
 

d 

หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ลกัษณะตรงแบบและนอกแบบทางเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ของ 
 มะเร็งท่อน ้าดีชนิดกอ้นในตบั 
ผู้เขียน นางสาวเพญ็นิภทั  นภีรงค ์
ปริญญา ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก 
 (รังสีวทิยา) 
คณะกรรมการทีป่รึกษา ผศ.พญ.วทิธนี ณ เชียงใหม่  อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
 รศ.พญ.สุวลี  พจมานวพิุธ  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
 อ.นพ.นครินทร์ อินมุตโต  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
 

บทคดัย่อ 
วัตถุประสงค์ :  การศึกษาน้ีท าเพื่อศึกษาลักษณะตรงแบบและลักษณะต่างแบบทางเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ของมะเร็งท่อน ้ าดีชนิดก้อนในตับและเปรียบเทียบความแตกต่างของภาพเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ระหวา่งมะเร็งท่อน ้าดีชนิดกอ้นในตบัชนิดตรงแบบและต่างแบบ 
เคร่ืองมือและวิธีการศึกษา : การศึกษาน้ีเป็นการศึกษายอ้นหลงัในเร่ืองของประวติัและภาพเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์จากฐานข้อมูลผู ้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ตั้ งแต่เดือนมกราคม          
พ.ศ.2551 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2557 โดยไดผู้ป่้วยทั้งหมด 67 รายท่ีมีผลพยาธิวิทยาวา่เป็นมะเร็งท่อน ้ าดี
ชนิดก้อนในตบั ผูป่้วยจะถูกแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มตรงแบบและกลุ่มต่างแบบตามลกัษณะการ 
enhancement ในระยะ arterial phase วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในเร่ือง เพศ, อายุ และผลเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ในเร่ือง ลกัษณะของมะเร็ง, ขนาดของมะเร็ง, ลกัษณะ enhancement, เปอร์เซ็นตก์ารเพิ่ม 
enhancement, การมีแคลเซ่ียมในกอ้นมะเร็ง, การปรากฏการหดตวัของเน้ือตบัขา้งเคียง, ล่ิมเลือดใน
เส้นเลือดด าในตบั, การกดเบียดเส้นเลือดในตบัและท่อน ้าดีขยายตวั 
ผลการศึกษา : ผูป่้วยทั้งหมดถูกแบ่งเป็นกลุ่มตรงแบบ (27%) และกลุ่มต่างแบบ โดยกลุ่มต่างแบบถูก
แบ่งได้อีกเป็นสามกลุ่ม คือ กลุ่มต่างแบบลักษณะ 1 (ไม่ enhancement ใน HAP และ later phases, 
15%) กลุ่มต่างแบบลกัษณะ 2 (internal enhancement on HAP with progressive enhancement on later 
phases, 55%) และก ลุ่มต่างแบบลักษณะ 3 (internal enhancement on HAP with washout on later 
phases, 3%) 
สรุปผลการศึกษา : มะเร็งท่อน ้าดีเกือบทั้งหมดมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่เน้ือตบัใน plain scan ลกัษณะ
ตรงแบบ (peripheral rim enhancement) นั้น มีจ  านวนน้อยกว่าลกัษณะต่างแบบ แต่มกัมีขนาดใหญ่
กวา่ ลกัษณะการ enhancement ท่ีพบมากท่ีสุด คือ ลกัษณะต่างแบบ 2 (internal enhancement on HAP 
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and progressive enhancement on later phases) ลกัษณะของการ delayed enhancement แบบน้ีสามารถ
น ามาช่วยในการวินิจฉัยมะเร็งท่อน ้ าดีชนิดก้อนในตบั ลักษณะอ่ืนท่ีพบบ่อยคือท่อน ้ าดีขยายและ
มะเร็งลอ้มรอบเส้นเลือดในตบัซ่ึงพบทั้งในชนิดตรงแบบและต่างแบบ 
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ABSTRACT 
 

Objective: To describe the dynamic contrast enhanced CT findings of typical and 

atypical intrahepatic mass-forming cholangiocarcinomas (IMCCs) and to compare 

imaging features of typical and atypical IMCCs. 

Materials and methods: A retrospective study reviewed of history and MDCT findings 

from January 2008 to June 2014 of 67 patients with pathologically proved intrahepatic 

mass-forming cholangiocarcinoma. The patients were divided into two groups; typical 

and atypical which depends on pattern of arterial enhancement and the data were 

analyzed for gender, age and abdominal MDCT findings of tumor appearance, tumor 

size, contrast enhancing pattern, percentage of progressive enhancement, intratumoral 

calcification, presence of hepatic capsular retraction, vascular encasement, tumor 

thrombus and bile duct dilatation.  

Results: All patients were classified into typical (27%) and atypical groups. The 

atypical group were subclassified into three groups; atypical group type 1 (no 

significant enhancement on HAP and later phases, 15%), atypical group type 2 (internal 

enhancement on HAP with progressive enhancement on later phases, 55%) and atypical 

group type 3 (internal enhancement on HAP with washout on later phases, 3%). 

Conclusion: Almost all of the IMCCs are hypoattenuation on plain scan. The typical 

pattern of enhancement (peripheral rim enhancement) is less common. The tumors in 

typical group are larger than the tumors in atypical groups. The most common 

enhancement pattern is atypical pattern type 2  ( internal enhancement on HAP and 

progressive enhancement on later phases). This delayed enhancement pattern can be 

useful finding to make the diagnosis of IMCCs. Other common findings are bile duct 

dilatation and  vascular encasement which are found in both typical and atypical groups.  

Keywords: Intrahepatic mass-forming cholangiocarcinomas, typical, atypical , imaging,     

                   CT  


