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บทคัดยอ 
 
 ในการศึกษาการตรวจดวยเทคนิค Tc-99m labeled red blood cell (RBC) โดยใช ultraTag RBC kit ในผูปวย
ท่ีสงสัยวามีเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร 20 ราย ท่ีมารับการตรวจท่ีแผนกเวชศาสตรนิวเคลียร โรงพยาบาลบํารุง
ราษฎร ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2545 โดยใชประวัติผูปวย รวมกับผลการสองกลองตรวจ
ระบบทางเดินอาหาร หรือผลการตรวจหลอดเลือดทางรังสีวิทยา หรือผลการตรวจทางพยาธิวิทยาเปน gold standards 
วิเคราะหขอมูลโดยใช two by two decision matrix และคํานวณหาคาความไวและความจําเพาะของการตรวจนี้ จากการ
ศึกษาพบวาการตรวจนี้มีความไวรอยละ 87.5 และมีความจําเพาะรอยละ 91.7 สรุปวาการตรวจดวยเทคนิค Tc-99m 
labeled RBC โดยใช ultraTag RBC kit มีความไวและความจําเพาะสูง คุณภาพของภาพการตรวจมีประสิทธิภาพดี เนื่อง
จากไมพบการจับ Tc-99m pertechnetate อิสระในกระเพาะอาหารในผูปวยทุกราย 
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Abstract 
 
 Twenty patients suspected of gastrointestinal bleeding who underwent Tc-99m labeled red blood cell 
(RBC) by ultraTag RBC kit at Division of Nuclear Medicine, Bumrungrad Hospital between January 2000 and 
December 2002 were studied. The histories of patients together with either endoscopic results or angiographic 
findings or pathological reports were used as gold standards. Two by two decision matrix was used for data 
analysis and the sensitivity together with  specificity were calculated. The results show that the sensitivity and 
specificity of Tc-99m labeled RBC by ultraTag RBC kit are  87.5% and 91.7%, respectively. We conclude that 
Tc-99m labeled RBC by ultraTag RBC kit gives high percentages of sensitivity and specificity. Moreover, the 
image quality is improved because of the absence of free Tc-99m pertechnetate uptake in the stomach in all 
patients. 
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บทนํา 
 
 สิ่งที่สําคัญท่ีสุดในการรักษาผูปวยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารคือ การวินิจฉัยตําแหนงท่ีมีพยาธิสภาพ
ทําใหเกิดเลือดออก รวมท้ังแพทยจะตองวินิจฉัยวาผูปวยรายนั้นอยูในกลุมที่มีความเสี่ยงสูง (high-risk) หรือไม เพราะ
ประมาณรอยละ 85 ของผูปวยท่ีมีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารนั้น เลือดจะหยุดไดเอง(1) ดังนั้นผูปวยรอยละ 15 ท่ี
เหลือจึงเปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงสูงซึ่งตองการการรักษาอยางรีบดวน มีรายงานวากลุมท่ีมีความเสี่ยงสูงไดแก ผูปวยสูงอายุ
ท่ีมีพยาธิสภาพของอวัยวะระบบอื่น รวมท้ังผูปวยที่ไดรับการรักษาพยาธิสภาพของอวัยวะระบบอื่นอยูในโรงพยาบาลและ
ระหวางการรักษาในโรงพยาบาลนั้นเกิดภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร ซึ่งในกลุมหลังนี้มีรายงานวามีอัตราตายสูงถึง
รอยละ 70(2) 
 ในทางการแพทยแบงภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารออกเปน 2 กลุมตามตําแหนงท่ีเกิดพยาธิสภาพ คือ กลุม
ท่ีมีเลือดออกในทางเดินอาหารสวนบน และกลุมท่ีมีเลือดออกในทางเดินอาหารสวนลาง ประมาณรอยละ 80 ของผูปวย
มักเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารสวนบน(3) สาเหตุของภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารสวนบนมักเกิดจาก duodenal 
ulcers, gastric erosions, gastric ulcers, varicose และ Mallory-Weiss syndrome สวนสาเหตุของภาวะเลือดออกใน
ทางเดินอาหารสวนลางมักเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดในเยื่อบุทางเดินอาหาร เชน  angiodysplasia, 
diverticula, adenomatous neoplasms และ polyps(4) เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวาไมสามารถวินิจฉัยแยกระหวางภาวะ
เลือดออกในทางเดินอาหารสวนบนและสวนลางไดโดยอาศัยอาการและอาการแสดง โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินโรค
ของภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารนั้นมักจะเกิดเปนชวงๆ (intermittent) ทําใหวินิจฉัยตําแหนงเลือดออกไดยาก การ
ตรวจท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีสงสัยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารสวนบนคือการสองกลองตรวจระบบทางเดินอาหารสวน
บน (upper endoscopy) และในบางรายแพทยสามารถทําการรักษาพยาธิสภาพนั้นในทันทีท่ีพบความผิดปกติ เชน การ
รักษาโดยวิธี sclerotherapy สวนการสองกลองตรวจลําไสใหญในผูปวยท่ีมีอาการถายเปนเลือดนั้น พบวาถาทําการสอง
กลองภายใน 24 ชั่วโมงแรกจะสามารถวินิจฉัยภาวะเลือดออกในลําไสใหญไดประมาณรอยละ 68-77(5)  

ขั้นตอนการตรวจเพ่ือวินิจฉัยตําแหนงเลือดออกในทางเดินอาหารสวนลางอาจแตกตางกันในแตละสถาบันข้ึนกับ
ทีมแพทย ซึ่งอาจประกอบดวย ศัลยแพทย อายุรแพทย รังสีแพทย และแพทยทางเวชศาสตรนิวเคลียร เปนตน สวนใหญ
ไมนิยมทําการตรวจดวยการเอกซเรยโดยสารทึบรังสี (barium studies) การสองกลองตรวจลําไสใหญสวนปลาย 
(proctosigmoidoscopy) นั้นมักทําไดงาย ไมมีผลแทรกซอน และอาจทําการรักษาไดในทันทีถาสาเหตุของเลือดออกนั้น
เกิดจากริดสีดวงทวารสวนการสองกลองตรวจลําไสใหญ (colonoscopy) มักประสบผลสําเร็จไดยากถาไมมีการสวนทํา
ความสะอาดลําไสใหญมากอน รวมท้ังมีโอกาสเกิดผลแทรกซอนเชนการทะลุของลําไสเนื่องจากมีเลือดมาบัง หรือในบาง
รายตรวจพบมีเลือดในลําไส แตไมสามารถวินิจฉัยตําแหนงที่มีเลือดออกได 
 วิธีการเอกซเรยโดยการฉีดสารทึบรังสีทางสายสวนหลอดเลือดแดง (angiography) ก็เปนวิธีท่ีมีความเสี่ยงนอย 
และสามารถทําการรักษาไดในทันที เชน การฉีดยา vasopressin ใหหลอดเลือดหดตัว หรืออาจอุดหลอดเลือดดวย 
gelfoam หรือ coils อุปสรรคของการตรวจโดยวิธีนี้ คือ การตรวจนี้จะวินิจฉัยตําแหนงเลือดออกไดเมื่อผูปวยมีเลือดออก
ดวยอัตราความเร็ว 0.5-1 มิลลิลิตร/นาที นอกจากนี้ในการฉีดสารทึบรังสีแตละครั้งจะใชเวลาเพียง 20-30 วินาที ดังนั้น
การที่จะตรวจพบตําแหนงเลือดออกไดนั้น ผูปวยจะตองกําลังมีเลือดออกในขณะที่ฉีดสารทึบรังสี 
 วิธีการตรวจตําแหนงเลือดออกโดยทางเวชศาสตรนิวเคลียรนี้แมจะมีการใชมานานกวา 20 ปก็ยังไมมีขอสรุปท่ี
แนนอนเกี่ยวกับการตรวจนี้ โดยท่ัวไปถือวาการตรวจทางเวชศาสตรนิวเคลียรไมสามารถนํามาใชแทนท่ีการตรวจโดยการ
สองกลองหรือการฉีดสารทึบรังสีเขาทางสายสวนหลอดเลือดแดง เพราะการตรวจทางเวชศาสตรนิวเคลียรไมมีความแมน
ยําเทียบเทาการตรวจทั้งสองนั้น แตเนื่องจากการดําเนินโรคที่ภาวะเลือดออกไมไดเกิดติดตอกันโดยตลอด ทําใหบางครั้ง
การวินิจฉัยโดยการสองกลองหรือการฉีดสารทึบรังสีเขาทางสายสวนหลอดเลือดแดงเปนไปไดยาก ขอดีของการตรวจทาง
เวชศาสตรนิวเคลียรดวยวิธี Tc-99m labeled RBC คือ เปนวิธีการตรวจที่ทําไดงาย ปลอดภัย ไมจําเปนตองเตรียมผูปวย



กอนตรวจ ทําการตรวจไดตลอดทั้งระบบทางเดินอาหาร และตรวจติดตามไดเปนระยะๆ สามารถวินิจฉัยตําแหนงเลือด
ออกไดแมเมื่อผูปวยมีเลือดออกดวยอัตราความเร็วต่ําเพียง 0.05-0.1 มิลลิลิตร/นาที(6,7) และแพทยสามารถนําผลการ
ตรวจมาพยากรณวาผูปวยรายนั้นอยูในกลุมที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม(4) 

แมวาการตรวจโดย Tc-99m labeled RBC นี้จะมีความไวดังกลาวแลวก็ตาม แตความแมนยําในการวินิจฉัย
ตําแหนงเลือดออกในรายงานตางๆก็ยังมีความแตกตางกัน ซึ่งความแตกตางที่เกิดขึ้นอาจเปนผลจากวิธีการตรวจที่แตก
ตางกัน เชนใชเทคนิคการติดฉลากเม็ดเลือดแดงดวย Tc-99m pertechnetate ท่ีแตกตางกัน เนื่องจากวิธีการติดฉลากเม็ด
เลือดแดงมี 3 วิธีคือ in vitro, in vivtro หรือ in vivo โดยท่ัวไปมักนิยมใชเทคนิค in vivo เนื่องจากทําไดงาย แตปญหาท่ี
สําคัญคือ มักพบ pertechnetate อิสระสะสมอยูในกระเพาะอาหารและตอมามีการขับ pertechnetate อิสระลงมาในลําไส 
นอกจากนี้ pertechnetate อิสระท่ีถูกขับออกมาในระบบทางเดินปสสาวะก็อาจทําใหเกิดผลบวกปลอมไดเชนกัน 
 ในการศึกษานี้ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของการตรวจผูปวยท่ีสงสัยมีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารดวย 
Tc-99m RBC โดย UltraTag RBC kit ซึ่งเปน commercial kit ของ Mallinckrodt Medical, Inc, St Louis, MO โดยวิธี
การติดฉลากนี้เปนเทคนิค in vitro ท่ีมีประสิทธิภาพการติดฉลากเม็ดเลือดแดงสูงกวารอยละ 95 และใชเวลาในการติด
ฉลากเพียงประมาณ 30 นาที(4, 8) 

 
วิธีการ 

 
กลุมผูปวยที่ทําการศึกษา 
 ศึกษาผูปวยจํานวน 20 รายที่สงสัยวามีเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร ท่ีมารับการตรวจดวยเทคนิค Tc-99m 
labeled RBC โดยใช ultraTag RBC kit ท่ีแผนกเวชศาสตรนิวเคลียร โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 
2543 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2545 เปนผูปวยเพศหญิง:ชาย = 9:11 ผูปวยมีชวงอายุ 51-91 ป 
 
สารเภสัชรังสี 
 ultraTag RBC kit ประกอบดวย 

1. reaction vial ประกอบดวย  
 stannous chloride, dihydrate 50 µg minimum 
 stannous chloride dihydrate 96 µg theoretical 
 tin chloride (stannous or stannic) dihydrate 105 µg maximum 
 sodium citrate dihydrate 3.67 mg 
 dextrose anhydrous 5.5 mg 

2. syringe I ประกอบดวย sodium hypochlorite 0.6 mg ในน้ํากล่ันปราศจากเชื้อ 
3. syringe II ประกอบดวย 

 citric acid monohydrate 8.7 mg 
 sodium citrate dihydrate 32.5 mg 
 dextrose anhydrous 12 mg ในน้ํากล่ันปราศจากเชื้อ 

การติดฉลาก Tc-99m pertechnetate กับเม็ดเลือดแดงของผูปวยดวย ultraTag RBC kit มีดังนี้ 
1. เจาะเลือดผูปวย 1-3 มิลลิลิตร โดยใช heparin หรือ anticoagulant citrate dextrose solution  
 (ACD) เปนสารกันเลือดแข็งตัว (เลือดผูปวย 1 มิลลิลิตรใหใช ACD ไมเกิน 0.15 มิลลิลิตร หรือ  
 heparin 10-15 หนวย) 



2. ใสเลือดท่ีผสม anticoagulant ในขอ 1 ลงใน reaction vial ผสมใหเขากันเบาๆ ท้ิงไว 5 นาที 
3. ใสสารประกอบจาก syringe I ผสมใหเขากันเบาๆ 
4. ใสสารประกอบจาก syringe II ผสมใหเขากันเบาๆ 
5. ผสม fresh Tc-99m pertechnetate 10-100 mCi (ปริมาตรไมเกิน 3 มิลลิลิตร) ลงใน reaction  
 vial ผสมใหเขากันเบาๆ และผสมเปนระยะๆนาน 20 นาที 
6. ฉีด Tc-99m labeled RBC 10-20 mCi เขาหลอดเลือดดําผูปวยในเวลาไมเกิน 30 นาทีหลัง 
 เตรียมเสร็จ 

 
เทคนิคการถายภาพ 
 ถายภาพ dynamic 2 ชุด (1-3 วินาที/frame นาน 1-2 นาที และ 20 วินาที/frame นาน 1-2 ชั่วโมง ดวย matrix 
size 128 x128) ดวยเครื่องถายภาพรังสีแกมมาของบริษัท ADAC รุน vertex-plus epic โดยใช low energy general 
purpose collimator 
 
การวิเคราะหขอมูล 

เทียบผลการวินิจฉัยตําแหนงเลือดออกโดยการตรวจดวย Tc-99m labeled RBC โดยใช ultraTag RBC kit กับ 
gold standards ซึ่งประกอบดวย ประวัติผูปวย และ/หรือผลการสองกลองตรวจระบบทางเดินอาหาร และ/หรือผลการ
ตรวจหลอดเลือดทางรังสีวิทยา และ/หรือผลการตรวจทางพยาธิวิทยา 

ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช two by two decision matrix(9) คํานวณหาคาความไวและความจําเพาะของการ
ตรวจดวยเทคนิค Tc-99m labeled RBC โดยใช ultraTag RBC kit 
 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 
 จากตารางท่ี 1 มีผูปวย 8 รายที่พบวามีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารจากการตรวจ Tc-99m labeled RBC 
ในกลุมนี้มีผูปวย 4 รายที่การวินิจฉัยตําแหนงเลือดออกโดยวิธีเวชศาสตรนิวเคลียรตรงกับวิธี gold standard (รูปที ่1) ผู
ปวยอีก 3 รายที่พบตําแหนงเลือดออกโดยวิธีเวชศาสตรนิวเคลียรแตเมื่อเทียบกับผล gold standard แลวพบวาตําแหนง
ท่ีพบโดยเวชศาสตรนิวเคลียรอยูสวนปลายกวาตําแหนงพยาธิสภาพที่ทําใหเกิดเลือดออก นาจะเปนผลจากการที่ลําไสมี
การบีบตัวอยางรวดเร็วภายหลังมีเลือดออกในลําไส ซึ่งเปนผลจาก heme ในเม็ดเลือดแดงมีฤทธิ์ทําใหเกิดการบีบตัวของ
ลําไสและผลจากการบีบตัวนี้อาจทําใหมีการเคล่ือนท่ีของเลือดท่ีออกมาอยูในลําไสไปทาง antegrade หรือ retrograde ก็
ได(3,4) ดังนั้นปจจัยนี้จึงเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลทําใหเกิดความคลาดเคล่ือนในการวินิจฉัยตําแหนงเลือดออกโดยวิธีทางเวช
ศาสตรนิวเคลียร ซึ่ง Winzelberg และคณะ(10)ไดรายงานวาตําแหนงเลือดออกท่ีมักทําใหเกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัย
โดยวิธีทางเวชศาสตรนิวเคลียรจะอยูท่ีกระเพาะอาหาร ลําไสสวน duodenum และลําไสเล็ก โดยการตรวจทางเวชศาสตร
นิวเคลียรมักวินิจฉัยผิดวาตําแหนงเลือดออกอยูในลําไสใหญซึ่งอยูสวนปลายกวาตําแหนงท่ีเกิดเลือดออกจริง สวนผูปวย 
1 รายพบจากการฉีดสารทึบรังสีทางหลอดเลือดแดงมีลักษณะของ hyperemia ท่ี ascending colon โดยไมมีภาวะเลือด
ออกในขณะตรวจ ซึ่งอาจเปนเพราะลักษณะการดําเนินโรคของภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารที่ไมไดเกิดเลือดออก
ตลอดเวลา และผูปวยไมสามารถจะไดรับท้ังการตรวจทางเวชศาสตรนิวเคลียรและการเอกซเรยหลอดเลือดไดในเวลา
เดียวกัน จึงอาจเปนไปไดวาตรวจพบเลือดออกโดยวิธีเวชศาสตรนิวเคลียร แตเมื่อมารับการตรวจเอกซเรยหลอดเลือด



ภาวะเลือดออกนั้นอาจหยุดแลว และเปนท่ีนาสังเกตวาการตรวจท้ังสองบงถึงความผิดปกติในบริเวณ ascending colon 
เชนเดียวกัน  
 มีผูปวย 12 รายที่ผลการตรวจทางเวชศาสตรนิวเคลียรไมพบเลือดออก ซึ่งในกลุมนี้ผูปวย 11 รายไดรับการยืน
ยันจากการตรวจที่ใชเปน gold standard พบวาไมมีเลือดออกเชนกัน สวนผูปวยอีก 1 รายพบแผลที่ ileocecal valve 
จากการสองกลองตรวจลําไสใหญและผลการตรวจทางพยาธิวิทยาเปน acute inflammation with cellular debris ซึ่งบง
วานาจะเปนพยาธิสภาพท่ีทําใหเกิดเลือดออก ซึ่งอาจเปนผลจากการที่ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารอาจมีเลือดออกใน
บางขณะ จึงอาจทําใหเกิดผลลบเทียมจากการตรวจทางเวชศาสตรนิวเคลียร 
 จากตารางที่ 2 พบวาความไวและความจําเพาะของการตรวจดวย Tc-99m labeled RBC ในการวินิจฉัยภาวะ
เลือดออกจะเทากับรอยละ 87.5 และรอยละ 91.7 ตามลําดับ ผลบวกเทียมในการศึกษานี้พบไดรอยละ 8.3 และพบผลลบ
เทียมรอยละ 12.5 ขอดีจากการตรวจดวยวิธีนี้คือ คุณภาพของการติดฉลากเม็ดเลือดแดงอยู ในเกณฑดี ไมพบ 
pertechnetate อิสระในกระเพาะอาหารในผูปวยทุกราย 

 
สรุป 

 
 การตรวจผูปวยที่สงสัยมีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารดวยวิธีทางเวชศาสตรนิวเคลียรโดย Tc-99m labeled 
RBC ดวยเทคนิค ultraTag RBC kit เปนการตรวจท่ีมีความไวและความจําเพาะสูงถึงรอยละ 85.7 และรอยละ 91.7 ตาม
ลําดับ อีกท้ังภาพการตรวจมีคุณภาพดี เนื่องจากไมพบการจับ Tc-99m pertechnetate อิสระในกระเพาะอาหารในผูปวย
ทุกราย แมวาอาจจะตองใชเวลานานกวาเทคนิคอื่นเล็กนอยในการติดฉลาก และราคาของ ultraTag RBC kit อาจคอน
ขางแพง 
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ตารางท่ี 1  ผลการตรวจTc-99m labeled RBC กับผลการตรวจที่เปน gold standard ของผูปวย 20 รายที่สงสัยมีภาวะ    
   เลือดออกในทางเดินอาหาร 

 
ลําดับที่ เพศ อายุ ตําแหนงเลือดออกจากการตรวจ 

Tc-99m labeled RBC 
ผลการตรวจ 

gold standard 
1 หญิง 82 Transverse colon Diverticulitis with bleeding at 

transverse colon 
2 หญิง 75 Duodenum Duodenal ulcer 
3 หญิง 67 Duodenum Duodenal ulcer 
4 หญิง 82 Descending colon Inflammation of colon 
5 หญิง 78 Splenic flexure of colon Melanosis of colon, bleeding 

at cecum 
6 ชาย 60 Hepatic flexure of colon Hyperplastic and adenoma-

tous polyp at ascending colon 
7 ชาย 73 Small bowel in mid upper 

abdomen 
Gastric ulcer at pylorus 

8 หญิง 74 Distal part of ascending colon Angiography: hyperemia at 
ascending colon, no bleeding 

9 หญิง 64 No evidence of bleeding Ulcer at ileocecal valve 
10 ชาย 65 No evidence of bleeding No evidence of bleeding 
11 ชาย 52 No evidence of bleeding No evidence of bleeding 
12 ชาย 57 No evidence of bleeding No evidence of bleeding 
13 ชาย 56 No evidence of bleeding No evidence of bleeding 
14 ชาย 75 No evidence of bleeding No evidence of bleeding 
15 ชาย 51 No evidence of bleeding No evidence of bleeding 
16 หญิง 91 No evidence of bleeding No evidence of bleeding 
17 ชาย 53 No evidence of bleeding No evidence of bleeding 
18 หญิง 64 No evidence of bleeding No evidence of bleeding 
19 ชาย 58 No evidence of bleeding No evidence of bleeding 
20 ชาย 76 No evidence of bleeding No evidence of bleeding 

 



ตารางท่ี 2 two by two decision matrix ของผลการตรวจ Tc-99m labeled RBC กับผลการตรวจที่เปน gold standard 
 

ผลการตรวจโดย gold standard ผลการตรวจโดย Tc-99m labeled 
RBC มีเลือดออก ไมพบเลือดออก 
มีเลือดออก 7 1 
ไมพบเลือดออก 1 11 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 Tc-99m labeled RBC ในผูปวยชายอาย ุ60 ป (ผูปวยรายที่ 6 ในตารางที่ 1) มาดวยภาวะเลือดออกในทางเดิน

อาหาร แสดง abnormal activity ท่ีบริเวณชองทองดานขวา (ลูกศรชี้) และพบการเคล่ือนตัวของ activity ใน 
transverse colon และ descending colon ขณะเดียวกันมีการเคล่ือนที่ยอนไปที่ ascending colon 


