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เอกสารการประชุมวิชาการประจ าปี 
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

 

ครั้งที่ ๒๖ 
๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

 
 
 

“๙๐ ปี รังสีวิทยาไทย ๕๐ ปี รังสีเทคนิคไทย” 
 

 
โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว้ จังหวัดเชียงใหม่ 
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บริษัท ผู้สนับสนุน จัดการประชุมวิชาการประจ าปี คร้ังที่ 26   

ณ  โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม ่
ล าดับ บริษัทผู้สนับสนุน  Sponsors 

1 บริษัท เจ เอฟ แอดวานเมด จ ากัด J.F.Advance Med Co.,Ltd 
2 บริษัท ฟิลิปส์  (ปรไเทเะทป  )จ ากัด  Philips ( Thailand ) Co.,Ltd 
3 บริษัท ะบเออร์ะทป จ ากัด Bayer Thai Co.,Ltd 
4 บริษัท ฟูจิฟิล์ม  (ปรไเทเะทป   )จ ากัด  FUJIFILM ( Thailand  ) Co.,Ltd 
5 สถาบันเทคโนโลปีนิวเคลีปร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน )  Thailand Institute of Nuclear Technology 
6 บริษัท ะอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์  (ปรไเทเะทป  )จ ากัด  IDS Medical Systems ( Thailand ) Co.,Ltd 
7 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด BJH Medical Co.,Ltd 
8 บริษัท เมดิคอลแคร์ จ ากัด Medical Care Co.,Ltd 
9 บริษัท พรีเมีปร์ บิสสิเนส อินเตอร์ จ ากัด Premeir Business Inter Co.,Ltd 
10 บริษัท ะทป จีแอล จ ากัด Thai GL Co.,Ltd 
11 บริษัท พี ที เฮลท์แคร์ จ ากัด PT Healthcare Co.,Ltd 
12 บริษัท บิสซิเนสอไะลเมนท์ จ ากัด  (มหาชน )  Business Alignment PCL 
13 บริษัท ทรีท เมด จ ากัด Treat med Co.,Ltd 
14 บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากัด Siemens Healthcare  Co.,Ltd 
15 บริษัท ซี เอ็ม ซี ะบโอเท็ค จ ากัด CMC Biotech Co.,Ltd 
16 บริษัท บิซะลท์ จ ากัด Bizline Co.,Ltd 
17 บริษัท แคร์สตรีม เฮลธ์  (ปรไเทเะทป  )จ ากัด  Carestream Health ( Thailand ) Co.,Ltd 
18 บริษัท โกลบอล เมดิคอลโซลูชั่น  (ปรไเทเะทป  )จ ากัด  Global Medical Solution ( Thailand ) Co.,Ltd 
19 บริษัท เอสที เพอร์เฟ็คชั่น จ ากัด ST Perfection Co.,Ltd 
20 บริษัท พีเอสพี คอร์โพเรชั่น PSP Corporation 
21 บริษัท ฟิวเจอร์เด็คคอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด Future Decoration Group Co.,Ltd 
22 บริษัท จีอี เมดิคอล ซิสเต็ม์ส  (ปรไเทเะทป  )จ ากัด  GE Medical System ( Thailand ) Co.,Ltd 
23 บริษัท เอ .เมนารินี  (ปรไเทเะทป ) จ ากัด  A. Menarini ( Thailand ) Co.,Ltd 
24 บริษัท อินเมดโซลูชั่น จ ากัด Inmed Solution Co.,Ltd 
25 บริษัท ะวทอลซาปน์ จ ากัด Seacrown-Vital Sign Co.,Ltd 
26 บริษัท อิโนเวชั่น จ ากัด Enovation Co.,Ltd 
27 บริษัท แปซิฟิค เฮลท์แคร์  (ปรไเทเะทป  )จ ากัด  Pacific Healthcare ( Thailand ) Co.,Ltd 
28 กลุ่มบริษัท สุพรีมโพรดักส์ จ ากัด Supreme Products Co.,Ltd 
29 บริษัท พรพลอไนาลิติคอล จ ากัด Pondpol Analytical Co.,Ltd 
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ก าหนดการประชุมวิชาการประจ าปี พ .ศ.25 61 

สมาคมรงัสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

“๙๐ ปี รงัสีวิทยาไทย ๕๐ ปี รงัสีเทคนิคไทย” 
24-26 มกราคม 2561 ณ โรงแรม โลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ 

24 มกราคม 2561 
เวลา ห้องห้องป่าสักหลวง (Room: Pa Sak Luang) 

8.00-8.45 ลงทะเบียน (Registrations) 
8.45-9.00 พิธีเปิด (Opening Ceremony) 
9.00-9.40 ปาฐกถา สุพจน์ อ่างแก้วคร้ังท่ี 12 

“90 ปีรังสีวิทยาไทย” 
รศ.พญ.อัญชลี ชูโรจน ์

ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
9.45-10.30 พิธีเปิดนิทรรศการ และ พักรับประทานชา กาแฟ (Exhibition Opening & Tea Break) 

 Special Session: Technology updates in Radiology 
10.30-11.00 Patient dose monitoring in diagnostic radiology (Bayer) 
11.00-11.30 Innovation of Digital X-Rays System (JF) 
11.30-12.00 CT Technology update: What is new in 2018? (GE) 
12.00-12.30 New MRI Technic: Amide Proton Transfer (Philips) 
12.30-13.30 รับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Break) 
13.30-13.45 งานบริการเคร่ืองวัดรังสีประจ าบุคคล โดย คุณวราภรณ์ สุดใจ (สทน) 

เวลา ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 2 
(English program) 

13.45-15.00 การน าเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมรังสีเทคนิค ehT Fourth  MoRM  o hSSh S  AES 
eT hoShSeT 

“Mhioi ah Mnnhi aciSop S  cSnT AES”  
AES S  yToicSueioaeT oTpcTM 
DawahTT oapiwiMShnhaoa AK 

15.00-15.15 พักรับประทานชา กาแฟ (Tea Break) 

15.15-16.30 การน าเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมรังสีเทคนิค 
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25 มกราคม 2561 
เวลา ห้องที่ 1 

รังสีเทคนิคร่วมกับองค์การ 
อนามัยโลกต้านภัยวัณโรค 

 

ห้องที ่2 
Refresher Course  
(English program) 

ห้องที่ 3 
Refresher Course  

9.00-9.45 สถานการณ์ของวัณโรค 
พญ.เพชรวรรณ พ่ึงรัศมี 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

The Fourth ASEAN School of 
MRI Technology 

“Clinical Applications of 
Body MRI” 

MRI of Musculoskeletal 
System 

Nampueng 
Namkarumarunroj, MD 

Patient Setup and Image 
guide  in Radiotherapy Work 

shop patient setup and 
Immobilization 

ดร.นวลเพ็ญ  ด ารงกิจอุดม 
ดร.ทวีป  แสงแห่งธรรม 
อ.วินัย  พลวัฒน์เสถียร 
อ.กาญจนา  บุญพิทักษ ์

9.45-10.30 บทบาทของ CXR ในการวินิจฉัยวัณ
โรค 

พญ.เพชรวรรณ พ่ึงรัศมี 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

10.30-10.45 พักรับประทานชา กาแฟ (Tea Break) 
10.45-11.15 การเกิดโรคของวัณโรค 

รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

The Fourth ASEAN School of 
MRI Technology 

“Clinical Applications of 
Body MRI” 

MRI of Musculoskeletal 
System 

Nampueng 
Namkarumarunroj, MD 

Patient Setup and Image 
guide  in Radiotherapy Work 

shop patient setup and 
Immobilization 

ดร.นวลเพ็ญ  ด ารงกิจอุดม 
ดร.ทวีป  แสงแห่งธรรม 
อ.วินัย  พลวัฒน์เสถียร 
อ.กาญจนา  บุญพิทักษ ์

11.15-12.00 ภาพรังสีที่ผิดปรกติและการวินิจฉัย 
พญ.สิตางค์ นิรัติศัยกุล 

คณะแพทยศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Break) 
13.00-13.45 รังสีเทคนิคกับภาพรังสีที่ม ี

คุณภาพ 
อ.บุญชัย นิตยสุภาภรณ์ 

รพ. จุฬาลงกรณ์ 

The Fourth ASEAN School of 
MRI Technology 

“Clinical Applications of 
Body MRI” 
Breast MRI 

Janejira Pruksadee, MD 

Updates in Nuclear Medicine: 
Advanced Breast Imaging  

"PEM technology and  

Imaging technique" 

Moderator: Kitiwat Khamwan, 
Ph.D.  

Taratip Narawong, M.Sc. 

13.45-14.30 การป้องกันการแพร่กระจายโรค 
ในโรงพยาบาลและการปฏิบัติตัวเมื่อ

ทราบว่าสัมผัสผู้ป่วยวัณโรค 
ศ.นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล 

คณะแพทยศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

14.30-14.45 พักรับประทานชา กาแฟ (Tea Break) 
15.00-16.30 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เร่ือง 
 

รังสีเทคนิคกับการบริหารจัดการบริการ
ถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วยกลุ่มโรคติดเชื้อ

ในโรงพยาบาล 

The Fourth ASEAN School of 
MRI Technology 

“Clinical Applications of 
Body MRI” 
Breast MRI 

Janejira Pruksadee, MD 

Updates in Nuclear Medicine: 
Advanced Breast Imaging   

 
“PEM application” 

 
Moderator: Kitiwat Khamwan, 

Ph.D. 
Araya Boonyaleepan, MD. 

18.30- 22.00 งานรังสีเทคนิคสัมพันธ์ 
(Gala Dinner) 
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26 มกราคม 2561 
เวลา ห้องที่ 1 

กรรมการวิชาชีพ พบสมาชิก 
ห้องที่ 2 

Refresher Course  

9.00-9.45 การเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องและการต่ออายุใบ 
ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 

The  Fourth  ASEAN School of MRI Technology 
“Clinical Applications of Body MRI” 

MRI of Hepatobiliary System 
Nuttaporn Tanpawpong, MD 9.45-10.30 แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการวิชาชีพ 

สาขารังสีเทคนิค วาระ 2560-2563 

10.30-10.45 พักรับประทานชา กาแฟ (Tea Break) 

10.45-12.00 ความคืบหน้า สภารังสีเทคนิค 
นายสละ อุบลฉาย 

นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

The  Fourth  ASEAN School of MRI Technology 
“Clinical Applications of Body MRI” 

MRI of Hepatobiliary System 
Nuttaporn Tanpawpong, MD 

12.00-12.30 พิธีปิดการประชุมและรับประทานอาหารกลางวัน 
(MhSpioe MTeTMSoT) 
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สารบัญ 

เรื่อง             หน้า 

Scientific Papers (Oral Presentations)       8 
1. CODE OF ETHICS FOR MEDICAL RADIATION TECHNOLOGISTS     9 

Khin Maung Tin 

2. AN OVERVIEW TO THE RISK REGISTER IN RADIOLOGY DEPARTMENT    11 
Cora Ng 

3. EFFECT OF CHANGE IN T1-CONTRAST BETWEEN BRAIN TISSUES IN    12 
SEGMENTATION WITH STATISTICAL PARAMETRIC MAPPING 

Ryota Karima, Masami Goto, Tsutomu Gomi 

4. INFLUENCE OF BRAIN LESION IN SPATIAL NORMALIZATION USING DARTEL   13 
Shuya Fujino, Masami Goto, Tsutomu Gomi 

5. STUDY FOR COMPARING PATIENT DOSE AS BMI TO RECOMMENDED DOSE   14 
BY DRL IN ABDOMEN X-RAY EXAM 

Dong Won Seo, Ji Sang Jung, Chi Bok An, Sung Sik Kim, Soon Gyu Park, Jae Sik Lim 

6. THE SATISFACTION SURVEY OF USERS AND PATIENTS ON THE TRANSPARENT  15  
     TOURNIQUET IN CONTRAST MEDIA USED CT EXAMINATIONS  

Na Ye Shin, Kyeong Rim Lee, Seong Ju Lee, Sang Hyeon Kim, Dong Ju Kim, 
Sang Jae Yu, Dong Seong Kim  

7. THE OPTIMIZATION OF IMAGE OF MSCT TRACTUS URINARIUS USING TRACKING  16 
WITH FILTER VARIATION 

Nanang Sulaksono, Jeffri Ardiyanto, Sugiyanto, Edy Susanto, Fatimah 
 

Scientific Paper (Poster)         17 
1. IMPROVING THE ACCURACY OF QUANTIFYING CAROTID ATHEROSCLEROTIC   18 

PLAQUES WITH HIGH DEFINITION ACQUISITION AND RECONSTRUCTION (Poster) 
Yuan Yuan, Yao Xiaoling  
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สารบัญ 

เรื่อง             หน้า 
สิ่งประดิษฐแ์ละนวัตกรรมทางด้านรังสีวิทยา       19 

1. อุปกรณ์ช่วยพยุงขาผู้ป่วยเอกซเรย์กระดูกข้อสะโพกด้านข้างโดยใช้รังสีแนวระนาบ  20 
ปิยทัศน์ แสงดาว 

2. การน าหน้ากากเหลือใช้มายึดตรึงส าหรับผู้ป่วยฉายรังสีบริเวณกระดูกรยางค์   21 
มนัสชนก ธรรมนวพฤทธิ์, บุณฑริก นายอง, ทวีป แสงแห่งธรรม 

3. สื่อความจริงเสมือนส าหรับการตรวจซีทีสมองชนิดไม่ฉีดสารทึบรังสี    22 
วิวัฒน์ โอวศิริกุล, อิษฐ์  สุบินมงคล, ขวัญเกษม แสงสี, กุลธารินท์ พินอุดมกุลเสกข์ 

4. การจ าลองระบบติดตามปริมาณรังสีท่ีผู้ป่วยได้รับจากการตรวจด้วยเครื่องซีที   23 
วิวัฒน์ โอวศิริกุล, ยุทธพล วิเชียรอินทร์, อรณิชา ทิพย์มาลา, กรวิก ชักน า 

5. การประเมินคุณภาพภาพถ่ายรังสีแบบออโถวิวโดยใช้อุปกรณ์สุพรรณโมเดล 4.0   24 
เพ่ือวางแผนการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเส่ือม 

คัชชรินทร์ โค้วสมจีน, นิรุตติ์ น้อยยม 

6. เกมเพ่ือเรียนรู้การป้องกันอันตรายจากรังสีส าหรับนักศึกษารังสีเทคนิค    25 
ยุทธพล วิเชียรอินทร์, ขวัญชัย งามดอกไม้, ฐิติพร กังวานสุระ 

7. แอปพลิเคชั่นแอนดรอยด์ในการทบทวนความรู้เพื่อการสอบใบอนุญาต    26 
ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 

ยุทธพล  วิเชียรอินทร์, ศิวกร  เจียงค า, สิริพร  กุหลาบแก้ว 

8. เมจิคแองเกิลบล๊อค ปลอดภัย ไม่ถ่ายซ  า       27 
ทัศนีย์ ฉันทสิทธิพร, ปริยา ซินมุข, วิราวรรณ แก้วเอ่ียม 
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CODE OF ETHICS FOR MEDICAL RADIATION TECHNOLOGISTS 

Khin Maung Tin 
President, Myanmar Society of Medical Radiation Technologists 

Asia Royal Hospital, Yangon, Myanmar 
 

What is ethics? 

At its simplest, ethics is a system of moral principles. They affect how people make decisions and 
lead their lives. Ethics is concerned with what is good for individuals and society and is also described 
as moral philosophy. The term is derived from the Greek word ethos which can mean custom, habit, 
character or disposition. 

Ethics covers the following dilemmas: 
 how to live a good life 
 our rights and responsibilities 
 the language of right and wrong 
 moral decisions - what is good and bad? 

Our concepts of ethics have been derived from religions, philosophies and cultures. They infuse 
debates on topics like abortion, human rights and professional conduct. 

Approaches to ethics 

Philosophers nowadays tend to divide ethical theories into three areas: metaethics, normative ethics 
and applied ethics. 

 Meta-ethics deals with the nature of moral judgement. It looks at the origins and meaning of 
ethical principles. 

 Normative ethics is concerned with the content of moral judgements and the criteria for what is 
right or wrong. 

 Applied ethics looks at controversial topics like war, animal rights and capital punishment 
 Ethics needs to provide answers.  
 If ethical theories are to be useful in practice, they need to affect the way human beings behave. 
 Some philosophers think that ethics does do this. They argue that if a person realizes that it 

would be morally good to do something then it would be irrational for that person not to do it.  
 But human beings often behave irrationally - they follow their 'gut instinct' even when their head 

suggests a different course of action. 
 However, ethics does provide good tools for thinking about moral issues. 
 Ethics can provide a moral map 
 Most moral issues get us pretty worked up - think of abortion and euthanasia for starters. 

Because these are such emotional issues we often let our hearts do the arguing while our brains 
just go with the flow. 

 But there's another way of tackling these issues, and that's where philosophers can come in - they 
offer us ethical rules and principles that enable us to take a cooler view of moral problems. 

So, ethics provides us with a moral map, a framework that we can use to find our way through 
difficult issues. The ISRRT Member Code of Ethics and Professional Conduct has been developed by 
members and endorsed by the Board of Management to articulate the ethical behavior and responsible 
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conduct expected of ISRRT members. Each member has a personal responsibility to understand, adopt, 
and promote the values and behaviors described in the code. 

Each member has the responsibility to always be aware of and comply with the laws, regulations, 
standards, and codes that govern radiographic practice in his/her particular jurisdiction. Ethics may be 
defined as a process, rules or principles governing conduct. 

Ethics once learned, may be applied to whatever ethical questions may arise. Ethics is simple 
without being simplistic, complex but not complicated. It creates a culture of integrity; a supportive, 
positive atmosphere that builds morale, fosters internal and external loyalty and improves reputation. 

The Code of Ethics is a guide by which radiographers/radiological technologist should evaluate their 
professional conduct as it relates to patients, healthcare consumers, employers, and health professionals. 
The Code of Ethics is intended to assist in maintaining a high level of ethical conduct and in providing 
for the protection, safety, and comfort of patients.  

Ethics and professionalism are fundamental in providing good radiographic practice. 
Radiographers/Radiological Technologists need to develop and maintain an adequate knowledge of key 
components of the laws and regulations that affect their patients and practices. The law does not always 
establish positive duties, that is, what one should do, to the extent that professional ethics does. The 
current understanding of professional ethics is based on the principles from which positive duties 
emerge. 

Corresponding to the rights and privileges conferred on radiographers/radiological technologists are 
certain ethical obligations. These ethical duties toward patients and society demand that ethical 
guidelines be formulated. 

Key words: Ethics, moral, ISRRT Guide lines, Radiographers, Medical Radiation Technologists 
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AN OVERVIEW TO THE RISK REGISTER IN RADIOLOGY 

DEPARTMENT 

Cora Ng 

Director of Finance, Macao Radiological Technologists’ Association 

 

Radiology department aims to provide the patients, visitors and staffs a high quality of radiological 
services and also enhances the environmental safety. Unfortunately, the services may not always 
achieve these goals, so there is an importance for a radiology department to address in advance their 
potential risk and try to reduce all the source errors as soon as possible. 

The risk register is a primary tool for implementing a radiology department’s overall risk management 
program. It is designed to provide guidance and structure for an organization’s (e.g. radiology 
department) clinical and corporate services that drive quality patient care while fostering a safe 
environment. The risk management program consists of four main factors include identify, 
investigation, analysis and evaluation of the risk surrounding the radiology department. It can be carried 
out through an enhanced incident management policy set up by an organization, includes an event 
reporting system that is used to identify, report, follow and trend patterns of events with the potential for 
causing adverse patient outcomes or any injuries to public and staffs, etc. The potential consequence of 
the risks and the likelihood of occurring can be assessed by using the risk matrix. Thus, a radiology 
department can reinforce the risk management through the setup of risk register so as to provide higher 
quality and safety services to patients, public and staffs.  
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EFFECT OF CHANGE IN T1-CONTRAST BETWEEN BRAIN 

TISSUES IN SEGMENTATION WITH STATISTICAL PARAMETRIC 

MAPPING 

Ryota Karima, Masami Goto, Tsutomu Gomi 

Department of Medical Sciences, Kitasato University Graduate School, Kanagawa, Japan 
 

Purpose: Recently, voxel based morphometry (VBM) is widely used in brain volume analysis. In VBM, 
there is need for segmentation of brain images using T1-weighted magnetic resonance images (T1WI). 
Optimized T1-contrast with quantitative evaluation has not yet been reported. Therefore, the present 
study aimed evaluation of the effects of changing the T1-contrast between brain tissues in segmentation 
with statistical parametric mapping (SPM).  

Methods: In total, 16 healthy participants were included in this study; T1WI were obtained using 
magnetic resonance (MR) scanner. First, we prepared brain tissue images of all the participants using 
brain T1WI and SPM12. Furthermore, the signal intensities of gray matter (GM), white matter (WM), 
cerebrospinal fluid (CSF), skull and soft-tissue were replaced to 900, 1500, 500, 50 and 800, 
respectively; all the tissue images were merged and signal non-uniformity was added to them to obtain 
digital brain T1WI. Digital brain T1WI were prepared by changing only GM signal intensities to 600, 
700, 900, 1100, 1300 and 1400. Finally, we analyzed the brain volumes of digital brain T1WI by VBM 
using SPM12. Data were obtained using a 3T scanner (Achieva, Philips, Netherlands). Three-
dimensional (3D) magnetization-prepared rapid gradient echo was used to obtain 3D-T1WI with a slice 
thickness of 0.86 mm (repetition time/echo time = 15 ms/3.4 ms; flip angle = 10°; field of view = 26 cm; 
number of excitations = 1; 320 × 320 pixel matrix; SENSE reduction factor of 2.0). 

Results: When GM signal intensity was 600, GM volume increased and CSF volume decreased. 
However, when GM signal intensity was 700, 900, 1100, 1300 and 1400, no significant differences were 
observed. 

Conclusions: The present study suggests that it is possible to evaluate brain volumes in different T1-
contrast images between tissues as same volume with VBM, if brain T1WI whose signal intensities do 
not overlap between tissues can be acquired by improving the signal uniformity of images. 
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INFLUENCE OF BRAIN LESION IN SPATIAL NORMALIZATION 

USING DARTEL 

Shuya Fujino, Masami Goto, Tsutomu Gomi 
Department of Medical Sciences, Kitasato University Graduate School, Kanagawa, Japan 

 

Purpose: Although the spatial normalization of brain images is important in Voxel-Based Morphometry 
(VBM) analysis, brain lesion makes it challenging to evaluate brain tissue volume due to miss of 
transformation. Previous studies reported that Diffeomorphic Anatomical Registration Through 
Exponentiated Lie Algebra (DARTEL) improves the accuracy of spatial normalization and may reduce 
the influence of brain lesions in VBM; however, this influence has not evaluated as yet. In this study, 
brain images with simulated lesion as tumor were digitally created and normalized to evaluate the 
influence of simulated lesions. 

Methods: Three-dimensional T1-weighted images (3D-T1WI) images were obtained from 17 normal 
participants by 3D magnetization-prepared rapid gradient-echo (thickness = 0.86 mm; repetition 
time/echo time = 15/3.4 ms; inversion time = 300 ms; flip angle = 10; field of view = 26cm; number of 
excitations = 1; 320 × 320 pixel matrix; voxel dimensions = 0.8594 × 1.1 × 1.25 mm; SENSE reduction 
factor of 2.0) using a 3T magnetic resonance imaging (MRI) scanner (Philips Achieva, The 
Netherlands). Spherical simulated lesions were digitally created using the Mango software (Signal 
intensity: 500, 1000, 3000; radius: 5 mm, 10 mm) and inserted into white matter of the right hemisphere. 
All the images were normalized with statistical parametric mapping (SPM) 12 using DARTEL, and 
these images were compared with the images without lesions using the paired t-test. 

Results: Increased and decreased volume changes were observed in gray matter. In addition, the effect 
of lesion was the lowest when the lesion signal was 1000, which is the nearest to the intensity of gray 
matter. White matter volume locally decreased at the boundary between white matter and gray matter.  

Conclusion: As previously reported, DARTEL can improve spatial normalization accuracy; however, 
the present study shows that lesion influence persists despite the normalization of images with brain 
tumor. 
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STUDY FOR COMPARING PATIENT DOSE AS BMI TO 

RECOMMENDED DOSE BY DRL IN ABDOMEN X-RAY EXAM 

Dong Won Seo, Ji Sang Jung, Chi Bok An, Sung Sik Kim, Soon Gyu Park, Jae Sik Lim 

Department of Radiology, Severance Hospital, Korea 
 

Purpose: This study is to compare patient dose as BMI to dose from DRL (Diagnostic Reference Level) 
in abdomen x-ray exam. 

Materials & Methods: We collected 250 patients, over 20 years old, taking abdomen x-ray exam with 
AEC mode, from January to March in 2016. We divided patient’s information into 4 group, under 
weight (BMI<18.5), Healthy weight (BMI<24.9), overweight (BMI<29.9) and obese (BMI<34.9). 
Besides, we classified BMI of the each group with gender and acquired average, maximum and 
minimum value, standard deviation and 3 quartile value of ESD, DAP, effective dose and mAs from 
dose management system to compare patient dose to recommended dose (ESD 2.77mGy) by DRL. And 
we analyzed collected data. 

Results: As BMI is getting higher, average ESD, DAP, effective dose and mAs increased proportionally 
within DRL (ESD:0.8~2.63 mGy, DAP:737.4~2421 mGycm2, ED:0.19~0.63 mSv, mAs:12~43) 
Maximum value (ESD:3.3 mGy, DAP:2855.8 mGycm2, ED:0.74 mSv, mAs:49) of overweight 
(BMI<29.9) and Maximum value (ESD:4.45 mGy, DAP:4184 mGycm2, ED:1.09 mSv, mAs:88) of 
obese (BMI<34.9) and 3 quartile value (ESD:3.13 mGy, DAP:2851 mGycm2, ED:0.74 mSv, mAs:51) of 
obese (BMI<34.9) were higher than DRL. In groups divided as gender with the same BMI, average dose 
of male group (ESD:0.86~1.93 mGy, DAP:780.7~1781.2 mGycm2, ED:0.2~0.46 mSv, mAs:10~33) and 
female group (ESD:0.76~2.26 mGy, DAP:694.11~2044.3 mGycm2, ED:0.18~0.53 mSv, mAs:9~33) 
were within DRL except average dose of male group (ESD:2.94 mGy, DAP:2729.3 mGycm2, ED:0.7 
mSv, mAs:51) in obese (BMI<34.5). Maximum value (ESD:3.3mGy, DAP:2855.8 mGycm2, ED:0.74 
mSv, mAs:49) of overweight (BMI<29.9) male group, 3 quartile value (ESD:3.3 mGy, DAP:2975.9 
mGycm2, ED:0.77 mSv, mAs:58) and maximum value (ESD:4.45 mGy, DAP:4184 mGycm2, ED:1.09 
mSv, mAs:88) of obese (BMI<34.5) male group and maximum value (ESD:3.96 mGy, DAP:3489.8 
mGycm2, ED:0.9 mSv, mAs:52) of female group were higher than DRL. 

Conclusions: As BMI increases, ESD, DAP, effective dose and mAs are getting higher, Used dose for 
abdomen x-ray exam from most of patients satisfied by DRL. 

Keywords: AEC mode, Abdomen x-ray, BMI, DRL, Dose 



15 
 

 

THE SATISFACTION SURVEY OF USERS AND PATIENTS ON THE 

TRANSPARENT TOURNIQUET IN CONTRAST MEDIA USED CT 

EXAMINATIONS 

Na Ye Shin, Kyeong Rim Lee, Seong Ju Lee, Sang Hyeon Kim, Dong Ju Kim, Sang Jae Yu, Dong 

Seong Kim 
Department of Radiology, Seoul National University Hospital, Korea 

Purpose: The 18~20G needle is used to CT contrast examination. Therefore, a patient has to apply a 
self-administering hemostasis and often experience bleeding in the course. Thus, we developed the new 
disposable transparent tourniquet for reducing. This study was to compare the usefulness between the 
proposed transparent tourniquet and the existing hemostatic methods.  

Materials & Methods: A Satisfaction survey was conducted by 50 patients and 25nurses respectively 
from 05/09/2016 to 05/13/2016. The survey contained the satisfaction of the convenience, safety, 
sanitation, and wearing sensation of transparent tourniquet. We employed face-to-face interview on a 
scale of 1 to 5 (1: Very dissatisfied, 2: Dissatisfied 3: Neither satisfied nor dissatisfied 4: Satisfaction 5: 
Very satisfaction). And X2(Chi-square) test and independent t-test were used for the statistics 
verification (SPSS Version 22). 

Results: As for the patients, the satisfaction levels were measured for each category with the gender, 
age, treatment department and the number of past CT contrast media examination counted as variables. 
As a result, the satisfaction levels were more or less the same regardless of the variables with the p-
value over 0.05. The following is the average satisfaction level for each category: 4.4 ± 0.53 in 
convenience; 4.28 ± 0.57 in safety; 4.52 ± 0.54 in sanitation; 4.16 ± 0.54 in wearing sensation. So, the 
overall satisfaction level is measured at 4.34 ± 0.51. As for the nurses, CT work experience and the 
current satisfaction with tourniquet were counted as variables. The satisfaction level for each category 
is: 3.8 ± 0.7 in convenience; 3.6 ± 0.68 in safety; 3.4 ± 0.5 in sanitation; 3.9 ± 0.49 in hemostasis. The 
overall satisfaction level is 3.8 ± 0.3. 

Conclusions: Patients’ satisfaction levels were very high with little difference among variables. Nurses’ 
satisfaction levels were different with the transparent tourniquet depending on their work experience but 
their overall satisfaction was high. This transparent tourniquet will be a starting point to minimizing 
patient's inconvenience and more studies are necessary to enhance their satisfaction.  

Keywords: CT contrast examination, hemostasis, tourniquet, satisfaction survey, Chi-square test 

http://endic.naver.com/enkrEntry.nhn?entryId=9090ad49752343ef9e96b310266a59ed&query=convenience
http://endic.naver.com/enkrEntry.nhn?entryId=9090ad49752343ef9e96b310266a59ed&query=convenience
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THE OPTIMIZATION OF IMAGE OF MSCT TRACTUS URINARIUS 

USING TRACKING WITH FILTER VARIATION 

Nanang Sulaksono, Jeffri Ardiyanto, Sugiyanto, Edy Susanto, Fatimah 

Tirto Agung Pedalangan Banyumanik Semarang Central Java, Indonesia 

 

Background: Renal disease is a clinical state characterized by a decrease in kidney function and the 
MSCT is one of the modalities for the function mediagnosa. Image quality on MSCT judged from 
several components and each influenced by several parameters of engineering. Components that affect 
image quality on MSCT: Spatial resolution, contrast resolution, image noise, artifacts. Prove the 
difference in the quality of the image of menggunkaan variations of filter on MSCT urinarius traktus 
with recontruksi tracking and identifying where the most good filters for MSCT urinarius traktus with 
recontruksi tracking 

Methods: in this experimental research design the Research Group PostTest Only Design, the number 
of samples that are used as much as two groups with a total of 32 images on examination of MSCT 
abdomen without contrast medium positive, in the General Hospital of Salatiga. Starting July through 
November 2016. 

Results: analysis was conducted to test the bivariate difference image of MSCT urinarius traktus 
between each group at the time of reconstruction after a tracking filter with variations, Kruskal Wallis 
test results. There are meaningful differences shows value of p value 0.000 (p < 0.05), so that continued 
analysis of the Mann Whitney. The results of the analysis of the Mann Whitney pointed out that there is 
a difference between real or significant group of filter Medium Smooth Abdomen with Abdominal filter 
Medium Sharp/Mediastinum Standard Sig < 0.05 (p value 0.000).  

Conclusion: a variation of the filter is able to identify the existence of a difference image information 
traktus optimal urinarius MSCT abdomen after tracking by using the best filter Medium Sharp 
Abdominal/Mediastinum Standard.  

Keywords: MSCT, Tracking, filters. 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scientific Papers 

(Posters) 
 



18 
 

 

IMPROVING THE ACCURACY OF QUANTIFYING CAROTID 

ATHEROSCLEROTIC PLAQUES WITH HIGH DEFINITION 

ACQUISITION AND RECONSTRUCTION 

Yuan Yuan, Yao Xiaoling 

Chengdu, Sichuan, China 

  

Purpose: To investigate the accuracy of quantifying carotid atherosclerotic plaques with high-definition 
(HD) acquisition and reconstruction model on a high-definition computed tomography (HDCT) system. 

Materials and methods: 20 Patients with carotid stenosis and plaques (9 males, 11 females, mean age 
66±0.46y) underwent HDCT carotid arteries angiography with a high-definition acquisition mode. 
Images were reconstructed with the high-definition algorithm with the new adaptive statistical iterative 
reconstruction (ASIR-V) at 50% strength (50%ASIR-V) and standard algorithm with 40% ASIR-V. The 
axial images of the two reconstructions were further processed to generate the maximum intensity 
projection (MIP) and multi-planar reconstruction (MPR) three-dimensional images. CT values, standard 
deviation (SD) in arteries and muscle and the areas of plaques, calcifications and the degree of stenosis 
in vessels were measured. Contrast-to-noise ratio (CNR) for the carotid arteries was calculated (CNR= 
(CT carotid arteries –CT muscle) / SD muscle. All measured data were compared using paired sample t 
test for statistical analysis using SPSS software，α=0.05 indicating significant difference. 

Results: 73 plaques, including 28 calcified plaques, 23 mixed plaques and 22 soft plaques were 
identified in both standard and HD reconstructions. CNR values of two reconstruction methods were 
statistically the same (P>0.05). However, the area measurement for the calcified plaques with the HD 
reconstruction (3.60±3.00mm2) was statistically smaller than that with the standard reconstruction 
(4.27±3.45mm2) (p=0.02). There was no difference between the two reconstructions in the vascular 
stenosis degree (P = 0.129) and plaque area measurement (P = 0.598). 

Conclusion: High-definition acquisition and reconstruction on a HDCT system improves the accuracy 
of quantifying calcified carotid atherosclerotic plaques. 
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อุปกรณ์ช่วยพยุงขาผู้ป่วยเอกซเรย์กระดูกข้อสะโพกด้านข้างโดยใช้รังสีแนวระนาบ 
A novel of Leg Stabilizer for Lateral hip Cross Table Radiography 

ปิยทัศน์ แสงดาว 
ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 

E-mail: xray1266@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
ในการถ่าปภาพเอกซเรป์ด้านข้างของกรไดูกข้อสไโพก (Lateral of hip)  นักรังสีการแพทป์ส่วนใหญ่มักจไถ่าปภาพ

โดปให้ผู้ป่วปปกสไโพกอีกข้างขึ้นจนกรไทั้งสไโพกด้านที่ต้องการถ่าปภาพชิดติดกับเตีปงแลไงอหัวเข่าเล็กน้ อปในท่า 
Lowenstein หรือ Rolled view ซึ่งสามารถจัดท่าะด้สไดวกแลไรวดเร็ว แพทป์น าภาพที่ะด้ะปวินิจฉัปพปาธิสภาพหรือการ
แตกหักะด้ ในบางกรณีที่เัลปแพทป์ด้านกรไดูกแลไข้อะด้ท าการผ่าตัดใส่เหล็กดามบริเวณกรไดูกข้อสไโพกหรือต้นขาที่หัก  
)Fracture of hip or proximal femur) แพทป์จไส่งเอกซเรป์ในท่า Lateral hip cross-table เพ่ือดูแนวหรือรูปร่างของ
กรไดูกแลไเหล็กที่ท าการผ่าตัดะว้หรือใช้ติดตามอาการ ซึ่งการจัดผู้ป่วปในท่า Cross-table มีขั้นตอนปุ่งปากแลไข้อจ ากัด
มากกว่าในท่า Rolled view โดปต้องให้ผู้ป่วปปกขาอีกข้างขึ้น เพ่ือหลบล ารังสีที่ผ่านจากด้านในผ่านทไลุกรไดูกข้อสไโพก
ะปปังแผ่นรับภาพที่ตั้งฉากอปู่ด้านข้างของผู้ป่วป ปัญหาคือผู้ป่วปส่วนใหญ่จไะม่สามารถปกขาเองะด้เป็นเวลานาน อาจท าให้
เกิดการขปับเคลื่อนะหวรไหว่างการถ่าปภาพเอกซเรป์ ท าให้ต้องถ่าปภาพเอกซเรป์ซ้ า โดปให้ญาติหรือเจ้าหน้าที่ช่วปจับขา
ปกขึ้น ส่งผลให้ะด้รับความเสี่ปงอันเกิดจากรังสีเพ่ิมขึ้นโดปะม่จ าเป็น ด้วปเหตุนี้ผู้วิจัปจึงะด้จัดท าอุปกรณ์ช่วปพปุงบริเวณช่วง
ขาของผู้ป่วปให้มั่นคงะม่ขปับะปมา เพ่ือช่วปอ านวปความสไดวกทั้งเจ้าหน้าที่แลไผู้ป่วปในการจัดท่าส าหรับการถ่าปภาพ
เอกซเรป์ Lateral hip cross-table โดปการจัดท าอุปกรณ์ชิ้นนี้ ะด้เึกษาข้อมูลแลไใช้งานอุปกรณ์ที่จ าหน่าปโดปบริษัท
ต่างๆ หลากหลาปรูปแบบ พบว่าปังมีข้อจ ากัดในการใช้งานอปู่บางปรไการแลไปังมีราคาค่อนข้างสูง  จึงมีแนวคิดจาก
ปรไสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่มีในหน่วปงานมาใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดป
เลือกจากวัสดุที่ช ารุดแล้วหรือหาซื้อะด้ง่าปราคาะม่แพง ใช้งานะด้จริง แลไสามารถน าะปใช้ในหน่วปงานหรือโรงพปาบาล
ต่างๆ ะด้ เพ่ือช่วปให้นักรังสีการแพทป์สามารถจัดท่าผู้ป่วปส าหรับเอกซเรป์ด้านข้างของกรไดูกข้อสไโพกในท่า  cross-
table ะด้อป่างสไดวกรวดเร็ว ผู้ป่วปแลไเจ้าหน้าที่ปลอดภัป โดปใช้เกณฑ์การปรไเมินความพึงพอใจของนักรังสีการแพทป์
แลไรไปไเวลาในการถ่าปภาพโดปใช้อุปกรณ์นี้ ซึ่งจไส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของการบริการทางรังสีวิทปาให้ดีปิ่งขึ้น
ต่อะป 
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การน าหน้ากากเหลือใช้มายึดตรึงส าหรับผู้ป่วยฉายรังสีบริเวณกระดูกรยางค์ 
The reused mask application for extremity soft tissue sarcoma immobilization 

มนัสชนก ธรรมนวพฤทธิ์, บุณฑริก นายอง, ทวีป แสงแห่งธรรม 
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

E-mail: murin.bum@gmail.com 

บทคัดย่อ 
ในการฉาปรังสีผู้ป่วปมไเร็ง จ าเป็นต้องจัดท่าผู้ป่วปให้เหมือนเดิมทุกครั้งแลไผู้ป่วปจ าเป็นต้องอปู่นิ่งตลอดเวลาการ

ฉาปรังสี ในการฉาปรังสีในบางต าแหน่งอุปกรณ์ปึดตรึงผู้ป่วปจึงมีความจ าเป็น ส าหรับบริเวณกรไดูกรปางค์ เช่น มือ เท้า 
แขน แลไขา ปัจจุบันทางสาขารังสีรักษาแลไมไเร็งวิทปา โรงพปาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดะทป ใช้อุปกรณ์ที่เรีปกว่า 
VacLok ช่วปในการจัดท่าแลไปึดตรึงผู้ป่วป แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในการก าหนดต าแหน่งบนตัวผู้ป่วป แลไความปุ่งปากใน
การจัดท่าทางผู้ป่วปด้วป VacLok การเึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุปรไสงค์เพ่ือทดสอบการใช้หน้ากากผู้ป่วปที่ะม่ใช้แล้ว มา
ปรไปุกต์ใช้ปึดตรึงกรไดูกรปางค์ของผู้ป่วป โดปเปรีปบเทีปบความถูกต้องของต าแหน่งการฉาปรังสีจากการท า image 
guided radiation therapy เปรีปบเทีปบกับการใช้ VacLok ท าการเก็บข้อมูลรไหว่างเดือนเมษาปน ถึงพฤเจิกาปน พ.เ. 
2560 ปรไกอบด้วปผู้ป่วปฉาปรังสีบริเวณกรไดูกรปางค์ 4 ราปที่ท าการปึดตรึงด้วปหน้ากาก แลไ 4 ราปที่ปึดตรึงด้วป 
VacLok ท าการตรวจสอบต าแหน่งการรักษาด้วปการใช้ on-board imager ถ่าปภาพในแนวด้านตรง (AP) แลได้านข้าง 
(lateral) ก่อนการฉาปรังสีทุกครั้ง จากการเึกษาพบว่าทั้งสองวิธีให้ค่าความคลาดเคลื่อนจากการจัดท่าผู้ป่วปฉาปรังสีน้อป
สุดที่แนวหน้า-หลัง (vertical) ขณไที่แนวบน-ล่าง )longitudinal( การใช้หน้ากากให้ความคลาดเคลื่อนแลไความ
แปรปรวนน้อปกว่าอป่างมีนัปส าคัญทางสถิติ  แลไแนวซ้าป-ขวา (lateral) ให้ความแปรปรวนของข้อมูลที่น้อปกว่า โดปค่า
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ปจากการใช้หน้ากากในแนวหน้า-หลัง, บน-ล่าง, แลไซ้าป-ขวาอปู่ที่ -0.01±0.09 ซม, 0.18±0.32 ซม
, แลไ -0.22±0.28 ซม ตามล าดับ ขณไที่ความคลาดเคลื่อนจากการใช้ VacLok ในแนวหน้า-หลัง, บน-ล่าง, แลไซ้าป-ขวา
อปู่ที่ 0.00±0.00 ซม, -0.32±0.60 ซม, แลไ 0.17±0.41 ซม ตามล าดับ โดปสรุปการใช้หน้ากากเหลือใช้สามารถน ามา
ปรไปุกต์ใช้ปึดตรึงผู้ป่วปฉาปรังสีบริเวณกรไดูกรปางค์ผู้ป่วปะด้อป่างถูกต้องแลไแม่นป า รวมถึงมีความสไดวกสบาปในการใช้
จัดท่าผู้ป่วปฉาปรังสี จากการขีดเส้นบนหน้ากาก สามารถน าะปใช้ทดแทนการใช้ VacLok ะด้ รวมถึงสถาบันที่ะม่มีการใช้ 
VacLok สามารถน าหน้ากากเหลือใช้มาปึดตรึงเพื่อเพ่ิมปรไสิทธิภาพในการฉาปรังสีผู้ป่วปมไเร็งบริเวณกรไดูกรปางค์ะด้ 
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สื่อความจริงเสมอืนส าหรับการตรวจซีทีสมองชนิดไม่ฉดีสารทึบรังสี 
Virtual Reality Media for CT Brain without Contrast Examination 

 
วิวัฒน์ โอวศิริกุล1,*, อิษฐ์  สุบินมงคล2, ขวัญเกษม แสงสี1, กุลธารินท์ พินอุดมกุลเสกข1์ 

1ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2งานรังสีเทคนิค ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล  

*E-mail: wiwat.owa@mahidol.edu 

 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์: เพ่ือเึกษาปรไสิทธิผลการเรีปนรู้กรไบวนการตรวจสมองด้วปเครื่องเอกซเรป์คอมพิวเตอร์ (ซีที) ชนิดะม่ฉีด
สารทึบรังสีของนักเึกษาผ่านสื่อความจริงเสมือน (วีอาร์) 

วิธีการ: นักเึกษารังสีเทคนิค มหาวิทปาลัปมหิดล จ านวน 30 คน (ปีที่ 3 แลไ 4 ชั้นปีลไ 15 คน) ปฏิบัติตามกรไบวนการ
ตรวจซีทีสมองชนิดะม่ฉีดสารทึบรังสีทั้งหมด 9 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การซักถามปรไวัติผู้ป่วปถึงการส่งภาพเข้ารไบบแพค ที่ะด้
เรีปนรู้ผ่านสื่อแบบดั้งเดิม (เพาเวอร์พ้อปท์) แลไสื่อความจริงเสมือน (วีอาร์) ผลการปฏิบัติถูกปรไเมินคไแนนตามเกณฑ์
ที่ตั้งะว้ โดปนักรังสีเทคนิคที่มีปรไสบการณ์ท างานด้านซีทีมากกว่า 4 ปี จ านวน 3 คน คไแนนทั้งหมดถูกน ามาวิเคราไห์แลไ
เปรีปบเทีปบด้วปสถิติทดสอบที่ชนิดะม่เป็นอิสรไต่อกัน 

ผล: ค่าเฉลี่ปคไแนนรวมแลไจ าแนกตามขั้นตอนในการปฏิบัติของนักเึกษาที่เรีปนรู้ผ่านสื่อวีอาร์สูงกว่าสื่อเพาเวอร์พ้อปท์อ
ป่างมีนัปส าคัญทางสถิติ (P < 0.01) 

สรุป: สื่อวีอาร์ที่พัฒนาขึ้นช่วปเพ่ิมขีดความสามารถในการเรีปนรู้กรไบวนการตรวจซีทีสมองชนิดะม่ฉีดสารทึบรังสีของ
นักเึกษาะด้ 
 
ค าส าคัญ: สื่อความจริงเสมือน, เอกซเรป์คอมพิวเตอร์, การตรวจซีทีสมองชนิดะม่ฉีดสารทึบรังสี 
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การจ าลองระบบตดิตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจด้วยเครื่องซีท ี
A Simulation of Patient Radiation Dose Monitoring System undergoing CT Examination 

 
วิวัฒน์ โอวศิริกุล*, ยุทธพล วิเชียรอินทร์, อรณิชา ทิพย์มาลา, กรวิก ชักน า 

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
*E-mail: wiwat.owa@mahidol.edu 

บทคัดย่อ 
การติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วปะด้รับจากการตรวจด้วปเครื่องเอกซเรป์คอมพิวเตอร์ )ซีที( มีความส าคัญต่อการเฝ้า

รไวังะม่ให้ผู้ป่วปะด้รับรังสีเกินความจ าเป็น อป่างะรก็ตาม รไบบติดตามปริมาณรังสีปังะม่ถูกน ามาใช้ เป็นที่แพร่หลาปมากนัก 
เนื่องจากมีราคาสูง การเึกษาครั้งนี้จึงะด้พัฒนารไบบจ าลองการติดตามปริมาณรังสี เพ่ือเึกษาความเป็นะปะด้ของการ
พัฒนารไบบติดตามที่มีราคาถูกลง รไบบนี้ะด้จ าลองตั้งแต่ 1( การส่งภาพแลไข้อมูลในราปงานปริมาณรังสีเข้าสู่รไบบแพค 
ด้วปโปรแกรม Ginkgo CADx  2(  การดึงข้อมูลเฉพาไราปงานปริมาณรังสี แลไคัดเลือกข้อมูลที่จ าเป็นะด้แก่ ข้อมูลผู้ป่วป 
)ชื่อ, HN, เพเ, อาปุ(, ข้อมูลการตรวจ )วันที่ตรวจ, ชื่อโปรโตคอล, ค าอธิบาปโปรโตคอล(, ข้อมูลที่มีผลต่อปริมาณรังสี 
)ความต่างเักป์หลอดสูงสุด, กรไแสหลอด, เวลาการฉาปรังสี, พิชต์( แลไข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วปะด้รับ )ค่าดัชนีรังสีซีทีเชิง
ปริมาตร หรือ CTDIvol, ค่าผลคูณปริมาณรังสีกับรไปไทาง หรือ DLP( ด้วปโปรแกรม Mirth Connect 3( การสร้าง
ฐานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บข้อมูลด้วปโปรแกรม MySQL แลไ 4( การแสดงผลจากฐานข้อมูลด้วปโปรแกรม MATLAB ที่สามารถ
แสดงผลทั้งหมดรวมทั้งค่าปริมาณรังสีปังผลที่ค านวณแบบอัตโนมัติจากค่า DLP  
 
ค าส าคัญ: รไบบติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วปะด้รับ, เครื่องเอกซเรป์คอมพิวเตอร์ 
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การประเมินคุณภาพภาพถ่ายรังสีแบบออโถวิวโดยใช้อุปกรณ์สุพรรณโมเดล 4.0  
เพื่อวางแผนการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม  

Evaluation of Orthoview Film’s Quality with Suphan Model 4.0 
 for Treatment Plan in Osteoarthritic Patients  

 
คัชชรินทร์ โค้วสมจีนa นิรุตติ์ น้อยยม 

กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 
E-mail: Katch2510@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัปนี้ เป็นการเึกษาการพัฒนางานปรไจ าสู่งานวิจัปเพ่ือออกแบบสร้างสุพรรณโมเดล 4.0 ถ่าปภาพรังสี 
Orthoview ในผู้ป่วปข้อเข่าเสื่อมใช้ในโรงพปาบาลเจ้าพรไปาปมราช แลไหาคุณภาพภาพถ่าปรังสี Orthoviewจากการ
ถ่าปภาพรังสีด้วปสุพรรณโมเดล 4.0 แลไเปรีปบค่าใช้จ่าปกับการถ่าปภาพด้วปเทคนิคอ่ืนกลุ่มตัวอป่างเป็นผู้มารับบริการส่ง
ตรวจภาพรังสี Orthoview ที่กลุ่มงานรังสี รไหว่างเดือน เมษาปน-มิถุนาปน 2560 จ านวน 35 คน วิเคราไห์ข้อมูลโดปใช้
สถิติเชิงพรรณนา )Descriptive Statistics) แสดงด้วปค่าความถี่  ร้อปลไ แลไค่าเฉลี่ปเลขคณิต  หาคุณภาพของอุปกรณ์
สุพรรณโมเดล 4.0 โดปการเปรีปบเทีปบคไแนนเฉลี่ปที่ะด้จากการปรไเมินของเัลปแพทป์จ านวน 3  ท่าน 
 ผลการวิจัปพบว่า สุพรรณโมเดล 4.0 มีต้นทุนในการก่อสร้าง 9,690บาท ผลการหาคุณภาพภาพถ่าปรังสีพบว่ามี
คุณภาพรไดับดี ร้อปลไ 90.5 รไดับพอใช้ร้อปลไ 9.5 มีค่าใช้จ่าปต่อหน่วปในการถ่าปภาพรังสี 96 บาท  
           ผลการเึกษามีข้อเสนอแนไให้ปรไปุกต์แลไพัฒนาสุพรรณโมเดล 4.0 เพ่ือการถ่าปภาพรังสี Orthoview ในผู้ป่วป
โรคขาสองข้างะม่เท่ากัน สิ่งที่ต้องค านึงคือการขปาปของภาพส่งผลต่อการในการวัดความปาว แลไน าเทคนิคนี้ถ่าปภาพรังสี 
Whole Spine ในกลุ่มผู้ป่วป Scoliosis แลไเผปแพร่ผลงานวิจัปเผปแพร่ในรไดับเขตบริการสุขภาพที่ 5 แลไโรงพปาบาล
เูนป์หรือโรงพปาบาลทั่วะปซึ่งปรไสบปัญหานี้เช่นกัน 
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เกมเพื่อเรียนรู้การป้องกันอันตรายจากรังสีส าหรับนักศึกษารังสีเทคนิค 
A Radiation Protection Instructional Game for Radiological Technology Students 

ยุทธพล วิเชียรอินทร์1, ขวัญชัย งามดอกไม้2, ฐิติพร กังวานสุระ2 
1ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย มหิดล 
2นักศึกษารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย มหิดล 

E-mail: Yudthaphon.vic@mahidol.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์: เพ่ือสร้างสื่อการเรีปนการสอนปรไเภทเกมที่น่าสนใจเรื่องการป้องกันอันตราปจากรังสี  ส าหรับนักเึกษารังสี
เทคนิคบนอุปกรณ์ที่ใช้รไบบปฏิบัติการแอนดรอปด์ แลไเพ่ือให้นักเึกษารังสีเทคนิคะด้ทบทวนเนื้อหาเกี่ปวกับเรื่องการ
ป้องกันอันตราปจากรังสีะด้ด้วปตนเอง  วัสดุอุปกรณ์: คอมพิวเตอร์พกพา ASUS intel® Core™i7-3337U CPU @ 2.00 
GHz, โทรเัพท์มือถือสมาร์ตโฟน Samsung Galaxy Note 3 แลไ Samsung Galaxy Note, โปรแกรม Unity3D, 
โปรแกรม Microsoft Visual Studio, โปรแกรม Adobe Photoshop CS5, แอปพลิเคชัน ibis Paint X version 5.1.1, 
โปรแกรม Android Studio 3.0, โปรแกรม Java Development Kit (JDK) version 8u151, นักเึกษารังสีเทคนิคปีที่ 4 
จ านวน 64 คน ในการปรไเมินความรู้แลไความพึงพอใจในการใช้งาน วิธีการ: 1( วางสตอรี่บอร์ดของเกม 2( ออกแบบตัว
ลไคร เครื่องมือทางรังสีแลไฉากภาปในเกม 3( สร้างเกมบนโปรแกรม Unity3D แลไโปรแกรม Microsoft Visual Studio  
4( ทดสอบการท างานบนคอมพิวเตอร์แลไโทรเัพท์จริง 5( ส ารวจแบบปรไเมินความรู้แลไความพึงพอใจในการใช้งาน โดป
นักเึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 4  ผลการทดลอง: เกมที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานะด้จริง โดปะด้ผลการปรไเมินความรู้
เปรีปบเทีปบก่อนการเล่น ) 1= 8.56, SD = 2.27( แลไหลังการเล่น ) 2= 11.34, SD =1.66 ( พบว่าคไแนนสอบมีค่า
เพ่ิมขึ้นอป่างมีนัปส าคัญทางสถิติ โดปทดสอบด้วป Paired t-test ะด้ค่า t-score= 8.478 )df=63( ที่รไดับความเชื่อมั่นที่ 
p=0.000 ผลการส ารวจความพึงพอใจพบว่าผลคไแนนเฉลี่ปความเหมาไสมของสีพ้ืนหลังะด้คไแนน 4.50 คไแนน , ความ
เหมาไสมของขนาดตัวอักษระด้คไแนน 4.31 คไแนน , รูปแบบตัวอักษระด้คไแนน 4.27 คไแนน , ความเหมาไสมของ
องค์ปรไกอบโดปรวมะด้คไแนน 4.42 คไแนน, ความน่าสนใจในการใช้งานะด้คไแนน 4.45 คไแนน, ความสไดวกในการใช้
งานะด้คไแนน 4.44 คไแนน, ปรไโปชน์ในการใช้งานะด้คไแนน 4.28 คไแนน , สามารถน าะปใช้ะด้จริงะด้คไแนน 4.30 
คไแนน โดปแต่ลไหัวข้อวิเคราไห์โดปใช้มาตรวัดลิเคิร์ท โดปมีช่วง 1 )ปรับปรุง( ถึง 5 )ดีมาก( ดังนั้นความพึงพอใจของ
ความเหมาไสมของสีพ้ืนหลัง, ความเหมาไสมของขนาดตัวอักษร, รูปแบบตัวอักษร, ความเหมาไสมขององค์ปรไกอบ
โดปรวม, ความน่าสนใจในการใช้งาน, ความสไดวกในการใช้งาน, ปรไโปชน์ในการใช้งานแลไสามารถน าะปใช้ะด้จริงอปู่ใน
เกณฑ์ดีมาก สรุปผล: เกมเพ่ือการเรีปนรู้สามารถใช้งานะด้จริงบนอุปกรณ์แอนดรอปด์ โดปผลการปรไเมินความรู้พบว่า
นักเึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 4 มีคไแนนหลังการเล่นเกมเพ่ิมขึ้นอป่างมีนัปส าคัญทางสถิติ แลไการใช้งานเกมนักเึกษารังสี
เทคนิคมีความพอใจในเกณฑ์ดีมาก แลไมีข้อเสนอแนไคืออปากให้เพ่ิมเวอร์ชันส าหรับอุปกรณ์ ios แลไสามารถเชื่อมต่อ 
Facebook ะด้ 
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แอปพลิเคช่ันแอนดรอยด์ในการทบทวนความรู้เพื่อการสอบใบอนญุาตประกอบโรคศิลปะสาขา
รังสีเทคนิค 

Android Application in Preparation for the Radiological Technologist National License 
Examination 

ยุทธพล  วิเชียรอินทร์1, ศิวกร  เจียงค า2, สิริพร  กุหลาบแก้ว2 
1ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย มหิดล 
2นักศึกษารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย มหิดล 

E-mail: Yudthaphon.vic@mahidol.ac.th 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์: เพ่ือสร้างแอปพลิเคชั่นส าหรับการฝึกท าตัวอป่างข้อสอบส าหรับสอบการปรไกอบโรคเิลปไสาขารังสีเทคนิค 
แลไเพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ เพ่ือน าะปใช้ในการปรไกอบวิชาชีพะด้ วัสดุอุปกรณ์: คอมพิวเตอร์พกพา ASUS intel® 
Core™i5-3337U CPU @ 1.80 GHz, โปรแกรม Android Studio ส าหรับสร้างแอปพลิเคชัน , โทรเัพท์มือถือ ASUS 
Zenfone Selfie, นักเึกษารังสีเทคนิคปีที่ 4 จ านวน 19 คน (ปรไเมินการออกแบบ )แลไ 14 คน (ปรไเมินความพึงพอใจ
ในการใช้งาน)  วิธีการ: 1  )ออกแบบหน้าจอทั้งหมด 3 แบบ ให้นักเึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 4 ปรไเมินการออกแบบ 2 )
จัดท าตัวอป่างข้อสอบแลไค าตอบในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ทั้งหมด 8 หมวด จ านวน 787 หน้า 3 )
สร้างแอปพลิเคชันบน Android Studio 4  )ทดสอบการท างานทั้งในอุปกรณ์โทรเัพท์จ าลองแลไโทรเัพท์จริง 5  )ส ารวจ
ความพึงพอใจในการใช้งาน โดปนักเึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่  4 ผลการทดลอง: แอปพลิเคชั่นสามารถเลื่อนดูแนวข้อสอบข้อ

ถัดะปะด้เมื่อเลื่อนนิ้วะปทางซ้าป ป้อนกลับมาข้อก่อนหน้าะด้เมื่อเลื่อนนิ้วะปทางขวาแลไสุ่มแนวข้อสอบะด้เมื่อเลื่อนนิ้วขึ้น
หรือลง ผลการส ารวจความพึงพอใจพบว่าผลคไแนนเฉลี่ปความเหมาไสมของรูปแบบะด้คไแนน 4.14 คไแนน, ความ
เหมาไสมของพ้ืนหลังะด้คไแนน 4.43 คไแนน, ความเหมาไสมของตัวอักษระด้คไแนน 4.43 คไแนน, ความเหมาไสมของ
องค์ปรไกอบโดปรวมะด้คไแนน 4.14 คไแนน, ความสไดวกในการใช้งานะด้คไแนน 3.93 คไแนน, ใช้งานะด้จริงะด้คไแนน 
4.14 คไแนน, มีปรไโปชน์ะด้คไแนน 4.57 คไแนน, สามารถใช้ทบทวนความรู้ด้วปตนเองะด้ะด้คไแนน 4.43 คไแนน โดป
แต่ลไหัวข้อวิเคราไห์โดปใช้ Likert’s scale คือช่วง 1 (ปรับปรุง )ถึง 5 (ดีเปี่ปม )ดังนั้น ความพึงพอใจของความเหมาไสม
ของสีพื้นหลัง, ความเหมาไสมตัวอักษร, มีปรไโปชน์, สามารถใช้ทบทวนความรู้ด้วปตนเองะด้ อปู่ในเกณฑ์ดีเปี่ปม ส่วนความ
เหมาไสมของรูปแบบ,  ความเหมาไสมขององค์ปรไกอบโดปรวม, ความสไดวกในการใช้งานแลไสมารถใช้งานะด้จริง อปู่ใน
เกณฑ์ดี สรุปผล: แอปพลิเคชั่นสามารถใช้งานะด้จริงบนอุปกรณ์แอนดรอปด์  
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เมจิคแองเกลิบล๊อค ปลอดภัย ไม่ถ่ายซ้ า 

Magic Angle Block for Patient Radiation Safety 
 

ทัศนีย์ ฉันทสิทธิพร, ปริยา ซินมุข, วิราวรรณ แก้วเอี่ยม 
แผนกเอกซเรย์ โรงพยาบาลกรุงเทพส านักงานใหญ่ 

E-mail: Thussanee_panpion@yahoo.com 
 

บทคัดย่อ 
ที่มา: พบปัญหาสถิติอัตราการถ่าปภาพรังสีข้อเข่าในท่า Knee Lateral upright ซ้ าของแผนกเอกซเรป์โรงพปาบาลกรุงเทพ
ในปี 2016 สูงถึง 28% ซึ่งมีผลกรไทบกับผู้ป่วปโดปตรง ท าให้ผู้ป่วปะด้รับปริมาณรังสีเพ่ิมข้ึนโดปะม่จ าเป็น  เมื่อมาวิเคราไห์
ถึงสาเหตุของการถ่าปภาพเอกซเรป์ซ้ าท าให้ทราบว่า ภาพที่ถูก Reject ออกะปเกิดจากการที่นักรังสีการแพทป์จัดท่า
ถ่าปภาพะม่ถูกต้อง )Position Error) โดปวางเท้าผู้ป่วปท ามุมะม่ะด้องเาที่ถูกต้องที่จไท าให้ส่วนของกรไดูก Lateral 
Femoral Condyle ซ้อนทับกับกรไดูก Medial Femoral Condyle  การจัดท่าเพ่ือถ่าปภาพ Knee Lateral Upright 
นั้นต้องอาเัปความช านาญของนักรังสีการแพทป์ผู้ถ่าปภาพที่ต้องปรไมาณการเอีปงปลาปเท้าของผู้ป่วปเข้า-ออกให้ท ามุมะด้
องเาที่ถูกต้อง โดปอาเัปจากการคล าหากรไดูก Lateral Femoral condyle แลไ Medial Femoral condyle  แลไ
เอีปงให้กรไดูกทั้ง 2 ขนานกันเพ่ือให้ะด้ภาพถ่าปข้อเข่าที่กรไดูก Lateral Femoral condyle ซ้อนทับกับกรไดูก Medial  
Femoral condyle ซึ่งหากผู้ป่วปอ้วน มีเนื้อที่เข่าหนา หรือข้อเข่าบวม จไท าให้คล าหากรไดูกทั้ง 2 ะด้ปากมาก ท าให้ต้อง
ทดลองบิดปลาปเท้าเข้า-ออกะปเรื่อปๆ จนกว่าจไะด้ภาพที่ถูกต้อง โดปการถ่าปภาพเอกซเรป์ข้อเข่า 1 Film ผู้ป่วปจไะด้รับ
ปริมาณรังสี  0.06 mSv หากต้องมีการถ่าปภาพซ้ า ปริมาณรังสีจไเพ่ิมขึ้นเป็นทวีคูณตามจ านวนภาพที่ถ่าป รวมถึง
ผลกรไทบต่อความพึงพอใจของผู้ป่วปแลไความน่าเชื่อเถือต่อวิชาชีพนักรังสีการแพทป์อีกด้วป 
เป้าหมาย:  เพ่ือลดอัตราการถ่าปภาพรังสีข้อเข่าในท่า Knee Lateral upright ซ้ าให้เหลือน้อปกว่า 7% 
วิธีด าเนินการ: 

1. ติดสติ๊กเกอร์วัดองเาแปกด้านซ้าปแลไขวาะว้ที่อุปกรณ์ส าหรับปืนถ่าปภาพเอกซเรป์ข้อเข่า 
2. วัดองเาที่เอีปงส้นเท้าออกห่างฟิล์มจากแนว Longitudinal ของเท้าในการถ่าปภาพรังสีข้อเข่าในท่า Knee   

Lateral upright ที่ะด้คุณภาพของผู้ป่วปแต่ลไราป ทุกราปเป็นเวลา 60 วัน 
3. น าข้อมูลที่ะด้มาหาค่าเฉลี่ปองเาที่ท าให้ภาพะด้คุณภาพคือกรไดูก Lateral Femoral condyle ซ้อนทับกบั

กรไดูก Medial Femoral condyle 
4. น าองเาที่ะด้จากการหาค่าเฉลี่ปมาปรไดิษฐ์อุปกรณ์โดปการใช้ะม้โปรแทรคเตอร์ครึ่งวงกลม ส าหรับใช้วัดองเา 

แลไใช้ลังกรไดาษเหลือใช้มาตัดเป็นรูปสามเหลี่ปมท ามุมตามที่ต้องการส าหรับท า Block โดปแบ่งเพเชาปแลไหญิงะว้ให้
ผู้ป่วปวางเท้า โดปออกแบบอุปกรณ์ให้ใช้ะด้ส าหรับทั้งเท้าซ้าปแลไขวา   

5. น าผลลัพธ์ ะปจัดท าอุปกรณ์วางเท้าในมุม 21.6 องเาส าหรับเพเชาป แลไค่าองเาวางเท้าในมุม 23.1 องเา ใน
เพเหญิง 

6. สอนการใช้งานอุปกรณ์ให้กับนักรังสีการแพทป์ทุกท่าน แลไน าอุปกรณ์มาใช้กับผู้ป่วป โดปตรวจดูคุณภาพของ
ภาพเอกซเรป์ที่ใช้อุปกรณ์นี้ทุก case ว่าะด้คุณภาพที่ปอมรับะด้หรือะม่จากการให้รังสีแพทป์ 2 ท่านเป็นผู้ตรวจสอบภาพ
เอกซเรป์ที่ะด ้

สรุปผลการด าเนินงาน: ก่อนการปรไดิษฐ์อุปกรณ์พบว่า อัตราการถ่าปภาพเอกซเรป์ซ้ าของการเอกซเรป์ Knee 
lateral upright มีอัตราค่อนข้างสูงกว่าเป้าหมาปที่ก าหนดะว้มาก แต่หลังจากมีการทดลองใช้อุปกรณ์ปรไดิษฐ์พบว่าใน
เดือนมิถุนาปน (เดือนแรกที่มีการใช้อุปกรณ์ )  อัตราการถ่าปภาพเอกซเรป์ซ้ ามีค่า 16.22%  ซึ่งปังสูงกว่าเป้าหมาปมาก 

mailto:Thussanee_panpion@yahoo.com
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ทีมงานจึงะด้จัดวีดิโอสอนการใช้งานอุปกรณ์ปรไดิษฐ์ ท าให้อัตราการถ่าปภาพเอกซเรป์ซ้ าค่อปๆลดลง ตามล าดับ จนถึง
เดือนสิงหาคม อัตราการถ่าปภาพเอกซเรป์ซ้ าลดลงเหลือเพีปง 6.94% 

ประโยชน์ที่ได้รับ: ทางทีมผู้จัดท ามุ่งหวังเป็นอป่างปิ่งที่จไให้อุปกรณ์ปรไดิษฐ์ชิ้นนี้ะด้เผปแพร่สู่โรงพปาบาลหรือ
เูนป์การแพทป์อ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์ช่วปจัดท่าถ่าปภาพรังสีข้อเข่าให้กับผู้ป่วป เพราไเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ง่าป สไดวกแลไ
ราคาถูก สามารถปรไดิษฐ์ขึ้นใช้เองในหน่วปงานะด้  แลไในอนาคตเราหวังว่าเราจไะด้รับข้อเสนอแนไเพ่ิมเติมจากนักรังสี
การแพทป์แลไแพทป์จากโรงพปาบาลอ่ืนๆจากปรไสบการณ์ในการท างานกับผู้ป่ วปที่มีพปาธิสภาพแตกต่างกันของแต่ลไ
โรงพปาบาลอีกด้วป ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัปทางรังสีของผู้ป่วปเป็นส าคัญ 

 
 
 




