
 

ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาต ิโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  

ข่าวประชาสัมพันธ์  

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พลิกโฉมนวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยมะเร็ง ระบบประสาทและหวัใจ 

เปิดตัวเคร่ือง “ดจิทิลัเพทซีท”ี เปิดให้บริการแห่งแรกในเอเชีย 

ด้วยพระเมตตาและพระวิสยัทศัน์ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ 

อคัรราชกุมารี องค์ประธานราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ ทรงจดัตัง้และเสด็จเปิดศนูย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ

ด้วยพระองค์เองเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2549 สืบเน่ืองจากการตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์นับเป็น

ความก้าวหน้าอีกอย่างหนึ่งในวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ไทย การจดัตัง้ศูนย์แห่งนีจ้ึงเป็นการช่วยบุกเบิก

เทคโนโลยีในด้านการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง และโรคระบบประสาทท่ีทนัสมยั เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่า

อย่างสงูสดุแก่ประชาชนคนไทย ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี 

ได้ทรงวางแนวทางการดําเนินงาน และทรงสนับสนุนทุกวิถีทางทัง้การติดต่อกับต่างประเทศ ทบวงการพลังงาน

ปรมาณูระหว่างประเทศ ทรงติดตามการก่อสร้าง และติดตัง้เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆด้วยพระองค์เอง เพ่ือให้ศนูย์ไซ

โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติแห่งนีเ้ป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นเลิศทัง้ทางด้านวิชาการเป็นแหล่งศึกษาวิจัย

ถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้บริการทางการแพทย์ด้านการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีระดบัสูงเพ่ือให้เกิดประโยชน์

สงูสุดในการร่วมกนัช่วยเหลือและดแูลผู้ ป่วยโรคมะเร็งของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ปัจจบุนั ศนูย์ไซโคลตรอนและ

เพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นศนูย์กลางการผลิตสารเภสัชรังสีจากเคร่ืองไซโคลตรอนท่ีสามารถ

จําหนา่ยสารเภสชัรังสีให้กบัโรงพยาบาลตา่งๆ ท่ีมีเคร่ืองเพท-ซีที อีกทัง้ให้บริการตรวจเพท-ซีที สแกนแก่ผู้ ป่วยทกุสิทธิ

การรักษาและผู้ ป่วยท่ีส่งมาจากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเป็นจํานวนมาก ควบคู่กับการพัฒนาการศึกษาวิจัย

คิดค้นการผลิตสารเภสชัรังสีตา่งๆอย่างตอ่เน่ือง ซึ่ง ณ ขณะนีท้างศนูย์ฯ สามารถผลิตสารเภสชัรังสีเพ่ือใช้ประโยชน์

สําหรับการตรวจวินิจฉยัและรักษาได้ทัง้หมด 13 ตวั  

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า “ด้วยปรัชญาของ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คือ “เป็นเลิศเพ่ือทุกชีวิต” บุคลากรของราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ในแต่ละภาคส่วนจึงล้วนมี

เปา้หมายมุง่สูค่วามเป็นเลิศทัง้ในการพฒันานวตักรรมทางด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ การให้บริการทางด้านการแพทย์ 

และความเป็นเลิศในด้านคณุธรรมและจริยธรรมส่วนหนึ่งท่ีสําคญัคือการนําเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีเป็นเลิศมาใช้

เพ่ือให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทุกระดบัชัน้ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน สนองพระปณิธานอัน



มุ่งมั่นของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการสืบสานพระราช

ปณิธาน พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ท่ีมีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยทกุคนมีสขุภาพ

และคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ อีกทัง้ในปี 2562 นี ้เป็นปีท่ีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ก้าวเข้าสู่ปีท่ี 10 ของการเปิดดําเนินงาน 

โดยในปีนีท้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็จะมีการนําเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่างๆ ท่ีจะ

นํามาใช้ให้บริการประชาชนท่ีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตลอดจนนวัตกรรม ความก้าวหน้าทางการการแพทย์ การ

สาธารณสขุ และการพฒันานวตักรรมท่ีตอบรับความต้องการของประเทศไทยอย่างครบวงจร และเพ่ือให้สอดรับตาม

แผนยทุธศาสตร์ชาติสู่ประเทศไทย 4.0 ศนูย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ จึงได้เปิดตวัเคร่ือง “ดิจิทลัเพทซีที” 

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนวตักรรมท่ีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้เปิดตวัให้บริการเป็นแห่งแรกในเอเชีย เพ่ือรองรับการให้บริการ

ตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สําหรับผู้ ป่วยโรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาท และโรคหวัใจ ของประเทศไทย 

ทัง้นี ้เพ่ือมุ่งหวงัให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นโรงพยาบาลของประชาชนคนไทยทุกคน โดยเฉพาะผู้ ป่วยยากไร้และ

ด้อยโอกาสท่ีจะได้มีโอกาสเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลท่ีทันสมัยได้มาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นสิ่ง

โรงพยาบาลยดึถือตลอดระยะเวลาท่ีเปิดดําเนินงานมา”  

ด้าน รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงชนิสา โชติพานิช รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศูนย์ไซ

โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ เผยว่า “ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสร้างภาพทางด้านการแพทย์มีความ

เจริญก้าวหน้าไปอย่างมากในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา การสร้างภาพในระดบัโมเลกุล (Molecular Imaging) ของ

เวชศาสตร์นิวเคลียร์โดยเฉพาะอย่างย่ิงการตรวจด้วย Positron Emission Tomography (PET) ก็มีบทบาทเพิ่มมาก

ขึน้ รวมทัง้การผลิตสารเภสัชรังสีท่ีมีการพัฒนาอย่างมากเพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านชีวโมเลกุลท่ีทันสมยัและมีความ

เฉพาะเจาะจงต่อโรคเพิ่มมากขึน้ ดิจิทัลเพทซีที (Digital PET/CT) Biograph Vision เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์

ใหม่ลา่สดุท่ีมีคณุสมบตัิสามารถทําการเก็บข้อมลูแบบ dynamic whole body แบบ real time ได้ เพ่ือนํามาสร้างภาพ

และสามารถบ่งชีถึ้งระดบัเมตตาบอลิซึมของสารเภสชัรังสีออกมาเป็นค่าเชิงตวัเลข (quantitative) ได้อย่างถูกต้อง

และแม่นยํา ทําให้สามารถประเมินผู้ ป่วยเพ่ือวางแผนการรักษาได้อย่างเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพสงูสดุ  โดย

คณุสมบตัิของเคร่ือง มีการตอบสนองท่ีดีตอ่รังสีความแรงสงูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้สามารถใช้ตรวจวินิจฉัยได้

กับสารรังสีหลายชนิดมากขึน้ มีขนาดคริสตัลท่ีใช้ในการทําหัวนับวัดรังสีเล็กท่ีสุดในปัจจุบัน ทําให้ได้ภาพท่ีมี

รายละเอียดสูงมาก สามารถสร้างภาพได้อย่างชดัเจนแม้มีรอยโรคขนาดเล็กทําให้มีความถูกต้องแม่นยํามากย่ิงขึน้ 

สามารถเก็บค่านับวดัได้ในเวลาท่ีรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการสแกนลงถึง 3 เท่า มีค่า Time of flight ท่ีสัน้ท่ีสุดใน

ปัจจุบนั สามารถสร้างภาพท่ีมีรายละเอียด และความชดัเจนสูง เพ่ือลดการใช้รังสีกับผู้ ป่วย ส่งผลให้ผู้ ป่วยได้รับ

ปริมาณรังสีลดลง และลดระยะเวลาในการตรวจให้สัน้ท่ีสุดเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ ป่วย โดยได้ผลการวินิจฉัยท่ี

แม่นยําและถูกต้องมากย่ิงขึน้ ความแตกต่างของเคร่ืองเพทซีที (PET/CT) ในอดีตจะรายงานผลค่าของ SUV ซึ่งเป็น

เพียงคา่การสะสมของนํา้ตาล แต่ในเคร่ืองดิจิทลัเพทซีที สามารถวิเคราะห์การใช้นํา้ตาล (Ki) ในรอยโรคนัน้ๆได้ช่วย

ให้แพทย์มีข้อมูลเพิ่มมากขึน้ และเป็นประโยชน์ตอ่การวินิจฉัย วางแผนการรักษา และติดตามผลการรักษา มีระบบ 

Software ซึ่งสามารถลด Metal Artifact ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการขยายบริเวณในการเก็บภาพออกไปเพ่ือ

ครอบคลุมบริเวณรอยโรคทัง้หมด มีระบบ AI ช่วยในการระบุตําแหน่งของอวัยวะหรือรอยโรคในผู้ ป่วยมะเร็งต่อม



นํา้เหลืองเพ่ือทําการคํานวณได้โดยอตัโนมตัิอยา่งมีประสิทธิภาพและแม่นยํา มีเทคนิคใหม่ในการถ่ายภาพอวยัวะท่ีมี

การเคล่ือนไหว เชน่ ช่วงหน้าอก และชอ่งท้องจากการหายใจ และหวัใจท่ีมีการเต้นอยูต่ลอดเวลา เป็นการแก้ไขการสัน่

ไหวของภาพโดยไม่เพิ่มเวลาในการถ่ายภาพ ทําให้ได้ภาพท่ีมีความคมชดัโดยผู้ ป่วยไม่ต้องกลัน้หายใจ นอกจากนี ้

บริเวณช่องรับตวัผู้ ป่วยมีความกว้างมากถึง 78 เซนติเมตร และขนาดอโุมงค์ท่ีสัน้ ทําให้ลดความอึดอดั และเพิ่มความ

สบายให้กับผู้ ป่วยระหว่างการตรวจวินิจฉัย ซึ่งคุณสมบัติของดิจิทัลเพทซีทีนีน้ับเป็นมิติใหม่ของการตรวจวินิจฉัย

ทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ท่ีได้ประโยชน์ทัง้ในส่วนของทีมแพทย์ผู้ วางแผนการรักษาและผู้ ป่วยท่ีเข้ารับการตรวจ

ด้วยการสแกนท่ีมีความรวดเร็วและได้ภาพคมชดัสงู” 

“ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา ศนูย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ได้มุง่มัน่ท่ีจะสืบสานการดําเนินงานตาม

พระปณิธาน และภายใต้ภารกิจในด้านของการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ ป่วยสําหรับการเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยด้วย

เทคโนโลยีขัน้สูง โดยมีการให้บริการ 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเป็นการให้บริการตรวจผู้ ป่วยด้วยเคร่ืองเพทซีที 

(PET/CT) ทุกสิทธิการรักษาทัง้ท่ีเป็นผู้ ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และผู้ ป่วยท่ีส่งมาจากโรงพยาบาลต่างๆทั่ว

ประเทศ โดยในปีท่ีผ่านมาเรามีผู้ ป่วยมาเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเคร่ืองเพทซีทีเพิ่มขึน้ 33% คิดเป็นจํานวน

ผู้ ป่วยกว่า 1,700 รายท่ีเข้ามารับบริการ และส่วนท่ีสอง เรามีภารกิจในการให้บริการสารเภสชัรังสี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์

จากเคร่ืองไซโคลตรอน โดยบริการให้กบัสถานพยาบาลท่ีมีเคร่ืองเพทซีที โดยมีทีมนกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีร่วมกนั

คิดค้นพฒันานวตักรรมอย่างตอ่เน่ืองในการผลิตสารเภสชัรังสีตวัใหม่ๆ ท่ีได้มาตรฐานซึ่งในแตล่ะปีมีจํานวนการผลิต

เพ่ือขายสารเภสชัรังสีให้กับโรงพยาบาลต่างๆ จํานวนกว่า 2,000 โดส ณ ปัจจุบนั ศูนย์ไซโคลตรอนฯ สามารถผลิต

สารเภสัชรังสีเพ่ือใช้ประโยชน์สําหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา ได้ทัง้หมด 13 ตวั ประกอบด้วย 18F-FDG ตรวจ

วินิจฉัยโรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาท และโรคหวัใจ 18F-FDOPA และ 68Ga-DOTATATE ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง 

Neuroendocrine Tumor (NETs) และโรคพาร์กินสัน 11C-Choline, 68Ga-PSMA-11 และ 18F-PSMA-1007  ตรวจ

วินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก 11C-Erlotinib   ตรวจวินิจฉัยการกลายพนัธุ์ของเนือ้งอกในผู้ ป่วยมะเร็งปอด11C-PiB, 
18F-THK 5351 และ 18F-NeuraCeq ตรวจวินิจฉัยภาวะสมองเส่ือม เช่น โรคอลัไซเมอร์ 18F-FLT ตรวจวินิจฉยัโรคทาง

ระบบประสาทแยกการกลบัเป็นซํา้ของเนือ้งอกในสมองออกจากการตายของเนือ้เย่ือจากการรักษาด้วยรังสี 177Lu-

DOTATATE สารเภสัชรังสีเพ่ือนํามาใช้ในการรักษาผู้ ป่วยกลุ่มโรคมะเร็ง Neuroendocrine Tumor (NETs) และ 
177Lu-PSMA-617 สารเภสชัรังสีเพ่ือนํามาใช้ในการรักษาผู้ ป่วยมะเร็งตอ่มลูกหมาก อีกทัง้ การพฒันานวตักรรมทาง

การแพทย์ของประเทศไทยให้ก้าวสู่มิติใหม่ของการตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ด้วย “ดิจิทัลเพทซีที” ท่ีมี

ประสิทธิภาพการสแกนด้วยความรวดเร็วและภาพคมชัดสูงทําให้สามารถประเมินผู้ ป่วยเพ่ือวางแผนการรักษาได้

อย่างเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพสูงสุด ยงัเป็นการสนบัสนุนงานในโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร เพ่ือการสนับสนุนด้านการวิจยัและพัฒนาทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทัง้ในด้านทุนวิจยั สนบัสนุนอุปกรณ์เคร่ืองมือศึกษาวิจยัท่ีทนัสมยั อีกทัง้ เพ่ือให้เป็นไป

ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์

ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ท่ีทรงมีพระดําริให้ประชาชนทุกชนชัน้สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยเคร่ืองมือทาง

การแพทย์ท่ีทันสมัย และในอนาคต ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จะเป็นแหล่ง



เรียนรู้เคร่ืองมือทางการแพทย์เทคโนโลยีขัน้สูง และมีความทนัสมยั เพ่ือเปิดโอกาสให้บคุลากรสถาบนัทางการศกึษา 

หรือสถาบนัทางการแพทย์ตา่งๆ เข้าเย่ียมชม ศกึษาดงูานตอ่ไป” รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงชนิสา กลา่ว 

นอกจากนี ้การตกแต่งภายในห้องตรวจดิจิทลัเพทซีที ยงัได้ขอพระราชทานพระอนุญาตใช้ภาพฝีพระหตัถ์ 

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี ในชดุภาพ “หลากลาย หลาย

ชีวิต” ช่ือภาพ “ความรักท่ีไม่สามารถจินตนาการได้สําหรับคนไทย” จํานวน 1 รูป เพ่ือใช้ในการตกแต่งห้อง ซึ่ง

ภาพดงักล่าวจะช่วยให้ผู้ ป่วยรู้สึกสบายใจ ไม่เกิดภาวะเครียดขณะท่ีเคร่ืองเพทซีทีกําลงัทํางาน ดัง่พระปณิธานใน 

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ท่ีทรงมีพระดํารัสไว้ว่า “งาน

ศิลปะทําใหข้้าพเจ้ามีความสขุ ข้าพเจ้าจึงอยากแบ่งปันความสขุใหก้บัพีน่อ้งประชาชนชาวไทย”  

ศนูย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้เร่ิมเปิดให้บริการตรวจด้วยเคร่ืองดิจิทัล

เพทซีทีนีแ้ก่ประชาชนในเดือนมกราคม 2562 ด้วยอตัราค่าบริการเพ่ือให้ผู้ ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้ อาทิ ตรวจ

วินิจฉัยระบบประสาทด้วยเคร่ืองดิจิทัลเพท-ซีทีราคาเร่ิมต้นท่ี 10,000 บาท และ ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งด้วยเคร่ือง

เพท-ซีทีอนพุนัธ์นํา้ตาล FDG ราคา 20,000 บาท ซึ่งจะเปิดให้บริการทกุวนัเพ่ือลดระยะเวลาการรอคอยสําหรับผู้ ป่วย

ท่ีจําเป็นต้องเข้ารับการตรวจด้วยเคร่ืองเพทซีที และรองรับผู้ ป่วยท่ีสามารถสง่ตอ่มาจากทัว่ประเทศ ด้วยศกัยภาพและ

ความพร้อมในทกุๆด้าน เพ่ือส่งมอบมาตรฐานการเป็นศนูย์กลางการให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีระดบัสงูท่ี

คนไทยทุกระดบัสามารถเข้าถึงได้ สนองพระปณิธานอนัมุ่งมัน่ขององค์ประธานราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ ท่ีทรงมีพระ

ประสงค์ให้ประชาชนทกุชนชัน้สามารถเข้าถึงการตรวจรักษาด้วยเคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 

ผู้ ท่ีสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี ศนูย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

โทร. 02-574-3355 หรือ 06 4585 5193 
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10 คุณสมบตัขิองเคร่ือง “ดจิทิลัเพทซีท”ี (Digital Pet/CT Biograph Vision) 

1. Ultra-Dynamic Range ของหัวนับวัด (Detector) มีการตอบสนองท่ีดีต่อรังสีความแรงสูงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทําให้สามารถใช้ตรวจวินิจฉยัได้กบัสารรังสีหลายชนิดมากขึน้ 

2. ขนาดคริสตลัท่ีใช้ในการทําหวันบัวดัรังสีมีขนาดเล็กท่ีสดุในปัจจบุนั ทําให้ได้ภาพท่ีมีรายละเอียดสงูมาก 

สามารถสร้างภาพได้อยา่งชดัเจนแม้มีรอยโรคขนาดเล็กทําให้มีความถกูต้องแมน่ยํามากย่ิงขึน้ 

3. สามารถเก็บคา่นบัวดัได้ในเวลาท่ีรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการสแกนลงถึง 3 เทา่ 

4. มีคา่ Time of flight ท่ีสัน้ท่ีสดุในปัจจบุนั สามารถสร้างภาพท่ีมีรายละเอียด และความชดัเจนสงู เพ่ือลด

การใช้รังสีกบัผู้ ป่วย ส่งผลให้ผู้ ป่วยได้รับปริมาณรังสีลดลง และลดระยะเวลาในการตรวจให้สัน้ท่ีสดุเพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุของผู้ ป่วย โดยได้ผลการวินิจฉยัท่ีแมน่ยําและถกูต้องมากย่ิงขึน้ 

5. เคร่ือง PET/CT ในอดีตจะรายงานผลค่าของ SUV ซึ่งเป็นเพียงค่าการสะสมของนํา้ตาล แต่ในเคร่ือง

ดิจิทลัเพทซีที สามารถวิเคราะห์การใช้นํา้ตาล (Ki) ในรอยโรคนัน้ๆได้  ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลเพิ่มมากขึน้ 

และเป็นประโยชน์ตอ่การวินิจฉยั วางแผนการรักษา และตดิตามผลการรักษา 

6. สร้างภาพหวัใจแบบ Dual Gating Deviceless ได้ โดยใช้เพียงการจบัการเต้นของหวัใจด้วย EKG 

7. มีระบบ Software ซึ่งสามารถลด Metal Artifact ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการขยายบริเวณในการ

เก็บภาพออกไปเพ่ือครอบคลมุบริเวณรอยโรคทัง้หมด 

8. มีระบบ AI ช่วยในการระบุตําแหน่งของอวัยวะหรือรอยโรคในผู้ ป่วยมะเร็งต่อมนํา้เหลืองเพ่ือทําการ

คํานวณได้โดยอตัโนมตัิอยา่งมีประสิทธิภาพและแมน่ยํา 

9. บริเวณช่องรับตวัผู้ ป่วย (Bore) มีความกว้างมากถึง 78 cm. และขนาดอโุมงค์ท่ีสัน้ ทําให้ลดความอึดอดั 

และเพิ่มความสบายให้กบัผู้ ป่วยระหวา่งการตรวจวินิจฉยั 

10. มีเทคนิคใหมใ่นการถ่ายภาพอวยัวะท่ีมีการเคล่ือนไหว เช่น ชว่งหน้าอก และชอ่งท้องจากการหายใจ และ

หวัใจท่ีมีการเต้นอยู่ตลอดเวลา เป็นการแก้ไขการสัน่ไหวของภาพโดยไม่เพิ่มเวลาในการถ่ายภาพ ทําให้

ได้ภาพท่ีมีความคมชดัโดยผู้ ป่วยไมต้่องกลัน้หายใจ 

 

 


