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ค ำนิยม 

เครื่องสร้ำงภำพจำกสนำมแม่เหล็กควำมเข้มสูง  (Magnetic resonance imaging, MRI)  
หรือเรียกโดยทั่วไปว่ำ เครื่องเอ็มอำร์ไอ เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงภำพอวัยวะภำยในต่ำง ๆ ของร่ำงกำย ที่จะ
ช่วยให้แพทย์สำมำรถตรวจวินิจฉัยควำมผิดปกติในร่ำงกำยได้อย่ำงแม่นย ำ เพื่อให้กำรท ำงำนของ
เครื่องเอ็มอำร์ไอ มีควำมถูกต้องตำมสมรรถนะของเครื่องมือ และไม่เกิดกำรรบกวนของสนำมแม่เหล็ก 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ ต่อเครื่องมือแพทย์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบริเวณใกล้เคียง จ ำเป็นที่
จะต้องมีกำรควบคุมคุณภำพ อีกทั้งเป็นกำรยกระดับคุณภำพของเครื่องเอ็มอำร์ไอ ในประเทศไทยให้
มีมำตรฐำนทัดเทียมสำกล 

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข ได้จัดท ำข้อก ำหนดกำรควบคุมคุณภำพ
เครื่ อง เ อ็มอำร์ ไอขึ้ น ในปี งบประมำณ 2558  ซึ่ ง อ้ ำง อิงตำมมำตรฐำนสำกล International 
Electrotechnical Commission IEC 606601-2-33, 2010 และ American College of Radiology, 
2004 ซึ่งมำตรฐำนสำกลดังกล่ำวได้มีกำรปรับปรุงใหม่  ดังนั้นในปีงบประมำณ 2564 จึงมีกำรปรับ
ข้อก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพเครื่องเอ็มอำร์ไอ  โดยได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี                
จำกนักวิชำกำร ผู้มีควำมเชี่ยวชำญในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องจำกทุกภำคส่วน ได้แก่ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น โรงพยำบำลศรีนครินทร์ รวมทั้งศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เพ่ือปรับปรุง           
ข้อก ำหนดกำรควบคุมคุณภำพเครื่องเอ็มอำร์ไอให้เป็นปัจจุบันตำมมำตรฐำนสำกล โดยอ้ำงอิงตำม
มำตรฐำน International Electrotechnical Commission IEC 606601-2-33 edition 3.2, 2015 และ 
American College of Radiology, 2018 

 กระผมขอชื่นชมคณะท ำงำนทุกท่ำน ขอขอบคุณผู้บริหำรทุกหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุน 
และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ข้อก ำหนดกำรควบคุมคุณภำพเครื่องเอ็มอำร์ไอฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์                     
เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพเครื่องเอ็มอำร์ไอ ในสถำนพยำบำลและโรงพยำบำล              
และสำมำรถใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงในเรื่องมำตรฐำนเครื่องเอ็มอำร์ไอของประเทศไทย 
 
 
 
           นำยแพทย์ศุภกิจ  ศิริลักษณ์ 
                  อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
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ค ำน ำ 
 
 
 
 

 

 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข มีภำรกิจในกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่อง                                
เอ็มอำร์ไอ ซึ่งได้ตระหนักในเรื่องมำตรฐำนคุณภำพเครื่องเอ็มอำร์ไอและควำมปลอดภัยโดยยึดตำม
มำตรฐำนสำกล เมื่อปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ได้จัดท ำข้อก ำหนดกำร
ควบคุมคุณภำพมำตรฐำนเครื ่องเอ็มอำร์ไอ โดยประสำนควำมร่วมมือกับห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ย ใ น
กรมว ิทยำศำสตร ์กำรแพทย ์และจำกหน ่วยงำนภำยนอก ได ้แก ่ มหำว ิทยำล ัย เช ีย ง ใหม ่   
มหำวิทยำลัยขอนแก่น โรงพยำบำลรำชวิถี กองวิศวกรรมกำรแพทย์ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
กระทรวงสำธำรณสุข และบริษัทเอกชน เพ่ือร่วมจัดท ำข้อก ำหนดฯ ให้มีควำมถูกต้องเหมำะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรควบคุมคุณภำพเครื่องเอ็มอำร์ไอส ำหรับประเทศไทย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้มีกำรปรับปรุงข้อก ำหนดกำรควบคุมคุณภำพเครื่องเอ็มอำร์ไอ
ใหม่เป็นฉบับนี้  เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องเอ็มอำร์ไอตำมมำตรฐำนสำกลที่เป็น
ปัจจุบัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทำงและเป็นประโยชน์ในกำรควบคุมคุณภำพเครื่องเอ็มอำร์ไอ
ส ำหรับประเทศไทยที่มีอัตรำกำรใช้งำนเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งมีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องเอ็ม
อำร์ไอประจ ำปี (Annual test) และควำมปลอดภัยจำกกำรใช้งำนเครื่องเอ็มอำร์ไอ ส ำหรับผู้ป่วย 
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน รวมทั้งประชำชนทั่วไป ส ำหรับเครื่องเอ็มอำร์ไอที่ใช้ร่วมในกำรตรวจชิ้นเนื้อ 
(biopsy) และใช้ในรังสีรักษำ (therapy) ไม่ได้ระบุไว้ในข้อก ำหนดนี้ 
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นิยำมศัพท์ 

Axial  หมำยถึง ระนำบสไลด์ (slice) หรือส่วนของร่ำงกำยท่ีถูกตัดด้วยมุมตั้งฉำกตลอดควำมยำวแกน     
ถ้ำร่ำงกำยจัดวำงในต ำแหน่งขนำนกับระนำบในแนวนอน (horizontal)  

Control access area  หมำยถึง พ้ืนที่รอบระบบ MR ที่ควบคุมกำรเข้ำถึงเพ่ือป้องกันอันตรำยจำก
สนำมแม่เหล็ก คือพ้ืนที่ใน Zone III(1)  โดยบริเวณพ้ืนที่ MR ประกอบด้วย 4 Zone ดังนี้ 

บริเวณ MRI Zone I   คือ บริเวณท่ีประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้  
 เช่น ส่วนพ้ืนที่ติดต่อเจ้ำหน้ำที ่ 

บริเวณ MRI Zone II  คือ บริเวณพ้ืนที่รอกำรตรวจวินิจฉัยส ำหรับผู้ป่วย และเป็นพ้ืนที่    
                                ส ำหรับตรวจคัดกรองเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรเข้ำห้อง MRI 
บริเวณ MRI Zone III คือ บริเวณจ ำกัดกำรเข้ำถึง ให้เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ท่ีผ่ำนกำรอบรม 

เข้ำได้เท่ำนั้น เป็นพื้นที่ท่ีอยู่ติดกับห้องตรวจวินิจฉัย และพ้ืนที่ 
ควบคุมเครื่อง MRI เป็นต้น 

บริเวณ MRI Zone IV คือ บริเวณห้องสแกน (ในห้องติดตั้งเครื่อง MRI) ปกติจะมีควำม 
แรงสนำมแม่เหล็กมำกกว่ำ 3 มิลลิเทสลำ (mT)  (30 Gauss) 
ห้ำมมีอุปกรณ์เครื่องมือที่มีผลต่อสนำมแม่เหล็กอยู่ภำยใน
ห้องสแกน 
 

Echo Time (TE) หมำยถึง ระยะเวลำระหว่ำงกึ่งกลำง excitation pulse ถึง ก่ึงกลำงสัญญำณ echo  
 
Emergency field shut down unit  หมำยถึง อุปกรณ์ส ำหรับปิดสนำมแม่เหล็กแบบตัวน ำยิ่งยวด หรือ
แม่เหล็กแบบควำมต้ำนทำนในกรณีเกิดภำวะฉุกเฉิน 

Field Of View (FOV) หมำยถึง ขนำดของพ้ืนที่บนภำพที่ได้จำกกำรใส่รหัสต ำแหน่งแบบสองมิติหรือ
สำมมิติในหน่วยตำรำงเซนติเมตรหรือตำรำงมิลลิเมตร 

Frequency หมำยถึง จ ำนวนรอบของคลื่นต่อหนึ่งหน่วยเวลำ ในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำจะใช้หน่วยเฮิรตซ์ 
(Hertz, Hz) เมื่อ 1 Hz = 1 รอบต่อวินำที 

Gradient magnetic field subsystem หมำยถึง อุปกรณ์ที่ใช้สร้ำงสนำมแม่เหล็ก (ควำมเข้มต่ ำ) ที่
สำมำรถเปลี่ยนแปลง (เป็นเชิงเส้นตรงในแต่ละต ำแหน่ง) ในแต่ละช่วงเวลำและสำมำรถเพ่ิมหรือลดอัตรำ
กำรเปลี่ยนแปลงได้ เป็นส่วนส ำคัญส ำหรับกำรสร้ำงภำพโดยเฉพำะกำรเลือกสไลด์หรือกำรเข้ำรหัส
ต ำแหน่ง  

Isocenter หมำยถึง ต ำแหน่งที่สนำมจำก Gradients มีค่ำเป็นศูนย ์หรือเพ่ือควำมเข้ำใจให้ง่ำยขึ้น คือ
จุดตัดของ Gradients ทั้งสำมแกน จำกกำรระบุต ำแหน่งในเครื่องเอ็มอำร์ไอ  
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Larmor frequency (or Center frequency) หมำยถึง ควำมถี่ลำมอร์ เป็นค่ำควำมถี่ในกำรก ำทอน
แม่เหล็กของนิวเคลียส ซึ่งจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับควำมแรงของสนำมแม่เหล็กนั้น  
 
Localizer หมำยถึง กำรสแกนภำพ เพ่ือใช้ประกอบกำรก ำหนดหรือระบุต ำแหน่ง ประกอบกำรวำงแผน
หรือกำรตรวจวินิจฉัย 
 
Longitudinal relaxation time (หรือ T1 relaxation time หรือ spin-lattice relaxation time) 
หมำยถึง ค่ำคงท่ีของเวลำ (time constant) ที่แสดงถึงกำรตอบสนองแบบ spin-lattice ต่อกำรกระตุ้น  
 
Magnetic field gradient หมำยถึง สนำมแม่เหล็กเชิงลำดที่มีกำรเปลี่ยนแปลงควำมเข้มไปตำม
ต ำแหน่งต่ำง ๆ  

Magnetic field homogeneity  หมำยถึง ควำมสม่ ำเสมอของสนำมแม่เหล็ก 

Noise  หมำยถึง สัญญำณรบกวนที่มีผลต่อคุณภำพของภำพ 

Number of excitations (หรือ NEX) หมำยถึง จ ำนวนครั้งของกำรเก็บข้อมูลซ้ ำในกำรเก็บข้อมูลของ 
k-space ที่ท ำกำรสแกน  

Pulse sequence หมำยถึง ล ำดับขั้นตอนและระยะเวลำในกำรท ำงำนของคลื่นวิทยุ (RF pulse) 
ที่ใช้ในกำรตรวจ 

Quench หมำยถึง สถำนกำรณ์ท่ีเกิดในเฉพำะแม่เหล็กแบบตัวน ำยิ่งยวด (superconductivity of the 
magnet) ที่มีผลท ำให้เกิดกำรสูญเสียสภำพควำมเป็นแม่เหล็กอย่ำงเฉียบพลัน เนื่องจำกเกิดควำมร้อนที่
สูงเกินกว่ำอุณหภูมิวิกฤตของกำรเป็นตัวน ำยิ่งยวดท ำให้ตัวน ำยิ่งยวดนั้นเสียสภำพไป (มีควำมต้ำนทำน
เกิดข้ึน) 

Radio Frequency (RF) หมำยถึง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำที่มีควำมถี่ในช่วงสัญญำณวิทยุและโทรทัศน์ 
เรียกว่ำ คลื่นวิทยุ 
 
Receiver coil  หมำยถึง ขดลวดรับควำมถ่ีคลื่นวิทยุ ต่อกับวงจรรับสัญญำณ NMR (Nuclear Magnetic 
Resonance) ชนิดของ receiver coil ได้แก่ solenoid, planar, volume, quadrature และ phase 
array coils 
 
Repetition time (TR) หมำยถึง ระยะเวลำตั้งแต่เริ่มให้ควำมถ่ีวิทยุ (RF pulse) แรกจนถึงกำรเก็บข้อมูล
และเริ่มต้นรอบใหม่ หรือระยะเวลำท ำซ้ ำ   
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Resonance หมำยถึง กำรก ำทอนของแอมพลิจูด (amplitude) สูง ที่เกิดในระบบทำงกลหรือทำงไฟฟ้ำ
โดยคำบควำมถี่ธรรมชำติของอนุภำค ท ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนพลังงำนที่ควำมถี่อนุภำคสองระบบ 
เรียกว่ำ กำรก ำทอน ถ้ำในเครื่องเอ็มอำร์ไอจะ หมำยถึง กำรก ำทอนซึ่งเกิดจำกกำรปล่อยควำมถี่วิทยุที่มี
ควำมถี่เท่ำกับควำมถี่ลำมอร์  เข้ำไปรบกวนนิวเคลียสของอะตอมในอวัยวะที่ต้องกำรตรวจภำยใต้
สนำมแม่เหล็กแรงสูงและปล่อยสัญญำณออกมำ 
 
Routine monitoring or Routine patient monitoring หมำยถึง 
กระบวนกำรที่เจ้ำหน้ำที่ใช้ในกำรประเมินหรือเฝ้ำระวังผู้ป่วยโดยใช้อุปกรณ์ เช่น กำรซักประวัติผู้ป่วย 
อุปกรณ์หูฟัง ไมโครโฟน กล้องวงจรปิด เครื่องวัดสัญญำณชีพ เป็นต้น 

Shim coils  หมำยถึง ขดลวดที่ใกล้กับสนำมแม่เหล็กหลัก (B0) ท ำหน้ำที่น ำกระแสปริมำณเล็กน้อยไปใน
กำรสร้ำงสนำมแม่เหล็กเพ่ือปรับควำมสม่ ำเสมอของสนำมแม่เหล็กเฉพำะบริเวณ  

Signal-to-Noise Ratio (S/N, SNR) หมำยถึง อัตรำส่วนระหว่ำงค่ำ amplitude ของสัญญำณท่ีได้รับ
และ background noise 
 
Slice Thickness  หมำยถึง ควำมหนำของสไลด์ภำพสัญญำณ ที่ต ำแหน่ง Full Width at Half 
Maximum (FWHM)  

Superconductive magnet หมำยถึง แม่เหล็กชนิดตัวน ำยิ่งยวด ที่เกิดโดยกำรปล่อยกระแสไหลผ่ำน
เส้นลวดที่ท ำให้เกิดวัตถุตัวน ำยิ่งยวด เช่น นิโอเบียม-ไทเทเนียม (niobium-titanium) โดยไม่มีควำม
ต้ำนทำน เมื่อท ำกำรเปิดเครื่องภำยใต้อุณหภูมิไม่เกิน 4.2 เคลวิน (K)  

Tesla (T)  หมำยถึง หน่วยควำมหนำแน่นของฟลั๊กแม่เหล็ก 1 เทสลำ (T) มีค่ำเท่ำกับ 10,000 เกำส ์
(gauss) หรือ นิยำมในหน่วยควำมแรง ได้เท่ำกับ 1 เวเบอร์ต่อตำรำงเมตร (Wb/m2) เมื่อ 1 เวเบอร์ เท่ำกับ 
1 x 108 (100,000,000) เส้นฟลั๊ก (flux lines)  

Transceiver coil หมำยถึง ขดลวดที่ท ำหน้ำที่ส่งและรับควำมถ่ีคลื่นวิทยุ  
 
Transmitter coil  หมำยถึง ขดลวดที่ท ำหน้ำที่ส่งควำมถี่คลื่นวิทยุ  
 
Transverse relaxation time (หรือ T2 relaxation time หรือ spin-spin relaxation time) 
หมำยถึง ค่ำคงที่ของเวลำที่แสดงถึงกำรตอบสนองต่อกำรกระตุ้นแบบ spin-spin ซึ่งแสดงถึงกำรสูญเสีย
กำรร่วมเฟส (phase) เนื่องจำกกำรเคลื่อนไหวของโมเลกุลเท่ำนั้น 
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ค ำแนะน ำและควำมปลอดภัย 

1.  ค ำแนะน ำ 

    1.1  สัญลักษณ์และค ำเตือน 

1.1.1  ต้องมีสัญลักษณ์เตือนบริเวณสนำมแม่เหล็กแรงสูง(2) ดังรูปที่ 1 
 

 
 

รูปที่ 1 แสดงสัญลักษณ์เตือนบริเวณสนำมแม่เหล็กแรงสูง 

1.1.2   ต้องมีเครื่องหมำยสัญลักษณ์ห้ำมผู้ที่มีอุปกรณ์ที่สนำมแม่เหล็กมีผลท ำให้ เสียหำย(2) 

ได้แก่ ผู้ป่วยที่ติดเครื่องคุมจังหวะกำรเต้นหัวใจ(ยกเว้นในกรณีที่เครื่องคุมจังหวะกำร
เต้นหัวใจที่เป็นแบบเข้ำกันได้กับเครื่องเอ็มอำร์ไอ  (MRI compatible )  ผู ้ที ่มี
โลหะภำยในร่ำงกำยหรือห้ำมน ำอุปกรณ์ที่มีผลต่อ สนำมแม่เหล็ก ได้แก่ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือบัตรสมำร์ต (smart card) เข้ำในห้องเอ็มอำร์ไอ โดยติด
สัญลักษณ์ที่หน้ำประตูห้องเอ็มอำร์ไอ สำมำรถเห็นได้อย่ำงชัดเจน  ภำพสัญลักษณ์
ดังกล่ำวแสดงดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 แสดงตัวอย่ำงสัญลักษณ์ต้องห้ำมเข้ำภำยในห้องเอ็มอำร์ไอ 

1.1.3   สัญลักษณ์ ภำพสีด ำอยู่บนพ้ืนสีเหลือง (yellow and contrast black) แสดงถึงบริเวณ  
         อันตรำยต้องห้ำม(3) หรือภำพสีขำว พ้ืนเขียว (green and contrast white) แสดงถึง   
         พ้ืนที่ปลอดภัยหรือเงื่อนไขที่ปลอดภัย 

 

1.2  อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ (2) 
1.2.1  ภำยในห้องเอ็มอำร์ไอ 

ควรเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีผลต่อสนำมแม่เหล็กและมีป้ำยสัญลักษณ์ (label) บ่งบอกว่ำเป็น
อุปกรณ์ที ่ปลอดภัยส ำหรับเครื ่องเอ็มอำร์ไอ (MR safe หรือ MR  compatible) 
ภำยในห้องเอ็มอำร์ไอควรมีอุปกรณ์เฝ้ำดูผู ้ป่วย (patient-monitoring) อุปกรณ์
ติดต่อสื่อสำรกับผู้ป่วย ( intercom) อุปกรณ์ช่วยหำยใจ (life supporting devices) 
อุปกรณ์ดูแลฉุกเฉิน (emergency care equipment) และอุปกรณ์ส ำหรับฉีดสำรเพ่ิม

ก. ห้ำมผู้ที่มีเครื่องคุมจังหวะกำรเต้นหัวใจ 

ข. ห้ำมผู้ที่มีวัสดุโลหะภำยในร่ำงกำย 

ค. ห้ำมมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
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ควำมเปรียบต่ำงภำพเอ็มอำร์ไอร์ (MRI contrast media injector) รวมทั้งอุปกรณ์              
อุดหู (earplug) เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับเสียงดังเกินก ำหนด 

1.2.2  ภำยในห้องควบคุมเครื่องเอ็มอำร์ไอ และบริเวณภำยนอกห้องเอ็มอำร์ไอ ได้แก่ 
อุปกรณ์หรือเครื่องตรวจโลหะที่น ำแม่เหล็ก ( ferromagnetic detection system) 
เครื่องวัดระดับก๊ำซหล่อเย็น (กรณีเป็นเครื่องเอ็มอำร์ไอแบบแม่เหล็กตัวน ำยิ ่งยวด 
(superconductive magnets)) เครื ่องควบคุมกำรฉีดสำรเพิ่มควำมเปรียบต่ำง
ภำพจำกเครื่องเอ็มอำร์ไอ  

   1.2.3  ควรมีระบบปิดสนำมแม่เหล็กเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency field shut  
  down unit)  

1.2.4  ควรมีระบบเตือนเมื่อเกิดอัคคีภัย (Fire precautions)  
 
 

2.  ควำมปลอดภัย(2) 

 2.1  ส ำหรับผู้ป่วย 

-   ควรมีแนวทำงปฏิบัติกำรตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับควำมเสี่ยงของผู้ป่วยและควรมี ข้อแนะน ำ
เพื่อป้องกันอันตรำยให้แก่ผู้ป่วยซึ่งอำจไม่ได้รับควำมปลอดภัยจำกกำรสแกนด้วยเครื่องเอ็ม
อำร์ไอ ได้แก่ ผู ้ป่วยที ่มีควำมเสี ่ยงจำกประวัติกิจกรรมกำรท ำงำน เช่น มีเศษโลหะฝังใน
ร่ำงกำยหรือภำยในลูกตำ และประวัติกำรรักษำ เช่น มีวัสดุโลหะฝังภำยในร่ำงกำย มีเครื่องคุม
จังหวะกำรเต้นหัวใจ มีเครื่องกระตุ้นระบบประสำท มีอุปกรณ์หนีบหรือขยำยหลอดเลือด 
(cl ip ) และผู้ป่วยที่แพ้ยำ (Patients with drug allergy) เป็นต้น  

-  ควรมีเจ้ำหน้ำที่ส ำหรับดูแลผู้ป่วย (medical supervision of patients) ตำมประเภทของ
ผู้ป่วยและค ำนึงถึงเทคนิคท่ีใช้ในกำรสแกน (scan) เช่น กรณีผู้ป่วยตั้งครรภ์ควรอยู่ในดุลพินิจ
ของแพทย์และมีอุปกรณ์เรียกขอควำมช่วยเหลือ รวมทั้งอุปกรณ์ลดทอนเสียง เพื่อลดระดับ
ควำมดังเสียงไม่ให้ผู้ป่วยและญำติได้รับเสียงดังเกินก ำหนดและกรณีสแกนผู้ป่วยที่สลบนิ่ง
หรือไม่รู้สึกตัวหรือผู้ป่วยที่สูญเสียควำมรู้สึกบริเวณส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย เช่น แขนหรือขำ
อัมพำต และผู้ที่ไม่สำมำรถส่งสัญญำณขอควำมช่วยเหลือได้ในกรณีที่เกิดควำมร้อนขึ้น
อำจท ำให้เนื้อเยื่อถูกท ำลำย ได้รับบำดเจ็บจ ำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษ 

- ควรมีขั้นตอนฉุกเฉินทำงกำรแพทย์ส ำหรับผู้ป่วย เช่น ขั้นตอนช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น
และกำรเคลื ่อนย้ำยผู ้ป่วยอย่ำงรวดเร็วภำยใต้สนำมแม่เหล็กแรงสูง (ถ้ำจ ำเป็นให้ใช้ 
Emergency field shutdown unit) 

- กำรวำงส่วนของร่ำงกำยหรือแขนขำของผู้ป่วยสัมผัสกับบริเวณผิวของขดลวดหรือสำย                     
(RF coil/cable) และ ECG lead รวมถึงระวังไม่ให้ตัวผู้ป่วยสัมผัสกับผนังด้ำนในอุโมงค์
แม่เหล็กเนื่องจำกอำจเป็นสำเหตุให้ผู้ป่วยได้รับบำดเจ็บจำกกำรเหนี่ยวน ำให้เกิดกระแสไฟฟ้ำ
และเกิดควำมร้อนข้ึนได้ 
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2.2  ส ำหรับประชำชนทั่วไป  

- ควรมีป้ำยเตือนบริเวณท่ีมีสนำมแม่เหล็กแรงสูง เช่น พ้ืน ผนัง หรือหน้ำประตูห้องเอ็มอำร์ไอ 
- ห้ำมผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำภำยในบริเวณห้องเอ็มอำร์ไอ 

 

      2.3 ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 

- ควรมีกฎข้อบังคับในกำรเข้ำถึงบริเวณพ้ืนที่ควบคุม (control access area)          
- ควรมีแผนผัง (scaled diagram) ส ำหรับบริเวณพ้ืนที่ควบคุม 
- เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนควรใส่อุปกรณ์ลดทอนเสียง หำกจ ำเป็นต้องเข้ำภำยในห้อง 
    เอ็มอำร์ไอ ขณะท ำกำรสแกน 

 
 
 

ข้อก ำหนดกำรควบคุมคุณภำพเครื่องเอ็มอำรไ์อ 

1.  กำรควบคุมคุณภำพ (Quality Control, QC) 

1.1  ควรจัดให้มีกำรท ำกำรควบคุมคุณภำพ (QC) เพ่ือที่จะได้มั่นใจว่ำภำพที่ได้จำกเครื่องเอ็มอำร์ไอ
เป็นภำพที่มีคุณภำพที่เหมำะสมต่อกำรวินิจฉัยรอยโรค  

1.2  ขั้นตอนกำรท ำกำรควบคุมคุณภำพจะต้องเป็นไปตำมระบบมำตรฐำนและมีเอกสำรคู่มือ     
      กำรควบคุมคุณภำพ 
1.3  กำรควบคุมคุณภำพจะต้องรวมถึงกำรตรวจสอบระบบคุณภำพของเครื่องเอ็มอำร์ไอที่แสดงไว้ใน

ข้อก ำหนดฯ ฉบับนี้และช่วงเวลำในกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง(4) 
 
 

2.  กำรควบคุมคุณภำพเคร่ืองเอ็มอำร์ไอ (MRI Quality Control)(5, 6)  มีหัวข้อตรวจสอบ  
    ดังนี้  

 

เกณฑ์ยอมรับ* (Acceptance Criteria) ส ำหรับกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องเอ็มอำร์ไอ 

 

หัวข้อตรวจสอบ เกณฑ์ยอมรับ 
1. Geometric accuracy -3 mm < error < 3 mm 

(ACR series หรือ Site series) 
 

2. High-contrast spatial resolution 2.1 ≤ 1 mm 
2.2 ACR series, T1 และ T2 ต้องผ่ำนทั้ง 
UL และ LR หรือ 
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หัวข้อตรวจสอบ เกณฑ์ยอมรับ 

2. High-contrast spatial resolution 2.3 Site series, T1 และ T2 ต้องผ่ำนทั้ง 
UL และ LR 
 

3. Slice thickness accuracy 5± 1.0 mm 
(ACR series หรือ Site series) 
 

4. Slice position accuracy ≤ 5 mm 
 

5. Percent image uniformity PIU ≥ 85% (ส ำหรับ MRI ที่มีสนำมแม่เหล็ก
น้อยกว่ำ 3 T) 
 

PIU ≥ 80% (ส ำหรับ MRI ที่มีสนำมแม่เหล็ก 
3 T) ที ่FOV = 250 mm2 
 

6. Low contrast detectability ≥ 7 กลุ่ม (ACR series หรือ Site series 
อันใดอันหนึ่งผ่ำนเกณฑ์ถือว่ำผ่ำน โดยต้อง
ผ่ำนทั้ง T1 และ T2) ส ำหรับ MRI ที่มี
สนำมแม่เหล็กน้อยกว่ำ 3 T 
 

≥ 37 (ACR series หรือ Site Series อันใด
อันหนึ่งผ่ำนเกณฑ์ถือว่ำผ่ำน ต้องผ่ำนทั้ง T1 
และ T2) ส ำหรับ MRI ที่มีสนำมแม่เหล็ก
เท่ำกับ 3 T 
 

7. Percent–signal ghosting Ghosting ratio ≤ 0.025 (2.5%) 
 

8. Signal to noise ratio (SNR) Baseline 
 

*เกณฑ์ยอมรับ อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมคูม่ือของเครื่องมือและแฟนทอมท่ีใช้ในกำรตรวจสอบ 
 

3. กำรควบคุมคุณภำพห้องเอ็มอำร์ไอ (MRI Quality Control)(2)  มีหัวข้อตรวจสอบ  ดังนี้ 
 

เกณฑ์ยอมรับ* (Acceptance Criteria) ส ำหรับกำรตรวจสอบคุณภำพห้องเอ็มอำร์ไอ 
 

       หัวข้อตรวจสอบ        เกณฑ์ยอมรับ 
  Control access area  ≤ 0.5 mT  

โดยต้องตรวจวัดในบริเวณ Zone III  
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4. วิธีกำรตรวจสอบเครื่องเอ็มอำร์ไอ (Annual test protocols) ด้วยแฟนทอมเอซีอำร์ 
(ACR phantom)(5, 6)

 

    4.1  กำรติดตั้งแฟนทอมและเทคนิคกำรตั้งค่ำเพื่อสแกน 

  แฟนทอมเอซีอำร์จะมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกท ำจำกพลำสติกอะครีลิคมีด้ำนปิด
สองด้ำน ภำยในมีควำมยำว 148 มิลลิเมตร (mm) และมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยใน 190 
เซนติเมตร (cm) บรรจุของเหลวหรือสำรละลำย คือ นิกเกลคลอไรด์ (NiCl2) จ ำนวน 10 mM 
และโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) จ ำนวน 75 mM ภำยนอกแฟนทอมจะมีตัวอักษรสลักว่ำ NOSE 
(จมูก) และ CHIN (คำง) เพ่ือสำมำรถจัดวำงแฟนทอมได้ถูกต้องในกำรสแกนด้วยเทคนิคศีรษะ 
 
  กำรเติมสำรละลำยมี 2 แบบ(4)  คือ  

1) น้ ำ 1 ลิตร โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 3.6 กรัม และคอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4) บริสุทธิ์ 
1.25 กรัม หรือ คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO45H2O) 1.96 กรัม  

2) นิเกิลคลอไรด์ (NiCl2) 10 mM และ โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 75 mM ซึ่งกำรใช้ นิเกิล
คลอไรด์ (NiCl2) แทนที่ คอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4)  เป็นกำรลดอุณหภูมิ (T1 
relaxation times) ของสำรละลำย (กำรเตรียมสำรละลำยเพ่ือเติมในแฟนทอม
ดู ภำคผนวก 1) 

                               

 
 

ก. ภำพแฟนทอมด้ำนเอียง (oblique) 
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ข. ภำพแฟนทอมด้ำนหน้ำ (axial) 

 

   

ค.  ภำพแฟนทอมด้ำนบน (top) 

                       

 
 

ง.  ภำพแฟนทอมด้ำนข้ำง (sagittal) 

รูปที่ 3 แสดงภำพแฟนทอมเอซีอำร์ 
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 วิธีกำร 
  กำรสแกนภำพแฟนทอม จะสแกนภำพ Localizer 1 ชุด และ ภำพ Axial 4 ชุด คือ 
ACR T1 Axial, ACR T2 Axial, Site T1 Axial และ Site T2 Axial โดยภำพ Axial ในแต่ละชุดจะ
ประกอบด้วย 11 สไลด์ สแกนโดยใช้ขดลวดส ำหรับตรวจศีรษะ (head coil) ซึ่งจะเรียกชุดสแกน 2 
ชุดแรกว่ำ “ACR Sequence” หรือ “ACR Series” และ เรียกชุดสแกน 2 ชุดหลังว่ำ “Site 
Sequence” หรือ “Site Series” สำมำรถสร้ำงภำพหรือสแกนตำมล ำดับได้ดังนี้ 

- วำงแฟนทอมภำยในขดลวดส ำหรับตรวจศีรษะ (head coil) ให้ได้ระดับ แล้วท ำกำรสร้ำงภำพ
บอกต ำแหน่ง Localizer)  โดยใช้เทคนิค Localizer Sagittal ตำมตำรำงท่ี 1 จะได้ภำพดังรูป
ที่ 4 

- ท ำกำรสแกนภำพด้วยกำรตั้งค่ำเทคนิค T1 Axial และ T2 Axial ตำมตำรำงที่ 1  โดยวำงเส้น
สแกนบนภำพ Localizer ด้ำนข้ำง ตำมต ำแหน่งดังรูปที่ 5 

- ท ำกำรสแกนภำพด้วยกำรตั้งค่ำเทคนิคท่ีใช้ปกติในกำรท ำ MRI Head T1 และ T2 หรือ
เรียกว่ำ Site Series 
 

ตำรำงที่ 1  แสดงเทคนิคสร้ำงภำพแฟนทอมเอซีอำร์  
 

เทคนิค 
Localizer  
Sagittal  

T1  
Axial 

T2  
Axial 

Pulse sequence spin echo spin echo spin echo 

จ ำนวนสไลด์ 1 11 11 

TR (ms) 200 500 2000 

TE (ms) 20 20 80 

FOV (mm2) 250 250 250 

Slice Thickness (mm) 20 5 5 

Slice gab (mm) - 5 5 

เมตริกซ์ 256 x 256 256 x 256 256 x 256 

Number of Excitation 
(NEX) 

1 1 1 

 

เมื่อต้ังจ ำนวนสไลด์ 11 สไลด์ จะได้ระยะห่ำงจำกก่ึงกลำงสไลด์แรกถึงสไลด์สุดท้ำยมีค่ำ 100 mm 
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ก.  ภำพแนวตั้งของแฟนทอม              ข.  ภำพได้จำกกำรสแกนแนวตั้งของแฟนทอม 

รูปที่ 4 แสดงภำพ Localizer ด้ำนข้ำง (sagittal) แนวตั้ง (end to end) ของแฟนทอม 

 

                                                            
 

รูปที่ 5 แสดงภำพกำรวำงเส้นเพื่อสแกนภำพด้วยเทคนิค T1 Axial 

 

 -  เมื่อสแกนแล้ว จะได้ภำพดังรูปที่ 6 ซึ่งมี 11 ภำพ หรือ 11 สไลด์  
 
 
      
 
 
 
 
             

ก.  ภำพสไลด์ที่ 1        ข. ภำพสไลด์ที่ 2 

5 

1 

11 
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ค. ภำพสไลด์ที่ 3                            ง. ภำพสไลด์ที่ 4 

   
 
 
 
 
 
 
 

                       
จ. ภำพสไลด์ที่ 5                   ฉ. ภำพสไลด์ที่ 6 

 

  
 
 
 
 
 
 

       
   ช.  ภำพสไลด์ที่ 7      ซ.  ภำพสไลด์ที่ 8 
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                     ฌ.  ภำพสไลด์ที่ 9             ญ. ภำพสไลด์ที่ 10 
                 
 

 
 
 
 
 

 

                          ฎ. ภำพสไลด์ที่ 11 

รูปที่ 6 แสดงภำพสไลด์ทั้ง 11 สไลด์ ที่ได้จำกกำรสแกนแฟนทอมเอซีอำร์ 

 
    4.2 กำรตรวจสอบ Geometric accuracy(5,6) 

 เป็นกำรตรวจวัดค่ำควำมถูกต้องในกำรวัดระยะควำมยำวของภำพวัตถุจำกเครื่องเอ็มอำร์ไอ อำจ
เรียกว่ำ “Geometric error test” โดยท ำกำรวัดระยะควำมยำวของภำพเปรียบเทียบกับระยะจริงของ
วัตถ ุ

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ทรำบค่ำควำมแม่นในกำรวัดระยะของเครื่องเอ็มอำร์ไอ 

   วิธีกำร 

 กำรวัดมี 3 แกน คือ 
-  กำรวัดแนวแกน Z โดยเลือกภำพ Localizer ที่สแกนได้ ดังรูปที่ 7 ข. ส ำหรับกำรปรับภำพมี

ผลต่อกำรวัดระยะ ให้ปรับภำพโดยตั้งค่ำ window width ให้น้อยสุด (ค่ำ 0 หรือ 1) แล้ว
ปรับ window level หรือ window center จนเห็นภำพแฟนทอมครึ่งหนึ่งด ำอีกครึ่งหนึ่ง
ขำว บันทึกค่ำ window level ท ำกำรปรับค่ำ window width เท่ำกับค่ำ window level ที่
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บันทึกไว้ และปรับค่ำ window level ที่ครึ่งหนึ่งของค่ำ window width ใช้เครื่องมือวัด
ระยะในเครื่องเอ็มอำร์ไอ วัดควำมยำวในแนวตั้งโดยวัดให้ใกล้กึ่งกลำงภำพดังรูปที่ 7  

 

                           
 

ก. ภำพแนวตั้งของแฟนทอม               ข. ภำพได้จำกกำรสแกนแนวตั้ง 
 

รูปที่ 7 แสดงกำรวัดภำพในแนวตั้งจำกภำพ Localizer 
 

-  กำรวัดแนวแกน X และ Y โดยเลือกภำพสไลด์ ที่ 1 ของแฟนทอมเอซีอำร์ ปรับภำพด้วยกำร
ปรับค่ำ window width และ window level เหมือนกับวิธีกำรวัดตำมแนวแกน Z แล้ววัด
ระยะเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของภำพสไลด์ที่ 1 ในสองทิศทำง คือ บนลงล่ำง (top-to-bottom) 
และ ซ้ำยไปขวำ (left-to-right) ดังรูปที่ 8 ก. และเลือกภำพสไลด์ที่ 5 ปรับภำพด้วยวิธีเดียวกัน 
แล้ววัดระยะเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของภำพไลด์ที่ 5 ในสี่ทิศทำง คือ บนลงล่ำง (top-to-bottom) 
ซ้ำยไปขวำ (left-to-right) และทิศทำงเฉียงทั้งสองด้ำน (both diagonals) ดังรูปที่ 8 ข.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. ภำพสไลด์ที่ 1 ของแฟนทอมเอซีอำร์ และกำรวัดระยะในสองทิศทำง 
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ข. ภำพสไลด์ที่ 5 ของแฟนทอมเอซีอำร์ และกำรวัดระยะในหกทิศทำง 

รูปที่ 8 แสดงกำรวัดระยะและทิศทำงในสไลด์ที่ 1 และสไลด์ที่ 5 ของแฟนทอมเอซีอำร์ 

 

กำรวิเครำะห์ 
ระยะที่วัดได้ต้องผิดพลำดไมเ่กิน ± 3 มิลลิเมตร จำกค่ำจริงของขนำดแฟนทอม ทั้ง 2 series 
โดยแกน Z มีค่ำเท่ำกับ 148 มิลลิเมตร แกน X แกน Y และทิศทำงเฉียงมีค่ำเท่ำกับ 190 
มิลลิเมตร 

 

หมำยเหตุ :  
- ถ้ำค่ำที่วัดได้ไม่อยู่ในเกณฑ์ยอมรับ ให้สำมำรถปรับ receiver bandwidth ได้ 

และให้ระวังถ้ำใช้ high bandwidth จะท ำให้มีสัญญำณรบกวนมำกขึ้น (SNR 
ต่ ำ )  ดั งนั้นต้องท ำกำรสแกนเทคนิค T1 Axial อีก 1 ชุด โดยใช้  low 
bandwidth เพ่ือตรวจสอบหัวข้ออ่ืน 

- เครื่องเอ็มอำร์ไอบำงยี่ห้อ สำมำรถใช้กำรปรับแก้ค่ำ gradient distortion 
ดังนั้นจ ำเป็นต้องเลือกเปิด gradient distortion correction กำรปิดโหมดนี้
อำจท ำให้กำรตรวจสอบ Geometric Accuracy ไม่ผ่ำน 

- จ ำเป็นจะต้องท ำกำร warm up Gradient amplifiers เนื่องจำกบำง sites 
ปิดเครื่องทั้งคืน  ต้องแน่ใจว่ำระบบ hardware เปิดทิ้งไว้แล้ว 1 ชม. ก่อนกำร
ตรวจสอบคุณภำพเครื่อง   

- สำเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ Gradient 1 แกนหรือมำกกว่ำมีกำร calibrate ที่ไม่
ถูกต้อง ส่งผลให้ระนำบใน 3 มิติ เกิดควำมผิดพลำด นอกจำกนี้แล้วยังอำจ
เป็นสำเหตุของควำมผิดพลำดของ slice location ได้อีกด้วย และเป็นปกติ
เมื่อกำรใช้งำนผ่ำนไประยะเวลำหนึ่งแล้ว ค่ำ Gradient ที่ calibrate ไว้จะมี
กำรเปลี่ยนแปลง จึงต้องให้ วิศวกรจำกบริษัท (service engineer) มำปรับแก้
ให้เมื่อเกิดปัญหำดังกล่ำว   
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4.3  กำรตรวจสอบ High-contrast spatial resolution(5,6) 
เป็นกำรตรวจวัดควำมสำมำรถของเครื่องเอ็มอำร์ไอในกำรแยกรำยละเอียดวัตถุขนำด

เล็กเมื่อ Contrast-to-noise ratio สูง บำงครั้งเรียกว่ำ “Limiting high-contrast spatial 
resolution” 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรแยกควำมเปรียบต่ำงที่มำกของภำพจำก                              

เครื่องเอ็มอำร์ไอ  

วิธีกำร 
เล ือกภำพสไลด ์ที ่ 1 ตรงต ำแหน ่ง resolution insert แล ้วท ำกำรขยำยภำพด้วย
ก ำล ังขยำยระหว ่ำง 2-4 เท ่ำของภำพ ดังรูปที่  9 ให้พิจำรณำภำพ hole arrays ที่
ประกอบด้วยคู่ของ hole arrays 3 คู่ (กลุ่ม) โดยคู่ (กลุ่ม) ซ้ำยมือมีขนำด 1.1 มิลลิเมตร คู่ 
(กลุ่ม) กลำงมีขนำด 1.0 มิลลิเมตร และ คู่ (กลุ่ม) ขวำมือมีขนำด 0.9 มิลลิเมตร แต่ละคู่ 
(กลุ่ม) ประกอบด้วย upper left hole array (UL) และ lower right hole array (LR) 
ต ำแหน่งขวำและซ้ำยตำมขวำมือและซ้ำยมือของผู้ท ำกำรวัด โดย UL และ LR จะมี 1 hole 
ซ้อนทับกันที่มุมที่พบกัน เมื่อ UL จะเป็นกำรบอก resolution ในทิศทำงขวำไปซ้ำย (right 
to left direction) และ RL จะเป็นกำรบอก resolution ในทิศทำงบนไปล่ำง (top to 
bottom direction) โดยที่ UL จะมีแถว 4 แถวที่แต่ละแถวมี 4 hole ดังรูปที่ 10  

 

            
 

รูปที่ 9  แสดงภำพขยำยของ hole array ของภำพสไลด์ที่ 1 

 

 

รูปที่ 10 แสดงภำพของ 1 คู ่(กลุ่ม) ของ hole arrays 

resolution insert 
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ท ำกำรปรับภำพด้วย window width และ window level จนสำมำรถเห็น hole แยกออก
จำกกันให้ชัดเจนที่สุดเท่ำท่ีจะท ำได้ 

กำรวิเครำะห์ 
- คู่ของ hole array ขนำด 1.1 และ 1.0 mm ต้องแยกออกจำกกันชัดเจน ทัง้สอง 

direction และสอง series 
- เงื่อนไขกำรผ่ำนเกณฑท์ี่ก ำหนดคือ 

1. High Contrast Resolution ต้องไม่เกิน 1.0 mm  
 2. ACR series, T1 และ T2 ต้องผ่ำนทั้ง UL และ LR หรือ 
 3. Site series, T1 และ T2 ต้องผ่ำนทั้ง UL และ LR 
 

หมำยเหตุ :  
       ถ้ำค่ำที่วัดได้ไม่อยู่ในเกณฑ์ ให้พิจำรณำ Excessive image filtering โดยต้องท ำ

กำรปิด image filtering หรือตั้งค่ำ image filtering ในระดับต่ ำสุด นอกจำกนี้แล้ว eddy 
current ก็อำจเป็นสำเหตุของกำรไม่ผ่ำนกำรทดสอบเช่นกัน ซึ่งต้องให้วิศวกรจำกบริษัทมำ
ปรับแก้กำรชดเชยค่ำของ eddy current 

     

4.4 กำรตรวจสอบ Slice thickness accuracy(5, 6, 9) 
            เป็นกำรตรวจสอบควำมหนำของสไลด์ว่ำมีควำมหนำตรงตำมที่ก ำหนดหรือไม่ 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือตรวจสอบว่ำขนำดของสไลด์ ตรงตำมเทคนิคท่ีตั้งหรือไม่ 

วิธีกำร 
 -  เลือกภำพสไลด์ที่ 1 ขยำยภำพ ramp หรือภำพควำมหนำสไลด์ (Slice thickness image) 

ทีม่ี ramp บล็อกขนำด 1 มิลลิเมตร วำงตัดกัน (crossed) โดย ramp อันหนึ่งจะมีควำมชัน
เป็นค่ำลบอีกอันมีควำมชันเป็นค่ำบวกอยู่ภำยในหุ่นจ ำลอง โดยให้ขยำยภำพด้วยก ำลังขยำย
ระหว่ำง 2-4 เท่ำของภำพ ดังรูปที่ 11 

 

 

รูปที่ 11 แสดงภำพสไลด์ที่ 1 ตรงต ำแหน่งวัด Slice thickness accuracy 
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-   ปรับภำพด้วย window level เพ่ือให้เห็นภำพสัญญำณของ ramp ชัดเจนที่สุด ซึ่งภำพ
สัญญำณของ ramp จะมีค่ำต่ ำกว่ำสัญญำณของน้ ำโดยรอบ โดยปกติจะปรับ window 
width ให้แคบ แล้ววำง ROI (Region of Interest) รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำหรือรูปวงรีถ้ำเครื่อง
ไม่มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำตรงกลำงต ำแหน่งภำพสัญญำณของ ramp ดังรูปที่ 12  บันทึก
ค่ำเฉลี่ยสัญญำณ  (mean signal values) ของทั้ง 2 ramp ถ้ำผลต่ำงของค่ำเฉลี่ยสัญญำณ
ทั้งสอง ramp ต่ำงกัน 20% แสดงว่ำต้องมี ROI ใดวำงนอกพ้ืนที่ ramp แล้วท ำกำร
ค ำนวณหำค่ำสัญญำณเฉลี่ย ( X ) และค่ำครึ่งค่ำของสัญญำณเฉลี่ย ( X /2) บำงเครื่อง            
เอ็มอำร์ไอ จะตั้งค่ำพิกซึล (pixel value) 1024 เป็นค่ำ level เท่ำกับศูนย์ จึงต้องรวมเข้ำ
ไปในกำรคิดค่ำครึ่งค่ำของสัญญำณเฉลี่ยด้วย 

 

 
ก. ภำพกำรวำง ROI ตรงกลำงต ำแหน่งสัญญำณทั้ง 2 ramp 

 

 
 

ข. ตัวอย่ำงภำพสัญญำณ ramp ที่ได้จำกเครื่อง MRI และ 
           ต ำแหน่งวำง ROI ตรงสัญญำณ ramp  

 

รูปที่ 12  แสดงกำรวำง ROI ตรงกลำงต ำแหน่งภำพสัญญำณ ramp 

 

  -    ปรับภำพด้วย window level เท่ำกับ ครึ่งค่ำของสัญญำณเฉลี่ย ที่หำได้และปรับ      
       ภำพด้วย window width ให้น้อยที่สุด  
-    ท ำกำรวัดระยะทำงของ ramp ทั้งเส้นบน (top) และเส้นล่ำง (bottom)  ดังรูปที่ 13 

        บันทึกค่ำที่วัดได้ และค ำนวณค่ำ Slice thickness accuracy  
 

 

 
 

ก. ภำพกำรวัดระยะทำงของ ramp ทั้งสองเส้น 

 

 

top  

bottom  

ROI  

ROI  
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ข. ตัวอย่ำงภำพกำรวัดระยะทำงของ ramp ทั้งสองเส้นจำกเครื่องเอ็มอำร์ไอ 

รูปที่ 13  แสดงกำรวัดระยะสัญญำณภำพ ramp ทั้งเส้นบนและเส้นล่ำง 

 

กำรวิเครำะห์ 
-  น ำค่ำที่วัดได้มำค ำนวณตำมสมกำร  

              Slice thickness accuracy = 0.2 x (top x bottom) / (top + bottom) 
-  ค่ำ Slice thickness accuracy ถ้ำเป็น ACR series ควรไม่เกิน 5.0 ± 0.7 มิลลิเมตร หำก

เกิน ± 1.0 มิลลิเมตร ถือว่ำตกเกณฑ์มำตรฐำน ถ้ำค่ำใดค่ำหนึ่งใน ACR series เกิน ± 1.0 
มิลลิเมตร ให้ทดสอบใน Site series ต่อโดยค่ำที่วัดได้ของ Site series ทั้งสองต้องไม่เกิน 
5.0 ± 1.0 มิลลิเมตร และถ้ำกำรวัดจำก Site series ผ่ำนถือว่ำผ่ำนเกณฑ์   

หมำยเหตุ :  
ถ้ำ RF amplifier ไม่เป็นเชิงเส้นจะท ำให้รูปร่ำงของ RF pulse ผิดปกติ (distorted) รวมทั้ง

กำรไม่ได้สอบเทียบ gradient และควำมบกพร่องเนื่องจำกกำรท ำงำนส่วน gradient 
switching (poor gradient) เป็นเหตุให้ผลกำรทดสอบไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
 

 

 4.5  กำรตรวจสอบ Slice position accuracy(5, 6) 
  เป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของต ำแหน่งที่ต้องกำรเลือกสแกน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องของต ำแหน่ง   

วิธีกำร  
- เลือกภำพสไลด์ที่ 1 จะมีภำพสัญญำณลิ่มวำงท ำมุมตัดกัน 45 องศำ (crossed wedges) 

ปรำกฏเป็นแท่งแนวแกนตั้ง (vertical bar) แถบสีด ำติดกันสองแถบอยู่ด้ำนบนของภำพ
หุ่นจ ำลองขนำดควำมยำวเท่ำกัน ถ้ำภำพแท่งแนวแกนตั้งของสัญญำณลิ่มมีควำมยำว
แตกต่ำงกัน เช่น ถ้ำแท่งด้ำนขวำมือผู้ท ำกำรตรวจสอบยำวกว่ำด้ำนซ้ำยแสดงว่ำต ำแหน่ง
สแกนอยู่เหนือกว่ำต ำแหน่งจริงหำรสอง แต่ถ้ำแท่งด้ำนซ้ำยมือผู้ท ำกำรตรวจสอบยำวกว่ำ
แสดงว่ำต ำแหน่งสแกนอยู่ต่ ำกว่ำต ำแหน่งจริงหำรสอง ตำมรูปที่ 14 ก. และ ข. วำง ROI 
วงกลมตรงต ำแหน่งน้ ำกลั่นในภำพหุ่นจ ำลอง ตำมรูปที่ 14 ค. และ ง. แล้วท ำกำรวัด
สัญญำณเฉลี่ยของน้ ำและบันทึกค่ำ ขยำยภำพแท่งแนวแกนตั้งด้วยก ำลังขยำย ระหว่ำง 2-4 
เท่ำของภำพ โดยภำพของแท่งแนวแกนตั้งนี้จะสำมำรถปรำกฏได้ในสำมลักษณะ ดังตำรำง 
ที่ 2 

top  

bottom  
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ก. ภำพแถบสัญญำณลิ่มที่แถบ          ข. ภำพแถบสัญญำณลิ่มที่แถบ 
     ด้ำนขวำยำวกว่ำด้ำนซ้ำย                 ด้ำนซ้ำยยำวกวำ่ด้ำนขวำ 
 
 

        
 

    ค. ภำพกำรวำง ROI ตรงต ำแหน่งสัญญำณน้ ำ      ง. ภำพขยำยต ำแหน่งวำง ROI  

รูปที่ 14 แสดงกำรวำง ROI ตรงต ำแหน่งภำพสัญญำณน้ ำในภำพสไลด์ที่ 1 

-  ปรับภำพด้วย window width จนเห็นขอบของแท่ง (bar) ชัดเจน โดยใช้ window width 
แคบหรือต่ ำ และปรับภำพด้วย window level ที่ครึ่งหนึ่งของภำพสัญญำณน้ ำที่วัดได้ 

-  วัดระยะของแท่งที่มีควำมยำวแตกต่ำงกันและบันทึกค่ำ 
-  เลือกภำพสไลด์ที่ 11 โดยขยำยภำพแท่งแนวแกนตั้ง ด้วยก ำลังขยำยระหว่ำง 2-4 เท่ำของ

ภำพ แล้ววัดระยะของแท่งที่มีควำมยำวแตกต่ำงกันและบันทึกค่ำ 

    หมำยเหตุ : กำรบันทึกค่ำ ตำมควำมหมำยค่ำกำรวัดระยะในตำรำงที่ 2 
 
 

 

vertical bar  

water  
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ตำรำงที่ 2  แสดงรูปภำพ ลักษณะของแท่งแนวแกนตั้งที่ปรำกฏ และควำมหมำยค่ำกำรวัดระยะ 

รูปภำพแท่งแนวแกนตั้งท่ีปรำกฏ ลักษณะ ควำมหมำยค่ำกำรวัดระยะ 
 
 
 

สมมำตร คือ 
เสมอท้ังซ้ำยและขวำ 

L = 0 

 
 
 

ด้ำนขวำยำวกว่ำ 
เรียกว่ำ right bar 

+L 

 
 
 

ด้ำนซ้ำยยำวกว่ำ 
เรียกว่ำ Left bar 

-L 

 

กำรวิเครำะห์ 
    จำกกำรวัดแท่งแนวตั้งในภำพสไลด์ที่ 1 และ 11  ค่ำที่ได้ต้องไม่เกิน ± 5 มิลลิเมตร แต่ถ้ำ

ค่ำในสไลด์ที่ 11 ต่ำงกันเกิน ± 4 มิลลิเมตร จะมีผลท ำให้ กำรทดสอบ Low Contrast 
Detectability ไม่ผ่ำน    

หมำยเหตุ :  
     สำเหตุที่พบบ่อยที่ท ำให้กำรทดสอบนี้ไม่ผ่ำนมำจำกกำรจัดวำงแฟนทอมไม่ถูกต้อง ซึ่ง

สังเกตได้จำกกำรวำงต ำแหน่งของสไลด์ที่ 1 และ 11 ไม่อยู่ตรงจุดยอดของ crossed-wedge และ
ควำมผิดพลำดจำกส่วนนี้อำจน ำไปสู่ควำมผิดพลำดในกำรทดสอบอ่ืนด้วย  
   ถ้ำค่ำควำมแตกต่ำงจำกสไลด์ที่ 1 และ 11 ไปในทิศทำงเดียวกันและมีควำมแตกต่ำงใน
ขนำดที่ใกล้เคียงกัน อำจมีสำเหตุควำมบกพร่องจำกกลไกกำรเลื่อนเตียง 

นอกจำกนี้สำเหตุที่ท ำให้กำรทดสอบไม่ผ่ำนเกณฑ์อำจเกิดจำกกำรสอบเทียบ gradient 
ไม่ถูกต้อง หรือควำมสม่ ำเสมอของสนำมแม่เหล็ก (B0) ไม่ดีพอ อย่ำงไรก็ตำมในทำงปฏิบัติ กำร
ทดสอบท่ีไม่ผ่ำนเกณฑ์ อำจเกิดจำกหลำยสำเหตุดังกล่ำวข้ำงต้นร่วมกันได้ 

 

 4.6  กำรตรวจสอบ Percent image uniformity(5, 6, 8) 
     เป็นกำรตรวจสอบควำมสม่ ำเสมอของสนำมแม่เหล็กจำกเครื่องเอ็มอำร์ไอ ด้วยภำพที่สแกนตรง

ต ำแหน่งน้ ำหรือสำรละลำยขนำดใหญ่ในหุ่นจ ำลองที่วำงอยู่ใน coil ส ำหรับตรวจศีรษะ หำกพบไม่ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนอำจเกิดจำกควำมบกพร่องของ coil ส ำหรับตรวจศีรษะหรือระบบรับ-ส่งควำมถ่ีวิทยุ 

วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือตรวจสอบควำมสม่ ำเสมอของสนำมแม่เหล็กจำกเครื่องเอ็มอำร์ไอ 

วิธีกำร 
- เลือกภำพสไลด์ที่ 7 วำง ROI ขนำดประมำณ 195–205 ตำรำงเซนติเมตร (19,500 ถึง 

20,500 ตำรำงมิลลิเมตร : Large ROI ) ตรงกลำงภำพ ดังรูปที่ 15 

+L 

-L 

L = 0 
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รูปที่ 15  แสดงกำรวำง ROI ในภำพสไลด์ที่ 7 

 

-  ท ำกำรปรับ window width น้อยสุดและปรับ window level จนกระทั่งบริเวณในพ้ืนที่ 
ROI เป็นสีขำว จำกนั้นให้ปรับ window level จนกระทั่งเห็นเป็นจุดสีด ำ ขนำดประมำณ 
1 ตำรำงเซนติเมตร ภำยในวง ROI ขนำดใหญ่ สร้ำง ROI ขนำดประมำณ 1 ตำรำง
เซนติเมตร (Small ROI) แล้วน ำไปวำงตรงต ำแหน่งจุดด ำและขำว ดังรูปที่ 16  และบันทึก
ค่ำสัญญำณท่ีวัดได้  

 
 

รูปที่ 16 แสดงกำรวำง Small ROI บนภำพสัญญำณต่ ำ (lowest signal) 

 

- ปรับ window level จนกระทั่งพ้ืนที่สีขำวลดลงขนำดประมำณ 1 ตำรำงเซนติเมตรแล้วย้ำย 
Small ROI วำงตรงต ำแหน่งจุดขำวและด ำ ดังรูปที่ 17   
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รูปที่ 17  แสดงกำรวำง  Small ROI บนภำพสัญญำณสูง (highest signal) 

 

กำรวิเครำะห์  
- ค ำนวณค่ำ Percent image uniformity (PIU) 

PIU = 100 x [1- (high – low) / (high + low)] 
-  ค่ำ Percent image uniformity :   
    PIU > 85 % ส ำหรับเครื่องเอ็มอำร์ไอที่มีสนำมแม่เหล็กน้อยกว่ำ 3 T 

        PIU > 80 % ส ำหรับเครื่องเอ็มอำร์ไอที่มีสนำมแม่เหล็ก 3 T 

หมำยเหตุ :  
โดยทั่วไป Phase array coil จะมี uniformity น้อยกว่ำ Quadrature coil เนื่องจำก

ประกอบด้วย coil หลำยชิ้น ดังนั้นถ้ำสถำนที่ใดมีกำรใช้ Head coil แบบ Phase array coil 
ต้องมีกำรเปิดโหมดกำรแก้ค่ำ intensity ด้วย เช่น SCIC, PURE, CLEAR, Normalize, and Pre-
scan normalize     

 
 

 4.7  กำรตรวจสอบ Low contrast detectability(5, 6) 
        เป็นกำรตรวจสอบควำมสำมำรถที่มองเห็นหรือแยกภำพวัตถุที่มีควำมเปรียบต่ำงต่ ำของภำพเอ็ม
อำร์  ส ำหรับหุ่นจ ำลองจะมีชุดของวัตถุท่ีมีควำมเปรียบต่ำงต่ ำที่มีขนำดและควำมเปรียบต่ำงต่ำงกันเพ่ือใช้
ในกำรตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรแยกภำพที่มีควำมเปรียบต่ำงต่ ำของ                         
เครื่องเอ็มอำร์ไอ 
 

 วิธีกำร 
- เลือกภำพสไลด์ที่ 11 ภำยในสไลด์จะมีลักษณะเป็นวงกลม 10 กลุ่ม (spoke) กลุ่มละ 3 วง 

(disks)  ดังรูปที่ 18  โดยมีเปอร์เซ็นต์ควำมเปรียบต่ำงเท่ำกับ 5.1% และ ภำพสไลด์ที่ 8, 
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9, 10 จะมีเปอร์เซ็นต์ควำมเปรียบต่ำงเท่ำกับ 1.4%, 2.5%, และ 3.6% ตำมล ำดับ และ 
แต่ละ spoke จะมีขนำดของ disks เริ่มจำก 7.0 มิลลิเมตร ที่ต ำแหน่ง 12 นำฬิกำ ลดลง
เรื่อย ๆ จนถึง 1.5 มิลลิเมตร ตำมจ ำนวน spoke ทั้งหมด 10 กลุ่ม 

- ปรับภำพด้วย window width และ window level ให้เห็นภำพวงกลมแยกจำกพ้ืนหลัง 
(background) ให้ชัดที่สุด จำกนั้นนับจ ำนวนกลุ่มวงกลมที่เห็นโดยนับจำก 12 นำฬิกำ                      
มำทำงขวำมือเป็นกลุ่มที่ 1 

- เลือกภำพสไลด์ที่ 10, 9 และ 8 โดยท ำตำมภำพสไลด์ที่ 11 
- รวมจ ำนวนกลุ่ม (spoke) ที่นับได้ในแต่ละสไลด์ (8-11) บันทึกค่ำที่ได้ 

  
 

        ก. ภำพวงกลม 10 กลุ่ม (spoke) 
 

 
 

ข. ภำพขยำยต ำแหน่ง วงกลม 10 กลุ่ม (spoke) ที่ได้จำกกำรสแกนด้วยเครื่องเอ็มอำร์ไอ 

รูปที่ 18 แสดงภำพ Low contrast ซึ่งมีภำพวงกลม จ ำนวน 10 กลุ่ม 
 

กำรวิเครำะห์ 
ค่ำ Low contrast detectability  

1) เครื่องเอ็มอำร์ไอที่มีสนำมแม่เหล็กน้อยกว่ำ 3 T  
     ≥ 7 กลุ่ม (ACR series หรือ Site series อันใดอันหนึ่งผ่ำนเกณฑ์ถือว่ำผ่ำน โดยต้อง 
      ผ่ำนทั้ง T1 และ T2) ส ำหรับ MRI ที่มีสนำมแม่เหล็กน้อยกว่ำ 3 T 
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2)   เครื่องเอ็มอำร์ไอที่มีสนำมแม่เหล็กเท่ำกับ 3 T  

    ≥ 37 (ACR series หรือ Site Series อันใดอันหนึ่งผ่ำนเกณฑ์ถือว่ำผ่ำน  
    ต้องผ่ำนทั้ง T1 และ T2 

 

4.8  กำรตรวจสอบ Percent – signal ghosting(5,6) 
         เป็นกำรตรวจหำระดับของภำพซ้อนหรือควำมผิดปกติบนสัญญำณภำพจำกเครื่องเอ็มอำร์ไอ                          
โดย ghosting จะสังเกตได้ดีที่สุดจำกพ้ืนหลัง background ซึ่งไม่ควรมีค่ำสัญญำณ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือหำควำมผิดปกติของสัญญำณภำพจำกเครื่องเอ็มอำร์ไอ 

วิธีกำร 
-  เลือกภำพสไลด์ที่ 7 ACR T1  แล้ววำง ROI วงกลม ขนำดพ้ืนที่ประมำณ 195 - 205 ตำรำง

เซนติเมตร หรือหำกไม่มี ROI วงกลม สำมำรถใช้ ROI สี่เหลี่ยม โดยมีพ้ืนที่ประมำณ 130-
140 ตำรำงเซนติเมตร (13,000-14,000 ตำรำงมิลลิเมตร) วำงตรงกลำงภำพ (ไม่รวมภำพ
สี่เหลี่ยมสีด ำบนภำพแฟนทอม) บันทึกค่ำสัญญำณ (Large ROI) 

- วำง ROI วงรีหรือสี่เหลี่ยมที่มีอัตรำส่วนควำมยำวต่อควำมกว้ำงไม่เกิน 4:1 โดยมีพ้ืนที่ 10 
ตำรำงเซนติเมตร (1,000 ตำรำงมิลลิเมตร) บริเวณขอบทั้งสี่ด้ำนของ FOV ต้องวำงไม่ให้
ติด/ทับขอบของภำพหุ่นจ ำลองหรือขอบของพ้ืนหลัง ดังรูปที่ 19 บันทึกค่ำสัญญำณเฉลี่ย 
ROI ที่ได้ทั้งสี่วง 

 

รูปที่ 19 แสดงกำรวำง ROI บริเวณขอบทั้งสี่ด้ำนของภำพ 

กำรวิเครำะห์ 
- น ำผลที่ได้มำค ำนวณตำมสมกำร  

  ghosting ratio =  [(top + btm) - (left + right) / (2 x large ROI)]  
-   ค่ำ Percent–signal ghosting หรือ ghosting ratio ต้องไม่เกิน 0.025 (2.5%)   

 
 
 

  4.9  กำรตรวจสอบ Signal to noise ratio (SNR)(5, 7) 
 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือตรวจสอบอัตรำส่วนของสัญญำณภำพกับสัญญำณรบกวน (noise) ที่เกิดขึ้น 
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วิธีกำร 
- ใช้ Body coil ในกำรสแกนแฟนทอม โดยตั้งพำรำมิเตอร์ T1 แต่ให้ FOV เป็นสองเท่ำของ

ขนำดแฟนทอม    
- ปิดโหมดกำรแก้ค่ำ intensity และ Gradient distortion  
- เลือกภำพสไลด์ 7 ซึ่งเป็นภำพที่ไม่มีสิ่งใดอยู่ภำยในภำพ วำง ROI วงกลมขนำดพื้นที่

ประมำณ 75 % เพ่ือหำค่ำ mean signal ROI (บริเวณต ำแหน่งที่มีสำรละลำยนิเกิล
คลอไรด์) ดังรูปที่ 19 บันทึกค่ำ (mean signal ROI)  

- หำค่ำ Noise โดยวำง ROI บนพ้ืนหลังนอกภำพแฟนทอม (air ROI) ทั้งสองด้ำนตำมแนว 
frequency encoding ให้ขนำด ROI ใหญ่ที่สุดเท่ำที่ท ำได้แต่ต้องหลีกเลี่ยงบริเวณที่มี 
artifact เช่น RF leakage หรือ signal truncation เป็นต้น  อำจใช้ low window 
width และปรับ window level ช่วยเพ่ือกำรตรวจหำบริเวณที่มี artifact ROI ดังรูปที่ 
20 บันทึกค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (SD1 = 1σ และ SD2 = 2σ )  ROI ควรมีขนำดไม่ต่ ำ
กว่ำ 1,000 พิกซึล ในกรณีที่บริเวณ artifact free มีขนำดเล็กกว่ำ 1,000 พิกซึล อำจ
แบ่งเป็น หลำยๆ ROIs ไดโ้ดยต้องมีขนำดใกล้เคียงกัน 

  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                       

รูปที่ 20 แสดงภำพสไลด์ที่ 7 และกำรวำง mean signal ROI และ air ROI                                                         
บริเวณพ้ืนที่ที่ต้องกำรวัดสัญญำณ 

กำรวิเครำะห์ 
น ำผลที่ได้มำค ำนวณตำมสมกำร  

air

S
SNR

σ
  

 

เมื่อ S   คือ  ค่ำสัญญำณเฉลี่ย (mean signal ROI)        
     airσ คือ  ค่ำเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน                      

                        (SDair) หำจำก σair = √(σ1
2 + σ2

2 + ... σ𝑛
2)/n 

 

ถ้ำบริเวณของ ROIair ปรำศจำก artifact ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง Sair กับ airσ  ใน ROI        
ใด ๆ ส ำหรับ single coil channel ตำมทฤษฎีควรเป็นดังสมกำรข้ำงล่ำง 

sair= (1.913)σair 

B.G.3 
 

S.D.1 

       S.D.2 

B.G.4 mean signal 
ROI 

air ROI 
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ถ้ำไม่เป็นดังสมกำรข้ำงบน ให้ลองขยับต ำแหน่งดู อย่ำงไรก็ตำมเครื่องบำงยี่ห้ออำจไม่
สำมำรถปิดโหมดกำรชดเชยค่ำต่ำง ๆ ได ้ดังนั้นจึงไม่สำมำรถใช้สมกำรดังกล่ำวได้ 

ในกำรกรณีท่ี airσ  มีค่ำต่ ำมำก (ต่ ำกว่ำ 4) อำจก่อให้เกิดควำมผิดพลำดที่มำจำก Signal 
truncation จำกกำร Digitization ได้ กำรแก้ไขท ำได้โดย ลดขนำด voxel ลง (โดยกำรลด slice 
thickness หรือเพ่ิมขนำด matrix) หรือ ลด TR ลง หรือ เพ่ิม receive bandwidth ให้มำกขึ้น 
กำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวอำจต้องใช้หลำยวิธีร่วมกัน  

หมำยเหตุ :                
สิ่งที่ควรระวังในกำรหำค่ำ SNR คือ กำรวำง ROIair เนื่องจำกเป็นตัวหำรในสมกำรควำม

ผิดพลำดในส่วนนี้จึงมีผลต่อควำมถูกต้องของค่ำ SNR มำก ค่ำ SNR ที่วัดได้ควรมีค่ำตั้งแต่ 20 
ขึ้นไป   

 

5. วิธีกำรตรวจสอบห้องเอ็มอำร์ไอ 

    กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของห้องเอ็มอำร์ไอ (2) 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือวัดควำมเข้มสนำมแม่เหล็กของห้องเอ็มอำร์ไอ 

อุปกรณ์ 
เครื่องวัดควำมเข้มสนำมแม่เหล็ก (Gauss meter) 

 วิธีกำร 
วัดควำมเข้มสนำมแม่เหล็ก ที่ต ำแหน่งบริเวณควบคุม (Control access area) คือ พ้ืนที่
รอบระบบเอ็มอำร์ ในบริเวณ Zone III ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับห้องเครื่องเอ็มอำร์ไอ 
(Scanner) เช่น ผนังห้องเครื่องเอ็มอำร์ไอที่ติดกับห้องอ่ืน ทำงเดิน ห้องควบคุมเครื่องเอ็ม
อำร์ไอ โดยวัดควำมเข้มสนำมแม่เหล็กอย่ำงน้อยที่ต ำแหน่งกระจกช่องมองผู้ป่วย (1), 
บริเวณเครื่องควบคุม (2) และประตูห้องเอ็มอำร์ไอ (ปิด) (3) เป็นต้น ดังรูป 21  
 

กำรวิเครำะห์ 
ควำมเข้มสนำมแม่เหล็กจะต้องไม่เกิน 0.5 mT 
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รูปที่ 21 แสดงตัวอย่ำงแผนผังห้องเอ็มอำร์ไอ 
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ภำคผนวก 

กำรเตรียมสำรละลำยโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 

 กำรเตรียมสำรละลำยโซเดียมคลอไรด์เพ่ือเติมลงในแฟนทอมเอซีอำร์ โดยให้ได้ โซเดียมคลอไรด์ 
75 มิลลิโมล (mM) 
 

กำรเตรียมสำรละลำยจำกสำรที่ใช้ตัวท ำปฏิกิริยำ (reagent) เป็นของแข็ง(11)  
 

 Molarity หรือ Molar (M) = จ ำนวนโมล (mol) ของตัวถูกละลำยที่ละลำยอยู่ใน 
       สำรละลำย 1 ลิตร (liter=L) 

     1 M   = 1 โมลของตัวถูกละลำยที่ละลำยอยู่ในสำรละลำย 1 ลิตร 
    75 mM = 0.075 M = 0.075 โมลของตัวถูกละลำยที่ละลำยอยู่ในสำรละลำย 1 ลิตร 
 

    น้ ำหนัก กรัม (g) = จ ำนวนโมล x น้ ำหนักโมเลกุล 
   โมเลกุลของโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) = 23 + 35 = 58 
นั่นคือ ในสำรละลำย 1000 mL ต้องกำรเนื้อสำร NaCl 0.075 mol = 0.075 x 58 = 4.35 g 
 

ถ้ำต้องกำรเตรียม NaCl 0.075 M ในสำรละลำย 100 mL ดังนี้ 
 ในสำรละลำย 1000 mL ต้องกำรเนื้อสำร NaCl 0.075 mol = 0.075 x 58 g 

  ในสำรละลำย 100 mL ต้องกำรเนื้อสำร NaCl 0.075 mol = 
1000

100580.075   = 0.435 g  

  
สรุป จะต้องชั่งโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 4.35 กรัม ละลำยในน้ ำกลั่น ให้มีปริมำตรครบ   
 1000 มิลลิลิตร หรือ 
 ชั่งโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 0.435 กรัม ละลำยในน้ ำกลั่น ให้มีปริมำตรครบ   
 100 มิลลิลิตร  
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ดัชน ี

A 
 

axial · 7 
Axial · 17 
 

C 
 

Control access area · 7, 13, 15, 36 
 

E 
 

Echo Time · 7 
Emergency field shut down unit · 7, 12, 13 
 

F 
 

Field Of View (FOV) · 7, 17, 33 
Frequency · 7, 8 
 

G 
 

Gradient magnetic field subsystem · 7 
 

I 
 

Isocenter · 7 
 

L 
 

Larmor frequency · 7 
Longitudinal relaxation time (T1) · 7, 15 
 

M 
 

Magnetic field gradient · 8 
Magnetic field Homogeneity · 8 
medical supervision of patients · 12 
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N 
 

Noise · 8, 15, 34 
 

P 
 

Pluse sequence · 8 
Pulse sequence · 17 
 

Q 
 

Quench · 8 
 

R 
 

Radio Frequency (RF) · 8, 9 
Receiver coil · 8, 13 
Repetition time (TR) · 8 
Resonance · 8 
RF · 13 
Routine monitoring or Routine patient monitoring · 8, 12 
 

S 
 

Shim coils · 9 
Signal-to-Noise Ratio (S/N, SNR) · 9, 15, 34 
Slice Thickness · 9, 14 
Superconductive magnet · 7, 8, 9, 12 
 

T 
 

T1 · 17 
Tesla (T) · 9, 15, 36 
TR · 17 
Transceiver coil · 9, 17 
Transmitter coil · 9 

Transverse relaxation time (T2) · 9 
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