technology 

“MRI clinical application” 
 

ASEAN Radiation Therapy 
Symposium 

 

9.45-10.30 

10.30-10.45 พกัรับประทานชา กาแฟ 

10.30-12.00 รังสีเทคนิคในงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉินและรังสีวทิยาชุมชน 
การถ่ายภาพรังสีในงานนิตเิวช

ศาสตร์ 
การถ่ายภาพรังสีในงานฉุกเฉิน 

 
The Second ASEAN School of 

MRI Technology 
“MRI clinical application” 

 

ASEAN Radiation Therapy 
Symposium 

 

12.00-13.00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั 



28 เมษายน 2559 

เวลา ห้องที ่1 ห้องที ่2 
Refresher Course  

ห้องที ่3 
English  

13.00-14.30 รังสีเทคนิคในงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉินและรังสีวทิยาชุมชน 

พยาธิสภาพและหลกัการแปลผล
ภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพวิเตอร์

ฉุกเฉินส่วนสมอง 

 
The Second ASEAN School of MRI 

Technology 
“MRI clinical application” 

 

ASEAN Radiation Therapy 
Symposium 

 

14.30-15.00 พกัรับประทานชา กาแฟ 

15.00-16.30 รังสีเทคนิคในงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉินและรังสีวทิยาชุมชน 

พยาธิสภาพและหลกัการแปลผล
ภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพวิเตอร์

ฉุกเฉินส่วนล าตวั 

 
The Second ASEAN School of MRI 

Technology 
“MRI clinical application” 

 

 
ASEAN Radiation Therapy 

Symposium 
 

18.00 - 22.00 งานรังสีเทคนิคสัมพนัธ์ 
 

 

29 เมษายน 2559 

เวลา ห้องที ่1 
 

ห้องที ่2 
Refresher Course  

(English) 

ห้องที ่3 
 

9.00-9.45 การเสวนา สภารังสีเทคนิค 

นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่ง
ประเทศไทย 

นายกสมาคมรังสีการแพทย์แห่ง
ประเทศไทย 

นายกสมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิค
จากสถาบันต่างๆ 

 

Digital Imaging 
Prof. Philip W. Ballinger 

Ohio State University, USA  

บทบาทของนักรังสีเทคนิคการ
ประเมนิและการเฝ้าตดิตาม
ปริมาณรังสีทีผู้่ป่วยได้รับในงาน
รังสีวทิยา 
 
*มาตรฐานสากลในการวดั การ
ประเมิน และการเฝ้าติดตาม
ปริมาณรังสีจากการถ่ายภาพรังสี 

9.45-10.30 

10.30-10.45 พกัรับประทานชา กาแฟ 



10.30-12.00 การเสวนา สภารังสีเทคนิค 
 

นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่ง
ประเทศไทย 

นายกสมาคมรังสีการแพทย์แห่ง
ประเทศไทย 

นายกสมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิค
จากสถาบันต่างๆ 

PACS Update 
Dr.Yudthaphon Vichianin 

Mahidol University, Thailand  

*การค านวนปริมาณรังสีจากการ
ถ่ายภาพเอกซเรย์ทัว่ไป 
*การค านวนและประเมินความ
เส่ียงจากการได้รับรังสีขณะ
ตั้งครรภ์ 
 
ผศ.ดร.เสาวณีย์ อัศวผาติบุญ 
ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ 

12.00-13.00 พธีิปิด และ พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

The 24th Thai Society of Radiological Technologist Annual Conference 

27-29 April 2016 

A-One Hotel Pattaya, Thailand 

27 April 2016 

Time Main Hall 

8.00-8.45 Registration 

8.45-9.00 Opening Ceremony 

9.00-9.30 The 10th Dr.Supoj Angkaew Honorary Lecture 
A long journey of collaboration between Japanese and Thai Radiological Technologists 

Prof.Seiji Nishio 
Komazawa University, Japan 

9.30-10.00 Exhibition Opening Ceremony and Tea Break 
 

10.00-10.30 “We are RTs” 
The 2016 ISRRT World Congress, Seoul, Korea 

KRTA Organizing Committee 

10.30-11.00 “Playin’ With Digital Equipment” 
Prof. Philip W. Ballinger 

Ohio State University, USA 

11.00-11.30 Special Lecture 
Prof.Tint Lwin 

Senior Consultant Radiologist 
Radiology Unit, Asia Royal Hospital, Myanmar 

11.30-12.00 Special Lecture 
Prof. Yu Jian Ming 

President, Chinese Society of Imaging Technology 

12.00-13.00 Lunch 



27 April 2016 

Time Main Hall 

Time Room 1 Room 2 

 
13.00-14.30 

 
Free Paper Presentation 

 

 
The Second ASEAN School of MRI Technology 

“MRI clinical applications” 

14.30-14.45 Tea Break 

 
14.45-16.30 

 
Free Paper Presentation 

 
 

 

28 April 2016 
 

Time Room 1 
(Thai Program) 

Room 2 
Refresher Course  

Room 3 
English  

9.00-9.45  
Emergency Radiography in 

Community Radiology Service 

 
The Second ASEAN School of MRI 

Technology 
“MRI clinical applications” 

 
ASEAN Radiation Therapy 

Symposium 
 

9.45-10.30 

10.30-10.45 Tea Break 

 
10.30-12.00 

 
Emergency Radiography in 

Community Radiology Service 

 
The Second ASEAN School of MRI 

Technology 
“MRI clinical application” 

 
ASEAN Radiation Therapy 

Symposium 

12.00-13.00 Lunch 

 
13.00-14.30 

Emergency Radiography in 
Community Radiology Service 

The Second ASEAN School of MRI 
Technology 

“MRI clinical application” 
 

ASEAN Radiation Therapy 
Symposium 

 

14.30-15.00 Tea Break 



28 April 2016 
 

Time Room 1 
(Thai Program) 

Room 2 
Refresher Course  

Room 3 
English  

 
15.00-16.30 

 
Emergency Radiography in 

Community Radiology Service 

 
The Second ASEAN School of MRI 

Technology 
“MRI clinical application” 

 
ASEAN Radiation Therapy 

Symposium 

18.00-22.00 Gala Dinner 
 

 

29 April 2016 
 

Time Room 1 
(Thai program) 

Room 2 
Refresher Course  

(English) 

Room 3 
 (Thai Program) 

9.00-9.45 Seminar: 
Radiological Technology 

Council of Thailand: Future of 
the profession? 

Digital Imaging 
Prof. Philip W. Ballinger 

Ohio State University, USA  

Patient dose measurement 
and monitoring workshop 

9.45-10.30 

10.30-10.45 Tea Break 

10.30-12.00 Seminar: 
Radiological Technology 

Council of Thailand: Future of 
the profession? 

PACS Update 
Dr.Yudthaphon Vichianin 

Mahidol University, Thailand  

Patient dose measurement 
and monitoring workshop 

12.00-13.00 Closing Ceremony and Lunch 
 

 

 

 

 



 

 

The 10
th

 Dr.Supoj Angkaew 

Honorary Lecture 

 

A long journey of 

collaboration between 

Japanese and Thai 

Radiological Technologists 

 

Prof.Seiji Nishio 

Komazawa University, Japan 
 

 

 

 

 

 

 



Curriculum Vitae 

 

PERSONAL INFORMATION 

Name: Seiji Nishio 

Birthday: December 05 

Nationality, Place of Birth: Japan, Gifu Prefecture  

Hobby: listening to live music in foreign countries 

 

POSITION/TITLE 

Professor, Faculty of Health Sciences, Komazawa University 

Professor, Graduate Division of Health Sciences, Komazawa University 

Director, Health Care & Administration Center of Komazawa University 

 

CAREER 

Chair, Department of Radiological Technology, Komazawa University 

Lecturer & Associate Professor, Komazawa Junior College 

Radiological Technologist, Kanagawa Prefectural Cardiovascular Center 

Radiological Technologist, Kanagawa Prefectural Cancer Center 

Radiological Technologist, Kanagawa Prefectural Children’s Medical Center 

 

EXPERTISE 

Main Subjects:  Medical Imaging Technology 

Study/ Research: Mammography, Chest Radiography 

 

EDUCATION 

Department of Radiology, Komazawa Junior College 

Advanced course of Radiology, Komazawa Junior College 

Housou University of Japan (Pedagogy) 

PROFESSIONAL AFFILIATION 

Japan Association of Radiological Technologists 

Japanese Society of Radiological Technology 

Japan Association of Breast Cancer Screening 

Japanese Society of Medical Image Management 

Society for Japanese Pediatric Radiological Technology 

Japanese Society of Radiologic Educational Technology 

 

 



 

 

 

Special Lecture 

 
“Playin’ With Digital 

Equipment” 

 

Prof. Philip W. Ballinger 

Ohio State University, USA 

 

 

 

 

 



CURRICULUM VITA  

Philip Wayne Ballinger  

Phone/fax: 614-486-6567                     

E-mail: Ballinger.1@osu.edu 

 

Professional Experience 

Director/Instructor in Radiography program in Indiana, 1967-70;  Director and   Assistant 

Professor, Radiologic Technology Division, School of Health & Rehabilitation, The Ohio State 

University, Columbus, Ohio 43210, USA, 1970-95; Professor Emeritus  5/95 - Present. 

Education (Degrees Received) 

Madison University, Ph.D.  Major: Educational Administration, 2/04, The Ohio State 

University, M.S., Major: Allied Health Education and  Administration, 6/74.   Wilmington 

College, B.A.,  Major:  Biology, Minor: Chemistry, 1967.  The Ohio State University Hospitals, 

Certificate in Radiologic Technology, 1/62-12/63.  

Certification/License 

Registered Radiographer, The American Registry of Radiologic Technologists, Registration  

Number 42694, 1/1964 to present.   

Ohio Department of Health, Licensed Radiographer,  License number:  002578634.  

Professional Membership and Activities 

American Society of Radiologic Technologists, Member 1964- 2002, Life Member 2002 - 

present.  Fellow 2003.  Member of numerous committees, 1972-present including 

Chairman, Nominating Committee 1976-77; Counselor, District  3 of Ohio, 1974-76; 

Chairman, By-laws Committee, 1977-78. 

Association of Educators in Imaging and Radiological Sciences, member, 1972-present. 

Treasurer, 1988-89;  Secretary-Treasurer 1986-87;  Member, Board of Directors, 1984-

1986;  Chair, Data Collection Committee, 1992-93; Co-chair, Roentgen Centennial Trip 

Committee, 1994-95;  Member, Articulation Task Force; Chair, AERS Fellows Committee, 

1999-2000;  Speaker at six annual meetings. 

Association of Collegiate Educators in Radiologic Technology, Associate Member, 1993-

present.   Speaker at approximately 10 annual meetings. 

Ohio Society of Radiologic Technologists, Member, 1964-present.  Served various capacities 

including member and chair of multiple committees.  President, President-Elect, First Vice-

President, Second Vice-President, Co-chairman two annual meetings, Director of Education 

and speaker at over 25 meetings.  Active participant and OSRT committee member for 

licensure for approximately eight years before licensure was passed in Ohio.  Served as 

licensure Advisory Board member to the Ohio Department of Health since 1990 - 1995 . 

Central Ohio Society of Radiologic Technologists, Member and held multiple offices since 

1970. 

mailto:Ballinger.1@osu.edu


International Society of Radiographers and Radiological Technologists, Member, 1989-present.  

Presentations at the 1996 meeting in Nottingham, and the 2000 meeting in Sydney, Australia.   

PR Committee member 1999-2003. 

The Canadian Association of Medical Radiation Technologist, Member, 1984-present and 

lecturer at 3 meetings. 

   

  Publications 

Over 40 scientific publications in various professional journals.  The most widely read being the 

textbooks “Merrill’s Atlas of Radiographic Positions and Radiologic Procedures” and the 

“Pocket Guide to Radiography”.  Texts available in English, Spanish, Mandarin and Korean.  

In 2010 became lead author for iRadTech for www.iRadTech.com; available in Spanish (in 

programming) and iRadChiro for the chiropractor and radiographer and the X-rayWOW in 

2013. 

 

Presentations 

Hundreds of presentations made in all 50 states in the USA plus presentations in approximately 

40 foreign countries. 
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Playin’ With Digital Equipment and Evaluating Exposure Indices 

 

(Note for CE approval:  “Playing with” word intentionally is used to indicate 

experimentation/research while exposing radiographic phantoms when changing exposure 

techniques and evaluating the resultant images.) 

Previously approved for ASRT CE credit NMD0065066 and MAX0005032 

 

Overview:  Traditional radiographic exposure theories have been the basis for radiography 

since the inception.  With the introduction of digital radiographic equipment, the exposure 

techniques have essentially remained unchanged.  However, the effect on the digital image may, 

or may not, be different.  Too often the exposure indices are not evaluated or understood.  This 

presentation compares and evaluates the exposure indices used by all major manufacturers of 

radiographic equipment and how the numerical values are used in creating a better image. 

 Objectives: 

1. Define and show examples of experimentation images using phantoms. 

2. Select the correct algorithm; or suffer and receive what was ordered.   

3. Discuss changes in the digital exposure values used when changing technical factors and 

compare the digital changes with film. 

4. Identify artifacts when digital equipment is improperly used and visualize interesting 

artifacts. 

5. Answer the question: WHY use the same technic for film as digital images?  What can 

we be changing while decreasing the patient exposure? 

6. Compare exposure latitude with film to digital imaging.  (Approximately four film slides 

are shown for comparison.) 

7. Identify the four major equipment vender’s categories and exposure index values used 

by different equipment manufacturers. 

a. Identify the equipment vendor’s index values by either direct or indirect 

exposure indices. 

8. Discuss a primary way to reduce radiation exposure using digital radiography. 

 

Description: 

This one-hour presentation visually demonstrates the appearance of images when a phantom is 

radiographed using correct, and incorrect, positioning and exposure parameters.  Approximately 

four film images are used for comparison with digital images while evaluating the exposure 

index for various patients.  The impact of pathology and improper positioning is evaluated.  

Primary topical areas include: 

 

A. Comparison of multiple digital images comparing film images with digital images while 

identifying the resulting exposure indices while comparing radiographic quality. 

B. Get the part centered; none of this “shoot it all” and send to PACS. 

C. Identify artifacts seen using CR and DR images. 



D. Calculate the exposure range for both digital and film-screen imaging. 

 

Presenter: 

 Philip W. Ballinger, Ph.D., R.T. 

 Professor Emeritus                

 

lcv/Digital Playin’   October 22, 2014    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Special Lecture 

 
Prof.Tint Lwin 

Senior Consultant Radiologist 

Radiology Unit, Asia Royal 

Hospital, Myanmar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICULUM VITAE 

Prof.Tint Lwin 

B.Sc., MBBS, MD, FRCR(C), FRCR (Eng)  

Diplomate, The American Board of Radiology 

Member, American College of Radiology 

Hon.Professor, Defence Services Medical Academy 

 

EDUCATION 

1961  -B.Sc. (Biology)  Rangoon University, Yangon, Myanmar 

1967  - M.B., B.S   Institute of Medicine (1), Yangon, Myanmar 

1975  - M.D    State University of New York, New York, U.S.A. 

1981  - Diplomate, American Board of Radiology (Specialist Board Exam.), U.S.A. 

1981  - F.R.C.P (C)   Canada 

1994  - F.R.C.R (Eng)  London, England (U.K) 

 

ACADEMIC APPOINTMENT 

1961-1963 Demonstrator, Department of Zoology, Rangoon University, Yangon, Myanmar 

1968-1972 Demonstrator, Department of Surgery, I.M (2), DSGH, Mingalardon, Yangon, 

Myanmar 

1982-2007 Consultant Radiologist, Samaritan Medical Center, Watertown, New York, USA 

2008- to date Senior Consultant Radiologist at: Asia Royal Hospital, Victorial General 

Hospital, Shwe Gone Dine Specialist Hospital, Parami Hospital & Pinlon 

Hospital and Cancer Center, Yangon, Myanmar 

1994 Honorary Consultant in Radiology, Ministry of Health, Myanmar 

1995 Visiting Professor to Institutes of Medicine, Myanmar 

2015 Hon.Professor, Defence Services Medical Academy, Myanmar 

 

 

 

  



Living Donor Liver Transplant 

 

The most common LDLT technique in adults is right lobe hepatectomy, whereby segments V-

VIII are harvested, leaving the middle hepatic vein (MHV) with the donor. Right lobe of the 

liver along with its artery, portal vein, bile duct, and the draining hepatic vein is implanted into 

the recipient. In pediatric liver transplants, segments II and III are harvested. In some cases, the 

entire left lobe (segments II-IV) is harvested along with the MHV. 

Imaging protocol on MDCT consists of obtaining non-contrast images through the liver 

parenchyma, followed by CT angiography in the arterial, portal, and hepatic venous phases. CT 

angiographic images were obtained after intravenous administration of 100 ml of non-ionic 

contrast agent at a flow rate of 4-5 ml/s. Real-time bolus tracking was used and scanning was 

automatically triggered at a detection threshold of 180 Hounsfield units (HU) in lower thoracic 

aorta. Portal and hepatic venous phase images were acquired at 20 and 60 s following the 

arterial imaging. No positive or neutral oral contrast was given. Post-contrast images were 

reconstructed with 1 mm slice thickness and a reconstruction interval of 0.8 mm. All the post-

processed images have been created on a commercially available dedicated CT workstation. 

Unenhanced CT is a good method for hepatic fat estimation. Calculating liver attenuation index 

(LAI) is one of the methods for estimating the degree of liver fat infiltration. LAI>5HU 

correctly predicted the absence of significant macrovesicular steatosis. LAI values of-10 to 5 

HU were suggestive of mild to moderate steatosis (6-30%), while LAI values of less than -

10HU were suggestive of moderate to severe hepatic steatosis (i.e.30% fat) with is considered 

unacceptably for LDLT. 

CT volumetry is considered a standard method for preoperative estimation of right and left lobe 

volume estimation. Hepatic venous phase is used for CT volumetric assessment, as in this 

phase, hepatic veins is well seen with maximum contrast. Hepatic volumetry performed 

manually requires slice-to-slice manual contouring of the liver surface on axial images, using an 

electronic cursor tool. Liver volume can also be calculated with automated CT volumetry 

software. 

It is important to measure the length of RHA (in right lobe donation) or LHA (in left lobe or 

lateral section donation) from their origin till the next bifurcation. Artery with more than 1 cm 

length and diameter of more than 2 mm is preferable for anastomotic purposes. For right lobe 

donations, Length of the RPV from the origin of LPV to its bifurcation should be measured. 

Diameter of hepatic veins should be measured close to their IVC insertion. In routine clinical 

practice, preoperative assessment of biliary tree in potential liver donors is done using MR 

cholangiography. 

MDCT is an excellent non-invasive imaging tool in liver donor evaluation, as it provides a 

detailed vascular road map, gives an assessment of the hepatic parenchyma and segmental liver 

volumes. 
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CURRICULUM VITAE 

 

Jian-Ming Yu 

Current Job Designation:  

CSIT President 

The institution/Hospital:  

Union Hospital Tongji Medical College Huazhong University of Science and 

Technology 

Nationality:  

 The People’s Republic of China 

His Highest Academic Qualification Achieved: 

 Professor 

Research Interest / Experience, Number of Publications, etc.: 

 As a professor in X-ray imaging technology, publish more than 40 papers and 4 books 

(as a chief editor), also participate in writing more than 20 books an editorial board member. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Functions and roles of the Chinese Society of Imaging Technology 
 

Jianming Yu 

President of Chinese Society of Imaging Technology  

 

Imaging technology is the sub-discipline of medical technology discipline; it is one of the four 

disciplines that belong to “Medical Imaging and Nuclear Medicine”, like radiology medicine, 

ultrasonic medicine and nuclear medicine. 

Currently, more than 70 universities in China have established undergraduate program of 

imaging technology, and in the meanwhile many provinces and cities provide three-year college 

program of imaging technology. All these programs greatly relieve the demand contradiction of 

radiographers due to the rapid development of hospital and fast increasing of medical imaging 

equipment. 

In the radiology department, the number of radiologists and radiographers are almost equal, 

radiologists mainly work behind the scenes while all radiological technologists in frontline. 

They are responsible for accepting patients, choosing the scan protocols, recognizing the 

diseases, considering the images to assure that they can resolve the clinical problems and meet 

the diagnostic requirement, and deciding whether to finish the examination. 

They must master the knowledge of basic medicine, clinical medicine and medical imaging, so 

that when proceed the imaging examination they are able to understand the clinical testing 

request form, to know the clinical problems as well as imaging diagnosis requirements, properly 

to choose the scan protocols to get the images that can meet these requirements and resolve the 

clinical problems. 

The professional titles for radiological technologist include: assistant technologist, technologist, 

and technologist-in-charge, associate chief technologist, and chief technologist; if work in a 

university teaching hospital, radiological technologist can also be titled as lecturer, associate 

professor and professor. Most of the radiological technologists who are working in first-class 

hospitals at Grade 3 or specialized hospitals get at least undergraduate education of medical 

imaging, and a small number of Master’s graduates. 

Chinese Society of Imaging Technology consists of seven professional groups: digital 

technology group, CT technology group, MR technology group, breast imaging technology 

group, engineering technology group, PACS technology group and education group; two 

preparatory professional groups: medical imaging nursing group and nuclear medical imaging 

technology group; three academic departments: international  communication academic 

department, continue education academic department and imaging technology cooperation 

department. “Chinese Medical Imaging Technology Academic Conference” and International 

Academic Communication is nationwide held annually, with 1200~1500 delegates participation. 

Every provinces and cities have founded a society of radiology or imaging technology, and 

many level cities also set up a society of imaging technology. The whole country has formed an 

on-job continuing education network. 

Chinese Society of Imaging Technology undertakes the government functions that: assign and 

review examination questions for the National Medical Imaging Technology Title Examination 



include junior level, intermediate level and senior level; assign and review the examination 

questions and develop the tutorial for the Large Medical Equipment (CT、DSA、MR and 

Mammography ) Work License Examination; preside and participate the establishment of 

national health industry standard and norms; preside over the development of medical imaging 

technology (including CR、DR、CT、DSA、MR and breast imaging, etc.) clinical practice 

guidelines; preside over the setting up of medical imaging technology (including CR、DR、CT

、DSA、MR and breast imaging, etc.) quality control and so on. 

Medical imaging technology experts undertake the government functions that:  to assess and 

confirm the purchase of large medical equipment; to evaluate the installation environment of 

large medical equipment; to develop and inspect the medical imaging quality control and so on.  
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The Development of an MRI performance evaluation system using DWI 

 

Kojiro Yamaguchi, RT., MSc., Ph.D. 

     Faculty of Radiology, School of Health Sciences, Fujita Health University. 

 

Chronological follow up imaging of dementia using MRI is necessary.  

However, hardware upgrades to improve the performance of MR scanner during the 

follow-up period may be implemented.  

In such a cases, the follow up process can potentially be affected if users do not 

accurately determine how the upgrade has improved the MRI system.    

We developed a MRI evaluation program using DWI to solve this issue, and 

performance evaluations have been conducted on both non-upgraded MR scanner and upgraded 

scanners.   

The evaluation system enabled mutual comparison of benchmark indicators by both the 

users and manufacturers.    

 

This work was supported by JSPS KAKENHI Grant Number 15K01732  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Application of Advanced Medical Imaging Technology in Bangladesh 

 

Mohammad Shamsuddin 

Organizing Secretary 

Bangladesh Association of Radiology and Imaging Technologist. 

 

 

OBJECTIVES: 

Like other part of the world Bangladesh healthcare industry is currently undergoing major 

changes in an effort to control costs and increase efficiency without compromising patient care. 

In the past, this care was delivered through only few healthcare specialists but as the number of 

specialists is increased the scenario is changing. For last 5 years Bangladesh underwent 

tremendous advancement in the field of Radiology & Imaging in terms of introduction of 

cutting edge technologies along with -parallel up gradation of the technologist's demands 

assessment for optimum utilization of these facilities. 

 

METHODS: 

Advanced medical facilities (Govt & Non-govt) having latest equipments of the different 

modalities throughout the country were studied by onsite visits. Data were collected from the 

patients, institutions and supplier of the equipment in these facilities. 

 

RESULTS: 

In Bangladesh the use of advanced diagnostic imaging in the Medicare population has increased 

significantly over the last 5 years, particularly using expensive new technologies such as 

computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), Interventional radiology, 

positron emission tomography-CT (PETCT), PACS and Teleradiology. The development and 

improvement in these advanced technologies is widely credited leading to earlier and more 

accurate diagnosis & treatment of disease using noninvasive or less invasive techniques. 

However, new methods for improved image reconstruction, image segmentation, modelling of 

organs, as well as methodical improvements of non-linear image registration algorithms are 

presented together with applications of image analysis methods in different medical disciplines 

are also progressing in Bangladesh but needs more effort & assistance from advanced sources. 

 

CONCLUSION: 

Advanced Medical Imaging is committed to help our patients. Advanced diagnostic imaging can 

benefit patients when used appropriately as it detects diseases at early stage and it allows health 

care practitioners to guide patients to take proper health care services they need. But, when used 

inappropriately, advanced diagnostic imaging provides practitioners and patients with minimal 

clinical benefits, wastage of scarce health care resources and can even jeopardize patient's 

safety. 

 

 

 

 

 

  



Assessment of Bone Marrow Dose and Gonad Dose from Cardiac Catherisation and 

Angiocardiography 

 

Khin Maung Tin 

Radiology Unit, Asia Royal Hospital, Yangon, Myanmar 

 

 

Radiation doses to patients undergoing cardiac catherisation and angiocardiography have 

always been considered to be relatively high. 

A comprehensive investigation into the dose delivered to the skin, bone marrow and 

gonads of patients undergoing cardiac catheterisation and angiocardiography using TLD 

dosemeter has been reported. 

Comparison have been made with the other studies and found that some skin doses are 

near the erythema dose, however no skin reaction have been developed.  

 However, the result of this study show that the diagnostic value of these cardiac 

catheterisation and angiocardiography justifies the relatively high doses received by the patients.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Revise on radiographic diagnosis of imperforate anus in new-born baby by shoot through 

lateral technique 

 

Khin Thandar Htun 

Radiology Unit, Asia Royal Hospital, Yangon, Myanmar 
 

 

The complexity of embryological development of the rectum, anus and urogenital 

systems leads to a large number of anomalies in this region. The common deformity of the 

alimentary canal in new-born babies is Imperforate anus which is lack of normal anal opening. 

The surgical management of imperforate anus is dependent on the extent of rectal atresia and 

associated anomalies. The choice of surgical approach is crucial in deciding whether faecal 

continence can be attained. A plain film of the abdomen shows evidence of distal bowel 

obstruction if taken a few hours after birth. Radiographic studies were performed   mainly in 

Yangon Children Hospital of lower Myanmar. Total 26 cases of imperforate anus patients were 

studied. The method used in these studies was plain x-ray of abdomen with the position of prone 

in lateral shoot through technique. In this study, the radiological report and operative findings 

for imperforate anus types were identical. 

 According to this study, 61.5% were high type and 38.50% were low type have been 

found. Predominance of high type was noted in this study. By Pearson Chi-Square test, the 

resulting value is X
2
 = 26.00 and p value is (0.000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



The Innovation of Breast Scanning 
 

Khin The Nu Aye 

Radiology Unit, Asia Royal Hospital, Yangon, Myanmar 

 

According to American Cancer Society’s most recent studies, breast cancer is one of the 

major leading causes of mortality among women and a serious risk worldwide. Knowing that 

“Prevention is Better than Cure,” early periodic examination of breast tissue in women, aged 

over 40, aids the early reveal of breast lesion. 

Using the help of various investigation tools helps more effective treatment and 

increases a woman’s chances of survival. But, these 2D images may have some weak points 

such as the obscuring effect of overlapping breast tissue and patient discomfort due to tight 

compression. To overcome the above drawbacks, a new revolution of breast scanning, digital 

breast tomosynthesis was introduced a few years ago. 

Digital Breast Tomosynthesis (DBT) is the slice by slice imaging method of breast 

tissue, and it applies low-dose images acquisition at multiple angles during a short scan. The 

projected individual images are then reconstructed into a series of high-resolution slices that are 

parallel to the detector plane, can also be displayed individually. With the help of this advanced 

technology, the problems caused by dense tissues and overlapping tissues can be reduced 

together with significant reduction of structure noise in single slice 2D imaging.  

Moreover, the positive results of architectural distortion, bilateral asymmetry and mass 

visibility are superior to Digital Mammogram, consequently higher sensitivity for breast cancer 

detection. This new innovation still offers new opportunities including improved diagnostic and 

screening accuracy, lesser recall exams and 3D lesion localization to a relatively higher extent 

though poor visibility of calcification clusters due to their dispersion. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Feasibility Study for Development of Improved and Patient Friendly Mouth 

Piece in Radiation Therapy by 3D Printing 

 

 

Jeongmin Seo, Soeun Kim, Eunji Choi, Wooyeoung You 

Department of Radiologic Science, Daewon University, South Korea 

 

 

PURPOSE   

In the radiation therapy for head and neck cancer, mouth piece should be applied for depressing 

tongue and keeping mouth opening in some cases. However endoscopic mouth piece is 

generally used in radiation therapy because of nonproduction specialized commercial mouth 

piece for radiation therapy. Therefore we made specialized and patient friendly mouth piece for 

radiation therapy with CAD (computer-aided design) and 3D printer.   

 

MATERIAL AND METHOD 

Basic concepts of mouth piece were designed with strawboard or toy tools for applying to 

various conditions of patient’s oral cavity. During conceptualizing, shape and function of mouth 

piece were considered for reducing patient’s discomfort. After conceptualization, properties of 

mouth piece were designed with CAD and hypostatized by 3D printer.    

 

RESULTS 

Two types of mouth piece were developed by CAD and 3D printing. First one can control the 

length and angle of plate for depressing tongue and has grooves for fixing the teeth position. 

Second one can control the length for depressing plate and use mold of patient’s teeth for 

immobilization. These mouth pieces can be modified setting for accepting patient’s various 

conditions.      

 

CONCLUSIONS 

The existing mouth pieces are not fitted for using radiation therapy patients who have 

deformation in oral cavity by surgery or cancer. Accordingly, customized mouth piece for each 

patients is required. 3D printer is now in general use, so it is possible to make tailored 

immobilizing device for patient in radiation therapy. This study shows the feasibility of 

development in radiation therapy device which is more patient friendly considering 

individuality of patients by using 3D printing. 

  

Key words: 1. Radiation therapy, 2. Mouth piece, 3. 3D printer. 

 

 

 
  



Managing Patients’ Expectation: The National Cancer Institute Experience. 

 
Muhammad Faizal Abdullah 

The National Cancer Institute, Malaysia 
 

 
The National Cancer Institute was conceptualized under the National Cancer Control 

Programme of the Ministry of Health Malaysia. Located in Putrajaya, the Federal 

Administrative Center of Malaysia, and completed in September 2013 after 3 years of 

construction, it has been a beacon of hope for the cancer patients of Malaysia. 

Cancer patients’ hope and aspirations of this institution is very high and the core team 

was tasked with giving the best in terms of medical treatment and hospitality. This paper 

outlines the journey the team took to present the best of both worlds to the patients and also 

their care-givers and make their experience as pleasant as possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



The importance of precise localization in CT dose reduction with smart mA technique 

 
AO CHI IAN 

Department of Imagiologia, C.H.C.S.J. Hospital, Macau 

 
Purpose  

Nowadays most of the CT scanners are equipped with the smart mA technique. This technique 

utilized the information from the topogram to estimate the patient size and thickness in the scan. 

The mA value will be adjusted during the scan in order to lower the patient dose without 

decreasing the image quality. The efficiency of mA reduction highly depends on the corrected 

patient localization. This study aims to evaluate the mA output with different patient 

localization situation.  

 

Materials and Methods 

A triple modality 3d abdominal phantom (CIRS Inc.) is used. Different landmark position will 

be made for the exam. Horizontal landmark level with 4cm increment from dorsal to ventral will 

be used. The topogram will also have 2 started positions while one covered the whole phantom 

and the other covered only half of it. The displayed mA valued and the dose report from the 

scanner with be recorded and analyzed. 

 

Results 

Study is still under process. Initial results showed that the horizontal landmark level played an 

important role in mA reduction. 

 

Conclusion 

Precise localization is important in smart mA technique especially with the horizontal level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dynamic contrast enhanced MRI of the Liver techniques 

AO IO KEONG 

Department of Imagiologia, C.H.C.S.J. Hospital, Macau 

 

 
Objective 

Hepatic Arterial Phase MR Imaging of Optimal timing and speed of contrast injection are very 

important for Hepatocellular carcinoma. We used “LAVA” to decide the contrast arrival time in 

my hospital. This technique scan is a 3-D spoiled gradient echo pulse sequence which provides 

high resolution images with fat suppression technique. It enables the use of short breath holds 

for dynamic liver imaging with    multiple phases. This study aims to discuss the techniques and 

the contrast arrival times used in the “LAVA” sequence while doing the MRI liver scan. 

Methods 

30 cases of liver Magnetic resonance imaging (MRI) were collected, a power injector was used, 

and the injection dosage was 0.2ml/kg. The injecting speed was 2ml/s. Contrast arrival time to 

the aortic arch would be noted. The concentration of contrast arrived in the aortic arch will be 

observed as well. 

Results 

 The contrast enhanced arterial phase would be observed nicely in the aortic arch from 16 to 25 

seconds. 27 cases were obtained with the best arterial phase whilst 3 cases were slightly delayed 

in time. 

Conclusions 

 We found out accurate Lava localization & optimal breathing techniques are the most important 

points in this study. Therefore we needed to train the patient regarding the breathing techniques 

before performing the exams.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



The interactive effect of iodinated contrast agents and gadolinium on another Imaging 

 

CHE, IAN I 

Macau University of Science and Technology, Macau 

 

Nowadays Computed Tomography (CT) and Magnetic Resonance Imaging (MRI) are widely 

used for clinical diagnosis. To increase the accuracy of clinical diagnosis, contrast enhanced 

technique will be used. Some patients may receive both enhanced scanning in a short period of 

time due to their complicated condition. Even though the imaging mechanisms of two enhanced 

technique are totally difference, the contrast agents may have interaction on another imaging 

and affect the results. 

In non-human experiment, compared with other substances, iodinated contrast agents show a 

relative high signal with a MRI scan. However, from the clinical experience, it is interesting that 

the iodinated contrast agents do not interfere with the MRI image obviously in human body. 

This result suggests that there is some “phenomenon” happens in the human body. 

On the other hand, gadolinium has a higher atomic number than iodine, meaning it is more 

suitable to be the CT contrast agent than iodinated do doctrinally, but the similar result was 

observed, except using a very high dose gadolinium. 

This presentation will share how the non-human experiments are conducted and discuss the 

priorities of these two enhanced scanning if it is necessary in clinical application. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



The evaluation of half dose pituitary MRI scan 
 

IEC POU IONG          
Medical Imaging Department, University Hospital Macau 

 

In routine contrast enhanced MRI, a dose of 0.01mmol/kg is usually used. However, in some 

literatures it has been suggested that, due to the rich blood supply of the pituitary, the routinely 

used dose might “over-enhance” the pituitary in the manner that microlesions get obscured. 

Thus, in this retrospective study, the images of two groups of patients (full dose and half dose) 

who had underwent dynamic contrast enhanced pituitary MRI were analyzed. The following 

characteristic was used in determining the difference between using full dose and half dose: at 

around 20s, the normal pituitary enhances; at 60s microadenoma enhances; and at a delay scan 

of 2~3mins both the pituitary and microadenoma are at the same level of enhancement. The 

images were viewed by radiologists for assessment. ROIs were also drawn at the pituitary and 

microadenomas respectively at the three time points mentioned above to compare the image 

quality between the full dose images and half dose images. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Experimenting the efficacy and efficiency of various motion artefacts mitigation strategies 

in MRI of the knee 

 

Kin Kuok Lam 

University Hospital, Medical Imaging Diagnostic Centre, Macao S.A.R, China 

 

 
It is an indisputable fact that magnetic resonance imaging is susceptible to subject motion, 

which in turn renders artefacts on images and causes degradation of image quality. Different 

types of motion give rise to different types of motion artefacts. As such, numerous strategies 

have been created to mitigate the broad spectrum of motion artefacts. Despite the creation of 

various mitigation strategies, not a single one of the strategies can mitigate all types of motion 

artefacts. On the contrary, some strategies might mitigate various types of motion artefacts 

while some can only mitigate only one certain type of motion artefact. Regardless of the 

existence of the various strategies, rarely one would encounter a study which examines their 

efficacies and efficiencies as most of the literatures focused on identifying the type of artefacts 

and providing their respective solutions. Thus, in this study, various motion artefacts mitigation 

strategies that were reviewed by a number of recent academic literatures are going to be 

examined in terms of their efficacies and efficiencies in the case of knee MRI, which in turn 

aims at providing a reasonably efficient and primary strategy that could increase the patient 

throughput. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



The positioning and dosing technique of mammography 

 

Nogueira Li Cecilia 

Hospital Conde S. Januario, Macau  

 

X-ray is being used for medical imaging for a long period of time, it is a non-invasive medical 

test that helps physicians to diagnose and treat medical conditions, it involves exposing a body 

part to a small dose of ionizing radiation in order to produce medical images of the body. 

Mammography is a specialized medical imaging that uses a low-dose x-ray to examine human 

breast in order to detect early breast cancer and diagnosis of breast disease in woman or 

sometimes men. Furthermore, mammography is also commonly used as a screening tool for 

asymptomatic woman.  

In this presentation, mammography anatomy, positioning and dosing are introduced – what kind 

of breast image is acceptable/ useful for the physicians. How can we receive a useable and good 

quality breast image by effective positioning and dosing. How to position a patient with breast 

implant or breast reconstruction. And we are also going to learn more about the patient criteria, 

risk and benefit of mammography in Macau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Attempts to Calculate Optimal Exposure Factor Using the Division Index 

 

Takeshi Takaki, Takeda Kazuki, Seiichi Murakami  

Department of Radiology,  

Hospital of University of Occupational and Environmental Health Japan. 

 

 

Purpose: We propose a method of calculating optimal exposure factor using past mAs and the 

division index (DI). 

Methods: 1. DI values were measured with a thoracic phantom in place while changing the 

mAs values. The mAs were normalized based on DI values = 0 as the reference. We determined 

the reciprocals of the normalization mAs values (K), then calculated an equation that 

approximated the relationship between DI and K. 2. To evaluate the proposed method, we used 

the approximate equation to calculate the exposure factor that would make DI = 0 using mAs 

values from patients who had undergone thoracic imaging in the sitting or recumbent positions 

with a portable FPD, then performed examinations using these conditions. We then assessed the 

before-and-after histogram using kurtosis and proportion of DI for the proposed method. 

Results: DI and K had a linear relationship. When DI was 3, K was 0.5, and when DI was -3, K 

was 2. The kurtosis was -0.96 and the proportion of target range was 20% before using the 

proposed method. After the use of this technique, kurtosis was 1.63 and proportion improved to 

70%.  

Discussion: We were able to quantify and optimize imaging conditions, which we had 

previously relied on our experience for, using a method we propose that uses DI as defined by 

the IEC. 

Conclusion: We calculated an approximate formula that can be used to calculate optimal 

exposure factor using past mAs values and DI values. With the proposed method, the exposure 

factor can be optimized starting from the second examination.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Enhanced 3D SPACE-STIR magnetic resonance neurography, a clinically-related and 

reliable technique for the Brachial plexus 

 

Xiangchuang Kong, Dingxi Liu,Jianming Yu,Xi Long,Xiaoming Liu 

Department of Radiology, Union Hospital , Tongji Medical College, Huazhong University of 

Science and Technology 

 

Purpose: To introduce a new 3D magnetic resonance neurography (MRN) method involving a 

param-agnetic contrast-based T2 effect coupled with an advanced 3D heavily T2W SPACE-

STIR high resolutionimaging sequence that would enhance the contrast between nervous tissue 

and surrounding tissues. 

Method：This study was approved by the Ethical Committee of Tongji Medical College, 

Huazhong University of Science and Conducted from July 2014 to February 2015. The 

technology ethics and written informed consents were obtained from all subjects. A total of 40 

brachial plexus lesions patients were recruited from Department of Radiology, Union Hospital. 

The diagnosis was confirmed by the medical history, clinical manifestations, neurological 

examination, EMG and operative findings, and biopsy or pathological results. We divided these 

patients into four groups according to the causation of lesions, including Trauma group (Tra-

group, 10 subjects), Tumor group (Tum-group, 10 subjects), Inflammation group (Inf-group, 10 

subjects), and Other group (Oth-group, 10 subjects).All examinations were performed by one 

operator by using a 3.0-T MR imaging unitand a commercially available type C4 8-cmdiameter 

high-spatial-resolution surface coil (Siemens). The coil was combined with the three elements of 

the posterior part of the neck array coil, six elements of the head array coils and three elements 

of the spine array coils to cover the FOV with 18 coil. The same imaging protocols and 

parameters were used for both MR SD STIR sequences in patients and controls. The following 

parameters were used: TR = 2530 msec, TE = 20 msec, TI = 160, a 34-cm field of view, and 

number of excitations = 3. 

Result： The T2-weighted images were obtained with fat saturation because abnormal intra-

neural signal from components of the plexus, such as a root or a cord, may be obscured by 

adjacent fat signals. 

Conclusion：During clinical practice, we noticed that brachial plexus indicated a relative slow 

absorption rate of Gd-DTPA compared to the nerve roots. We speculated that this variability 

could be used for visualizing the brachial plexus, including nerve roots and nerves. 

 

 

 

 

 

 

  



Primary study of using the elliptical scanning technique to optimize the 3D T2 space 

sequence which is appllied in facioplegia MR examination 

 

YuLong  Qi ,Fei   Feng  ,   GuanXun Cheng 

Peking University Shenzhen Hospital , Lianhua road , No.1120 , Futian district  

ShenZhen ,China 
 

Objective:    To reduce the scanning time of T2 space sequence which is used in Cranial nerve 

scanning,with the minimal loss of signal to noise ratio(SNR) 

Methods:     35 patients with clinically suspected trigeminal neuralgiaare collected in this 

experiment, among them 19 cases are male and 16 cases are female. All the patients are scanned 

twice using the same T2 space sequence on the Siemence Spectral 3.0T scanner,one with the  

elliptical scanning technique and the other without this technique. The SNR are measured in 

both two kind of images, moreover,two experienced radiologists were invited to compare the 

Comprehensive quality of the two kind f images. 

Results:    Using this elliptical scanning technique the scanning time is greatly shortened(About 

twenty percent reduction);At the same time ,the SNR and the Comprehensive quality of two 

kind of images is not statistically different(P＜0.05); 

Conclusion:  T2 space sequence with elliptical scanning technique can reduce the scanning time 

and probably doesn't lose the image quality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



The mechanism and influence factors analysis of Windmill Artifact in Multi-slice CT 

 

Zhidong Yuan. Cheng Guan-xun, FENG Fei, WANG Cheng-lin, LIU Yuan-jian 

Department of Medical Imaging, Peking University Shenzhen Hospital, Shenzhen 518036, 

China 

 

Objective: To analyze the mechanism and influence factors of Windmill Artifact in Multi-slice 

CT, explore techniques to decrease and eliminate Windmill Artifact and improve image quality.  

Methods Analyzed the images of Windmill Artifact in Multi-slice CT, divided them into 

several groups by pitch(Beam Pitch 0.6875、0.9375、1.4375 or Helical Pitch 11、15、23)、

collimation thickness(0.5、1、2mm)、reconstruction thickness(0.5、1、2、3、5、7、

10mm), evaluated and classified in three degrees(severe, middle and light) by two experienced 

CT technologists with double blind method. 

 Results Windmill Artifact most often occur in the position that anatomic structures and density 

change rapidly in Z-axial, such as the base skull. As the others scanning parameters totally 

same, the bigger pitch the more severe artifact(the degree of Windmill Artifact is proportional to 

the pitch, the number of the windmill leaves equal to the value of the Helical Pitch), the thicker 

collimation thickness the more severe artifact, the thinner reconstruction thickness the more 

severe artifact(the artifact is most severe when reconstruction thickness equal to collimation 

thickness and will light gradually along with reconstruction thickness increase).  

Conclusion Small pitch, thinner collimation thickness and thicker reconstruction thickness 

would reduce Windmill Artifact. 

Key words: Windmill Artifact; Multi-slice CT; pitch; collimation thickness; reconstruction 

thickness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



The Optimization of Cystography and Dose Related Research 

 

Zijun，Xu, Mingpeng ,Wang; Guangyu,Tang ;Ting,Hua. 

PURPOSE: 

To compare the related Radiation Dose in adults who underwent the Optimization of 

Cystography with the routine group and to find out the clinical significance.   

METHODS: 

Our work was composed by clinical examination and anthropomorphic phantom examination. 

ALL the positions which performed in cystography were simulated on DR in 30 adults (17 

women, 13 men; age range, 20 years to 85 years, average, and 50.13±13.72) and 

anthropomorphic phantom. High kV radiography and routine technique were performed in the 

examination of the anthropomorphic phantom. The collected images data were provided to and 

then diagnosed by senior radiologists; The SNR and CNR results which calculated by DR were 

used as the objective standard to evaluate the difference of image’s Quality between routine and 

The Optimization of Cystography. The thermo luminescence dose tablets (TLD) were put in 

different depths of anthropomorphic phantom in a line to detect absorbed dose. 

RSULTS: 

High kV exposure group has higher or approximate SNR and CNR than the routine group ;The 

adsorbed doses was significant reduction than the routine group in different depths of 

anthropomorphic phantom in a line (surface,1204µGy/258µGy;3 cm depth, 

667.4µGy/176.4µGy;9cm depth, 353.5µGy/107.4µGy;12cm depth, 255.9µGy/95.8µGy;18cm 

depth, 135.6µGy/55.37µGy;The back surface, 55.5µGy/39.7µGy ); The Quality of the images 

underwent The Optimization of Cystography were met requirements of the clinician and 

radiologists. 

CONCLUSION: 

The optimization of cystography can reduce radiation doses and meet the requirements of 

clinical examination. 

 

 

 

 

 

 

  



The application of neck compression MRI scanning technology in orbital varix 

 

Zongrui Zhang 

Department of Radiology,Beijing Tongren Hospital,Capital Medical University,No.1 

Dongjiaominxiang,Dongcheng District, Beijing 100730,China 

Objective  To investigate the application value of neck compression during orbital MR 

scanning in the diagnosis and differential diagnosis of orbital varix.   

Materials and methods  The MR images of 30 cases of clinically confirmed orbital varix were 

analyzed retrospectively. 

Results  All the cases showed marked enhancement and enlargement after compression contrast 

MR scanning. The lesions showed identical T1 and long T2 signal intensity in 20 cases, long T1 

and long T2 in 7 cases, long T1 and long T2 in 3 cases. 

Conclusion Orbital MR imaging with neck compression technology are valuable in diagnosis 

and differential diagnosis of orbital varix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



เปรียบเทยีบผลของการใช้เทคนิคฟลูอดิ-แอทเทนนูเอเตด็ อนิเวอร์ช่ันรีคฟัเวอร่ี กบัการใช้เทคนิคฉีดสารทบึรังสีแกโดลเินียมใน
การตรวจคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าระหว่างรอยโรคทีเ่ป็นถุงน า้กบัเนือ้งอกของหลอดเลอืดในตบั 

คุณทัศนีย์   ฉันทสิทธิพร, คุณมนตรี  ศิริขันธ์แสง, นพ. สมศักด์ิ   จิระพลงัทรัพย์, นพ. ฐานิศวร์  ศักด์ิศิรินุกลุ                                   
                  แผนกเอกซเรย์  โรงพยาบาลกรุงเทพ (ส านักงานใหญ่) 

 
       การตรวจดว้ยเคร่ืองตรวจคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า (MRI)  เป็นท่ีนิยมส าหรับใชต้รวจวนิิจฉยัรอยโรคในตบั เพราะมีความไวและ
ความจ าเพาะสูง เน่ืองจากเป็นการตรวจแบบ non-invasive และไม่ใชรั้งสี รอยโรคท่ีพบบ่อยในตบัท่ีนิยมตรวจแยกรอยโรคดว้ย
เคร่ือง MRI ไดแ้ก่ ถุงน ้ าในตบั (Hepatic Cyst) และเน้ืองอกของหลอดเลือดในตบั (Hepatic hemangioma ) ซ่ึงสามารถแยกออก
จากกนัดว้ยเทคนิค T2W   และ T2 LONG_TE โดยดูจากลกัษณะความขาวของภาพท่ีได้ หากมีความขาวเท่ากบั CSF (น ้ าหล่อ
เล้ียงสมองและไขสันหลงั)  จะวินิจฉัยว่าเป็น Hepatic Cyst  แต่หากภาพท่ีได้มีความขาวน้อยกว่า  CSF และขาวมากกว่า 
Spleen จะวินิจฉัยวา่เป็น Hepatic hemangioma  การวินิจฉัยจะแยกโรคโดยใชเ้ทคนิค T2W และ T2 LONG_TE น้ีจะแยกรอย
โรคไดย้ากมากหากรอยโรคมีขนาดเลก็ เพราะภาพของรอยโรคจะเป็นสีขาวเช่นเดียวกนั ซ่ึงหากตอ้งการจะแยกให้ชดัเจนยิ่งข้ึน 
รังสีแพทยอ์าจตอ้งพิจารณาฉีด MRI contrast media หรือ อาจตอ้งส่งต่อผูป่้วยไปท าอลัตร้าซาวด์ ท าให้เสียเวลาและเสีย
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน  

เทคนิค   T2FLAIR  เป็นเทคนิคท่ีใช้กันอยู่ทั่วไปในการแยกรอยโรคท่ีเกิดจากภาวะเลือดออกในเน้ือ
สมอง     (Intracerebral  Hemorrhage)  ผู ้วิจัยจึงคิดดัดแปลงใช้เทคนิค  T2 FLAIR น้ีมาใช้ในการแยกรอยโรคท่ี
เป็น    Hepatic  Cyst  และ Hepatic  Hemangioma ในตบั โดยภาพท่ีไดจ้ากการใชเ้ทคนิค T2FLAIR น้ี  Hepatic Cyst จะให้ภาพ
เป็นสีด า และ Hepatic hemangioma  จะให้ภาพเป็นสีขาว ท าให้สามารถแยกรอยโรคทั้ง 2 ชนิดน้ีไดง่้ายข้ึนแมไ้ม่ไดรั้บการ
ฉีด MRI contrast media  โดยวตัถุประสงค์ของการท าวิจยัในคร้ังน้ี เพื่อศึกษาความสอดคลอ้ง (Concordance) ของการตรวจ
วินิจฉัย Hepatic hemangioma และ Hepatic cyst ระหวา่งเทคนิค T2-FLAIR กบั MRI Liver with Gadolinium Contrast (Gold 
standard) 
              ผลการวิจยัพบวา่ ค่าความสอดคลอ้งในการตรวจวินิจฉัย Hepatic hemangioma และ Hepatic cyst ดว้ยเทคนิค T2-
FLAIR กบัการฉีด  MRI Contrast media  มีค่าความสอดคลอ้งในการวินิจฉัยเท่ากบั  95.3 %  โดยในกลุ่มตวัอยา่งท่ีแพทยเ์ห็น
ต่างและไม่ความสอดคลอ้งกนัมีจ านวน 5  ราย  คิดเป็น  4.7% ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  รังสีแพทยใ์ห้ความเห็นวา่ อาจเป็น
เพราะลกัษณะเฉพาะของ Hepatic  cyst  บางประเภท ท่ีให้สัญญาณภาพแตกต่างจาก Hepatic cyst  ปกติ  เช่น   ถุงน ้ าท่ีมี
เลือดออกภายใน (Hemorrhagic cyst), ถุงน ้ าท่ีมีตะกอนโปรตีนปนอยูด่า้นใน(High Protein Cyst)  ซ่ึงในการวินิจฉัยรอยโรคท่ีมี
ลกัษณะพิเศษเหล่าน้ี  จะตอ้งดูภาพจากเทคนิคอ่ืนๆของ Standard protocol MRI Liver ร่วมดว้ย  จากงานวิจยัในคร้ังน้ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์  เพื่อเป็นแนวทางให้รังสีแพทย์เ ลือกใช้เทคนิค  T2FLAIR  ในผู ้ป่วยท่ีสงสัยว่าเป็น  Hepatic 
Cyst หรือ Hepatic  Hemangioma  ในกลุ่มผูป่้วยตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ (MRI Liver Screening) และสามารถทดแทนการ
ฉีด  MRI Contrast media  ในกลุ่มผูป่้วยท่ีมีผลการท างานของไตผิดปกติ เพื่อความปลอดภยัท่ีจะเกิดผลขา้งเคียงท่ีจะเกิดข้ึน 
และสามารถลดค่าใชจ่้ายในการฉีด  Contrast   และลดระยะเวลาในการตรวจ  MRI  ไดอี้กดว้ย 
 
 
  



Ball Marker ดช่ีวยหายปวดได้เร็วขึน้ 

สนธิ นุ่มมีศรี, อรรถวติั  อินตาคง    
    แผนกเอกซเรย์  โรงพยาบาลกรุงเทพ (ส านักงานใหญ่) 

เน่ืองจากการผ่าตดัขอ้เข่า  ศัลยแพทยจ์ะตอ้งใช้ภาพถ่ายทางรังสีท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกับขนาดของอวยัวะจริงเพ่ือ
ประกอบในการประเมินและเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการผ่าตดั  โดยมีการใชอุ้ปกรณ์ท่ีเรียกวา่ “Ball marker”  ในการ
เปรียบเทียบขนาดซ่ึงมีความ ส าคญัต่อกระบวนการรักษา  แต่เน่ืองจากอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบการรักษามีราคาท่ีสูง  ทาง
แผนกเอกซเรย ์จึงคิดคน้และประดิษฐ์อุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบติัเทียบเท่าและมีราคาไม่แพง มาช่วยในการถ่ายภาพทางรังสีของ
ผูป่้วยท่ีเขา้รับการผา่ตดัดงักล่าว  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหก้ระบวนการตรวจวนิิจฉยัของผูป่้วยก่อนท่ีจะไดรั้บการผา่ตดับริเวณ
ขอ้เข่า ไดภ้าพวินิจฉัยทางรังสีอยา่งถูกตอ้งและแม่นย  า นอกจากน้ียงัเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อกระบวนท างานให้แก่นกัรังสี
การแพทย ์ในการจดัท่าในการถ่ายภาพ  รวมทั้ งการลดจ านวนการถ่ายภาพเอ็กซเรยซ์ ้ า เน่ืองจากการติดต าแหน่งของ Ball 
marker อีกดว้ย   

ในการพฒันาอุปกรณ์ในช่วงแรกพบปัญหาการเล่ือนหลุดของลูกบอลจาก Socket และรอยไม่พึงประสงคบ์นภาพ
เอกซเรย ์(Artifact)  ทางหน่วยงานจึงคิดคน้และพฒันาอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประดิษฐ ์ข้ึนใหม่โดยหาวสัดุท่ีสามารถน ามาถ่ายภาพ
ร่วมกบัการถ่ายภาพทางรังสีเพ่ือไม่ให้เกิด Artifact บนภาพเอกซเรย ์ โดยประยกุต์ใชแ้ผ่น Thermoplastic  ท่ีใชท้ าหน้ากาก  
(Mask)  ส าหรับฉายรังสีบริเวณศีรษะ  มาท าใหอ่้อนตวัแลว้ข้ึนรูปใหม่ใหมี้ขนาดเหมาะสมกบัลูกบอล และใชส้าย Tourniquets  
มาเยบ็ติดเพ่ือใหส้ามารถใชง้านไดส้ะดวกข้ึน จากการทดลองใชอุ้ปกรณ์สายรัด Ball Marker  (1)ไม่พบอตัราคลาดเคล่ือนของ
ขนาด Ball  Marker  (2)อตัราความคลาดเคล่ือนของต าแหน่ง Ball Marker ในช่วงแรกของการใชง้าน สูงข้ึน จึงมาวิเคราะห์หา
สาเหตุท่ีเกิดข้ึน พบวา่นกัรังสีการแพทยมี์ความรู้ในการใชง้านสายรัด Ball  Marker ไม่เท่ากนั จึงท าการจดัการฝึกอบรมการใช้
งานอุปกรณ์และจดัท าคู่มือการใชง้านอุปกรณ์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ี ผลท่ีไดไ้ม่พบอตัราความ คลาดเคล่ือนของต าแหน่ง Ball Marker 
(3)อตัราความพึงพอใจของนักรังสีต่ออุปกรณ์ Ball Marker  เท่ากบัร้อยละ 95 (4)อตัราความพึงพอใจของศลัยแพทยท่ี์มีต่อ
ภาพถ่ายทางรังสีท่ีมีการใชอุ้ปกรณ์ Ball  Marker  เท่ากบัร้อยละ 90 (4)อตัราการเอกซเรยซ์ ้ า เท่ากบั 6.06 เดิมมากกวา่ร้อยละ 10   
บทเรียนท่ีไดรั้บจากการประดิษฐอ์ุปกรณ์นวตักรรม Ball  Marker  น้ีสามารถช่วยในการท างานของการถ่ายภาพเอกซเรย ์Knee 
joint with ball marker X-ray film  ท่ีสามารถน ามาใชง้านไดจ้ริงเพื่อประกอบการประเมินและคดัเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีเหมาะสมใน
การผา่ตดับริเวณขอ้เข่าไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นย  า  พบวา่เป็นการปรับเปล่ียนกระบวนการท างานในชีวิตประจ าวนัท่ีส าคญัต่อ
การลดอตัราการถ่ายฟิล์มเอกซเรยซ์ ้ า และสามารถลดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากฟิล์มเอกซเรยเ์สียอย่างมาก  ยงัเป็นการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ปัญหาการปฏิบติังานในชีวิตประจ าวนั ท าให้มองเห็นโอกาสปรับปรุงกระบวนการท างานของทีมสหสาขา
วชิาชีพ ในการพฒันาเพ่ือเนน้ความมปลอดภยัของผูป่้วยเป็นส าคญั โดยใชห้ลกัง่ายๆ ของการออกแบบนวตกรรมท่ีเนน้ผูใ้ชเ้ป็น
ศูนยก์ลาง ใช ้Visual management และ Creativity thinking ตามแนวคิด People - Centered care การท าให้ทุกสัมผสัของบริการ 
เป็นบริการท่ีมีคุณภาพและสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กบัทีมงานทุกคนในหน่วยงาน ท าให้คนปฏิบติังานท่ีให้บริการผูป่้วยมี
ความ สุข สนุกสนาน เต็มใจท่ีจะให้บริการ Enjoy Quality เพราะไม่สร้างภาระการท างาน แต่ทุกคนตระหนกัไดถึ้งผลลพัธ์ท่ี
เกิดข้ึนยิ่งใหญ่มาก ท่ีส าคญัส าหรับประเทศของเรา การพฒันา และคิดคน้อุปกรณ์ท่ีจะสามารถใชง้านไดจ้ริง จากปัญหาของ
กระบวนการท างาน ไม่จ าเป็นตอ้งเสียเงินเป็นจ านวนมากในการสั่งซ้ือมาจากต่างประเทศ ซ่ึงหลกัการน้ีสามารถต่อยอดต่อไป
ในการประดิษฐ์และพฒันาอุปกรณ์ท่ีจะสามารถใชง้านไดก้บัส่วนของอวยัวะอ่ืน  เช่น  การผ่าตดัใส่ขอ้สะโพกเทียม ไดอี้ก
ต่อไปในอนาคต 

  



การศึกษาบริการ Cloud storage เพือ่ใช้ในการส่งต่อภาพถ่ายทางรังสี จากโรงพยาบาลน า้ปาด ไปยงั โรงพยาบาลอุตรดติถ์ 

ปฏิพัทธ์  ศรีแผ้ว 
โรงพยาบาลน า้ปาด จังหวดัอุตรดิตถ์ 

 

เน่ืองดว้ย งานรังสีวทิยาของโรงพยาบาลน ้ าปาด มีการใชง้านระบบ  PACS  (Picture Archiving and Communication 

System) ซ่ึง เป็นระบบท่ีใชใ้นการจดัเก็บและรับ-ส่งขอ้มูลภาพภาพถ่ายทางรังสี ในรูปแบบ Digital Image  ดงันั้นในการ

ปฏิบติังานส่งต่อผูป่้วยพร้อมภาพถ่ายทางรังสี เพ่ือไปรักษาต่อยงัโรงพยาบาลอุตรดิตถน์ั้น  ตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลภาพผูป่้วยลง

ในแผน่ซีดีก่อนส่งต่อ  ซ่ึงท าใหเ้กิดปัญหาในการส่งต่อผูป่้วยพร้อมภาพถ่ายทางรังสี คือ ความล่าชา้ในการรอซีดี  หรือการตอ้ง

ตามเจา้หนา้ท่ีเอกซเรยเ์พ่ือมาบนัทึกขอ้มูลภาพผูป่้วยลงในแผน่ซีดี และเป็นการส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือซีดีอีกดว้ย  โดย

ในระยะแรกนั้น โรงพยาบาลอุตรดิตถไ์ดมี้การใชบ้ริการ Cloud Storage หรือ บริการพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล ท่ีติดตั้งโดยช่างเคร่ือง จาก 

บริษทัท่ีติดตั้ง PACS อยู่ก่อนแลว้ คือ  Dropbox   ซ่ึงทางโรงพยาบาลพิชยั และ โรงพยาบาลน ้ าปาด ไดน้ ามาใชใ้นการส่ง

ภาพถ่ายทางรังสีไปยงัโรงพยาบาลอุตรดิตถ ์ แต่เกิดปัญหา คือ มกัพบวา่บางคร้ังเม่ือผูป่้วยถูกส่งต่อไปยงัโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

แลว้ แต่ทางโรงพยาบาลอุตรดิตถไ์ม่ไดรั้บภาพ  ซ่ึงเกิดจากการอพัโหลดภาพของ Dropbox ยงัไม่เสร็จส้ิน ท าให้โรงพยาบาล

อุตรดิตถต์อ้งมีการถ่ายภาพรังสีผูป่้วยใหม่อีกคร้ัง  เกิดความล่าชา้ต่อการรักษา  ผูป่้วยไดรั้บรังสีเพ่ิมข้ึน  และความไม่พอใจทั้ง
ต่อเจา้หนา้ท่ีและผูป่้วยเอง     

ในการน้ีจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาขอ้มูลบริการ  ทดลองใช้งาน และเปรียบเทียบความแตกต่าง ของบริการ  Cloud 

Storage  ท่ีใชง้านอยูก่่อนแลว้ คือ Dropbox และชนิดอ่ืนเพ่ิมเติม คือ Google Drive (ของค่าย Google)  และ One Drive (ของค่าย 

Microsoft) โดยค านึงถึงค่าใชจ่้าย  ความเสถียรของการอพัโหลดขอ้มูลภาพถ่ายทางรังสี และความปลอดภยัของขอ้มูลผูป่้วย  

โดยใชเ้คร่ืองมือในการทดสอบ คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชส่้งภาพ และ อินเตอร์เนต ของโรงพยาบาลน ้ าปาด แบ่งการทดลอง 

เป็นสองแบบ คือ แบบท่ีหน่ึงทดลองส่งภาพขนาดเท่า ๆ กนั ดว้ยขนาดไฟลภ์าพตั้งแต่ 1 ถึง 3 ขนาด ขนาดละ 10 คร้ัง  และแบบ
ท่ีสองทดลองส่งภาพโดยเปล่ียนแปลงขนาดไฟลภ์าพ ตั้งแต่ ขนาด 1 ภาพ จนถึง 10 ภาพ  บนัทึกขอ้มูล วเิคราะห์และสรุปผล 

ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของบริการ Cloud Storage ท่ีศึกษาทั้งหมด เป็นบริการฝากไฟล ์ซ้ิงคไ์ฟล ์แชร์ไฟล ์มีพ้ืนท่ี

ฝากไฟลใ์หใ้ชง้านไดฟ้รี  คือ DropBox เท่ากบั 2 Gb   Google Drive เท่ากบั 15 Gb และ One Drive เท่ากบั 15 Gb ซ่ึงทุกบริการ 

จะมีทั้ง Web ,Program ท่ีใช ้Install บน Computer PC  และ Application บน Smartphone และจากการทดลองในแบบท่ีหน่ึง

ทดลองส่งภาพขนาดเท่า ๆ กนั ดว้ยขนาดไฟลภ์าพตั้งแต่ 1 ถึง 3 ขนาด ขนาดละ 10 คร้ัง  พบวา่เวลาของการอพัโหลดภาพ เร็ว

ท่ีสุด - ชา้ท่ีสุด ท่ีขนาดไฟลเ์ท่า ๆ กนั ใชเ้วลาอพัโหลดเสร็จส้ิน ดงัน้ี ส าหรับขนาด 1 ภาพ Dropbox 6-11 วินาที  Google Drive 

27-32 วินาที  และ One Drive 20-25 วินาที ส าหรับขนาด 2 ภาพ Dropbox 8-30 วินาที  Google Drive 31-37 วินาที  และ One 

Drive 25-32 วินาที และส าหรับขนาด 3 ภาพ Dropbox 8-74 วินาที  Google Drive 51-60 วินาที  และ One Drive 45-49 วินาที  

แสดงให้เห็นวา่เวลาของการอพัโหลดในแต่ละคร้ังของ Google Drive และ One Drive จะแตกต่างกนัไม่มาก และมีแนวโนม้ 

ของการใชเ้วลาอพัโหลดท่ีข้ึนกบัขนาดไฟลอ์ยา่งสม ่าเสมอ  ซ่ึงแตกต่างจาก  Dropbox  จะ มีความแปรปรวน ชา้บา้ง เร็วบา้ง  

และเวลาของการอพัโหลดไม่ข้ึนกบัขนาดไฟลอี์กดว้ย  และการทดลองในแบบท่ีสองทดลองส่งภาพโดยเปล่ียนแปลงขนาด

ไฟลภ์าพ ตั้งแต่ ขนาด 1 ภาพ จนถึง 10 ภาพ  พบวา่   Google Drive และ One Drive มีแนวโน้ม ของการใชเ้วลาอพัโหลดท่ี



ข้ึนกบัขนาดไฟลอ์ยา่งสม ่าเสมอ   ซ่ึงแตกต่างจาก  Dropbox  ท่ีแนวโนม้ของเวลา  มีความแปรปรวน ชา้บา้ง เร็วบา้ง  มีความ
แตกต่างกนัมากของเวลาในบางคร้ัง  และเวลาของการอพัโหลดไม่ข้ึนกบัขนาดไฟลอี์กดว้ย 

สรุปผลการทดลอง Google Drive และ One Drive  มีการอพัโหลดไดต้่อเน่ืองสม ่าเสมอโดยเวลาท่ีใชใ้นการอพัโหลด

ท่ีขนาดไฟลภ์าพเท่าๆกนั ไม่แตกต่างกนัมาก โดยสามารถอพัโหลดไดอ้ยา่งเสร็จส้ินทุกคร้ัง  และเวลาในการอพัโหลดข้ึนกบั

ขนาดไฟลภ์าพอยา่งตรงไปตรงมา  ขณะท่ี Dropbox มีการอพัโหลดท่ีมกัไม่ต่อเน่ือง บางคร้ังใชเ้วลานานมาก และเวลาในการ
อพัโหลดมกัไม่ข้ึนกบัขนาดไฟลภ์าพ ชา้บา้ง เร็วบา้งในบางคร้ัง  
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Evaluation of consequence of increased radiopharmaceutical 

Splenic uptake on bone scintigraphy 

Kil Sanghyeong, Jo Kyungnam, Lim Yunghyun, Park Gwangyeol, Baek Seungju,  

Cho Seongmook, Yeon Seunghun 

Department of Nuclear Medicine, Pusan National University Yangsan Hospital  

PURPOSE  

Bone scintigraphy using technetium-labeled phosphates was shown to detect bone fractures and 

bone metastasis in early stage than plain radiographs. Therefore, bone scintigraphy has become 

one of the most frequently performed nuclear medicine imaging test. However, non-osseous 

radiopharmaceutical uptake on the bone scintigraphy are unusual findings. The purpose of the 

study is to evaluate the diagnostic significance of diffusely increased radiopharmaceutical to the 

splenic uptake on bone scintigraphy. 

MATERIAL AND METHOD 

A 47-year-old female with a history of alcoholic liver cirrhosis and suffering from bone pain 

was referred for bone scintigraphy to distinguish compression fracture. Bone scintigraphy were 

performed 2hrs after the intravenous injection of 925 MBq (25 mCi) 
99m

Technetium-

dicarboxypropane diphosphonate (
99m

Tc-DPD). Whole body images were recorded using low 

energy high resolution collimator of the dual-head gamma camera(Symbia E, Siemens, USA).  

RESULTS 

The bone scintigraphy showed diffuse splenic uptake of 
99m

Tc-DPD resembling nuclear 

medicine spleen scan. Furthermore, bone uptake of 
99m

Tc-DPD was T4, T12, L2 

level(compression fractures) and left proximal tibia(suggestive traumatic bone lesion). 

CONCLUSIONS 

Unexpected spleen abnormality can be detected on bone scintigraphy using 
99m

Tc-DPD. The 

spleen uptake could be sickle-cell anemia, subcapsular hematoma and due to liver cirrhosis and 

kidney disease. This study raised the possibility that the impaired liver function may result in 

diffuse increase of splenic uptake of radiopharmaceutical of unknown mechanism. It seems to 

need more research on this correlation. 

 

Key words: 1. Splenic uptake, 2. Alcoholic liver cirrhosis, 3. Bone scintigraphy 

  



WHOLE BODY DXA 

 

YIN NWAY OO B 

MedTech.,MMedTech (Imaging), University of Medical Technology (Mandalay) 

 

Bone Density Test 

A bone mineral density (BMD) test can provide a snapshot of the bone health. The most widely 

BMD test is called a central dual-energy X ray absorptiometry or central DXA test.  

The Test is done 

To detect osteoporosis before a fracture occurs, to predict the chance of fracturing in the future 

and to determine the rate of bone loss or monitor the effects of treatment. 

 

Who should get DXA?  

The women age 65 and older and the men age 70 and older should get a Bone Density Test. In 

postmenopausal women and men above age 50-69, are based on risk factor profile. In 

postmenopausal women and men age 50 and older who have had an adult age fracture, to 

diagnose and determine degree of osteoporosis. 

 

If you are under 65 years of age, you should have a   bone density scan if you have one or more 

of the following risk factors; Calcium –deficient diet, History of amenorrhea, the abnormal 

absence of menstruation, History of mal-absorption, Moderate to high alcohol intake, Poor 

nutrition, Postmenopausal, Prolonged treatment with steroids, Certain anti-cancer drugs, 

Thyroid hormone and some anti-seizure medications, Sedentary lifestyle, Significant caffeine 

consumption, Small-boned frame, Smoker. 

 

Clinical Risk Factors included in the FRAX tool  

Current age, Gender, A prior osteoporotic fracture, Femoral Neck BMD, Low body mass index 

(BMI), Oral glucocorticoids> 5mg/d of prednisolonefor >3 months, Rheumatoid arthritis, 

Secondary causes of osteoporosis, Parent history of hip fracture, Current smoking, Alcohol 

intake (3 or more drinks/day). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Optimizing the imaging quality of 256-slice CT acquisition protocol  

using the Taguchi analysis 

 

Hsin-Yu Chen
1,2

  Lung-Kwang Pan
1
 

1
Department of Medical Imaging and Radiological Science, Central Taiwan University of 

Science and Technology, Taiwan 
2 

Department of radiology, Taichung Veterans General Hospital, Taiwan 

 

Introduction 

The image quality of an indigenous phantom from 256-slice CT scan was optimized according 

to Taguchi analysis that was reputed for limited numbers of measurements to acquire maximal 

information in reality. 

 

Materials and Methods 

PHILIPS 256-slice CT was adopted herein; 

1. The phantom was set up for CT scan. 

2. Precise layout of the acrylic (Polymethylmethacrylate, PMMA) line group phantom 

(60×30×20 mm3) that was utilized herein.、solid water plates；The thickness of solid water 

plate is 120 mm on top and 60 mm to bottom, respectively, therefore, the total thickness for 

the full pack was 200 mm. [120+20(phantom)+60 = 200 mm]. 

3. The parameters were set as optional protocol. 

4. Allow different radiologists to judge the CT scanned image. 

5. Visually counted the numbers from the line pair phantom. 

6. Grading criteria: 1 for complete line shape and length; 0.5 for partial imagines. 

7. The raw data were analyzed according to Taguchi unique methodology. 

 

Results 

The dominant factor was thickness of the static CT scan protocol and was verified according to 

the ANOVA. 

 

Discussion 

mAs, kV, thickness, and C (sharp) filter were defined as four major factors in analyzing the 

image quality in this work. The thickness of the whole phantom pack was decided according to 

regular size of a male adult’s abdomen in reality. The optimization is decided by the optimal 

combinations of parameters to acquire either high spatial resolution of the CT scanned images 

or low standard deviation in the multiple measurements. The unique definition of signal to noise 

(S/N) was defined to solidify the optimization process, and therefore, the optimal combination 

was 200 mAs, 120 kV, 1 thickness, and C (Sharp) filter in fulfilling the demands from clinical 

viewpoint. 

 

Key words: Taguchi analysis, CT, (Polymethylmethacrylate, PMMA) 
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Optimization of photography parameters for heavy abdominal X-ray via  

Taguchi-Methodology 

Hsin-Chieh Hsieh
1,2

  Lung-Kwang Pan
1
 

1
Department of Medical Imaging and Radiological Science, Central Taiwan University of 

Science and Technology, Taiwan 
2 

Department of radiology, Kuang Tien General Hospital, Taiwan 

 

 

Introduction 

Radiological images play an important role in modern diagnostic techniques. Image quality and 

dose control of radiological image have therefore more stringent. There are many guidelines for 

general patient undergoing regular abdominal X-ray exposure in reality, but no solid 

recommendations are suggested for over weighted patient at all. Taguchi optimization method 

L8 (2
4
) is therefore proposed in this study to quantitatively analyze the quality characteristics of 

the X-ray diagnosis imaging. 

Materials and Methods 

The contrast detail phantom and solid water phantoms were used to simulated heavy abdominal 

patient. As recommended by Taguchi's larger-the-better definition, we optimized the 

combination of parameters. The derived data are further organized to imply the dominant 

contribution according to the ANOVA and verified by the practical X-ray examination. 

Results 

In this study, the results indicated that optimization parameter setting were 95 kVp, 90 mAs, 

were120 cm SID 120, and 14*17(inch
2
) FOV. 

Discussion 

The optimization parameters were optimized according to mean, standard deviation, and S/N 

ratio plot. The results were beyond the original setting, which showed the additional benefit in 

adopting the Taguchi method. 

In this study the dominant factor was B factor (kVp). Because of this factor on the mean and 

standard deviation had significant effect, can be used to maintain consistency or to reduce 

random error. 

The ANOVA and Taguchi methods of experimental data was consistent with the results. 

Taguchi methods and ANOVA had successfully proved that B factor were significant and over 

the 95% confidence level. 

Key words 

Taguchi method, Larger-the-better rule, ANOVA, heavy abdominal 

 

  



โปรแกรมการค านวณประมาณค่าปริมาณรังสีเฉพาะเจาะจงตามขนาด ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล 

(Calculated program of Size-specific dose estimates, SSDE by using Microsoft Excel software) 

สายฝน อาจมนตรี, รัตนาภรณ์ ทาทิพย์, สาวิตรี จันทร์สอน และเสาวนีย์ อัศวผาติบุญ* 
ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าไอแมค (AIMC) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัน้ีเคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ ถูกน ามาใชเ้พ่ือการวนิิจฉยัรอยโรคมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว เป็นการตรวจทางรังสีท่ี

ให้ปริมาณรังสีต่อผูป่้วยสูง ค่า Volume Computed Tomography dose index (CTDIvol) และ Dose Length Product (DLP) เป็น

เคร่ืองมือช้ีวดัปริมาณรังสี (Dose indices) ท่ีปรากฏในเคร่ือง CT ค่าน้ีไดม้าจากการวดัโดยใชแ้บบจ าลอง (Phantom) ท่ีมีลกัษณะ

ทรงกลมขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 16 และ 32 เซนติเมตร ไม่ไดมี้การคิดค่าขนาดของผูป่้วยท่ีมีความแตกต่างกนัในแต่ละราย ท า

ใหค้่าปริมาณรังสีท่ีประเมินไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจริง โดยเฉพาะผูป่้วยเด็กขนาดตวัเลก็ จะส่งผลใหป้ริมาณรังสีท่ีประเมินไดต้  ่ากวา่

ท่ีไดรั้บจริง ทางสมาคมนกัฟิสิกส์การแพทยข์องสหรัฐอเมริกา (American Association of Physicists in Medicine) ไดอ้อก

รายงานท่ีมีการตีพิมพฉ์บบั 204 น าเสนอการใชค้่าแก ้SSDE (size-specific dose estimate conversion factors) คูณกบั CTDIvol ท่ี

ปรากฎบนหนา้จอเคร่ือง CT  เพ่ือให้เกิดความถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน ผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโปรแกรมการค านวณประมาณค่าปริมาณ

รังสีเฉพาะเจาะจงตามขนาด โดยใช้วิธี Effective diameter ในการประมาณปริมาณรังสีในผูป่้วย ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์

ไมโครซอฟท์เอกซ์เซล เพ่ือให้ทราบค่าปริมาณรังสีท่ีได้รับจริงจากการตรวจ ท าให้นักรังสีการแพทยส์ามารถปรับเปล่ียน 

parameter ในการตรวจได ้กรณีท่ีค่าปริมาณรังสีท่ีประมาณไดมี้ค่าสูงหรือเกินค่าปริมาณรังสีมาตรฐานอา้งอิง (DRLs) จากการ

ทดลอง พบวา่การใชโ้ปรแกรมในการหาปริมาณรังสีตามวิธี SSDE ท าไดง่้าย สะดวกและรวดเร็ว ค่าปริมาณรังสีเฉพาะเจาะจง

ตามขนาดท่ีค านวณได ้มีความถูกตอ้งและแม่นย  ามากข้ึน โดยเฉพาะในการตรวจกลุ่มผูป่้วยเด็กท่ีเขา้รับการตรวจส่วนทรวงอก
และช่องทอ้งดว้ยเคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ 

ค าส าคญั: เคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์, CTDIvol, ประมาณค่าปริมาณรังสีเฉพาะเจาะจงตามขนาด (Size-specific dose 

estimates, SSDE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส่ิงประดษิฐ์และนวตักรรม 

ทางด้านรังสีวทิยา 

 

 

 

 
 

  



ชุดอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากรังสี  Shielding All In One จากวสัดุเหลอืใช้ 
นายอดิเรก เสมามอญ 

กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลเสนา จังหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

ที่มาและความส าคัญ: โรงพยาบาลเสนามีผูป่้วยมารับบริการถ่ายภาพเอกซเรย ์เพ่ือการวินิจฉัยโรคต่างๆ มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และช่วยป้องกนัอนัตรายจากรังสี จากการถ่ายภาพซ ้ า และลดความเจ็บปวด ในการจดัท่าให้กบัผูป่้วย

หลงัผ่าตดั จึงได้น าวสัดุเหลือใช้เช่นแผ่นตะกั่วท่ีมีความหนา0.5มิลลิเมตร จากเคร่ืองเอกซเรยเ์ก่า Overbed ท่ีช ารุด น ามา

ประดิษฐ์เป็นชุดอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากรังสี ส าหรับผูป่้วยถ่ายเอกซเรย ์กระดูกระยางค์ในผูป่้วยทัว่ไป และผูป่้วยหลงั

ผ่าตดั  ช่วยลดปริมาณ Primary Radiation ต่อผูป่้วยได ้ลดความเจ็บปวด ป้องกนัอนัตรายจากรังสีในผูป่้วยทัว่ไป และหญิงวยั

เจริญพนัธ์ุ เม่ือถ่ายเอกซเรยป์อด ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าว ซ่ึงจ าเป็นตอ้งแยกช้ินส่วน ไม่สะดวกในการใช้
งาน และราคาแพง  

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือป้องกนัอนัตรายจากรังสีแก่ผูป่้วยและหญิงวยัเจริญพนัธ์ุทุกรายท่ีเอกซเรยป์อด โดยน าวสัดุท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้มา
ประดิษฐ ์ดดัแปลง ใหส้ามารถใชง้านได ้

2. ลดค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ืออุปกรณ์ และ เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบติังาน  
 

การทดสอบประสิทธิภาพส่ิงประดษิฐ์ 

1. เปรียบเทียบการใชง้านชุดป้องกนัอนัตรายจากรังสีท่ีประดิษฐข้ึ์นกบัชุดอุปกรณ์ท่ีซ้ือมาในราคาแพง โดยรังสีแพทย ์นกัรังสี
การแพทย ์และเจา้พนกังานรังสีการแพทย ์ไม่แตกต่างกนั  
2.  ความพึงพอใจของ รังสีแพทย ์นกัรังสีการแพทย ์และเจา้พนกังานรังสีการแพทย ์ท่ีใชชุ้ดป้องกนัอนัตรายจากรังสีท่ีประดิษฐ์
ข้ึน มากกวา่ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัรังสีแบบเดิม 
 
ผลการด าเนินงาน   

1. เจา้หนา้ท่ีใชอุ้ปกรณ์ท่ีประดิษฐข้ึ์นกบัผูป่้วยเอกซเรยป์อดทุกรายเน่ืองจากใชง่้าย สะดวก และประหยดัเวลา ลดภาวะเส่ียงของ

ผูป่้วยตั้งครรภไ์ด ้

2. ผูป่้วยเจ็บปวดนอ้ยลงเน่ืองจากมีอุปกรณ์เขา้ถึงผูป่้วย ท าใหจ้ดัท่าง่าย สามารถปรับระดบั สูง-ต ่าเหมาะสม 

3.กรณีผูป่้วยหลงัผา่ตดัใส่เผอืกหรือเคร่ืองจบัยดึตอ้งถ่ายภาพรังสีตอ้งวางอุปกรณ์รับภาพบนร่างกายโดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีประดิษฐ์

ข้ึนจะป้องกนัรังสีเน่ืองจากมีแผน่ตะกัว่มีความหนา 2 ม.ม. 

 

สรุปประโยชน์/การน าไปใช้ มชุีดอุปกรณ์การป้องกนัอนัตรายจากรังสี และ ลดความเจบ็ปวด ร้อยละ 92  ในการจดัท่าถ่ายภาพ

รังสีผูป่้วยหลงัการผา่ตดั ในราคา 170 บาท ในขณะท่ีอุปกรณ์ท่ีโรงพยาบาลจดัซ้ือมามีราคาสูงถึง 8,000 - 20,000 บาท ความพึง

พอใจของผูใ้ชง้าน ร้อยละ 100   

 



อุปกรณ์ช่วยจดัท่าในการเอกซเรย์หัวเข่า 

Equipment in positioning the X-ray knee 

 

อิษฏ์ สุบินมงคล วท.บ.(รังสีเทคนิค) 
งานรังสีเทคนิค ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

บทคดัย่อ 

การคิดคน้อุปกรณ์ช้ินน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยนกัรังสีการแพทย ์ในการจดัท่าผูป่้วยเพ่ือเอกซเรยห์วัเข่า ในกลุ่มผูป่้วย
ท่ีไม่สามารถควบคุมหัวเข่าให้อยู่ในต าแหน่งและระนาบท่ีตอ้งการได ้อาทิเช่น กลุ่มผูป่้วยท่ีตอ้งเอกซเรยห์ัวเข่าภายหลงัการ
ผา่ตดัทนัที กลุ่มผูป่้วยอมัพาต  วสัดุอุปกรณ์ประกอบดว้ย ชุดควบคุมปลายขา , ชุดแผ่นรองขา้งท ามุม ขนาด 15 และ 20 องศา 
ผูว้จิยัไดน้ าอุปกรณ์น้ีมาใชเ้พ่ือควบคุมต าแหน่งและระนาบในการเอกซเรยห์วัเขา่ โดยทัว่ไปแพทยจ์ะส่งตรวจในท่าดา้นตรง AP 
(Anteroposterior) และท่าดา้นขา้ง lateral  ผลจากการน าอุปกรณ์ท่ีคิดคน้มาใชจ้ริงพบวา่สามารถลดการเอกซเรยห์ัวเข่าซ ้ าจาก
สาเหตุการจัดท่า ในกลุ่มผูป่้วยดังกล่าวได้ซ่ึงจากเดิม มีอตัราการถ่ายเอกซเรยซ์ ้ าถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันลดลงเหลือ 5 
เปอร์เซ็นต์ และยงัเป็นการลดปัญหาผูป่้วยไดรั้บปริมาณรังสีมากเกินความจ าเป็น นอกยงัน้ียงัเป็นการเพ่ิมประสิทธ์ิภาพการ
ใหบ้ริการถ่ายภาพเอกซเรยเ์น่ืองจากประหยดัเวลาและทรัพยากรท่ีใชอี้กดว้ย 
 

ABSTRACT 

The invention of this device the purpose is to help the radiotechnologist. In positioning the patient to X-ray knee. In 

patients cannot control his knee in the plane and preferred groups such as patients requiring knee x-ray immediately after 

surgery. Paralysis patients Materials include Control legs, set aside the pads 15 and 20 degrees, the researchers used this 

device to control the position and plane in the X-ray knee.  The doctor will determine the exact position in the AP 

(Anteroposterior) and lateral position   results from the fact that the device is designed to reduce X-ray of the knee. In such 

patients, who had previously. X-rays taken at the rate of over 30 percent down to 5 percent and also reduce the amount of 

radiation a patient receives more than necessary. This also improves the performance of services radiography because of time 
and resource use. 

 

 

 

 

 

  



อุปกรณ์จดัท่าผู้ป่วยส าหรับถ่ายภาพเอกซเรย์กระดูกข้อเท้า (Ankle) 

อ าพลพรต วงค์เป่ียม 
จักราวธุ พานิชโยทัย 

คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลยัรังสิต 
 

บทคดัย่อ 

ขอ้เทา้เป็นส่วนของร่างการท่ีมกัเกิดอาการบาดเจ็บอยูเ่สมอ แพทยจ์ะส่งถ่ายภาพเอกซเรยก์ระดูกขอ้เทา้อยูเ่ป็นประจ า 

ซ่ึงมกัจะส่งถ่ายในท่า Lateral, AP, Mortise view และ Oblique และพบวา่มีการถ่ายเอกซเรยซ์ ้ าอยูเ่สมอๆเช่นกนั โดยเฉพาะใน

ท่า Mortise view และ Oblique ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุมาจากการก าหนดมุมของการเอียงขอ้เทา้ท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือเกิดจากการท่ี

ถ่ายภาพเอกซเรยค์ร้ังหลงัสุดไม่เหมือนกบัการถ่ายภาพเอกซเรยค์ร้ังก่อนท าให้แพทยไ์ม่สามารถเปรียบเทียบภาพถ่ายเอกซเรย์

ทั้งสองคร้ังได ้จึงตอ้งส่งถ่ายภาพเอกซเรยใ์หม่ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัท าอุปกรณ์จดัท่าผูป่้วยส าหรับถ่ายภาพเอกซเรยก์ระดูกขอ้

เทา้ในท่า AP, Mortise view และ Oblique ข้ึน เพ่ือให้นกัรังสีการแพทยส์ามารถก าหนดมุมในการถ่ายภาพเอกซเรยไ์ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง และสามารถถ่ายภาพเอกซเรยใ์นผูป่้วยรายเดิมไดเ้หมือนกนัทุกคร้ัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



เคร่ืองวดัระยะถ่ายภาพรังสีและความหนาผู้ป่วยอตัโนมตั ิ

ผศ.สุชาติ   เกียรติวฒันเจริญ   
ภาควิชารังสีเทคนิค  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 
ระยะการถ่ายภาพรังสี (Source to Image Distance; SID) และการวดัความหนาผูป่้วย ช่วยให้นักรังสีการแพทย์

สามารถปรับพารามิเตอร์ท่ีใชใ้นการถ่ายภาพรังสีใหเ้หมาะสมกบัขนาดตวัผูป่้วย ช่วยให้นกัรังสีเทคนิคให้ปริมาณรังสีแก่ผูป่้วย
ไดเ้หมาะสมมากท่ีสุด นอกจากนั้นยงัรวมถึงมาตรฐานการท างานท่ีดีเน่ืองจากการบนัทึกระยะการถ่ายภาพและค่าความหนา
ผูป่้วย จะท าให้การตั้งค่าพารามิเตอร์การถ่ายทุกคร้ังเป็นไปตามท่ีตอ้งการหรือก าหนด อยา่งไรก็ตามการถ่ายภาพรังสีในห้อง
เอกซเรยท์ัว่ไปในโรงพยาบาลหลายแห่ง มกัจะใชเ้คร่ืองเอกซเรยเ์คร่ืองเดียวกนัถ่ายภาพรังสีแก่ผูป่้วยทั้งบนเตียงเอกซเรย ์เปล
นอนผูป่้วย หรือถ่ายภาพรังสีผูป่้วยท่ียนืชิดผนงั ซ่ึงปัญหาท่ีมกัพบไดเ้กิดจากขาดการวดัระยะ SID ท่ีถูกตอ้งแมว้า่นกัรังสีเทคนิค
อาจท าสัญญลกัษณ์ในต าแหน่งต่างๆ ดว้ยการขีดเคร่ืองหมายเพ่ือบอกระยะบนแกนยึดหลอดเอกซเรยก็์ตาม แต่บางคร้ังความ
คาดเคล่ือนท่ีพบมกัมาจากระยะท่ีก าหนดนั้นส าหรับใชชก้บัเตียงเอกซเรย,์ Chest stand หรือ wall bucky แต่เม่ือผูป่้วยมาดว้ยเปล
ฉุกเฉิน หรือรถเขน็นัง่ ไม่สามารถยนืในต าแหน่ง chest stand หรือ wall bucky ได ้ท าให้นกัรังสีเทคนิคไม่ทราบระยะท่ีแทจ้ริง 
ซ่ึงหลายคร้ังท่ีพบปัญหาอาจมาจากไม่มีอุปกรณ์วดัระยะท่ีหลอดเอกซเรย ์อีกพารามิเตอร์หน่ึงท่ีมกัจะไม่มีการตรวจสอบคือ
ความหนาของอวยัวะผูป่้วยหรือความหนาล าตวัผูป่้วย เน่ืองจากตอ้งมีอุปกรณ์เฉพาะ ท าใหห้ลายแห่งไม่ทราบความหนาผูป่้วยท่ี
แทจ้ริง ท าใหก้ารปรับตั้งพารามิเตอร์ให้ผูป่้วยในแต่ละคนเกิดจากการประมาณการความหนามากนอ้ยแตกต่างกนั (หลายแห่ง
แบ่งขนาดล าตวัผูป่้วยเป็น S=small, M=Medium และ L=Large โดยมิไดมี้การวดัท่ีแทจ้ริง) ซ่ึงท าให้ผูป่้วยไดรั้บรังสีเอ็กซ์
แตกต่างกนั ท าใหคุ้ณภาพของภาพรังสีไม่ไดม้าตรฐาน 

ผูป้ระดิษฐไ์ดส้ร้างเคร่ืองวดัระยะและวดัความหนาผูป่้วยอตัโนมติั ควบคุมดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถน าไป
ติดตั้งท่ี collimator ของหลอดเอกซเรยโ์ดยง่ายดายแลว้ เคร่ืองจะแสดงผลบอกระยะถ่ายภาพรังสีกบัความหนาผูป่้วยโดย
อตัโนมติัเป็นตวัเลขดิจิตอล แบบเรียลไทม ์ช่วยให้นักรังสีเทคนิคน าค่าความหนาผูป่้วยไปตั้งค่า exposure technique ไดต้าม
ตารางเทคนิคท่ีไดอ้อกแบบไวส้ าหรับความหนาต่างๆโดยง่ายดาย และจากการทดลองเคร่ืองวดัระยะและความหนาผูป่้วย
อตัโนมติั สามารถใชง้านไดเ้ป็นอย่างดีมีความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 1 เซนติเมตรเท่านั้น จากการทดลองเก็บขอ้มูลการใชง้าน
พบวา่ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็วและมีความถูกตอ้งแม่นย  ามาก 
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2สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

บทคดัย่อ 

การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารกมัมนัตรังสีในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มีหลกัส าคญัอยา่งหน่ึงคือความปลอดภยัและ

การป้องกนัอนัตรายจากรังสีให้แก่ผูป่้วย ญาติ และผูป้ฎิบติังานอยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการใชส้ารกมัมนัตรังสี

ไอโอดีน-131 รักษาผูป่้วยมะเร็งไทรอยด์หลงัการผ่าตดั ซ่ึงตอ้งใชส้ารกมัมนัตรังสี ปริมาณสูงเพื่อไปท าลายเซลลม์ะเร็งท่ียงั

คงเหลือจากการผา่ตดั โดยท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยนั้น นกัรังสีการแพทยจ์ะเป็นผูน้ าสารกมัมนัตรังสี-131 ให้

ผูป่้วยรับประทานท่ีหอพกัผูป่้วย โดยจะใชก้ารบรรจุสารกมัมนัตรังสีไอโอดีน-131 ไวใ้นถ ้าตะกัว่และขนส่งดว้ยรถเข็นแบบ

ธรรมดา ท าให้รถเข็นมีน ้ าหนกัมาก ควบคุมทิศทางไดล้ าบาก ประกอบกบัมีการช ารุดทรุดโทรมของรถเข็นจากการใชง้านมา

เป็นระยะเวลานาน เป็นอุปสรรคต่อการท างาน ทีมผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการพฒันารถขนส่งสารกมัมนัตรังสีไอโอดีน-131 เพื่อ

เพ่ิมความปลอดภยัทางรังสีและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกัรังสีการแพทย ์โดยออกแบบรถบรรจุสารกมัมนัตรังสีให้

ขบัเคล่ือนดว้ยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ซ่ึงมีชุดวงจรควบคุมการเคล่ือนท่ี และวงจรตดัไฟฟ้าขณะก าลงัชาร์จไฟหรือเม่ือไม่ใชง้าน

เพ่ือความปลอดภยั และเพ่ิมความหนาของตะกัว่ท่ีอยูภ่ายในโดยรอบ เม่ือวดัปริมาณรังสีท่ีระยะ 1 เมตร รอบตวัรถขนส่งซ่ึง

บรรจุสารกมัมนัตรังสีท่ีมีความแรงรังสี 600 มิลลิคูร่ี พบวา่สามารถลดปริมาณรังสีไดม้ากกวา่ 50 เปอร์เซ็นต ์เม่ือเทียบกบัรถเขน็

แบบเดิม นอกจากน้ีแลว้ยงัสามารถขนส่งสารกมัมนัตรังสีในจ านวนต่อเท่ียวไดม้ากข้ึน สามารถควบคุมทิศทางของรถเข็นใน
ระหวา่งขนส่งไดดี้ข้ึน เพ่ิมความมัน่ใจและประสิทธิภาพแก่ผูป้ฏิบติังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



การพฒันาแฟนทอมส าหรับการควบคุมคุณภาพระบบซีอาร์ 
(Development of quality control phantom for computed radiography system) 

 

วิวฒัน์  โอวศิริกลุ*, สุรเชษฐ์  สินไสววงศ์, ณัฐวิภา  แซ่เฮง 
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

*E-mail: wiwat.owa@mahidol.ac.th 
 

บทคดัย่อ 

วัตถุประสงค์:  เพื่อพฒันาแฟนทอมส าหรับประเมินคุณภาพระบบซีอาร์ภายใตก้ารฉายรังสีเพียงคร้ังเดียว ในเร่ือง ความด า
สม ่าเสมอบนภาพ (Uniformity) ช่วงในการตอบสนองรังสี (Dynamic range) ความละเอียดเชิงระยะ (Spatial resolution) ความ
ถูกตอ้งเชิงระยะ (Spatial accuracy) การท างานของล าเลเซอร์ (Laser beam function) และความด าเปรียบต่างท่ีใกลเ้คียงกนั 
(Low contrast resolution) 
วสัดุและวธีิการ: กลุ่มตวัอยา่ง 30 คน แบ่งเป็นนกัรังสีเทคนิค 15 คน และนกัศึกษารังสีเทคนิค 15 คน ท าการประเมินภาพถ่าย
รังสีจากแฟนทอมท่ีพฒันาข้ึนและวิธีมาตรฐาน โดยแฟนทอมประกอบด้วยฐานแผ่นทองแดงความหนาตั้งแต่ 0.40 - 2.40 
มิลลิเมตร แผ่นอลูมิเนียมขั้นบนัไดความหนาตั้งแต่ 0.10 - 2.70 มิลลิเมตร และลวดกลมขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางตั้งแต่ 0.16 -  
0.50 มิลลิเมตร ส าหรับวิธีมาตรฐานใชแ้ผ่นแฟนทอม EZ CR/DR-DIN รุ่น 07-605-7777 และวสัดุอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการ
ประเมินภาพถ่ายทั้งหมดจะถูกวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางสถิติดว้ยการทดสอบแบบทีท่ีกลุ่มตวัอย่างไม่เป็นอิสระต่อกนั 
(Paired t-test)  
ผลการศึกษา: ผลการเปรียบเทียบทางสถิติพบวา่ การประเมินคุณภาพดา้นความด าสม ่าเสมอบนภาพ, ช่วงในการตอบสนองรังสี
ท่ีใชค้่าแก,้ ความละเอียดเชิงระยะท่ีประเมินบนฐานแผน่ทองแดงหนา 2.40 มิลลิเมตร,ความถูกตอ้งเชิงระยะ, การท างานของล า
เลเซอร์และความด าเปรียบต่างท่ีใกลเ้คียงกนัท่ีค  านวณจากอตัราส่วนคอนทรานต์กบัสัญญาณรบกวน (Contrast noise ratio: 
CNR) ดว้ยแฟนทอมท่ีพฒันาข้ึนไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัวิธีมาตรฐาน (P>0.05) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95%  
สรุป: แฟนทอมท่ีพฒันาข้ึนสามารถน ามาใชป้ระเมินคุณภาพระบบซีอาร์ไดห้ลากหลายภายใตก้ารฉายรังสีเพียงคร้ังเดียวและมี
ราคาถูก 

 

ค าส าคญั: แฟนทอม, การควบคุมคุณภาพ, ระบบซีอาร์ 
 

 

 

 

 

 

 

  



แอปพลเิคชันค้นหาค าศัพท์ทางรังสีบนอุปกรณ์แอนตรอยด์ 

An Application of Radiological Technology Vocabulary for Android Devices 

 

ผศ.ดร.ยทุธพล วิเชียรอินทร์*, นางสาวกีรติ  พลเย่ียม ,  นางสาวสิรีธร  ชูเชิด 
ภาควิชารังสีเทคนิคคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

*E-mail: yudthaphon.vic@mahidol.ac.th 
 
 

วัตถุประสงค์:  เพ่ือพฒันาแอปพลิเคชนัส าหรับคน้หาค าศพัท์ทางรังสี เพ่ือเป็นการทบทวนความจ าและเขา้ใจเก่ียวกบัค าศพัท์

ทางรังสี ในกลุ่มนกัศึกษารังสีเทคนิคบนอุปกรณ์แอนดรอยด ์

   

วสัดุอุปกรณ์: คอมพิวเตอร์พกพา Lenovo Intel® Core™i5-3210M CPU @ 2.50 GHz, โปรแกรม Android Studio ส าหรับสร้าง

แอปพลิเคชนั, SDK, โทรศพัท์มือถือ SAMSUNG  Galaxy Core2, นกัศึกษารังสีเทคนิคปีท่ี 4 จ านวน 15 คน, ปีท่ี 3 จ านวน 15 

คน   

 

วิธีการ: 1) รวบรวมค าศพัท์ทางรังสีทางรังสี และความหมายจากในบทเรียน , text book และ Internet จ านวน 200 ค า 2) สร้าง

แอปพลิเคชนับน Android Studio  3) ทดสอบการท างานผา่นโทรศพัทจ์ าลอง 4) ทดสอบการท างานผา่นโทรศพัทจ์ริง   

การวเิคราะห์ขอ้มูล: ท าการประเมินความพึงพอใจ 3 ดา้น ดงัน้ี 1) รูปแบบแอปพลิเคชนั, 2) ความครอบคลุมของเน้ือหา, 3) ดา้น

ความสะดวกในการใชง้าน   

 

ผล: แอปพลิเคชนัน้ีสามารถคน้หาค าศพัท์ทางรังสีได ้โดยผลการประเมินจากนักกศึกษาจ านวน 30 คนพบว่า ดา้นรูปแบบ

แอพพลิเคชัน่และดา้นความครอบคลุมของเน้ือหา ไดค้ะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี ในส่วนดา้นความสะดวกในการใชง้าน ได้

คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม สรุปผล: แอปพลิเคชนัค าศพัทท์างรังสี สามารถใชง้านบนอุปกรณ์แอนดรอยดไ์ดดี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



อุปกรณ์ถ่วงน า้หนักทีก่ระดูกสันหลงัส่วนเอวส าหรับช่วยวนิิจฉัยโรคด้วยเคร่ืองเอม็อาร์ไอ 
 

จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ,สังขรัตน์ วิทยา ,คงเกียรติไพบูลย์ วิชาญ ,เจริญสุข จารุวตัร , 
ไขแสง เหมทิวากรวรพจกษ์จารุ ลดาวลัย์ , 

 
เคร่ืองสร้างภาพดว้ยสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า  (เอม็อาร์ไอ)เป็นเทคโนโลยสีร้างภาพทางการแพทยข์ั้นสูงท่ีถูกน ามาใชเ้พ่ือ

ช่วยแพทยใ์นการวินิจฉัยความผิดปกติของกระดูกสันหลงัและไขสันหลงั โดยผูป่้วยจะตอ้งข้ึนนอนบนเตียงตรวจในท่านอน
หงายขณะท าการตรวจ แต่โดยธรรมชาติร่างกายมนุษยจ์ะไดรั้บแรงกดจากน ้ าหนกัตวัไปท่ีกระดูกสันหลงัส่วนเอวมากท่ีสุดใน
ท่ายนื ดงันั้น ผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติของกระดูกสันหลงัส่วนเอว เช่น หมอนรองกระดูกเส่ือมกดทบัเส้นประสาท จะแสดงให้
เห็นอาการผิดปกติท่ีชดัเจนในขณะผูป่้วยยืนนัน่เอง ดว้ยเหตุน้ี ศูนยรั์งสีวินิจฉัยกา้วหนา้  โรงพยาบาลรามาธิบดี   (ศูนยไ์อแมค )
มหาวิทยาลยัมหิดล ร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร และ
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัมหิดล  จึงประดิษฐ์อุปกรณ์ถ่วงน ้ าหนักท่ีกระดูกสันหลงัส่วนเอว
ส าหรับช่วยวนิิจฉยัโรคดว้ยเคร่ืองเอม็อาร์ไอ โดยมีหนา้ท่ีถ่วงน ้ าหนกัไปท่ีกระดูกสนัหลงัส่วนเอวของผูป่้วยเพ่ือจ าลองน ้ าหนกั
ตวัของผูป่้วยท่ีกดไปยงักระดูกสนัหลงัเสมือนวา่ผูป่้วยก าลงัตรวจเอม็อาร์ไอในท่ายนื ซ่ึงจะช่วยให้เห็นสภาพความผิดปกติของ
กระดูกสันหลงัท่ีแทจ้ริง และช่วยให้แพทยส์ามารถวินิจฉัยโรคไดถู้กตอ้งแม่นย  ามากยิ่งข้ึน โดยใช้วสัดุท่ีไม่ท าปฏิกิริยาต่อ
สนามแม่เหล็ก แข็งแรงทนทาน น ้ าหนกัเบา และหาไดภ้ายในประเทศ และไดท้ าการยื่นขออนุสิทธิบตัรเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 (1301004950 เลขท่ีค าขอ)ซ่ึงจะใชง้านควบคู่กบัเส้ือคลุมทรวงอกและช่องทอ้งส าหรับใชก้บัอุปกรณ์ถ่วงน ้ าหนกัท่ีกระดูกสัน
หลงัส่วนเอว เพ่ือส่งผา่นแรงจากเคร่ืองดึงไปยงับ่า หวัไหล่ และสะบกั ขณะท าการตรวจ  

 
 


