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ภาพถายหัวใจ  สภาวะพัก และ สภาวะออกกําลังกาย    

 
  

         ประกอบดวยสารเคมี  +  สารกัมมันตรังสีเปนสารที่มีโครงสรางและคุณสมบัติ

ที่เหมาะสม  

 
   คุณสมบัติของสารเภสัชรังส ี

สารเภสัชรังสี   

การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจขาดเลือดโดยใชสารเภสัชรังสี 

       1  เมื่อเขาไปในรางกายจะไมมีผลตอองคประกอบของรางกายหรือขบวนการ

ทางชีวเคมีของรางกาย  

       2  เปนสารที่มีอายุสั้นเมื่อตรวจเสร็จไดผลสมบูรณก็จะสลายตัว   ผูปวยไดรับ

รังสีนอย    

       3  เกิดอาการขางเคียงหรืออาการที่ไมพึงประสงคนอยมาก  จึงมีความ

ปลอดภัยสูง 
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หลักการตรวจ 

 

 
 

            หัวใจเปนอวัยวะที่มีความตองการออกซิเจนสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับอวัยวะอ่ืนๆ

ในรางกายเมื่อรางกายตองการออกซิเจนมากข้ึนกลามเนื้อหัวใจก็มีความตองการ

มากข้ึนโดยการขยายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจใหใหญข้ึน  แตผูปวยที่มีภาวะ

หลอดเลือดหัวใจตีบตนั  ความสามารถในการขยายตัวของหลอดเลือดจะลดลง   

เมื่อฉีดสารเภสัชรังสีเขาหลอดเลือดสารจะกระจายไปสูเซลลกลามเนื้อหัวใจ  

บริเวณที่มีเลือดมาเลี้ยงนอยก็จะจับสารเภสัชรังสีไดนอย  บริเวณที่มีเลือดมาเลี้ยง

มากก็จะจับสารไดมาก  นอกจากนี้การจับสารเภสัชรังสีจะจับในบริเวณกลามเนื้อ

หัวใจที่ยังมีชีวิตอยูเทานั้น  สวนบริเวณที่กลามเนื้อหัวใจตายจะไมจับสาร 

 

          ในผูปวยที่มีหลอดเลือดโคโรนารีตีบไมมากคือนอยกวารอยละ 85 อาจไมพบ

ความผิดปกติ  ถาฉีดสารเภสัชรังสีในสภาวะพัก  (Resting   stage) เนื่องจากผูปวย

อาจไมมีอาการของกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด แตเมื่อออกกําลังกาย ผูปวยจะมี

อาการของกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเกิดข้ึน เชน อาการเจ็บหนาอก ซ่ึงถาฉีดสาร

เภสัชรังสีในขณะนั้นก็จะสามารถตรวจพบบริเวณที่มีกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดได 
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ดังนั้นในการตรวจจะแบงเปน 2 ระยะ คือ 
1. ตรวจในสภาวะออกกําลังกาย (Exercise stage) 

2. ตรวจในสภาวะพัก (Resting stage) 

                                                 

 

การตรวจโดยใชเคร่ืองออกกําลังกายแบบสายพาน    (Treadmill) 

ลักษณะของเครื่องทดสอบ 
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การตรวจในสภาวะออกกําลังกาย 

สวนประกอบสําคัญของเครื่อง 

1. สายพาย เมื่อเคร่ืองทํางานจะเลื่อนไปตามความเร็วที่เคร่ืองกําหนด 

2. ราวจับ  มีทั้งดานหนา และดานขาง ใชจับพยุงตัว 

3. ปุมฉุกเฉิน  เมื่อกดสายพานจะหยุดหมุน 

 



 หลักการทํางาน 
 

        เมื่อเคร่ืองทํางาน  สายพานจะหมุนดวยความเร็วตามที่กําหนด  ซ่ึงมีหลาย

ระดับตามความเหมาะสมของผูปวยแตละรายโดยแพทยโรคหัวใจจะเปนผูเลือก    

ในระยะเร่ิมแรกความเร็วจะนอยและจะเพ่ิมความเร็วและความเอียงข้ืนเร่ือยๆทุก 3 

นาทีตามโปรแกรมที่กําหนด 

 

   วิธีการเดินบนเครื่องออกกําลังกาย 
 

1. เดินตัวตรง  หลังไมงอหรือโคง  
2. มือจับราวจับของเคร่ืองวิ่ง  ระวังอยาใหถูกปุมฉุกเฉินเพราะจะทําให

เคร่ืองหยุดทํางาน 

3. หนามองตรง  ถากมหนามองสายพานนานๆจะทําใหเวยีนศีรษะ   

4. เดินใหสัมพันธกับความเร็วของเคร่ือง 
 

ทาเดินท่ีถูก                        ทาเดินท่ีผิด 
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จะตองออกกําลังกายนานเทาไร? 
        ความสามารถของการตรวจพบความผิดปกติ ข้ึนอยูกับวาผูปวยออกกําลัง
กายไดมากเทาใด ถาเปนไปไดควรใหอัตราการเตนของหัวใจถึงเปาหมาย คือ 220-

อายุ (ป) หรืออยางนอยรอยละ 85 ของคาเปาหมาย ยกเวน กรณีที่ผูปวยไม

สามารถทําได หรือมีคลื่นไฟฟาหัวใจผิดปกติ 
 
อาการผิดปกติอ่ืนๆที่เปนขอบงชี้ใหหยุดการทดสอบ 
        แพทยโรคหัวใจจะดูแลผูปวยอยางใกลชิดขณะทําการทดสอบ   เมื่อผูปวยมี

อาการผิดปกติก็จะหยุดการทดสอบ  ถาผูปวยมีอาการดังตอไปนี้ 

 
1. อาการ เหน่ือย หรือ เจ็บหนาอก 

2. ชีพจร และความดันโลหิตต่ํา 

3. ความดันโลหิตสูงมากเกิดอาการปวดศีรษะหรือตามัว 

4. เวียนศีรษะ หรือหนามืดคลายจะเปนลม 

5. เดินเซ เสียการทรงตัว 

6. ปวดกลามเน้ือขา  ปวดกระดูกเดินตอไมไหว 

7. เกิดอาการ  ซีด  เขียว  ผิวหนังเย็น 

 

 
 ที่ดูแลการทดสอบ 

เม่ือผูปวยเกิดอาการผิดปกตติางๆใหแจงแพทยหรือพยาบาล 
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ถาออกกําลังกายไมไดจะทําอยางไร? 
        ผูปวยที่ไมสามารถออกกําลังกายได  เชน  ภายหลังผาตัด    ผูปวยพิการแขน

ขาไมมีแรง    หรือมีแผล  ปวดขา   หรือมีขอจํากัดอ่ืนๆ     เราสามารถใชยาเพ่ือทํา

ใหมีการเปลี่ยนแปลงของเลือดท่ีไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจคลายๆกับภาวะออกกําลัง

กายได  เชน ยา  Dipyridamole   Adenosine หรือDobutamine   ยาเหลานี้ทําให

เสนเลือดท่ีไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจที่ปกติขยายตัวเพ่ิมอัตราการไหลของเลือด    แต

เสน เลือดท่ีมีความผิดปกติจะไมสามารถขยายไดทําใหเลือดไปเลี้ยงบริเวณนั้น

ลดลง เมื่อเทียบกับบริเวณที่เสนเลือดปกติ ทําใหการจับของสารเภสัชรังสีนอยกวา

บริเวณอ่ืนคลายกับภาวะที่เกิดข้ึนขณะออกกําลังกาย 
     
อาการขางเคียงท่ีอาจเกิดจากการใชยา  เชน 

          ความดันโลหิตต่ํา  เวียนศีรษะ   ปวดศีรษะ    

เจ็บหนาอก คลื่นไสอาเจียน  แตก็สามารถแกไขได 

 

 
 

ยาบางตัว  หามใช  กับผูปวยที่เปนโรค  หอบหืด  ถุงลมโปงพอง           
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   ขั้นตอนการตรวจ 
 

1. ช่ังน้ําหนัก  และวัดสวนสูง 

2. เปดเสนเลือดดําบริเวณแขนหรือหลังมือดวย   0.9%  NSS  เพ่ือเตรียมไวฉีดสาร

เภสัชรังสี 

 

 
 

3. ติดตัวรับคลื่นไฟฟาหัวใจบริเวณหนาอก 

 
 

4. ติดเคร่ืองวัดความดันโลหิตที่แขน 

5. ผูปวยออกกําลังกายตามโปรแกรมท่ีแพทยกําหนดเมื่อออกกําลังกายจนชีพจร
เตนถึงเปาหมายแพทยจะฉีดสารเภสัชรังสีผูปวยเดินตออีก 1 นาทีก็จะหยุด

การทดสอบ 

6. แพทยสังเกตอาการผูปวยจนเขาสูภาวะปกติ 
7. ผูปวยจะไดรับการตรวจสแกนหัวใจดังนี้ 
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✯ ถาใช สาร   Thallium   ผูปวยจะเขาเคร่ืองตรวจสแกนทันทีหรือไมเกิน  

10 นาทีหลังฉีด 

✯ ถาใชสาร  99m - Tc MIBI   หลังจากฉีดสารอาจใหผูปวยรับประทาน 

อาหารที่มีไขมันสูงเพ่ือจะไดภาพสแกนท่ีชัดเจน    เนื่องจากสารชนิดนี้

จะไปจับบริเวณตับและถุงน้ําดีดวยสารรังสีจะรบกวนภาพสแกนหัวใจ

ซ่ึงทําใหเกิดปญหาในการแปรผลการตรวจถาภาพถายสแกนไมชัดเจน

ผูปวยก็จะตองสแกนซํ้า   หลังจากฉีดสารชนิดนี้ประมาณ 1 ช่ัวโมง   

ผูปวยจะถายภาพสแกน 

 

 
  

8. การถายภาพสแกน  ผูปวยนอนหงายยกแขน 2 ขางเหนือศีรษะ นอนนิ่งๆอยา

เคลื่อนไหวบริเวณหนาอก    ใชเวลาตรวจ ประมาณ  30  นาที    หลังจาก

ถายภาพสแกนแลว   ถาภาพชัดเจนดีแพทยจะใหกลับได 
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 การตรวจในสภาวะพัก 
        

อาจจะตรวจในวันเดียวกับวันที่ออกกําลังกาย หรือแยกตรวจคนละวันก็ได

กอนตรวจจะใหยาขยายหลอดเลือดอมใตลิ้น   แลวจึงฉีดสารเภสัชรังสี     หลังจาก

ฉีดสารเภสัชรังสีแลวผูปวยจะไดรับการถายภาพสแกนดังนี้  

✯ ถาใชสาร   Thallium    รอ 20 นาที จึงเขาเคร่ืองสแกน 

✯ ถาใชสาร  Tc- MIBI หลังฉีดใหรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง รอ 

ประมาณ 1 ช่ัวโมงจึงเขาเคร่ืองสแกน 

 

 

 

 
  
การเตรียมตัวตรวจ       

1. งดอาหารและน้ํากอนตรวจอยางนอย 4 ช่ัวโมง 

2. งด ชา   กาแฟ   เหลา   บุหร่ี  น้าํอัดลม  กอนตรวจ 1 วัน 

3. งดยาตานเบตา ยาตานแคลเซียม (Calcium channel blocker) และไนเตรต 

ตามแพทยสั่ง  

4. ไมทาแปง หรือ โลช่ัน  บริเวณหนาอก  ในวันที่มาตรวจ  

5. นําญาติมาในวันตรวจ (หามนาํญาติที่เปนเด็ก หรือสตรีมีครรภ) 

6. ในวันที่ตองเดินบนเคร่ืองออกกําลังกาย  สวมเสื้อผาใหเหมาะกับการออก    

กําลังกาย  ถามีรองเทาออกกําลังกายใหนํามาดวย 

7. ใหนํายาที่ใชประจําทั้งหมดมาในวันที่ตรวจ 
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