
 

ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาต ิโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  

ข่าวประชาสัมพันธ์  

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พลิกโฉมนวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยมะเร็ง ระบบประสาท และหวัใจ 
เปิดตัวเคร่ือง “ดจิทิลัเพทซีท”ี เปิดให้บริการแห่งแรกในเอเชีย 

ด้วยพระเมตตาและพระวิสยัทศัน์ใน  ศาสตราจารย์ ดร. สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ  เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ 
อคัรราชกมุารี  องค์ประธานราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์  ทรงจดัตัง้และเสดจ็เปิดศนูย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแหง่ชาติ
ด้วยพระองค์เองเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2549 สืบเน่ืองจาก การตรวจวินิจฉยัทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์นบัเป็น
ความก้าวหน้าอีกอยา่งหนึง่ในวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ไทย การจดัตัง้ศนูย์ แหง่นี จ้งึเป็นการชว่ยบกุเบกิ
เทคโนโลยีในด้านการตรวจวินิจฉยัโรคมะเร็ง และโรคระบบประสาทท่ีทนัสมยั เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความคุ้มคา่
อยา่งสงูสดุแก่ประชาชนคนไทย  ศาสตราจารย์ ดร. สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี 
ได้ทรงวางแนวทางการด าเนินงาน  และทรงสนบัสนนุทกุวิถีทางทัง้การตดิตอ่กบัตา่งประเทศ  ทบวงการพลงังาน
ปรมาณรูะหวา่งประเทศ ทรงตดิตามการก่อสร้าง และตดิตัง้เคร่ืองมืออปุกรณ์ตา่งๆด้วยพระองค์เอง เพื่อให้ศนูย์ไซ
โคลตรอนและเพทสแกนแหง่ชาติ แหง่นี เ้ป็นศนูย์ รวมแหง่ความเป็นเลิศทัง้ทางด้านวิชาการเป็นแหลง่ศกึษาวิจยั
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้บริการทางการแพทย์ด้านการตรวจวินิจฉยัด้วยเทคโนโลยีระดบัสงูเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สงูสดุในการร่วมกนัชว่ยเหลือและดแูลผู้ ป่วยโรคมะเร็งของโรงพยาบาลจฬุาภรณ์  ณ ปัจจบุนั  ศนูย์ไซโคลตรอนและ
เพทสแกนแหง่ชาต ิโรงพยาบาลจฬุาภรณ์  เป็นศนูย์กลางการผลิตสารเภสชัรังสีจากเคร่ืองไซโคลตรอนท่ีสามารถ
จ าหนา่ยสารเภสชัรังสีให้กบัโรงพยาบาลตา่งๆ ท่ีมีเคร่ืองเพท-ซีที อีกทัง้ให้บริการตรวจเพท-ซีที สแกนแก่ผู้ ป่วยทกุสิทธิ
การรักษาและผู้ ป่วยท่ีสง่มาจากโรงพยาบาลตา่งๆทัว่ประเทศเป็นจ านวนมาก ควบคูก่บัการพฒันาการศกึษาวิจยั
คดิค้นการผลิตสารเภสชัรังสีตา่งๆอยา่งตอ่เน่ือง  ซึง่ ณ ขณะนีท้างศนูย์ฯ สามารถผลิตสารเภสชัรังสีเพ่ือใช้ประโยชน์
ส าหรับการตรวจวินิจฉยัและรักษาได้ทัง้หมด 13 ตวั  

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  กลา่ววา่ “ด้วยปรัชญาของ
ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ คือ “เป็นเลิศเพ่ือทกุชีวิต ” บคุลากรของราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ ในแตล่ะภาคสว่นจงึ ล้วนมี
เป้าหมายมุง่สูค่วามเป็นเลิศทัง้ในการพฒันานวตักรรมทางด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ  การให้บริการทางด้านการแพทย์ 
และความเป็นเลิศในด้านคณุธรรมและจริยธรรมสว่นหนึง่ท่ีส าคญัคือการน าเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีเป็นเลิศมาใช้
เพ่ือให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทกุระดบัชัน้ให้สามารถเข้าถึงได้อยา่งเทา่เทียมกนั สนองพระปณิธานอนั



มุง่มัน่ ของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี ในการสืบสาน พระราช
ปณิธาน พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ท่ีมีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยทกุคนมีสขุภาพ
และคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้  อีกทัง้ในปี 2562 นี ้เป็นปีท่ีโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ ก้าวเข้าสูปี่ท่ี 10 ของการเปิดด าเนินงาน 
โดยในปีนีท้างโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ก็จะมีการน าเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยศนูย์ความเป็นเลิศด้านตา่งๆ ท่ีจะ
น ามาใช้ให้บริการ แก่ประชาชนท่ีโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ ตลอดจนนวตักรรม ความก้าวหน้าทางการการแพทย์ การ
สาธารณสขุ และการพฒันานวตักรรมท่ีตอบรับความต้องการของประเทศไทยอยา่งครบวงจร  และเพ่ือให้สอดรับตาม
แผนยทุธศาสตร์ชาตสิูป่ระเทศไทย 4.0 ศนูย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแหง่ชาต ิจงึได้เปิดตวัเคร่ือง “ดจิิทลัเพทซีที ” 
ซึง่เป็นอีกหนึง่นวตักรรมท่ี โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ได้เปิดตวัให้บริการเป็นแหง่แรกในเอเชีย เพ่ือรองรับการให้บริการ
ตรวจวินิจฉยัทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ส าหรับ ผู้ ป่วยโรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาท  และโรคหวัใจ ของประเทศไทย  
ทัง้นี ้เพ่ือมุง่หวงัให้โรงพยาบาลจฬุาภรณ์เป็นโรงพยาบาลของประชาชนคนไทยทกุคน โดยเฉพาะผู้ ป่วยยากไร้และ
ด้อยโอกาสท่ีจะได้มีโอกาสเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลท่ีทนัสมยัได้มาตรฐานสากลอยา่งเทา่เทียมกนั ซึง่เป็นสิ่ง
โรงพยาบาลยดึถือตลอดระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินงานมา”  

ด้าน รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิสา โชตพิานิช รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศูนย์ไซ

โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ  เผยวา่  “ในปัจจบุนัเทคโนโลยีการสร้างภาพทางด้านการแพทย์มีความ
เจริญก้าวหน้าไปอยา่งมากในชว่งสองทศวรรษท่ีผา่นมา การสร้างภาพในระดบัโมเลกลุ (Molecular Imaging) ของ
เวชศาสตร์นิวเคลียร์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการตรวจด้วย Positron Emission Tomography (PET) ก็มีบทบาทเพิ่มมาก
ขึน้ รวมทัง้การผลิตสารเภสชัรังสีท่ีมีการพฒันาอยา่งมากเพ่ือให้ได้ข้อมลูทางด้านชีวโมเลกลุท่ีทนัสมยัและมีความ
เฉพาะเจาะจงตอ่โรคเพิ่มมากขึน้  ดจิิทัลเพทซีที (Digital PET/CT) Biograph Vision เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์
ใหมล่า่สดุท่ีมีคณุสมบตัสิามารถท าการเก็บข้อมลูแบบ dynamic whole body แบบ real time ได้ เพ่ือน ามาสร้างภาพ
และสามารถบง่ชีถ้ึงระดบัเมตตาบอลิซมึของสารเภสชัรังสีออกมาเป็นคา่เชิงตวัเลข ( quantitative) ได้อยา่งถกูต้อง
และแมน่ย า ท าให้สามารถประเมินผู้ ป่วยเพ่ือวางแผนการรักษาได้อยา่งเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพสงูสดุ   โดย
คณุสมบตัขิองเคร่ือง  มีการตอบสนองท่ีดีตอ่รังสีความแรงสงูได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถใช้ตรวจวินิจฉยัได้
กบัสารรังสีหลายชนิดมากขึน้  มีขนาดคริสตลัท่ีใช้ในการท าหวันบัวดัรังสีเล็กท่ีสดุในปัจจบุนั ท าให้ได้ภาพท่ีมี
รายละเอียดสงูมาก สามารถสร้างภาพได้อยา่งชดัเจนแม้มีรอยโรคขนาดเล็กท าให้มีความถกูต้องแมน่ย ามากย่ิงขึน้  
สามารถเก็บคา่นบัวดัได้ในเวลาท่ีรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการสแกนลงถึง 3 เทา่ มีคา่ Time of flight ท่ีสัน้ท่ีสดุใน
ปัจจบุนั สามารถสร้างภาพท่ีมีรายละเอียด และความชดัเจนสงู เพื่อลดการใช้รังสีกบัผู้ ป่วย สง่ผลให้ผู้ ป่วยได้รับ
ปริมาณรังสีลดลง และลดระยะเวลาในการตรวจให้สัน้ท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ป่วย โดยได้ผลการวินิจฉยัท่ี
แมน่ย าและถกูต้องมากย่ิงขึน้  ความแตกตา่งของ เคร่ืองเพทซีที (PET/CT) ในอดีตจะรายงานผลคา่ของ SUV ซึง่เป็น
เพียงคา่การสะสมของน า้ตาล แตใ่นเคร่ืองดจิิ ทลัเพทซีที สามารถวิเคราะห์การใช้น า้ตาล ( Ki) ในรอยโรคนัน้ๆได้ชว่ย
ให้แพทย์มีข้อมลูเพิ่มมากขึน้ และเป็นประโยชน์ตอ่การวินิจฉยั วางแผนการรักษา และตดิตามผลการรักษา  มีระบบ 
Software ซึง่สามารถลด Metal Artifact ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการขยายบริเวณในการเก็บภาพออกไปเพ่ือ
ครอบคลมุบริเวณรอยโรคทัง้หมด  มีระบบ AI ชว่ยในการระบตุ าแหนง่ของอวยัวะหรือรอยโรคในผู้ ป่วยมะเร็งตอ่ม



น า้เหลืองเพ่ือท าการค านวณได้โดยอตัโนมตัอิยา่งมีประสิทธิภาพและแมน่ย า  มีเทคนิคใหมใ่นการถ่ายภาพอวยัวะท่ีมี
การเคล่ือนไหว เชน่ ชว่งหน้าอก และชอ่งท้องจากการหายใจ และหวัใจท่ีมีการเต้นอยูต่ลอดเวลา เป็นการแก้ไขการสัน่
ไหวของภาพโดยไมเ่พิ่มเวลาในการถ่ายภาพ ท าให้ได้ภาพท่ีมีความคมชดัโดยผู้ ป่วยไมต้่องกลัน้หายใจ  นอกจากนี ้
บริเวณชอ่งรับตวัผู้ ป่วยมีความกว้างมากถึง 78 เซนตเิมตร และขนาดอโุมงค์ท่ีสัน้ ท าให้ลดความอดึอดั และเพิ่มความ
สบายให้กบัผู้ ป่วยระหวา่งการตรวจวินิจฉยั  ซึง่คณุสมบตัขิองดจิิทลัเพทซีทีนีน้บัเป็น มิตใิหมข่องการตรวจวินิจฉยั
ทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ท่ีได้ประโยชน์ทัง้ในสว่นของทีมแพทย์ผู้วางแผนการรักษาและผู้ ป่วยท่ีเข้ารับการตรวจ
ด้วยการสแกนท่ีมีความรวดเร็วและได้ภาพคมชดัสงู” 

นอกจากนี ้ การตกแตง่ภายในห้อง ตรวจดจิิทลั เพทซีที  ยงัได้ขอพระราชทานพระอนญุาตใช้ภาพฝีพระหตัถ์  
ศาสตราจารย์ ดร.  สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี  ในชดุภาพ  “หลากลาย หลาย
ชีวิต” ช่ือภาพ “ความรักที่ไม่สามารถจินตนาการได้ส าหรับคนไทย ” จ านวน 1 รูป เพ่ือใช้ในการตกแตง่ห้อง ซึง่
ภาพดงักลา่วจะชว่ยให้ผู้ ป่วยรู้สกึสบายใจ ไมเ่กิดภาวะเครียดขณะท่ีเคร่ืองเพทซีทีก าลงัท างาน  ดัง่พระปณิธาน ใน 
ศาสตราจารย์ ดร.  สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี ท่ีทรง มีพระด ารัสไว้วา่ “งาน
ศิลปะท าใหข้้าพเจ้ามีความสขุ ข้าพเจ้าจึงอยากแบ่งปันความสขุใหก้บัพีน่อ้งประชาชนชาวไทย”  

“ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา ศนูย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแหง่ชาต ิได้มุง่มัน่ท่ีจะสืบสานการด าเนินงานตาม
พระปณิธาน และภายใต้ภารกิจในด้านของการเพิ่มโอกาสให้กบัผู้ ป่วยส าหรับการเข้าถึงการตรวจวินิจฉยัด้วย
เทคโนโลยีขัน้สงู  โดย มีการให้บริการ 2 สว่นด้วยกนั สว่นแรกเป็นการให้บริการตรวจผู้ ป่วยด้วยเคร่ืองเพทซีที  
(PET/CT) ทกุสิทธิการรักษา ทัง้ท่ีเป็นผู้ ป่วยของโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ และผู้ ป่วยท่ีสง่มาจากโรงพยาบาลตา่งๆทัว่
ประเทศ โดยในปีท่ีผา่นมาเรามีผู้ ป่วยมา เข้ารับบริการตรวจวินิจฉยัด้วยเคร่ืองเพทซีทีเพิ่มขึน้ 33% คดิเป็นจ านวน
ผู้ ป่วยกวา่ 1,700 รายท่ีเข้ามารับบริการ  และสว่นท่ีสอง เรามีภารกิจในการ ให้บริการสารเภสชัรังสี ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์
จากเคร่ืองไซโคลตรอน โดยบริการให้กบัสถานพยาบาลท่ีมีเคร่ืองเพทซีที โดยมีทีมนกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีร่วมกนั
คดิค้นพฒันานวตักรรมอยา่งตอ่เน่ืองในการผลิตสารเภสชัรังสีตวัใหม่ๆ  ท่ีได้มาตรฐาน ซึง่ในแตล่ะปีมีจ านวนการผลิต
เพ่ือขายสารเภสชัรังสีให้กบัโรงพยาบาลตา่งๆ จ านวนกวา่ 2,000 โดส ณ ปัจจบุนั ศนูย์ไซโคลตรอนฯ สามารถผลิต
สารเภสชัรังสีเพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับการตรวจวินิจฉยัและรักษา ได้ทัง้หมด  13 ตวั ประกอบด้วย  18F-FDG ตรวจ
วินิจฉยัโรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาท และโรคหวัใจ  18F-FDOPA และ 68Ga-DOTATATE ตรวจวินิจฉยัโรคมะเร็ง 
Neuroendocrine Tumor (NETs) และโรคพาร์กินสนั  11C-Choline, 68Ga-PSMA-11 และ 18F-PSMA-1007  ตรวจ
วินิจฉยัโรคมะเร็งตอ่มลกูหมาก  11C-Erlotinib   ตรวจวินิจฉยัการกลายพนัธุ์ของเนือ้งอกในผู้ ป่วยมะเร็งปอด 11C-PiB, 
18F-THK 5351 และ 18F-NeuraCeq ตรวจวินิจฉยัภาวะสมองเส่ือม เชน่ โรคอลัไซเมอร์  18F-FLT ตรวจวินิจฉยัโรคทาง
ระบบประสาทแยกการกลบัเป็นซ า้ของเนือ้งอกในสมองออกจากการตายของเนือ้เย่ือจากการรักษาด้วยรังสี  177Lu-

DOTATATE สารเภสชัรังสีเพ่ือน ามาใช้ในการรักษาผู้ ป่วยกลุม่โรคมะเร็ง  Neuroendocrine Tumor (NETs) และ 
177Lu-PSMA-617 สารเภสชัรังสีท่ีน ามาใช้ในการรักษาผู้ ป่วยมะเร็งตอ่มลกูหมาก ” รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงชนิสา 
กลา่ว  



 

การพฒันานวตักรรมทางการแพทย์ของประเทศไทยให้ก้าวสูม่ิตใิหมข่องการตรวจวินิจฉยัทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ด้วย “ดจิิทลัเพทซีที” ท่ีมีประสิทธิภาพ การสแกนด้วยความรวดเร็ว  และภาพคมชดัสงูท าให้สามารถประเมิน
ผู้ ป่วยเพ่ือวางแผนการรักษาได้อยา่งเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพสงูสดุ  ยงัเป็นการสนบัสนนุงานในโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร เพ่ือการสนบัสนนุด้าน
การวิจยัและพฒันาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทัง้ในด้านทนุวิจยั สนบัสนนุอปุกรณ์เคร่ืองมือศกึษาวิจยัท่ีทนัสมยั  
อีกทัง้ เพื่อให้เป็นไปตามพระปณิธาน ใน ศาสตราจารย์ ดร.  สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัร
ราชกมุารี องค์ประธานราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ ท่ีทรงมีพระด าริให้ประชาชนทกุชนชัน้สามารถเข้าถึงการรักษาด้วย
เคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีทนัสมยั  และในอนาคต ศนูย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแหง่ชาต ิโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ จะ
เป็นแหลง่เรียนรู้เคร่ืองมือทางการแพทย์เทคโนโลยีขัน้สงู และมีความทนัสมยั เพ่ือเปิดโอกาสให้บคุลากรสถาบนัทาง
การศกึษา หรือสถาบนัทางการแพทย์ตา่งๆ เข้าเย่ียมชม ศกึษาดงูานตอ่ไป 

ศนูย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแหง่ชาต ิโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ ได้เร่ิมเปิดให้บริการตรวจด้วยเคร่ืองดจิิทลั
เพทซีทีนีแ้ก่ประชาชนในเดือนมกราคม 2562 ด้วยอตัราคา่บริการเพ่ือให้ผู้ ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้ อาทิ ตรวจ
วินิจฉยัระบบประสาทด้วยเคร่ือง ดจิิทลัเพท-ซีทีราคาเร่ิมต้นท่ี 1 0,000 บาท และ ตรวจวินิจฉยัโรคมะเร็งด้วยเคร่ือง
เพท-ซีทีอนพุนัธ์น า้ตาล FDG ราคา 20,000 บาท ซึง่จะเปิดให้บริการทกุวนัเพ่ือลดระยะเวลาการรอคอยส าหรับผู้ ป่วย
ท่ีจ าเป็นต้องเข้ารับการตรวจด้วยเคร่ืองเพทซีที และรองรับผู้ ป่วยท่ีสามารถสง่ตอ่มาจากทัว่ประเทศ ด้วยศกัยภาพและ
ความพร้อมในทกุๆด้าน เพ่ือ สง่มอบมาตรฐานการเป็นศนูย์กลางการให้บริการตรวจวินิจฉยัด้วยเทคโนโลยีระดบัสงูท่ี
คนไทยทกุระดบัสามารถเข้าถึงได้  สนองพระปณิธานอนัมุง่มัน่ขององค์ประธานราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ ท่ีทรงมีพระ
ประสงค์ให้ประชาชนทกุชนชัน้สามารถเข้าถึงการตรวจรักษาด้วยเคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 
ผู้ ท่ีสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ี ศนูย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแหง่ชาต ิโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ 
โทร. 02-574-3355 หรือ 06 4585 5193 
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10 คุณสมบัตขิองเคร่ือง “ดจิทิลัเพทซีท”ี (Digital Pet/CT Biograph Vision) 

1. Ultra-Dynamic Range ของหวันบัวดั ( Detector) มีการตอบสนองท่ีดีตอ่รังสีความแรงสงูได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ ท าให้สามารถใช้ตรวจวินิจฉยัได้กบัสารรังสีหลายชนิดมากขึน้ 

2. ขนาดคริสตลัท่ีใช้ในการท าหวันบัวดัรังสีมีขนาดเล็กท่ีสดุในปัจจบุนั ท าให้ได้ภาพท่ีมีรายละเอียดสงูมาก 
สามารถสร้างภาพได้อยา่งชดัเจนแม้มีรอยโรคขนาดเล็กท าให้มีความถกูต้องแมน่ย ามากย่ิงขึน้ 

3. สามารถเก็บคา่นบัวดัได้ในเวลาท่ีรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการสแกนลงถึง 3 เทา่ 
4. มีคา่ Time of flight ท่ีสัน้ท่ีสดุในปัจจบุนั สามารถสร้างภาพท่ีมีรายละเอียด และความชดัเจนสงู เพื่อลด

การใช้รังสีกบัผู้ ป่วย สง่ผลให้ผู้ ป่วยได้รับปริมาณรังสีลดลง และลดระยะเวลาในการตรวจให้สัน้ท่ีสดุเพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ป่วย โดยได้ผลการวินิจฉยัท่ีแมน่ย าและถกูต้องมากย่ิงขึน้ 

5. เคร่ือง PET/CT ในอดีตจะรายงานผลคา่ของ SUV ซึง่เป็นเพียงคา่การสะสมของน า้ตาล แตใ่นเคร่ือง
ดจิิทลัเพทซีที สามารถวิเคราะห์การใช้น า้ตาล ( Ki) ในรอยโรคนัน้ๆได้  ชว่ยให้แพทย์มีข้อมลูเพิ่มมากขึน้ 
และเป็นประโยชน์ตอ่การวินิจฉยั วางแผนการรักษา และตดิตามผลการรักษา 

6. สร้างภาพหวัใจแบบ Dual Gating Deviceless ได้ โดยใช้เพียงการจบัการเต้นของหวัใจด้วย EKG 
7. มีระบบ Software ซึง่สามารถลด Metal Artifact ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการขยายบริเวณในการ

เก็บภาพออกไปเพ่ือครอบคลมุบริเวณรอยโรคทัง้หมด 
8. มีระบบ AI ชว่ยในการระบตุ าแหนง่ของอวยัวะหรือรอยโรคในผู้ ป่วยมะเร็งตอ่มน า้เหลืองเพ่ือท าการ

ค านวณได้โดยอตัโนมตัอิยา่งมีประสิทธิภาพและแมน่ย า 
9. บริเวณชอ่งรับตวัผู้ ป่วย ( Bore) มีความกว้างมากถึง 78 cm. และขนาดอโุมงค์ท่ีสัน้ ท าให้ลดความอดึอดั 

และเพิ่มความสบายให้กบัผู้ ป่วยระหวา่งการตรวจวินิจฉยั 
10. มีเทคนิคใหมใ่นการถ่ายภาพอวยัวะท่ีมีการเคล่ือนไหว เชน่ ชว่งหน้าอก และชอ่งท้องจากการหายใจ และ

หวัใจท่ีมีการเต้นอยูต่ลอดเวลา เป็นการแก้ไขการสัน่ไหวของภาพโดยไมเ่พิ่มเวลาในการถ่ายภาพ ท าให้
ได้ภาพท่ีมีความคมชดัโดยผู้ ป่วยไมต้่องกลัน้หายใจ 

 

 


