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รสท 2019

เล่าให้ฟัง
ท ำไม รสท หรือ ทีมงำนรังสีวิทยำสมำคมแห่งประเทศ
ไทย จึงต้องลงไปลุย เยี่ยมยำม ถำมไถ่ พ่ีพ่ี น้องน้อง ทีม      
สหสำขำรังสีวิทยำ ที่ปฏิบัติงำนในสำมจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ต้องเรียนว่ำ เป็น เจตนำรมณ์ ของทีมงำน ที่ร่วม
คิด ร่วมท ำ เพ่ือจะให้เห็น สภำพจริงของพ้ืนที่ ที่เสี่ยงภัย 
ที่ น้องน้องได้ลงไปปฏิบัติงำนในดินแดนที่ยำกจะย่ำงก้ำว
ลงไปหำกได้ติดตำมข่ำวสำรบำงช่วงหนึ่งของกำรท ำงำน 

ท าใหดู้
กรรมกำรอ ำนวยกำร ชุดปี บริหำร 2561 ถึง 2563 รวมตัว
กัน ทั้ง อำจำรย์ ด้ำนรังสีเทคนิค ฟิสิกส์กำรแพทย์ และ 
แพทย์ ออกเดินทำง เพ่ือไปสัมผัสวิถี และ เยี่ยมยำมถำมไถ่ 
น้องน้อง ถึงควำม ขำดแคลน หรือ ปัญหำอุปสรรค ที่ทำง 
รสท จะสำมำรถช่วยประสำนงำน หรือ ด ำเนินกำรได้ใน
เวลำที่เหมำะสม ควำมอบอุ่นจำกทีมงำนมำรอรับ ตัวแทน 
รสท ท ำให้ เกิดควำมสบำยใจว่ำ สองสำมวันนี้ เรำคงรอด 
ปลอดภัย จำกอะไรก็แล้วแต่ ที่อำจจะคำดไม่ถึง

ดินแดนทำงใต้ที่ขำดแคลนทรัพยำกรบุคคล โดยเฉพำะ 
ด้ำนรังสีเทคนิค ท ำให้ กรรมกำรอ ำนวยกำรต้อง ปรึกษำ
กันอย่ำงรอบคอบ แต่ด้วยที่ทีมงำนของเรำมี ตัวแทน
อำจำรย์ ระดับรองคณบดี และ ผู้รับผิดชอบในสำขำวิชำ
รังสีเทคนิคที่หลำกหลำยกระจำยในหลำยสถำบัน ท ำให้
เกิดเครือข่ำยกำรช่วยเหลือ เพ่ือพิจำรณำ เพ่ิมโควต้ำใน
กำรรับ นักเรียนที่สนใจมำเข้ำศึกษำต่อในปีกำรศึกษำ
ถัดไป

กำรเขำเยี่ยมยำมถำมไถ่ในพื้นที่จริง เดินสัมผัสบรรยำกำศ 
แห่งควำมเป็นไทย ที่มีทีมงำน สหสำขำรังสีวิทยำ ร่วมมือ
กำรปฏิบัติงำน นับเป็น ปรำกฎกำรณ์ที่พึงกระท ำ เพ่ือให้
เกิดผลประโยชน์ ต่อกำรรักษำพยำบำลที่มีประสิทธิภำพ 
และ ประสิทธิผล เกิดควำมปลอดภัย ต่อผู้ป่วย และ ผู้
ปฎิบัติงำน



จำกกำร ออกไปลุย สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ มำสู่กำร เปิดขยำย รับนักเรียนโควต้ำ ของมหำวิทยำลัยเครือข่ำย สำขำ
รังสีเทคนิค เป็น ก้ำวหนึ่ง ในกำรพัฒนำก ำลังคน ที่เครือข่ำย ที่ให้ควำมกรุณำ สร้ำงควำมร่วมมือ เพ่ือให้มีบุคลำกร ที่มี 
ควำมรู้ มีทักษะ ออกมำรับใช้ในพ้ืนที่ที่จ ำเป็นต้องให้กำรดูแลอย่ำงเป็นพิเศษ

นับว่ำเป็น บทเรียน ที่ น ำมำ" เล่ำให้ฟัง ท ำให้ดู" เพ่ือกำรพัฒนำ สหสำขำรังสีวิทยำไทย ที่ ต้องใช้ควำมร่วมมือ จำก 
สหสำขำรังสีวิทยำ ด้วยควำมตั้งใจ จริงใจ และ ใส่ใจ ต่อ วิชำชีพ และประเทศ สยำม อันเป็นที่รักของพวกเรำ ทุกคน





สารทึบรังสี (contrast media) อยู่ในรูปสารละลาย (soluble) แบ่งเป็น 2 ประเภท

สารทึบรังสี (contrast media)
ผศ.พญ.วิบูลย์ สุริยจักรยุทธนา

1.1 Water soluble iodine compound 
ประกอบด้วยโซเดียมหรือแมกกลูมีนและไอโอดีน
กับอินทรีย์สารโดยมีน ้าเป็นตัวท้าละลาย 
เมื่อ... ฉีดเข้าหลอดเลือด มีอัตราการแพท่ี้สูง 

1. สารทึบรังสีชนิดแตกตัวเป็น
ประจุ 

Ionic contrast media 

2. สารทึบรังสีชนิดไม่แตกตัวเป็นประจุ 
Non ionic contrast media 

1.2 Oil soluble iodine compound มีส่วนประกอบคล้ายคลึงกับ 
water soluble iodine compound แตกต่างกันตรงท่ีมีน ้ามันจากเมล็ดพืช 
(poppy seed oil) เป็นตัวท้าละลาย 
ใช้ในการท้ารงัสีร่วมรกัษา (intervention) บางชนิด 
ปัจจุบันมีท่ีใช้น้อยมาก เนื่องจากสารจะคงค้างอยู่ในร่างกายเปน็เวลานาน

เป็นสารประเภทละลายน ้าได้ดี 
มีความคงตัว (stability) สูง
osmolarity และ viscosity ต่้า 
เมื่อ... ฉีดเข้าหลอดเลือดท้าให้ผลข้างเคียงน้อย 
นิยมน้ามาใช้ เพราะมีอัตราการแพ้ที่ต้่า 

1. การจัดเก็บสารทึบรังสี
- ควรเก็บในตู้ที่มืด เช่น ตู้เก็บยา หรือใส่กล่องมิดชิด
- เก็บให้ห่างจากบริเวณที่มีรังสี
- เก็บที่อุณหภูมิประมาณ 15–25 องศาเซลเซียส

2. การตรวจสอบก่อนใช้สารทึบรังสี
- ดูวันหมดอายุ
- สารทึบรังสีต้องใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน
- ก่อนใช้ควรท้าการอุ่นให้สารทึบรังสีมีอุณหภูมิ 
ประมาณ 37 องศาเซลเซียสเพื่อลดความหนืด

ในการฉีด
- ไม่ควรเปิดขวดยาทิ งไว้เกิน 4 ชั่วโมง

3. ห้ามผสมสารทึบรังสีกับยาชนิดอ่ืนในหลอดเดียวกัน

มาตรฐานการปฏิบัติก่อนใช้สารทึบรังสี

Ionic 
contrast media 

Non ionic 
contrast media 



การตรวจหลอดเลือด ด้วยการสอดสายสวนผ่านบริเวณข้อมือ

นายปิยะศักดิ์ น้อยอยู่นิตย์    
นักรังสีการแพทย์ ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กำรตรวจทำงรังสีวิทยำหลอด
เ ลื อ ด  ( angiography) ห รื อ  รั ง สี ร่ ว ม รั ก ษ ำ 
(intervention radiology) เพ่ือตรวจหำควำมผิดปกติ
หรือรักษำหลอดเลือดที่ผิดปกติกำรเจำะหลอดเลือดเพ่ือ
สอดใส่สำยสวนผ่ำนไปยังหลอดเลือดที่ต้องกำรตรวจ
หรือรักษำ ท ำได้ 2 จุด คือ บริเวณขำหนีบและบริเวณ
ข้อมือ โดยส่วนใหญ่แล้ว แพทย์นิยมเจำะเส้นเลือด
บริเวณขำหนีบ (femoral artery) ซึ่งหลังกำรตรวจ
ผู้ป่วยไม่สำมำรถลุกนั่ง หรือเดินได้ ต้องนอนรำบ เหยียด
ขำตรง และ ไม่งอขำหนีบ ประมำณ 8-10 ชั่วโมง ส่วน
กำรเจำะเส้นเลือดผ่ำนบริเวณข้อมือ (radial artery) 
โดยใช้ระยะเวลำพักฟ้ืน ประมำณ 4-8 ชม. หลังกำร
ตรวจผู้ป่วยสำมำรถลุก นั่ง หรือยืนได้ทันที มีเพียงสำย
รัดข้อมือ (TR band) ที่ใส่ไว้เพียงไม่นำน 

รูปที่ 1 ต ำแหน่งที่เลือกเจำะหลอดเลือดที่ใช้สอดใส่สำย
สวน (catheter) มี 2 ต ำแหน่ง คือ (1) Femoral 
artery และ (2) Radial artery ในกำรตรวจหลอดเลือด
ในร่ำงกำย

กำรเจำะเส้นเลือดผ่ำนบริเวณข้อมือ  เหมำะในกำร
ตรวจผู้ป่วยที่มีภำวะหลอดเลือดขำส่วนปลำยตีบ มี
ภำวะเกล็ดเลือดต่ ำกำรแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติ หรือ 
ผู้ป่วยที่ขำอ้วนใหญ่มำก แต่จะไม่เหมำะกับผู้ป่วยที่มี
ขนำดของหลอดเลือด radial artery เล็กกว่ำ 2 
มิลลิเมตร หรือมีภำวะหลอดเลือดตีบ ตันภำวะหลอด
เลือดส่วนแขนและช่องอก ตีบ ตัน ท ำให้ไม่สำมำรถ
สอดสำยสวน ไปยังหลอดเลือดที่ต้องกำรตรวจรักษำ

รูปที่ 2 หลังจำกท ำกำรตรวจเสร็จ จะกดห้ำมเลือดด้วย
สำยรัดข้อมือ (TR band) 

จำกข้อมูลผู้ป่วยที่มำรับบริกำร ณ ฝ่ำยรังสี
วิทยำ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย ด้วย
กำรใช้รังสีร่วมรักษำโดยกำรให้เคมีบ ำบัดเฉพำะที่ผ่ำน
หลอดเลือดแดง (Transcatheter arterial 
chemoembolization ; TACE) และ กำรอุดหลอด
เลือด (embolization) จ ำนวน 14 รำยที่เปลี่ยนจำก
กำรเจำะหลอดเลือดบริเวณขำหนีบ มำเป็นเจำะหลอด
เลื อดบริ เวณข้อมือจ ำนวน 12 รำย โดยไม่พบ
ภำวะแทรกซ้ อนจำกกำรท ำ เช่น  ก้อน เลื อดขั ง 
( hematoma) ห ล อ ด เ ลื อ ด ฉี ก ข ำ ด 
(pseudoaneurysm หรือ dissection) เป็นต้น



และ ไม่สำมำรถท ำกำรตรวจได้ จ ำนวน 2 รำย เนื่องจำกผู้ป่วยมีลักษณะหลอดเลือดที่คดเคี้ยวบริเวณแขนและหลอด
เลือดแดงใหญ่เอออร์ตำ  (Aorta) ท ำให้แพทย์ไม่สำมำรถควบคุมสำยสวนให้ไปสู่ต ำแหน่งหลอดเลือดที่ต้องกำรรักษำได้

รูปที่ 3 หลังกำรตรวจในผู้ป่วยที่เจำะหลอดเลือดบริเวณข้อมือ ผู้ป่วยสำมำรถนั่งได้ตำมปกติ

ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ยังใช้กำรสวนหลอดเลือดผ่ำนทำงขำหนีบเป็นหลัก ส ำหรับกำรเจำะเส้นเลือดผ่ำน
บริเวณข้อมือเป็นทำงเลือกหนึ่งที่แพทย์ใช้เพ่ือตรวจหำควำมผิดปกติหรือรักษำหลอดเลือด ท ำให้ระยะเวลำในกำรพัก
ฟ้ืนของผู้ป่วยที่ โรงพยำบำลสั้นลง เมื่อเปรียบเทียบกับกำรเจำะเส้นเลือดผ่ำนทำงขำหนีบวิธีกำรนี้อำจเกิด
ภำวะแทรกซ้อนจำกกำรท ำได้ ซึ่งแพทย์ผู้ท ำกำรตรวจหรือรักษำต้องใช้ทักษะและควำมระมัดระวังที่มำกข้ึน 

เอกสำรอ้ำงอิง 
Yamada et al. Transradial Versus Transfemoral Arterial Access in Liver Cancer Embolization: 
Randomized Trial to Assess Patient Satisfaction. J VascIntervRadiol. 2018 Jan;29(1):38-43. 5.



ธรรมะกบัชวีติประจ าวนั

โดย พญ.เกวลนิ รังษิณาภรณ์

ฉบับนี้ฉีกแนวมาแปลก ไม่คุยเรื่องวชิาการ แมจ้ะไม่ใช่สายธรรมะจ๋า แต่ก็
ศรัทธา เลือ่มใสในพุทธศาสนา และคดิว่าธรรมะหลายขอ้ สามารถน ามาใชใ้น
ชวีติประจ าวันของเราไดเ้ป็นอย่างด ีวันนี้ขอหยบิยก พรหมวหิาร๔ มาคุยกันนะ
คะ ใครยังจ าไดบ้า้งวา่ พรหมวหิาร๔ ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง?

1.เมตตา: ความรักใคร ่ปรารถนาด ีอยากใหผู้อ้ ืน่มคีวามสขุ 
คุณลักษณะเชน่นี้ เป็นสิง่ทีบุ่คคลทางการแพทยพ์งึม ีถา้เราท างานดว้ยใจที่
เมตตา แมง้านจะหนักจะเหนื่อย แต่เราจะมคีวามสขุกับงานทีท่ า กับการทีเ่รา
ไดช้ว่ยเหลอืผูป่้วยเสมอ

2.กรณุา: ความสงสาร คดิชว่ยใหพ้น้ทกุข ์

ดว้ยลักษณะงานของพวกเรา ท าใหเ้รามโีอกาสใชธ้รรมะขอ้นีใ้นทกุวัน
ของการท างาน ผูป่้วยทีม่าโรงพยาบาลสว่นใหญ่มคีวามทกุขก์ายและ
ใจไมม่ากก็นอ้ย การทีเ่ราปฏบิัตติอ่ผูป่้วยอยา่งมเีมตตา สามารถ
แสดงออกไดทั้ง้ทางกายและวาจา ซึง่ผูป่้วยเองก็สามารถรับรูไ้ดเ้ชน่กัน



ธรรมะกบัชวีติประจ าวนั

โดย พญ.เกวลนิ รังษิณาภรณ์

3.มทุติา: ความยนิด ีเมือ่เห็นผูอ้ ืน่มคีวามสขุ
โรคหลายอย่าง  ตอ้งไดรั้บการรักษาต่อเนื่อง ผูป่้วยหลายคนตอ้งมาตรวจ
เอกซเรย์ ตดิตามผลบ่อยๆจนรูจั้กกับเจา้หนา้ที่  ค าทักทาย ค ายนิดีเมื่อเห็น
ผูป่้วยอาการดขีึน้หรอืรักษาหายก็ท าใหจ้ติใจแชม่ชืน่ทัง้ผูพู้ดและผูฟั้ง  รวมถงึ
การยนิดีกับเพื่อนร่วมงานที่ประสบความส าเร็จ กา้วหนา้  ผูท้ี่ปฏบิัตไิดก้็จะมี
จติใจทีพ่ลอยยนิดไีปดว้ย และธรรมะทีช่ว่ยขจัดความอจิฉารษิยาจากจติใจ

4.อเุบกขา: ความวางใจเป็นกลาง รูจั้กสงบและวางเฉย
ในการด าเนินชวีติและการท างานย่อมมีปัญหาและอุปสรรค ความขัดแยง้ 
ความขุ่นมัว ซึง่อาจเกดิจากผูป่้วย,เพื่อนร่วมงาน,หัวหนา้,ลูกนอ้ง ในทาง
กลับกัน คนที่ใจรอ้น วู่วาม ความโกรธและอคตมิักจะท าใหปั้ญหาแย่ลง 
เรือ่งเล็กก็อาจกลายเป็นเรือ่งใหญไ่ด ้

ลองน ำพรหมวิหำร๔ไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันกันดูนะคะ
ขอควำมสุข ควำมสงบ บังเกดิในใจของทกุคนค่ะ.



รูปการท างานและกจิกรรม


