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การจัดการไดรับรังสีขณะใชเครื่องฟลูออโรสโคปยฉายรังสีแบบลูกคลื่น
ระหวางการใสสายระบายน้ำดีผานทางผิวหนังในผูปวยมะเร็งทอน้ำดี
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หลักการและวัตถุประสงค: การรักษาผูปวยมะเร็งทอน้ำดี
ด ว ยการใส ส ายระบายน้ำ ดี ผ า นทางผิ ว หนั ง ส ว นใหญ ทำ
หัตถการภายใตเครื่องฟลูออโรสโคปยฉายรังสีแบบลูกคลื่น
ผปู ว ยและบุคลากรทางการแพทยมโี อกาสไดรบั ปริมาณรังสีสงู
คณะผูวิจัยไดศึกษาเทคนิคการฟลูออโรสโคปยแบบลูกคลื่น
ที่ยังคงคุณภาพของภาพฟลูออโรสโคปยโดยใชปริมาณรังสี
นอยที่สุด
วิธีการศึกษา: ทำการศึกษาโดยการวัดและคำนวณหาคา
ปริมาณรังสีที่หุนเนื้อเยื่อจำลองและที่ผูปวยมะเร็งทอน้ำดี
ที่ไดรับการใสสายระบายน้ำดีผานทางผิวหนังภายใตเครื่อง
ฟลูออโรสโคปยฉ ายรังสีแบบลูกคลืน่ จำนวน 120 ราย และ
ศึกษาคุณภาพของภาพถายฟลูออโรสโคปยที่ไดการศึกษา
ครัง้ นีท้ ำการศึกษา ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผลการศึกษา: พบว า ปริ ม าณรั ง สี ใ นหุ น เนื้ อ เยื่ อ จำลอง
เทากับ 3.354, 6.577 และ 10.884 มิลลิเกรย จากเทคนิค 3.5,
7.5 และ 15 ภาพตอวินาที ตามลำดับ ทีเ่ ทคนิค 3.5 ภาพตอ
วินาทีเกิดภาพเงาซอนจึงไมใชกับผูปวยจริงปริมาณรังสีที่
ผิวหนังเฉลี่ยตอนาทีของผูปวยมะเร็งทอน้ำดีในการใสสาย
ระบายน้ำดีผา นทางผิวหนัง เทากับ 0.94 ± 0.38 และ 1.82
± 0.91 มิลลิเกรย จากเทคนิค 7.5 และ 15 ภาพตอวินาที
ตามลำดับ รายละเอียดของภาพจากเทคนิค 7.5 และ 15 ภาพ
ตอวินาที ทัง้ ในหนุ เนือ้ เยือ่ จำลองและผปู ว ยมะเร็งทอน้ำดีใน
การใสสายระบายน้ำดีผานทางผิวหนังไมแตกตางกัน

Background and objectives: The treatment of
cholangiocarcinoma by percutaneous transhepatic
biliary drainage is usually performed under pulse
fluoroscopy. The authors studied the optimal radiation
dose in pulse fluoroscopy techniques and image quality
to reduce radiation dose exposed to patients and
medical personals.
Methods: Radiation dose in phantom and in 120
patients who underwent percutaneous transhepatic
biliary drainage during pulse fluoroscopy were analyzed.
The image quality was studied. The study was performed
at Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen
University.
Results: The radiation doses in phantom were 3.354
6.577 and 10.884 mGy by using 3.5, 7.5 and 15
frame-per-second protocol, respectively. At the 3.5
frame-per-second protocol, the image presented shadow,
so it was inappropriate for use in patients. The average
enhance skin dose in minute of patients who underwent
percutaneous transhepatic biliary drainage were 0.94 ±
0.38 and 1.82 ± 0.91 mGy by using 7.5 and 15 frameper-second protocol, respectively. There was no significant
difference in image quality between the phantom and
patients percutaneous transhepatic biliary drainage
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การจัดการปริมาณรังสีทผี่ ปู ว ยมะเร็งทอน้ำดีไดรบั ในการใสสายระบายน้ำดี Management of Patient Radiation Dose received from PTBD (Percutaneous

สรุป: เทคนิคฟลูออโรสโคปยแ บบลูกคลืน่ 7.5 ภาพตอวินาที
ทำใหไดภาพฟลูออโรสโคปยที่มีคุณภาพสำหรับการใสสาย
ระบายน้ำดีผานทางผิวหนัง และใชปริมาณรังสีนอยที่สุด
คำสำคั ญ : การใส ส ายระบายน้ำ ดี ผ า นทางผิ ว หนั ง
ฟลูออโรสโคปยแบบลูกคลื่น ปริมาณรังสี

between using 7.5 and 15 frame-per-second protocol.
Conclusion: Pulse fluoroscopy at 7.5 frame-per-second protocol provided optimum radiation dose and
image quality for percutaneous transhepatic biliary
drainage.
Key words: percutaneous transhepatic biliary drainage,
pulse fluoroscopy, radiation dose
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บทนำ
ป จ จุ บั น ประเทศไทยพบอุ บั ติ ก ารณ ข องโรคมะเร็ ง
ทอน้ำดีเพิม่ มากขึน้ ทุกป โดยเฉพาะอยางยิง่ ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ การรักษาโรคมะเร็งทอน้ำดีทำไดโดยการผาตัด
และการใสสายระบายน้ำดี การรักษาดวยวิธีการใสสายน้ำดี
รั ง สี แ พทย มี ค วามจำเป น ที่ จ ะต อ งทำหั ต ถการภายใต ก าร
เอกซเรยดว ยเครือ่ งฟลูออโรสโคปยใ นการติดตามการสอดใส
สายระบายน้ำดีผานทางผิวหนังของผูปวยเพื่อระบายน้ำดี
ออก1-4 วิธกี ารนีเ้ รียกวา percutaneous transhepatic biliary
drainage (PTBD) อยางไรก็ตามจากการทำหัตถการภายใต
การเอกซเรย ด ว ยเครื่ อ งฟลู อ อโรสโคป ย ทำให ผู ป ว ยและ
บุคลากรทางการแพทยจะไดรับปริมาณรังสีที่อาจจะสงผล
ขางเคียงได5 ทั้งนี้ปริมาณรังสีที่ผูปวยและบุคลลากรทาง
การแพทยไดรับในขณะการทำการตรวจดวยเทคนิคฟลูออ
โรสโคปยข นึ้ อยกู บั หลายปจจัย ไดแก ระยะเวลา ขนาดภาพ
ขนาดผปู ว ย ระยะระหวางหลอดเอกซเรย (X-ray tube) กับ
ผปู ว ย ระยะระหวางผปู ว ยกับตัวรับภาพ (image receptor)
และการฉายรังสีในการฟลูออโรสโคปยแบบลูกคลื่น (pulse
fluoroscopy) กำหนดเปนอัตราภาพตอวินาที (frame per
second: fps) หากใหอตั รายิง่ สูงภาพจะไดภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี
แตปริมาณรังสีทใี่ ชในการตรวจจะมาก ในทางตรงขามการใช
อัตราต่ำจะทำใหภาพรังสี ทีม่ ลี กั ษณะของการเคลือ่ นไหวขาด
ความตอเนื่อง แตปริมาณรังสีจากการตรวจจะนอยลง6-8 มี
รายงานถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตรวจวินิจฉัยเพื่อหา
รอยโรคภายใตการเอกซเรย ดวยเครื่องฟลูออโรสโคปยที่ให
อัตราปริมาณรังสีมากกวา 0.1 เกรย (Gy) ตอ 1 นาทีเปนเวลา
1 นาที ว า มี โ อกาสเหนี่ ย วนำให ผู ป ว ยเกิ ด ขนร ว งและ
ตอกระจก6,8 จึงมีความจำเปนอยางยิง่ ในการทีจ่ ะหามาตรการ
ในการปองกันอันตรายจากรังสีใหกับผูปวยและบุคลากรที่
ปฏิบตั งิ านทางรังสีการแพทย โดยเฉพาะปริมาณรังสีในขณะ
ทีท่ ำการตรวจภายใตการเอกซเรยดว ย เครือ่ งฟลูออโรสโคปย
อยางไรก็ตามการดำเนินการตรวจวัดและขอมูลที่เกี่ยวของ
กับปริมาณรังสียังมีคอนขางจำกัด
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ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดศึกษาถึงปริมาณรังสี
ในการรักษาโรคมะเร็งทอน้ำดีโดยวิธีการใสสายระบายน้ำดี
ผานผิวหนังภายใตเครื่องฟลูออโรสโคปย (percutaneous
transhepatic biliary drainage (PTBD) โดยเฉพาะปจจัย
ที่เกิดจากการฟลูออโรสโคปยแบบลูกคลื่น

วิธีการศึกษา

การศึกษาปริมาณรังสีในหุนเนื้อเยื้อจำลอง (phantom)
ในการศึกษาปริมาณรังสีในหุนเนื้อเยื่อจำลองนี้ คณะ
ผูวิจัยไดใชหุนเนื้อเยื่อจำลองทรวงอกซึ่งมีเนื้อเยื่อสมมูลกับ
รางกายหนา 20 ซม. (07-647, Cardinal Health) พารามิเตอร
ทีใ่ ชคอื field size ของ flat detector เทากับ 42 ซม. FDD
(focus-detector distance) เทากับ 90 ซม. และ FSD (focusskin distance) เทากับ 52 ซม. กิโลวอลท (kilovolt, kV)
เทากับ 78 มิลลิแอมแปร (milliampare, mA) เทากับ 20.7
เวลาฟลูออโรสโคปย 1 นาที และตัง้ คาการฟลูออโรส โคปย
แบบลูกคลืน่ ที่ 3.5, 7.5 และ 15 ภาพตอวินาทีแลวทำ การ
วัดปริมาณรังสี
การศึกษาความละเอียดของภาพ
ในการศึ ก ษาความละเอี ย ดของภาพนี้ คณะผู วิ จั ย
ไดถา ยภาพ line pair ซึง่ มีหนวยเปน line pair per centimeter
โดยตัง้ คาการฟลูออโรสโคปยแ บบลูกคลืน่ ที่ 3.5, 7.5 และ 15
ภาพตอวินาทีแลวทำการประเมินความละเอียดของภาพ ทีไ่ ด
โดยรังสีแพทย
การวัดปริมาณรังสี
ในการศึกษาครั้งนี้ไดวัดปริมาณรังสีในแตละผูปวยดวย
ionization chamber ที่ เ ชื่ อ มต อ อยู กั บ ระบบ collimator
ของหลอดเอกซเรยของเครื่อง digital fluorography C-arm
(Philips Xper FD20, Philips) ปริมาณรังสีทวี่ ดั จากพืน้ การ
แผรงั สีครัง้ นีค้ อื dose area product มีหนวยเปนมิลลิเกรยตอ
ตารางเซนติเมตร คณะผวู จิ ยั ยังไดบนั ทึกขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับ
ปริมาณรังสีคอื kilovolts, milliampare, เวลา และ air kerma
การคำนวณหาคาปริมาณรังสีบริเวณผิวหนัง (entrance skin
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วราภรณ ศิลาวิเศษ และคณะ

dose, ESD) คำนวณจากสมการดังตอไปนี้
ESD= A DAP
II∅, FID
11

FID
FSD

x BSF (A) μen
P

Tiss

2

Air

เมื่อ
DAP = radiation dose
AIIII∅,FID = field size flat panel
FID
= focus image distance
FSD = focus skin distance
BSF Tiss = back scatter factor (tissue / air) 1.4 (IAEA)
μen = confertion coefficients 0.0267
P Air
(ICRP Report44, 1989)

x Varaporn Silavised, et al.
ผปู ว ย คณะผวู จิ ยั ไดเลือกใชหนุ เนือ้ เยือ่ จำลองทรวงอกหา
ปริมาณรังสีทเี่ กิดจากการฟลูออโรสโคปยแ บบลูกคลืน่ 3.5,
7.5 และ 15 ภาพตอวินาที ระยะเวลาการฟลูออโรสโคปย 1
นาที พบวา ปริมาณรังสีเพิ่มขึ้น เมื่อการฟลูออโรสโคปย
แบบลูกคลืน่ เพิม่ ขึน้ โดยมีคา ปริมาณรังสีเทากับ 3.354, 6.577
และ 10.884 มิลลิเกรย ตามลำดับ (ตารางที่ 1)
คุณภาพของภาพฟลูออโรสโคปย
คุ ณ ภาพของภาพรั ง สี ใ นการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ศึ ก ษา
จากการฟลูออโรสคปยหุนจำลองที่มีการเคลื่อนไหวของสาย
PTBD พรอมนำ phantom 07-647, Cardinal Health มา
วิ เ คราะห คุ ณ ภาพภาพฟลู อ อโรสคป ย โ ดยพิ จ ารณาจาก
รายละเอียดของภาพ (resolution) ซึ่งประเมินจากคา line
pairs/cm ความแตกตางความดำของภาพ (contrast) ประเมิน
จากขนาดของวัตถุที่เล็กที่สุดที่สามารถมองเห็นได และ
ความตอเนือ่ งของภาพรังสี ประเมินจากการยอมรับของรังสี
แพทย ผลการศึกษา (รูปที่ 1 ก ข และ ค) แสดงภาพฟลูออ
โรสโคปยข อง line pair ทีถ่ า ยดวยเทคนิคการฟลูออโรสโคปย
แบบลูกคลืน่ 3.5, 7.5 และ 15 ภาพตอวินาที ตามลำดับ
จากภาพจะเห็นไดวา ภาพฟลูออโรสโคปยข อง line pair ทีถ่ า ย
ดวยเทคนิคการฟลูออโรสโคปยแบบลูกคลื่น 3.5 ภาพตอ
วินาทีการดำเนินไปของภาพขาดความตอเนื่องมากจนทำให
เกิดเงาซอนจึงยอมรับไมได ในขณะที่การยอมรับของความ
ตอเนือ่ งของภาพเทคนิค 7.5 และ 15 ภาพตอวินาที ยอมรับ
ได ทั้ ง 2 เทคนิ ค ไม มี ค วามแตกต า งกั น แต ใ นขณะที่ ค า
รายละเอียดของภาพ (resolution) ความแตกตาง (contrast)
ของภาพ ทัง้ 3 เทคนิคไมมคี วามตาง (ตารางที่ 2)
การเปรี ย บเที ย บปริ ม าณรั ง สี ที่ ผู ป ว ยได รั บ ในการทำ
PTBD ดวยเทคนิคการฟลูออโรสโคปยแ บบลูกคลืน่ 7.5 และ
15 ภาพตอวินาที
เนือ่ งจากภาพฟลูออโรสโคปยข อง line pair ทีถ่ า ยดวย
เทคนิคการฟลูออโรสโคปยแ บบลูกคลืน่ 3.5 ภาพตอวินาที
มีเงาซอนเกิดขึน้ ซึง่ สงผลตอคุณภาพของภาพและการใสสาย
ระบายน้ำดีผานทางผิวหนัง คณะผูวิจัยจึงไดเลือกใชเทคนิค
7.5 และ 15 ภาพตอวินาทีในการใสสายระบายน้ำดีผา นทาง
ผิวหนังกับผปู ว ยจริงโดยภาพฟลูออโรสโคปย (รูปที่ 2) และ
เมือ่ ประเมินภาพฟลูออโรสโคปยจ ากเทคนิค 7.5 และ 15 ภาพ

การใสสายระบายน้ำดีผานทางผิวหนัง (percutaneous
transhepatic biliary drainage procedure)
ใชเข็มขนาด 5 French ทีม่ ปี ลอก แทงไปทีท่ อ น้ำดีโดย
ใชเครือ่ งอัลตราซาวดชนี้ ำทางดึงแกนเข็มออกเหลือแตปลอก
ถาเขาทอน้ำดีจะไดน้ำดีไหลออกมา ใชเครือ่ งฟลูออโรสโคปย
สรางภาพเพื่อดูขณะทำการสอดใสอุปกรณเขาไปในรางกาย
ตรวจตำแหนงเข็มและทอน้ำดีโดยฉีดสารทึบรังสีแลวใสอปุ กรณ
ลวดตัวนำสอดเขาไปในทอน้ำดี พยายามใหผานกอนและ
ใหระบายน้ำดีจากตับได จากนั้นใสสายระบายน้ำดีเมื่อสาย
ไปอยใู นตำแหนงทีต่ อ งการ ทำการดึงปลายสายโคงงอเปนวง
อยูในทอน้ำดีเพื่อกันไมใหสายหลุดออก
กลุมตัวอยาง
ผู ป ว ยในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น ผู ป ว ยมะเร็ ง ท อ น้ำ ดี ที่
มีการอุดตันของทางเดินน้ำดี มีสภาวะน้ำดีคา งอยใู นทอน้ำดี
และมีการขยายตัวของทอน้ำดีขนาดใหญกวา 4 มิลลิเมตร
โดยดูจากภาพถายรังสีเอกซเรยคอมพิวเตอรชองทอง หรือ
การตรวจดวยเครือ่ งอัลตราซาวด และประเมินโดยรังสีแพทย
กอนใสสายระบายน้ำดีผานทางผิวหนัง
ขอพิจารณาทางดานจริยธรรม
การศึกษาครั้งนี้ไดผานการรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขทีโ่ ครงการ HE541073
การวิเคราะหทางสถิติ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด เ ลื อ กใช Independent t-test ตารางที่ 1 แสดงปริมาณรังสีที่ pulse fluoroscopy ตางๆ
pulse fluoroscopy ปริมาณรังสีที่ fluoroscopy time 1 min.
โดยใชคานัยสำคัญที่ p<0.01

ผลการศึกษา

การศึกษาปริมาณรังสีในหุนเนื้อเยื้อจำลอง เพื่อเปน
แนวทางและกำหนดเทคนิ ค การฟลู อ อโรสโคป ย แ บบลู ก
คลืน่ ทีเ่ หมาะสมในการใสสายระบายน้ำดีผา นทางผิวหนัง ใน

(frame/sec.)
3.5
7.5
15

DAP (mGy/cm2)

air kerma (mGy)

1,773
3,481
5,717

3.354
6.577
10.884
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ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดภาพ (resolution) ความแตกตาง (contrast) ของภาพ การยอมรับความตอเนือ่ ง
ของภาพที่ pulse fluoroscopy ตางๆ
pulse
fluoroscopy
(frame/sec.)

หัวขอประเมิน
contrast
ของภาพความแตกตาง
เห็นวัตถุขนาดเล็กที่ระดับ

รายละเอียดภาพ (resolution)
ที่เห็นอยูในระดับ

ก

ยอมรับไมได
ยอมรับได
ยอมรับได

4 mm.
4 mm.
4 mm.

1.6 lp/cm.
1.6 lp/cm.
1.6 lp/cm.

3.5
7.5
15

ความตอเนือ่ งของภาพทีแ่ สดง
ขณะฟลูออโรสโคปย

ข

ค

รูปที่ 1 แสดงภาพฟลูออโรสโคปยข อง line pair ทีถ่ า ยดวยเทคนิค pulse fluoroscopy 3.5 (ก) 7.5 (ข) 15 (ค)ภาพตอวินาที
และ ภาพ ก แสดงใหเห็นวามีเงาซอนจากการขาดความตอเนือ่ งเปนอยางมากเมือ่ วัตถุเคลือ่ นไหว
ตารางที่ 3 แสดงขอมูลทีเ่ กีย่ วของในการทำ PTBD ดวยเทคนิค pulse fluoroscopy
เทคนิค
15 fps
kV
mAs
Air kerma (mGy)
DAP (mGy/cm )
Flu. time (min)

Mean (S.D.)
Min, Max (Range)
95% CI
Mean (S.D.)
Min, Max (Range)
95% CI
Mean (S.D.)
Min, Max (Range)
95% CI
Mean (S.D.)
Min, Max (Range)
95% CI
Mean (S.D.)
Min, Max (Range)
95% CI

77.48 (3.36)
69.70, 86.50 (16.80)
76.61, 78.35
13.77 (4.16)
8.00, 38.30 (30.30)
12.70, 14.85
270.99 (1364.25)
6.65, 10336.00 (13329.35)
0.00, 623.41
16458.99 (18006.40)
5.90, 98020 (98014.10)
11807.45, 21110.54
2.61 (2.14)
0.48, 10.20 (9.72)
2.05, 3.16

7.5 fps
72.93 (2.62)
66.50, 78.50 (12.00)
72.25, 73.60
8.63 (1.30)
6.00, 13.70 (7.70)
8.30, 8.96
30.16 (57.18)
4.81, 444.00 (439.19)
15.39, 44.93
7901.05 (5440.03)
1603, 28771 (28168)
6495.74, 9306.36
2.57 (2.07)
0.41, 10.46 (10.05)
2.04, 3.11

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบปริมาณรังสีทผี่ วิ หนังผปู ว ยมะเร็งทอน้ำดี ในการทำ PTBD
เทคนิค ปริมาณรังสีเฉลีย่ (ESD/minute)
1.82
15 fps
0.94
7.5 fps
*
Independent t-test
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S.D.
0.91
0.38

ผลตางของปริมาณรังสีเฉลีย่ 95%CI of Mean difference
0.873
0.618, 1.128
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p-value*
<0.01

วราภรณ ศิลาวิเศษ และคณะ

x Varaporn Silavised, et al.

ก

ข

รูปที่ 2 แสดงภาพฟลูออโรสโคปยข องผปู ว ยทีไ่ ดรบั การใสสายระบายน้ำดีโดยถายดวยเทคนิค pulse fluoroscopy 7.5 (ก)
และ 15 (ข) ภาพตอวินาที
ตอวินาทีโดยรังสีแพทย พบวาภาพฟลูออโรสโคปยทั้ง 2
ยอมรับได คาพารามิเตอรและปริมาณรังสีในแตละเทคนิค
(ตารางที่ 3) จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาคา kV, mAs และ
fluoroscopy time ของแตละเทคนิคมีคาใกลเคียงกัน แต
ในขณะทีป่ ริมาณรังสี (air kerma และ DAP) มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสำคัญ
เนือ่ งจากระยะเวลาในการฟลูออโรสโคปยไ มเทากัน คณะ
ผวู จิ ยั ใชปริมาณรังสีตอ 1 นาที ทำคาปริมาณรังสีเฉลีย่ (ESD/
minute) ในการเปรียบเทียบปริมาณรังสีจากเทคนิค 7.5 และ
15 ภาพตอวินาที จากการศึกษาพบวา ปริมาณรังสีเฉลีย่ ตอ
นาที จากเทคนิค 7.5 ภาพตอวินาที ลดลงเมือ่ เปรียบเทียบ
กับเทคนิค 15 ภาพตอนาที อยางมีอยางมีนยั สำคัญ (ตารางที่ 4)

Hernandez และคณะ12 ไดศกึ ษาและเปรียบเทียบปริมาณรังสี
ในผูปวยเด็กที่ไดรับรังสีจากการฟลูออโรสโคปยแบบลูกคลื่น
กับแบบตอเนือ่ ง (conventional fluoroscopy) พบวาปริมาณ
รังสีทผี่ ปู ว ยเด็กไดรบั จากแบบลูกคลืน่ จะนอยกวาแบบตอเนือ่ ง
รอยละ 50 จากผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บวาปริมาณรังสีทผี่ ปู ว ย
ไดรบั ในขณะทำการใสสายระบายน้ำดีผา นทางผิวหนังภายใต
การฟลูออโรสโคปยด ว ยเทคนิค 7.5 ภาพตอวินาที นอยกวา
15 ภาพตอวินาที อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยที่คุณภาพ
ของภาพฟลูออโรสโคปย ยังคงเปนที่ยอมรับของรังสีแพทย
การลดของปริมาณรังสี ในการศึกษาครั้งนี้เนื่องมาจากชวง
ระยะเวลาในการฟลูออโรสโคปยใ นการตรวจลดลงจากการใช
อัตราทีน่ อ ยกวานัน่ เอง นอกจากนีค้ ณะผวู จิ ยั ยังพบอีกวาการ
ใชฟลูออโรสโคปยแบบลูกคลื่น 3.5 ภาพตอวินาที ไดรับ
ปริมาณรังสีนอยที่สุด แตเกิดภาพซอนอาจทำใหการใสสาย
วิจารณ
เปาหมายหลักของการจัดการปริมาณรังสีในกระบวนการ PTBD ไมแมนยำ ดังนัน้ คณะผวู จิ ยั เสนอวาการใสสายระบาย
รังสีรวมรักษาที่ทำการรักษาภายใตเครื่องฟลูออโรสโคปย น้ำดีผา นทางผิวหนัง ภายใตฟลูออโรสโคปยแ บบลูกคลืน่ ดวย
เชน การใสสายระบายน้ำดีผานทางผิวหนังภายใตเครื่อง เทคนิค 7.5 ภาพตอวินาที เปนเทคนิคทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
สรุป
ฟลูออโรสโคปย คือ การลดปริมาณรังสีทไี่ มจำเปนปจจัยทีม่ ี
ผลตอปริมาณรังสีมีทั้งปจจัยที่ควบคุมไมได เชน ความหนา
จากการศึกษาครั้งนี้ พบวาการฟลูออโรสโคปยแบบ
ของผปู ว ย และทีค่ วบคุมได เชน ระยะเวลาในการรวมรักษา ลูกคลืน่ ดวยเทคนิค 7.5 ภาพตอวินาที มีความเหมาะสมในการ
รู ป แบบการฟลู อ อโรสโคป ย เป น ต น จากการศึ ก ษาของ ใส ส ายระบายน้ำ ดี ผ า นทางผิ ว หนั ง กั บ ผู ป ว ยมากที่ สุ ด
Boix และคณะ10 และ Vetter และคณะ11 กลาววาการใช เนื่องจากสามารถลดปริมาณรังสีใหกับผูปวยได ในขณะที่
ฟลู อ อโรสโคป ย แ บบลู ก คลื่ น และการลดระยะเวลาในการ คุณภาพของภาพฟลูออโรสโคปยยังอยูในระดับที่รังสีแพทย
ฟลูออโรสโคปย สามารถลดปริมาณรังสีใหผปู ว ยได นอกจากนัน้ ยอมรับได
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