
ทุกชีวิตของคนไข�คือหัวใจของเรา

ศูนย�ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห�งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ�

54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

วัน-เวลา ที่เป�ดให�บริการ

จันทร� - ศุกร� เวลา 08.00 - 16.00 น. 

เสาร� - อาทิตย�  เวลา 08.00 - 20.00 น.

นัดหมายการตรวจได�ที่เบอร� 0 2574 3355 ต�อ 1105, 1209 หรือ 06 4585 5193
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 ศูนย�ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห�งชาติ มุ�งมั่นสืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธานในด�านของการให�

บริการทางการแพทย�ท่ีเป�นเลิศ และยกระดับการรักษาให�ทัดเทียมนานาประเทศ ในป� พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป�นป�ท่ี

โรงพยาบาลจุฬาภรณ� ก�าวเข�าสู�ป�ท่ี 10 ของการให�บริการทางแพทย�แก�ประชาชนคนไทย ศูนย�ไซโคลตรอนและ

เพทสแกนแห�งชาติ ได�นำนวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โรคระบบประสาท และโรคหัวใจ ด�วยเทคโนโลยี

ใหม�ล�าสุด “ดิจิทัลเพทซีที” Digital PET/CT Biograph Vision ท่ีเป�ดให�บริการเป�นแห�งแรกในเอเชียแก�ประชาชน

คนไทย ด�วย 10 คุณสมบัติของเครื่องที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

หมายเหตุ: อัตราค�าบริการดังกล�าวยังไม�รวมค�าสารทึบรังสี (Contrast media)

ศูนย�ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห�งชาติ
ร�วมฉลองโรงพยาบาลจุฬาภรณ�ก�าวเข�าสู�ป�ที่ 10

ส�งมอบบริการที่เป�นเลิศด�วยเทคโนโลยี “Digital PET/CT Scan”
แห�งแรกในเอเชียด�วยอัตราค�าบริการที่คนไทยสามารถเข�าถึงได�

18F-FDG: Whole body 20,000 บาท สำหรับเด็ก 15,000 บาท
18F-FDG: Whole brain 10,000 บาท

ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาท และโรคหัวใจ

ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งต�อมลูกหมาก

11C-Choline 28,000 บาท
68Ga-PSMA 25,000 บาท
18F-PSMA1007 25,000 บาท

ตรวจวินิจฉัยผู�ที่มีภาวะสมองเสื่อม เช�น โรคอัลไซเมอร�

11C-PiB (Pittsburgh) 36,000 บาท
18F-FDG คู�กับ 11C-PiB 30,000 บาท
18F-FDG คู�กับ 18F-FDOPA 30,000 บาท

ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง Neuroendocrine (NETs) และโรคพาร�กินสัน

18F-FDOPA 28,000 บาท สำหรับเด็ก 15,000 บาท

ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเน็ต หรือเนื้องอก Neuroendocrine

68Ga-DOTATATE 25,000 บาท

ตรวจวินิจฉัยโรคทางระบบประสาทแยกการกลับเป�นซ้ำของเนื้องอกในสมองออกจาก

การตายของเนื้อเยื่อจากการรักษาด�วยการฉายรังสี

18F-FLT 35,000 บาท

สแกนด�วยความรวดเร็วและภาพคมชัดสูง

ศูนย�ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห�งชาติ

10 คุณสมบัติของเครื่องที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

ก�าวสู�มิติใหม�ของการตรวจวินิจฉัย

Digital PET/CT Biograph Vision“ดิจิทัลเพทซีที”

1

2
ขนาดคริสตัลที่ใช�ในการทำหัวนับวัดรังสีมีขนาดเล็ก

ที่สุดในป�จจุบัน ทำให�ได�ภาพที่มีรายละเอียดสูงมาก

สามารถสร�างภาพได�อย�างชัดเจน แม�มีรอยโรคขนาดเล็ก

ทำให�มีความถูกต�อง แม�นยำมากยิ่งขึ้น

Ultra-Dynamic Range ของหัวนับวัด (Detector)

มีการตอบสนองที่ดีต�อรังสีความแรงสูงได�อย�างมี

ประสิทธิภาพ ทำให�สามารถใช�ตรวจวิน ิจฉัย

ได�กับสารรังสีหลายชนิดมากขึ้น

สามารถเก็บค�านับวัดได�ในเวลาท่ีรวดเร็ว

ลดระยะเวลาในการสแกนลงถึง 3 เท�า

3

เครื่องเพทซีทีในอดีตจะรายงานผลค�าของ SUV ซึ่งเป�น

เพียงค�าการสะสมของน้ำตาล แต�ในเครื่องดิจิทัลเพทซีที

สามารถวิเคราะห�การใช�น้ำตาล (Ki) ในรอยโรคนั้นๆได�

ช�วยให�แพทย�มีข�อมูลเพิ่มมากขึ้น และเป�นประโยชน�ต�อ

การวินิจฉัย วางแผนการรักษา และติดตามผลการรักษา

5

สร�างภาพหัวใจแบบ Dual Gating Deviceless

ได�โดยใช�เพียงการจับการเต�นของหัวใจด�วย EKG

6

ระบบ Software ซึ่งสามารถลด Metal Artifact ได�อย�าง

มีประสิทธิภาพ รวมถึงการขยายบริเวณในการเก็บภาพออกไป

เพื่อครอบคลุมบริเวณรอยโรคทั้งหมด

7

ระบบ AI ช�วยในการระบุตำแหน�งของอวัยวะหรือรอยโรคใน

ผู�ป�วยมะเร็งต�อมน้ำเหลืองเพ่ือทำการคำนวณได�โดยอัตโนมัติอย�างมี

ประสิทธิภาพและแม�นยำ

8

บริเวณช�องรับตัวผู�ป�วย (Bore) มีความกว�าง

มากถึง 78 เซ็นติเมตรและขนาดอุโมงค�ที่สั ้น

ทำให�ลดความอึดอัด และเพิ ่มความสบาย

ให�กับผู�ป�วยระหว�างการตรวจวินิจฉัย

9

เทคนิคใหม�ในการถ�ายภาพอวัยวะท่ีมีการเคล่ือนไหว เช�น ช�วงหน�าอก และ

ช�องท�องจากการหายใจ และหัวใจที่มีการเต�นอยู�ตลอดเวลาเป�นการแก�ไข

การส่ันไหวของภาพโดยไม�เพ่ิมเวลาในการถ�ายภาพ ทำให�ได�ภาพท่ีมีความคมชัด

โดยผู�ป�วยไม�ต�องกลั้นหายใจ

10

มีค�า Time of flight ที่สั้นที่สุดในป�จจุบัน สามารถสร�างภาพที่

มีรายละเอียด และความชัดเจนสูง เพ่ือลดการใช�รังสีกับผู�ป�วย

ส�งผลให�ผู�ป�วยได�รับปริมาณรังสีลดลง และลดระยะเวลาในการตรวจ

ให�ส้ันท่ีสุดเพ่ือประโยชน�สูงสุดของผู�ป�วย โดยได�ผลการวินิจฉัย

ที่แม�นยำและถูกต�องมากยิ่งขึ้น

4

โดยศูนย�ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห�งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ�

 ศูนย�ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห�งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ� ศูนย�ที่ก�อตั้งขึ้นจากพระปณิธานใน

ศาสตราจารย� ดร. สมเด็จพระเจ�าลูกเธอ เจ�าฟ�าจุฬาภรณวลัยลักษณ� อัครราชกุมารี โดยทรงวางแนวทาง

การดำเนินงาน และทรงสนับสนุนทุกวิถีทางทั้งการติดต�อกับต�างประเทศทบวงการพลังงานปรมาณูระหว�าง

ประเทศ หรือ IAEA ทรงติดตามการก�อสร�าง และติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ�ต�างๆด�วยพระองค�เอง เพื่อให�

ศูนย�ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห�งชาติแห�งนี้เป�นศูนย�รวมแห�งความเป�นเลิศทั้งทางด�านวิชาการและวิชาชีพ

เป�นศูนย�กลางการให�บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โรคระบบประสาท โรคหัวใจ แก�ประชาชนด�วยเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยและมีราคาแพงให�เกิดประโยชน�ความคุ�มค�าอย�างสูงสุด และเป�นสถานศึกษาวิจัยถ�ายทอดองค�ความรู�

ด�านการวินิจฉัยด�วยเทคโนโลยีทันสมัยแก�บุคลากรระดับต�างๆ ในประเทศไทย 

 ศูนย�ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห�งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ� ได�เป�ดให�บริการตรวจวินิจฉัยผู�ป�วย

โรคมะเร็งโรคทางระบบประสาท และโรคหัวใจด�วยเครื่องเพท-ซีที สแกน และจำหน�ายสารเภสัชรังสีให�กับ

โรงพยาบาลที่ให�บริการตรวจด�วยเครื่องเพท-ซีที สแกน ควบคู�กับการพัฒนาองค�ความรู�บุคลากรทางด�าน

วิทยาศาสตร�การแพทย� และทีมนักวิทยาศาสตร�การแพทย�ที่ร�วมกันคิดค�นพัฒนานวัตกรรมอย�างต�อเนื่องใน

การผลิตสารเภสัชรังสีตัวใหม�ๆ  ท่ีได�มาตรฐาน เน่ืองจากในป�จจุบันเทคโนโลยีการสร�างภาพทางด�านการแพทย�

มีความเจริญก�าวหน�าไปอย�างมากในช�วงสองทศวรรษที่ผ�านมาการสร�างภาพในระดับโมเลกุล (Molecular

Imaging) ของเวชศาสตร�นิวเคลียร�โดยเฉพาะอย�างย่ิงการตรวจด�วย Positron Emission Tomography (PET)

ที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการผลิตสารเภสัชรังสีที่มีการพัฒนาอย�างมาก เพื่อให�ได�ข�อมูลทางด�าน

ชีวโมเลกุลท่ีทันสมัย และมีความเฉพาะเจาะจงต�อโรคเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ี ข�อมูลทางด�านชีวโมเลกุลในทาง

เวชศาสตร�นิวเคลียร�น้ันมีการผสมผสานกับข�อมูลทางกายวิภาคเพ่ือติดตามการเปล่ียนแปลงทางด�านชีวโมเลกุล

ของโรคท่ีแม�นยำโดยเฉพาะอย�างย่ิงโรคทางด�านมะเร็งและโรคทางระบบประสาทเพ่ือก�อให�เกิดการรักษาท่ีได�ผล

ประโยชน�สูงสุด ตลอดจนการรักษาเฉพาะบุคคล (Tailored Management)

2007
2550

2009
2552

18F-FDG ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาท

 และโรคหัวใจ
18F-FDOPA ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง Neuroendocrine 

 Tumor (NETs ) และโรคพาร�กินสัน

11C-Erlotinib ตรวจวินิจฉัยการกลายพันธุ�
 ของเนื้องอกในผู�ป�วยมะเร็งปอด

11C-Choline   ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งต�อมลูกหมาก

11C-PiB ตรวจวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม เช�น
 โรคอัลไซเมอร�
18F-THK 5351 ตรวจวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม เช�น
 โรคอัลไซเมอร� 
18F-FLT ตรวจวินิจฉัยโรคทางระบบประสาท
 แยกการกลับเป�นซ้ำของเนื้องอก
 ในสมองออกจากการตายของเน้ือเย่ือ
 จากการรักษาด�วยการฉายรังสี
68Ga-PSMA-11 ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งต�อมลูกหมาก
68Ga-DOTATATE ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งระบบประสาท
 (Neuroendocrine Tumor)

2013
2556

2017
2560

2018
2561

18F-PSMA-1007 ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งต�อมลูกหมาก

RADIOPHAMACEUTICALS

ก�าวนำทุกเทคโนโลยีทางการแพทย� ดูแลทุกชีวิตด�วยหัวใจ

เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ด�วยพระบารมี “เจ�าฟ�าหญิงของปวงชน”

 การเบิกค�ารักษาพยาบาลของสิทธิข�าราชการจะครอบคลุมเฉพาะการตรวจเพท - ซีที ภายใต�ข�อบ�งชี้ทางคลินิกของ

กรมบัญชีกลาง ได�แก� โรคมะเร็งลำไส�ใหญ� และมะเร็งปอด ซึ่งในสองโรคนี้จะมีข�อบ�งชี้ในรายละเอียด สำหรับโรคอื่นๆ

ขึ้นอยู�กับต�นสังกัด ดังนั้นสำหรับผู�ป�วยที่มีสิทธิเบิกค�ารักษาพยาบาลคืนได� ท�านจะต�องตรวจสอบสถานพยาบาล

ที่ส�งตรวจของท�านว�ารับรองสำหรับการเบิกค�าตรวจเพท-ซีทีตามข�อบ�งชี้

สารเภสัชรังสีสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา

177Lu-DOTATATE สารเภสัชรังสีเพื่อนำมาใช�ในการรักษา
 ผู�ป�วยกลุ�มโรคมะเร็งระบบประสาท
 Neuroendocrine Tumor (NETs)

177Lu-PSMA-617 สารเภสัชรังสีเพ่ือนำมาใช�ในการรักษา
 ผู�ป�วยมะเร็งต�อมลูกหมาก

18F-NeuraCeq ตรวจวินิจฉัยโรคสมองเสื่อม
 เช�น โรคอัลไซเมอร�

Digital PET/CT Biograph Vision“ดิจิทัลเพทซีที”


