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1. Lung has an attenuation coefficient of 0.137 cm-1 and, thus, a Hounsfield number of approximately: 

(A). -300 

(B). 30 

(C). -30 

(D). 300 

1. ปอดมีคา่ Attenuation coefficient เท่ากบั 0.137 cm-1 จะมีคา่ Hounsfield number ประมาณเท่าไร 

(A). -300 

(B). 30 

(C). -30 

(D). 300 

 

2. Which of the following is not related to CT collimator? 

(A). The thickness of slice 

(B). Detector’s capability 

(C). Radiation exposure dose 

(D). The breadth of penetrated X-ray 

2. ข้อใดไมเ่ก่ียวข้องกบั CT collimator 

(A). ความหนาสไลด ์

(B). ประสิทธิภาพของ Detector 

(C). Radiation exposure dose 

(D). ขนาดการทะลทุะลวง (Penetration) ของ X-ray 

 

3. How does the photoelectric component of the linear attenuation coefficient depend on 

beam energy? 

(A). It varies approximately as 1/(E)3, where E is the photon energy 

(B). It is proportional to the HVL 

(C). It is largely independent of beam energy 

(D). It depends on beam energy exactly the same way the Compton component does 

3. Photoelectric component ของ Linear attenuation coefficient ขึน้อยู่กบัพลงังานของรังสีอย่างไร 

(A). แปรผนัตรงกบั 1/(E)3 เม่ือ E คือ Photon energy 
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(B). แปรผนัตรงกบัคา่ HVL 

(C). ขึน้อยู่กบั beam energy 

(D). ขึน้อยู่กบั beam energy เช่นเดียวกบั Compton component  

 

4. Post-patient detector collimation perpendicular to the scan plane affects: 

(A). Patient dose. 

(B). Scatter rejection. 

(C). Slice thickness. 

(D). Voxel size. 

4. Post-patient detector collimation ท่ีตัง้ฉากกบัแนวสแกน มีผลตอ่ข้อใดเป็นส าคญั 

(A). Patient dose. 

(B). Scatter rejection. 

(C). Slice thickness. 

(D). Voxel size. 

 

5. A disadvantage of slip-ring technology is that: 

(A). The tube can rotate in only one direction. 

(B). Scan times can be very short. 

(C). The reconstruction algorithm is more complicated. 

(D). High-voltage cables must be rewound after each scan series. 

5. ข้อใดเป็นข้อเสียของ Slip-ring 

(A). หวัเอกซเรย์หมนุได้เพียงทิศทางเดียว 

(B). ระยะเวลาสแกน (Scan times) น้อยมาก 

(C). Reconstruction algorithm is มีความยุ่งยากซบัซ้อน 

(D). ต้องมีการหมนุสาย High-voltage กลบัท่ีเดิมทกุครัง้ของการสแกน 

 

6. If a CT display is set at a window width of 200 and a window center of 200, which 

range of CT numbers will be displayed as black? 
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(A). Greater than 100 

(B). Less than 100 

(C). Greater than 200 

(D). Less than 0 

6. ถ้าเราก าหนดให้ window width เท่ากบั 200 และ window center เท่ากบั 200 แล้ว คา่ CT numbers ช่วงใดจะแสดง

ภาพเป็นสีด า 

(A). มากกวา่ 100 

(B). น้อยกวา่ 100 

(C). มากกวา่ 200 

(D). น้อยกวา่ 0 

 

7. Windowing: 

(A). Determines which Hounsfield numbers will occupy the black-to-white range. 

(B). Determines resolution. 

(C). Is dependent on mAs and kVp. 

(D). Determines post-patient collimation. 

7. ข้อใดอธิบายเก่ียวกบัค าวา่ Window ได้ถกูต้อง 

(A). Window ใช้หาคา่ Hounsfield numbers 

(B). Window ใช้หาคา่ Resolution 

(C). Window ขึน้กบัคา่ mAs และ kVp. 

(D). Window ใช้หาคา่ post-patient collimation 

 

8. What is the main reason of the radiation exposure in CT? 

(A). The leakage of X-ray tube 

(B). The scattered ray of gantry 

(C). The scattered ray of patient 
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(D). The scattered ray at lab’s wall 

8. ข้อใดมีผลตอ่ปริมาณ Radiation exposure ใน CT มากท่ีสดุ 

(A). Leakage ของ X-ray tube 

(B). Scattered ray จาก gantry 

(C). Scattered ray จาก patient 

(D). Scattered ray จาก ผนงั 

 

9. Tissue contrast enhancement in CT is achieved by: 

(A). Increasing the radiation dose to improve contrast. 

(B). Using iodinated contrast material to improve differentiation between tissue structures. 

(C). Decreasing slice thickness to improve contrast. 

(D). Using a higher kVp technique. 

9. หากต้องการเพ่ิม Tissue contrast ในภาพ CT ควรท าอย่างไร 

(A). เพ่ิมปริมาณรังสี 

(B). ฉีด Iodinated contrast เพ่ือเพ่ิมความแตกตา่งประหวา่งเนือ้เย่ือ 

(C). ลดขนาด slice thickness 

(D). เพ่ิมขนาด kVp  

 

10. Which of following is the reference material in calculating CT numbers? 

(A). Fat 

(B). Air 

(C). CSF 

(D). Water 
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10. ข้อใดคือวสัดอุ้างอิง (Reference material) ท่ีใช้ในการค านวณคา่ CT number 

(A). ไขมนั 

(B). อากาศ 

(C). CSF 

(D). น า้ 

 

11. Comparing to MRI, which of following is the most benefit for CT scan? 

(A). higher spatial resolution 

(B). lower radiation dose  

(C). higher contrast in soft tissues  

(D). directly obtain sectional images in any orientation 

11. ข้อใดเป็นข้อได้เปรียบของ CT เม่ือเทียบกบั MRI 

(A). CT มี Spatial resolution สงูกวา่ MRI 

(B). CT ผู้ ป่วยได้รับปริมาณรังสีน้อยกวา่ MRI 

(C). CT แสดงภาพเนือ้เย่ือท่ีคมชดักวา่ MRI  

(D). CT สามารถแสดงภาพตดัขวางในทกุระนาบได้โดยตรง  

 

12. Which of following is the range of CT numbers? 

(A). -1023 ~ 1024 

(B). -2047 ~ 2048 

(C). -512 ~ 512 

(D). -1023 ~ 3095 

12. CT number มีคา่อยู่ในช่วงใด 

(A). -1023 ถงึ 1024 

(B). -2047 ถงึ 2048 
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(C). -512 ถงึ 512 

(D). -1023 ถงึ 3095 

 

13. Which of following is the dominant factor of in-plane spatial resolution in CT image? 

(A). detector size   

(B). kVp   

(C). mAs   

(D). slice thickness 

13. Spatial resolution ในภาพ CT นัน้ ขึน้กบัปัจจยัใดเป็นส าคญั 

(A). detector size   

(B). kVp   

(C). mAs   

(D). slice thickness 

 

14. Which of following algorithms is most used in CT image reconstruction? 

(A). Laplace transform   

(B). Iterative algorithm   

(C). Filtered Back-projection 

(D). Exponential interpolation 

14. อลักอริทมึ (Algorithms) ในการสร้างภาพ CT ใดท่ีมีการใช้กนัแพร่หลายมากท่ีสดุ 

(A). Laplace transform   

(B). Iterative algorithm   

(C). Filtered Back-projection 

(D). Exponential interpolation 

 

15. The effective dose of chest PA study is 0.02mSv in general X-ray. What is the effective dose of chest 

study in CT?  

(A). 0.2mSv        

(B). 1∼2mSv 

(C). 7∼10mSv      
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(D). 50∼60mSv 

15. ถ้าคา่ effective dose ของการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด (Chest PA) เท่ากบั 0.02 mSv แล้ว คา่ effective dose เม่ือท า 

CT scan ท่ีปอด (Chest study) จะเท่ากบัข้อใด 

(E). 0.2mSv        

(F). 1∼2mSv 

(G). 7∼10mSv      

(H). 50∼60mSv 

 

16. Which of following is most common unit for CT spatial resolution? 

(A). lp/cm   

(B). lp/mm   

(C). LUX   

(D). cd/m2 

16. CT spatial resolution มีหน่วยทัว่ไปคืออะไร 

(A). lp/cm   

(B). lp/mm   

(C). LUX   

(D). cd/m2 

 

17. Which of following is most used in testing CT’s monitor? 

(A). SMPTE   

(B). NEMA-2   

(C). TG-19   

(D). Barten’s model 

17. ข้อใดเป็นอปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบจอภาพ CT มากท่ีสดุ 

(A). SMPTE   

(B). NEMA-2   

(C). TG-19   

(D). Barten’s model 
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18. Which of following is not one of annual CT QA tests? 

(A). low contrast object detectability  

(B). slice thickness 

(C). half-value layer  

(D). accuracy of CT number from water 

18. ข้อใดไมอ่ยู่ในการท า Annual CT QA tests 

(A). low contrast object detectability  

(B). slice thickness 

(C). half-value layer  

(D). ความถกูต้องของค่า CT number มีวดัในน า้ 

 

19. Which of following algorithm is used in CT images for facial bone reconstruction operation? 

(A). MIP (maximum intensity projection) 

(B). MPR (multiple plane reconstruction) 

(C). VRT (Volume Rendering Technique) 

(D). mIP (minimum intensity projection) 

19. ข้อใดเป็น Algorithm ท่ีนิยมใช้ในการสร้างภาพกระดกูใบหน้า (Facial bone) 

(A). MIP (maximum intensity projection) 

(B). MPR (multiple plane reconstruction) 

(C). VRT (Volume Rendering Technique) 

(D). mIP (minimum intensity projection) 

 

20. Which of following is most close to the CT number of normal liver parenchyma? 

(A). 150    

(B). 500    

(C). 1000 

(D). (D)-50 

20. ข้อใดใกล้เคียงกบัคา่ CT number ของ Liver parenchyma มากท่ีสดุ 

(A). 150    

(B). 500    

(C). 1000 
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(D). (D)-50 

 

21. Which of the following statements is an incorrect vital sign? 

(A) Adults have 60 to 80 pulse rate for a minute. 

(B) There are body heat, respiration, blood pressure, pulsation. 

(C) End-systolic blood pressure of normal adults is 110-140mmHg. 

(D) End-diastolic blood pressure of hypertension is 60mmHg. 

21. ข้อใดไมถ่กูต้อง 

(A) ผู้ใหญ่มีอตัราการเต้นหวัใจอยู่ในช่วง 60 ถงึ 80 ครัง้แตน่าที 

(B) สญัญาณชีพของมนษุย์ ได้แก อณุหภมูิร่างกาย การหายใจ ความดนัเลือด และชีพจร 

(C) ผู้ใหญ่ปกติมี end-systolic blood pressure เท่ากบั 110-140 mmHg. 

(D) ผู้ ป่วย hypertension มี end-diastolic blood pressure เท่ากบั 60 mmHg. 

 

22. Which of following is the most used material for IV-injected CT contrast medium? 

(A). iron   

(B). iodine   

(C). barium   

(D). gadolinium 

22. สารใดนิยมใช้ท า IV-injected CT contrast medium 

(A). iron   

(B). iodine   

(C). barium   

(D). gadolinium 

 

23. CT perfusion technique is usually used in: 

(A). Brain tumor   

(B). Aneurysm   

(C). Aortic dissection   

(D). Stroke 
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23.  เทคนิคการท า CT perfusion นิยมใช้ในการตรวจผู้ ป่วยโรคใด 

(A). Brain tumor   

(B). Aneurysm   

(C). Aortic dissection   

(D). Stroke 

 

24. Which of following exam is best to detect lung cancer in early stage? 

(A). MRI   

(B). X-ray plain film   

(C). Ultrasonography   

(D). CT 

24. เทคนิคการตรวจใดดีท่ีสดุในการตรวจหามะเร็งท่ีปอดระยะเร่ิมต้น 

(A). MRI   

(B). X-ray plain film   

(C). Ultrasonography   

(D). CT 

 

25. Which of the following factors will not affect the cone beam distortion of MDCT? 

(A). cone angle    

(B). slice thickness 

(C). number of slice when x-ray tube is rotated once 

(D). SFOV 

25. ข้อใดตอ่ไปนีไ้มม่ีผลให้เกิด cone beam distortion ใน MDCT 

(A). cone angle    

(B). slice thickness 

(C). number of slice when x-ray tube is rotated once 

(D). SFOV 

 

26. Which of following artifact is most seen in skull base CT image? 

(A). ring artifact   

(B). motion artifact   

(C). beam hardening artifact   
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(D). star pattern artifact 

26. ข้อใดตอ่ไปนีเ้ป็น artifact ท่ีพบได้บ่อยในภาพ skull base CT  

(A). ring artifact   

(B). motion artifact   

(C). beam hardening artifact   

(D). star pattern artifact 

 

27. Which of following disease usually requires dynamic CT scan? 

(A). brain aneurysm   

(B). brain tumor   

(C). liver tumor   

(D). gastric tumor 

27. โรคใดตอ่ไปนีจ้ าเป็นต้องใช้การตรวจ dynamic CT scan 

(A). brain aneurysm   

(B). brain tumor   

(C). liver tumor   

(D). gastric tumor 

 

28. Which of following display settings are best to review CT image for detection of alveolus 

abnormities? 

(A). 1500/-500    

(B). 400/40   

(C). 350/50   

(D). 1600/400 

28. ข้อใดเหมาะสมท่ีสดุในการตรวจหา alveolus abnormities 

(A). 1500/-500    

(B). 400/40   

(C). 350/50   

(D). 1600/400 

 

29. What is the unit of effective dose? 

(A). mR  
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(B). mGy 

(C). mSv  

(D). rad 

29. ข้อใดคือหน่วยของ effective dose? 

(A). mR  

(B). mGy 

(C). mSv  

(D). rad 

 

30. Which of the following methods in Automatic exposure control (AEC) is incorrect? 

(A). To set standard deviation 

(B). To set reference image 

(C). To set reference mAs 

(D). To set kVp exposure 

30. วิธีการใดไมถ่กูต้องเม่ือใช้ Automatic exposure control (AEC) 

(A). ตัง้คา่ standard deviation 

(B). ตัง้ภาพอ้างอิง (reference image) 

(C). ตัง้คา่ mAs อ้างอิง (reference mAs) 

(D). ตัง้คา่ kVp  

 

31. Which of following is not a characteristic of an HRCT scan? 

(A). thinner slice thickness 

(B). lower radiation dose 

(C). higher mA 

(D). higher kVp 

31. ข้อใดตอ่ไปนีไ้มใ่ชล่กัษณะเฉพาะของ HRCT scan 

(A). thinner slice thickness 

(B). lower radiation dose 

(C). higher mA 
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(D). higher kVp 

 

32. Which one is not an advantage by using multislice CT instead of single slice CT? 

(A). increase dynamic use in function study 

(B). wide range of 3D application 

(C). reduce scanning time 

(D). limit the volume coverage of scanning  

32. ข้อใดไมใ่ช่ข้อดีของ multislice CT ท่ีเหนือกวา่ single slice CT 

(A). สามารถใช้งานในการตรวจได้หลากหลายกวา่ 

(B). ประยกุต์ใช้กบังาน 3 มิตไิด้กว้างขวางกวา่ 

(C). ลดเวลาในการสแกน 

(D). ปริมาตรในการสแกนมีจ ากดั  

 

33. Which statement about ADC (analog-to-digital conversion) is not true?  

(A). ADC samples the analog signal  

(B). more samples taken, more accurate information presented 

(C). ADC is irrelevant to the number of levels or shades of gray in the image  

(D). speed of ADC means the time taken to digitize the analog signal  

33. ข้อใดตอ่ไปนีก้ลา่วถงึ ADC (analog-to-digital conversion) ไมถ่กูต้อง   

(A). ADC กระท าในสญัญาณ analog  

(B). ย่ิงมีตวัอย่าง (samples) มาก ย่ิงถกูต้องมาก 

(C). ADC ไมเ่ก่ียวข้องกบัจ านวนจ านวนระดบั (levels) หรือ เฉด (shades) ของสีเทาในภาพ  

(D). ความเร็วของ ADC หมายถงึ เวลาในการ digitize สญัญาณ analog  

 

34. In CT, why do we use high-kV technique? 

(A). To reduce the dependency of attenuation coefficients on photon energy  

(B). To enhance the contrast between soft tissues 
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(C). To reduce the contrast of bone relative to soft tissues 

(D). To produce a high radiation flux at the detector 

34. ท าไมเราจงึใช้เทคนิค high-kV ในการตรวจซีที 

(A). ลดคา่ attenuation coefficient ของ photon energy  

(B). เพ่ิม contrast ใน soft tissues 

(C). ลด contrast ของ bone ซึง่สมัพนัธ์กบั soft tissues 

(D). สร้าง high radiation flux ท่ี detector 

   

35. Slip –ring technology makes CT continuous scan possible. Which following statement is false? 

(A). there are two common brush design. Wire brush and composite breus 

(B). both low-voltage and high-voltage exists in CT machine                                  

(C). low-voltage slip ring offers high voltage to x-ray tube 

(D). high-voltage slip ring offers high voltage to x-ray tube   

35. ข้อใดตอ่ไปนีไ้มถ่กูต้องเก่ียวกบัเทคนิค Slip –ring 

(A). there are two common brush design. Wire brush and composite brush 

(B). มี low-voltage และ high-voltage ในเคร่ืองเดียว                                  

(C). low-voltage slip ring จะป้อนคา่ high voltage แก่ x-ray tube 

(D). high-voltage slip ring จะป้อนคา่ high voltage แก่ x-ray tube   

 

36. In CT, the function of filtration is 

(A). remove long wavelength x-ray    

(B). remove short wavelength x-ray 

(C). increase patient dose            

(D). cause x-ray distribution focus on patient  

36. หน้าท่ีของ filtration ใน CT คืออะไร 

(A). ก าจดั long wavelength x-ray    
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(B). ก าจดั short wavelength x-ray 

(C). เพ่ิม patient dose            

(D). ช่วยให้การกระจายของ x-ray โฟกสัอยู่ท่ีตวัคนไข้  

                                                    

37. Which following statement about detector is false? 

(A). scintillation detector convert x-ray into light, and than into electrical energy 

(B). gas detector converts x-ray directly into electrical energy 

(C). ceramic is often used as scintillator  in photodiode 

(D). gas detector has high detection efficiency    

37. ข้อใดตอ่ไปนีก้ลา่วถงึ detector ไมถ่กูต้อง 

(A). สารเรืองแสง (scintillation) บน detector จะเปลี่ยน x-ray เป็นพลงังานแสงมากกวา่พลงังานไฟฟ้า 

(B). gas detector จะเปลี่ยน x-ray พลงังานไฟฟ้าโดยตรง 

(C). นิยมใช้เซรามิคเป็นสารเรืองแสงใน photodiode 

(D). gas detector มีคา่ detection efficiency สงู    

 

38. Which following statement about filtered back- projection is false? 

(A). often used in modern CT        

(B). referred to as the convolution method 

(C). it combines back-projection algorithm and filter   

(D). star artifact still can be seen   

38. ข้อใดตอ่ไปนีก้ลา่วถงึ filtered back- projection ไมถ่กูต้อง 

(A). ใช้กนัมากในเคร่ืองซีทีรุ่นใหม ่

(B). referred to as the convolution method 

(C). เป็นการใช้วิธี back-projection algorithm ร่วมกบัการใส ่filter   

(D). ยงัคงพบ star artifact    
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39. Which of the following positions has to be used for criterion between front illuminated photodiode 

detector method and back illuminated photodiode detector? 

(A). The position of illuminant 

(B). The position of wire 

(C). The position of light diode 

(D). The position of switching array 

39. เราใชต้ าแหน่งของอะไรเป็นตวัก าหนดระหวา่ง front illuminated photodiode detector กบั back illuminated 

photodiode detector? 

(A). ต าแหน่งของ illuminant 

(B). ต าแหน่งของ wire 

(C). ต าแหน่งของ light diode 

(D). ต าแหน่งของ switching array 

 

40. When we adjust window/level, many factors should be noticed. Exclude 

(A). wide window should be used to tissue of greatly differing attenuation within the image 

(B). wide window often used to see brain image 

(C). narrow window is good at showing tissues with similar density 

(D). level should be centered near the average attenuation of the tissue of interest  

40. เม่ือเราจะท าการปรับคา่ window/level มีปัจจยัหลายประการท่ีต้องสงัเกต ยกเว้นข้อใด 

(A). ควรใช ้window กว้าง เม่ือตอ้งการดูภาพเน้ือเยื่อท่ีมีความแตกต่างของ tissue attenuation มากๆ 

(B). นิยมใช้ window กว้าง เม่ือตอ้งการดูภาพซีทีสมอง 

(C). ควรใช ้window แคบเมื่อต้องการดภูาพเนือ้เย่ือท่ีม ีdensity ใกล้เคียงกนั 

(D). ควรปรับระดบัของ window ให้ใกล้เคียงกบัคา่เฉลี่ยของ attenuation ของเน้ือเยื่อท่ีสนใจ  

                

41. 4D image can be created in volume rendering technology of CT field. What is the fourth dimension?  

(A). length  
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(B). time  

(C). opacity  

(D). brightness   

41. เราสามารถสร้างภาพ 4 มิติ (4D) จากภาพซีที ด้วยเทคนิค volume rendering ได้ อยากทราบวา่มิติท่ี 4 คือมิติของอะไร  

(A). ระยะห่าง  

(B). เวลา  

(C). ความทึบแสง  

(D). ความสวา่ง   

 

42. Which following statement about MTF (modulation transfer function)is true? 

(A). MTF=0 means the imaging system has produced the object exactly 

(B). MTF=1 indicates no transfer of object to image 

(C). MTF describe contrast resolution 

(D). MTF describe spatial resolution    

42. ข้อใดตอ่ไปนีก้ลา่วถกูต้องเก่ียวกบั MTF (modulation transfer function) 

(A). MTF=0 แสดงวา่ระบบสร้างภาพ (imaging system) has produced the object exactly 

(B). MTF=1 แสดงวา่ no transfer of object to image 

(C). MTF เป็นค่าท่ีอธิบายถึง contrast resolution 

(D). MTF เป็นค่าท่ีอธิบายถึง spatial resolution    

                           

43. Which is not the characteristic of HRCT? 

(A) can be applied any part of body   

(B) narrow beam collimation 

(C) high spatial frequency algorithm   

(D) small pixel size  
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43. ข้อใดไมใ่ช่ลกัษณะเฉพาะของ HRCT 

(A) สามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทุกส่วนของร่างกาย   

(B) beam collimation แคบ 

(C) high spatial frequency algorithm   

(D) pixel size ขนาดเลก็  

 

44. Which artifact don’t we usually see in modern CT scanner? 

(A). motion artifact   

(B). rings and band artifact   

(C). streak artifact   

(D). shading artifact   

44. ข้อใดไมใ่ช่ artifact ท่ีพบเป็นปกติในเคร่ืองซทีีรุ่นใหม ่

(A). motion artifact   

(B). rings and band artifact   

(C). streak artifact   

(D). shading artifact   

 

45. Which statement is wrong about interpolation mathematical technique? 

(A). get some unknown value 

(B). usually use linear interpolation in CT 

(C). currently 360-degree linear interpolation algorithm is mostly used 

(D). currently 180-degree linear interpolation algorithm is mostly used   

45. ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบั interpolation mathematical technique? 

(A) ไดต้วัไม่รู้ค่าบางตวั 

(B) นิยมใชก้บั linear interpolation in CT 

(C) ปัจจุบนันิยมใช ้360-degree linear interpolation algorithm มากท่ีสุด 

(D) ปัจจุบนันิยมใช ้180-degree linear interpolation algorithm มากท่ีสดุ 
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46. If mAs per rotation is 100, pitch is 1.5. What are the effective mAs and CTDIvol? 

(A). 67, 0.67   

(B). 200, 2    

(C). 67, 2    

(D). 200, 0.67     

46. ถ้าคา่ mAs per rotation เท่ากบั 100, คา่ pitch เท่ากบั 1.5 แล้ว อยากทราบวา่คา่ effective mAs และ CTDIvol   

(A). 67, 0.67   

(B). 200, 2    

(C). 67, 2    

(D). 200, 0.67     

    

47. Which one doesn’t affect the longitudinal ( z-axis) resolution? 

(A). detector size     

(B). FOV    

(C). reconstruction interval   

(D). reconstruction algorithm   

47. ข้อใดไมม่ีผลกระทบตอ่ longitudinal ( z-axis) resolution     

(A). ขนาด detector 

(B). FOV    

(C). reconstruction interval   

(D). reconstruction algorithm   

        

48. Which of the following factors is used to adjust contrast of CT images? 

(A). kVp meter       

(B). mA meter      

(C). window width & level 

(D). magnetic plate  

48. ข้อใดต่อไปนี ้สามารถน ามาใช้ปรับความคมชดั (contrast) ในภาพซีทีได้ 

(A). kVp meter       

(B). mA meter      

(C). window width & level 
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(D). magnetic plate  

 

49. Which of the following is an incorrect multi slice CT? 

(A). It is possible to get several tomography same time. 

(B). It is possible to get isotropic images. 

(C). Cone beam X-ray is used. 

(D). The thickness of images is determined by FOV. 

 

49. ข้อใดกลา่วไมถ่กูต้องเก่ียวกบั multi slice CT 

(A). สามารถสร้างภาพตดัขวางได้หลายภาพในเวลาเดยีว 

(B). สามารถสร้างภาพ isotropic image ได้ 

(C). ให้เทคนิค Cone beam X-ray 

(D). ความหนาของภาพขึน้อยู่กบัค่า FOV 

 

50. Which of the following is an incorrect CT detector? 

(A). The detector has the scintillation type and the gas type. 

(B). The curve linear detector has the better uniformity concerning the length of ray than the Linear 

detector.  

(C). The scintillation type is better than the gas type for effectiveness of detection. 

(D). The gas detector has no way to reduce scattered rays. 

50. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับ CT detector 

(A). มี 2 ชนิดคือ scintillation detector และ gas detector 

(B). Curve linear detector ให้ความสม า่เสมอที่ดีกว่า โดยค านึงถึงความยาวของล ารังสีมากกว่าชนิด Linear 

detector.  

(C). ชนิด scintillation detector มีประสิทธิภาพดีกว่าชนิด gas detector 

(D). Gas detector ไม่สามารถลดการเกิดรังสีกระเจิง (scattered ray) ได้ 
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51. Which of the following explanations is a correct spatial resolution? 

(A). PSF (point spread function) 

(B). LSF (line spread function) 

(C). CTF (contrast transfer function) 

(D). MTF (modulation transfer function) 

 

51. ค าใดสามารถอธิบายเก่ียวกบั spatial resolution ได้ถกูต้องท่ีสดุ 

(A). PSF (point spread function) 

(B). LSF (line spread function) 

(C). CTF (contrast transfer function) 

(D). MTF (modulation transfer function) 

 

52. Which of the following explanations concerning direct oil cooling method of CT tube is incorrect? 

(A). It is contacted with insulating oil directly from outside of tube. 

(B). It is circulated by air from outside of tube. 

(C). The anode is directly contacted with insulating oil. 

(D). The cathode is directly contacted with insulating oil. 

52. ข้อใดอธิบายเก่ียวกบัวิธี direct oil cooling ในหลอดเอกซเรย์ของเคร่ืองซีทีไมถ่กูต้อง 

(A). หลอดเอกซเรยส์มัผสัโดยตรงกบัน ้ามนับริเวณดา้นนอกของหลอด 

(B). หลอดเอกซเรยถู์กลอ้มรอบดว้ยอากาศจากดา้นนอกของหลอด 

(C). ขั้วแอโนดสมัผสัโดยตรงกบัน ้ามนั 

(D). ขั้วแคโทดสมัผสัโดยตรงกบัน ้ามนั 

 

53. Which of the following image processing is needed to convert collected measurement data from DAS 

to raw data?  

(A). pre-processing  

(B). convolution 

(C). back projection  

(D). post-processing 
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53. ขัน้ตอนใดตอ่ไปนี ้ต้องอาศยัการเปลี่ยนข้อมลูที่วดัได้ชนิด DAS ไปเป็นข้อมลูดิบ (raw data) 

(A). pre-processing  

(B). convolution 

(C). back projection  

(D). post-processing 

 

54. Which of the following factors can affect Z-axis geometric dose efficiency of MDCT based on the 

cone beam geometry? 

(A). To minimize focal spot 

(B). beam collimation 

(C). The breadth of the fan beam 

(D). The number of detector cell 

54. ข้อใดมีผลกระทบตอ่คณุภาพของรังสีในแนวแกน Z ใน MDCT (based on the cone beam geometry) 

(A). การลดขนาด focal spot 

(B). beam collimation 

(C). ความกวา้งของ fan beam 

(D). จ านวน detector cell 

 

55. What is fundamental reason of cone beam distortion in MDCT? 

(A). The expansion of fan beam 

(B). The decrease of cone beam width 

(C). The reduction in both number of detector elements and effectiveness of detection 

(D). X-ray focus and detector row is not vertical to the axis. 

55. ข้อใดเป็นสาเหตขุองการเกิด beam distortion ใน MDCT 

(A). การขยายขนาดของ fan beam 

(B). การลดความกวา้งของ cone beam 

(C). การลดจ านวนของ detector elements และประสิทธิภาพของการ detect เอกซเรย์ 
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(D). จุดโฟกสัของเอกซเรยแ์ละแถวของ detector ไม่ตั้งฉากกบัแนวแกน 

 

56. Which of the following problems could occur when CT guided lung biopsy is conducted? 

(A). Lung metastasis 

(B). Pleural effusion  

(C). Pneumothorax 

(D). Pneumonia 

56. ข้อใดสามารถเกิดขึน้ได้เม่ือท า CT guided lung biopsy 

(A). Lung metastasis 

(B). Pleural effusion  

(C). Pneumothorax 

(D). Pneumonia 

 

57. What is the subject contrast of white matter and gray matter when white matter has 42 HU and gray 

matter has 46 HU in CT images? 

(A). 0.1% 

(B). 0.4% 

(C). 1% 

(D). 4% 

57. ในภาพซีทีสมองท่ีเนือ้เย่ือสมอง white matter มีค่า HU เท่ากบั 42 และ gray matter มีคา่HU เท่ากบั 46 จะมีคา่ 

subject contrast เท่ากบัเท่าไร 

(A). 0.1% 

(B). 0.4% 

(C). 1% 

(D). 4% 

 

58. Which of the following window level/ window widths would be most appropriate for imaging brain? 

(A). WL 0/WW 50 

(B). WL 40/ WW 100 
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(C). WL 300/ WW 1000 

(D). WL 500/ WW 2000 

58. คา่ window level/ window width ท่ีเหมาะสมท่ีสดุของภาพซีทีสมองคือเท่าไร 

(A). WL 0/WW 50 

(B). WL 40/ WW 100 

(C). WL 300/ WW 1000 

(D). WL 500/ WW 2000 

 

59. After injection of contrast medium, the CT number for a region of the brain changes from 10HU to 

20HU. This represents what increase in the linear attenuation coefficient. 

(A). 0.1% 

(B). 0.5% 

(C). 1% 

(D). 5% 

59. ถ้าหลงัจากฉีดสารทบึรังส ีคา่ CT number ของเนือ้เย่ือสมองเปลี่ยนจาก 10HU เป็น 20HU อยากทราบวา่คา่ linear 

attenuation coefficient เพ่ิมขึน้เท่าไร 

(A). 0.1% 

(B). 0.5% 

(C). 1% 

(D). 5% 

 

60. For spiral CT, the high- voltage cable and signal cable are replaced by? 

(A). DAS 

(B). kernel 

(C). algorithm 

(D). slip ring 
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60. ในเคร่ืองซีทีแบบ spiral สาย high-voltage และสายสัญญาณต่างๆ ถูกแทนท่ีดว้ยส่ิงใด 

(A). DAS 

(B). kernel 

(C). algorithm 

(D). slip ring 

 

61. Which of the following is increased with increasing spiral CT pitch? 

(A). axial resolution 

(B). effective resolution 

(C). contrast resolution 

(D). spatial resolution 

61. หากเราเพ่ิมคา่ pitch ในเคร่ืองซีทีแบบ spiral คา่ใดจะเพ่ิมตามไปด้วย 

(A).  axial resolution 

(B). effective resolution 

(C). contrast resolution 

(D). spatial resolution 

62. Spatial resolution in CT is approximately 1 Lp/cm. what is the smallest sized object that can be 

imaged? 

a. 0.1mm 

b. 0.2mm 

c. 0.3mm 

d. 0.5mm 

62. ถ้าคา่ Spatial resolution เท่ากบั 1 Lp/cm อยากทราบวา่วตัถขุนาดเลก็ท่ีสดุท่ีเคร่ืองซีทีสามารถสร้างภาพได้มีขนาด

เท่าใด 

(A) 0.1mm 

(B) 0.2mm 

(C) 0.3mm 

(D) 0.5mm 

 

62. The principal reason to use high kVp during CT examination is… 

(A). fewer artifacts 
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(B). reduced scan time 

(C). improved spatial resolution 

(D). reduced patient dose 

62. ข้อใดเป็นสาเหตสุ าคญัท่ีท าให้มีการใช้เทคนิค high kVp ในการตรวจซทีี 

(A). ลด artifacts 

(B). ลด scan time 

(C). เพ่ิม spatial resolution 

(D). ลดปริมาณรังสีท่ีคนไขจ้ะไดรั้บ 

 

63. A 40cm field of view is imaged using a 512 matrix and 10mm slice thickness, what is the approximate 

voxel size ? 

(A). 4.2mm3 

(B). 5.8mm3 

(C). 7.8mm3 

(D). 10mm3 

63. ถ้าภาพมี FOV เท่ากบั 40 เซนติเมตร มีจ านวนเมทริกซ์เท่ากบั 512 และความหนาสไลด์เท่ากบั 10 มิลลิเมตร อยากทราบวา่

ภาพนีจ้ะมีคา่ voxel size เท่ากบัเท่าไร 

(A). 4.2mm3 

(B). 5.8mm3 

(C). 7.8mm3 

(D). 10mm3 

 

64. A multislice CT image is obtained at 120kVp, 200mA, 2sec. the resulting anode heat load is 

approximately ? 

(A). 500kHU 

(B). 650kHU 

(C). 700Khu 

(D). 850kHU 
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64. ถ้าเคร่ืองซีทีตัง้คา่ไว้เท่ากบั 120kVp, 200mA, 2 sec อยากทราบวา่คา่ heat load ท่ีขัว้แอโนดมีคา่เท่ากบัเท่าไร 

(A). 500kHU 

(B). 650kHU 

(C). 700Khu 

(D). 850kHU 

65. Which of the following is shown on the artifact image below? 

 

(A). photon starvation artifact 

(B). beam hardening artifact 

(C). respiratory artifact 

(D). moving artifact 

65. ภาพด้านลา่งแสดงการเกิด artifact แบบใด 

 

(A). photon starvation artifact 

(B). beam hardening artifact 

(C). respiratory artifact 

(D). moving artifact 

 

66. What is the structure of the section marked with an arrow? 
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(A). internal carotid artery 

(B). basilar artery 

(C). middle cerebral artery 

(D). vertebral artery 

66. บริเวณท่ีลกูศรชี ้คือเส้นเลอืดอะไร 

 

(A). internal carotid artery 

(B). basilar artery 

(C). middle cerebral artery 

(D). vertebral artery 

 

67. These are the images of temporal bone CT. Which of the following explanations of examination 

method & image display is correct?  
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(A). bone algorithm, 1-2mm slice thickness, wide window width 

(B). standard algorithm, 3-5mm slice thickness, narrow window width 

(C). standard algorithm, 3-5mm slice thickness, wide window width 

(D). bone algorithm, 1-2mm slice thickness, narrow window width 

 

67. ภาพด้านล่างแสดงภาพซีทขีอง temporal bone ข้อใดอธิบายเก่ียวกบัภาพถกูต้อง 

 

(A). bone algorithm, slice thickness ขนาด 1-2 มิลลิเมตร, เปิด window width กว้าง 

(B). standard algorithm, slice thickness ขนาด 3-5 มิลลิเมตร, เปิด window width แคบ 

(C). standard algorithm, slice thickness ขนาด 3-5 มิลลิเมตร, เปิด window width กว้าง 

(D). bone algorithm, slice thickness ขนาด 1-2 มิลลิเมตร, เปิด window width แคบ 

 

68. Choose the answer that point vertebral artery correctly.  
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(A). A 

(B). B 

(C). C 

(D). D 

 

68. ข้อใดชีค้ือต าแหน่งของ vertebral artery ได้ถกูต้อง 

 

(A). A 

(B). B 

(C). C 

(D). D 
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69. Choose the incorrect statement for the image below. 

 

(A). The purpose of study is to examine the cerebral vascular system. 

(B). This is volume rendering image. 

(C). This image could be made without contrast. 

(D). Vasilar artery is shown. 

 

69. ข้อใดกลา่วไมถ่กูต้องเก่ียวกบัภาพด้านลา่ง 

 

(A). ตอ้งการตรวจดู cerebral vascular system. 

(B). เป็นภาพ volume rendering 

(C). ไม่มีการฉีด contrast. 

(D). แสดงใหเ้ห็น Vasilar artery  

 

70. What is the structure of the section marked with an arrow? 
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(A). INCUS 

(B). COCHLEA 

(C). MASTOID AIR CELL 

(D). INTERNAL ACOUSTIC CANAL 

70. ต าแหน่ง A ในภาพ คือต าแหน่งของสว่นใด 

 

(A). INCUS 

(B). COCHLEA 

(C). MASTOID AIR CELL 
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(D). INTERNAL ACOUSTIC CANAL 

 

71. What is the correct name of artifact marked with an arrow? 

 

(A). Edge gradient artifact 

(B). Motion artifact 

(C). High contrast foreign body artifact 

(D). Aliasing artifact 

71. จดุท่ีลกูศรชีใ้นภาพแสดงให้เห็น artifact ชนิดใด 

 

(A). Edge gradient artifact 

(B). Motion artifact 

(C). High contrast foreign body artifact 
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(D). Aliasing artifact 

 

72. Which of the following factors that make differences at same position is appropriate?  

 

(A). window setting             

(B). slice thickness 

(C). breath                       

(D). kVp 

72. ภาพด้านลา่งแสดงให้เห็นภาพซีทีของปอดท่ีแตกตา่งกนั ณ ต าแหน่งเดียวกนั อยากทราบวา่อะไรเป็นสาเหตใุห้เกิดความ

แตกตา่งระหวา่งภาพทัง้สองภาพ 

 

(A). การตั้งค่า window  

(B). ความหนาของสไลด ์

(C). การหายใจ                       

(D). kVp 

 

73. What is incorrect explanation of images below? 
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(A). The study is implemented to measure amount of intra abdominal fat. 

(B). The HU of fat is +50. 

(C). The threshold of abdominal area is set up -50HU from -250HU. 

(D). Select wide display FOV including soft tissue surrounded the abdominal area, and scan with 

about 

 

73. ข้อใดอธิบายไมถ่กูต้องเก่ียวกบัภาพด้านลา่ง (ข้อ D ขาดไป) 

 

(A). ตอ้งการดูปริมาณไขมนัในช่องทอ้ง 

(B). ค่า HU ของไขมนั มีค่าเท่ากบั +50. 

(C). ตั้งค่า threshold ของบริเวณช่องทอ้งไวเ้ท่ากบั -50HU ถึง -250HU. 

(D). Select wide display FOV including soft tissue surrounded the abdominal area, and scan with 

about 

 

74. Choose the correct combination of name and disease. ? 
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(A). Aorta - aneurysm  

(B). Aorta - embolism   

(C). Pulmonary artery - embolism  

(D). Pulmonary vein -  embolism  

 

74. ข้อใดจบัคูช่ื่อของเส้นเลือด และ โรคท่ีเกิดขึน้จากภาพซีทีด้านลา่งได้ถกูต้อง 

 

(A). Aorta - aneurysm  

(B). Aorta - embolism   

(C). Pulmonary artery - embolism  

(D). Pulmonary vein -  embolism  

 

75. Choose the correct combination of 2nd and 4th enhancing order when ante-cubital vein contrast has 

injected.?  (คอมเจินอา่นฟอนท์ท่ี choice ไมอ่อกคะ่) 



 37 

 

(A). ① ② 

(B). ③ ④ 

(C). ① ④ 

(D). ② ③ 

75. ข้อใดจบัคูล่ าดบัการ enhance ท่ี 2 และ 4 ได้ถกูต้อง เมื่อมีการฉีก ante-cubital vein contrast 

(A). ① ② 

(B). ③ ④ 

(C). ① ④ 

(D). ② ③ 

 

76. Which of the following explanations of the Auto bolus tracking method is incorrect? 
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(A). After setting ROI at abdominal aorta, get appropriate peak time by dynamic scan at regular 

intervals. 

(B). To monitor contrast enhancement through the time-density characteristic curve 

(C). This is the software which is used for image acquisition with optimal condition of appropriate 

contrast enhancement. 

(D). To set mA and kVp following the examination condition equally for high spatial resolution in the 

case of dynamic scan.  

76. ข้อใดตอ่ไปนีอ้ธิบายเก่ียวกบั Auto bolus tracking method ไมถ่กูต้อง 

 

(A). หลงัจากท่ีตั้ง ROI ท่ี abdominal aorta แล้ว ก็จะได้คา่ peak time ท่ีเหมาะสม 

(B). ตอ้งการดู contrast enhancement ผา่น time-density characteristic curve 
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(C). เป็นซอฟตแ์วร์ส าหรับสร้างภาพท่ีตอ้งการ contrast enhancement ท่ีเหมาะสม 

(D). ตั้งค่า mA และ kVp เท่ากบัท่ีใชใ้น dynamic scan ท่ีตอ้งการภาพท่ีมี spatial resolution สูง  

 

77. Which of the following statements is correct? 

 

(A). This is image after contrast enhancement. 

(B). The purpose of this image is for evaluating kidney. 

(C). This is high resolution image for evaluating Kidney 

(D). The cancer is suspected at renal calyx. 

77. ข้อใดกลา่วเก่ียวกบัภาพด้านลา่งได้ถกูต้อง 

 

(A). เป็นภาพซีทีภายหลงัจากท่ีฉีด contrast 
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(B). ตอ้งการวิเคราะห์ท่ีบริเวณไต 

(C). ความละเอียดของภาพสูงเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ท่ีบริเวณไต 

(D). เห็นกอ้นมะเร็งท่ีบริเวณ renal calyx 

 

78. Which of the following explanations is incorrect? 

 

(A). This study is for intervention of HCC patient. 

(B). Insert catheter into SMA and RHA. 

(C). HA is shown at image B. 

(D). The name of this study is lipiodol CT.  
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78. ข้อใดตอ่ไปนีอ้ธิบายเก่ียวกบัภาพด้านลา่งไมถ่กูต้อง 

 

(A). เป็นการตรวจผูป่้วยโรค HCC  

(B). สอดใส่ catheter เขา้ไปใน SMA และ RHA. 

(C). รูป B แสดงใหเ้ห็น HA 

(D). เรียกการตรวจน้ีวา่ lipiodol CT.  

 

79. Which of the following diseases could guess from the image below? 

 

(A). Cholecystitis 

(B). Pyelonephrosis 

(C). Renal cell carcinoma 

(D). pancreatitis 
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79. จงวินิจฉยัภาพซีทีด้านลา่งวา่คนไข้มีความผิดปกติอะไร 

 

(A). Cholecystitis 

(B). Pyelonephrosis 

(C). Renal cell carcinoma 

(D). pancreatitis 

 

80. Which of the following explanations of disease that could guess from the image below is incorrect? 

 

(A). The organ indicated by arrow is gall bladder. 

(B). Acute cholecystitis symptom is accompanied. 

(C). Emergent surgery is needed. 

(D). This is contrast enhancing image of venous phase. 

80. ข้อใดอธิบายเก่ียวกบัภาพด้านลา่งได้ไมถ่กูต้อง 

 

(A). บริเวณท่ีลูกศรช้ีคือ gall bladder. 

(B). พบ Acute cholecystitis symptom  
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(C). คนไขต้อ้งไดรั้บการผา่ตดัโดยด่วน 

(D). แสดงภาพ contrast enhancement ใน venous phase 

 

81. Which contrast enhanced image will be acquired after 20 seconds when 120ml of contrast is injected 

with the velocity of 4ml/s by auto injector for Liver CT examination at spiral CT?  

(A). early arterial phase  

(B). late arterial phase 

(C). portal phase 

(D). delayed phase 

81. ในการตรวจ spiral CT ท่ีตบัโดยท าการฉีดคอนทราสต์ 120 มิลลิลิตร ด้วยความเร็ว 4 มิลลิลิตรตอ่วินาทีด้วยเคร่ืองฉีด

อตัโนมตัิ อยากทราบวา่ภาพ contrast enhancement ท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจากฉีดคอนทราสต์ 20 นาที คือข้อใด 

(A). early arterial phase  

(B). late arterial phase 

(C). portal phase 

(D). delayed phase 

 

82. Which of the following statements is optimal for pelvis CT to examine bladder? 

(A). To examine the bladder fully filled with urine 

(B). To examine the bladder after voiding of urine 

(C). To examine the bladder fully filled with contrast 

(D). To examine the bladder after removing urine by catheter insertion 

82. ข้อใดตอ่ไปนีถ้กูต้องเม่ือต้องการตรวจซีทีท่ีกระเพาะปัสสาวะ 

(A). ตรวจกระเพาะปัสสาวะท่ีเตม็ไปดว้ยปัสสาวะ (bladder fully filled with urine) 

(B). ตรวจกระเพาะปัสสาวะภายหลงัจากถ่ายปัสสาวะ 

(C). ตรวจกระเพาะปัสสาวะท่ีเตม็ไปดว้ยคอนทราสต ์(bladder fully filled with contrast) 

(D). ตรวจกระเพาะปัสสาวะภายหลงัจากถ่ายปัสสาวะออกดว้ย catheter  

 

83. Which of the following positions is appropriate for the suspected patient who has fracture of shoulder 
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and scapula in CT scan? 

(A). supine position with pronated both arms. 

(B). supine position with supinated both arms. 

(C). supine position with raised both arms. 

(D). supine position with bended both arms. 

83. ข้อใดเป็นท่าท่ีเหมาะสมเมื่อต้องการตรวจดรูอยแตกท่ีหวัไหล่ 

(A). นอนหงายในท่า supine แขนทั้งสองขา้งวางคว  ่าแนบล าตวั  

(B). นอนหงายในท่า supine แขนทั้งสองขา้งหงายข้ึนแนบล าตวั  

(C). นอนหงายในท่า supine ยกแขนทั้งสองขา้งข้ึน 

(D). นอนหงายในท่า supine งอแขนทั้งสอง 

 

84. Which of the following explanations is incorrect concerning the image below?  

 

(A). This is the CT myerography image. 

(B). The anatomical terminology of A is intervertebral disc. 

(C). The anatomical terminology of B is subarachnoid space. 

(D). The anatomical terminology of C is pedicle. 
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84. ข้อใดไมถ่กูต้องเก่ียวกบัภาพด้านลา่ง 

 

(A). เป็นภาพ CT myelography 

(B). ต าแหน่ง A คือ intervertebral disc. 

(C). ต าแหน่ง B คือ subarachnoid space. 

(D). ต าแหน่ง C คือ pedicle. 

 

85. What is the passage of injected contrast in myelography CT? 

(A). subdural space 

(B). epidual space 

(C). subarachnoid space 

(D). spinal cord 

85. ในการตรวจ CT myelography เราจะฉีดคอนทราสตไ์ปท่ีบริเวณใด 

(A). subdural space 

(B). epidual space 

(C). subarachnoid space 

(D). spinal cord 

 

86. Which of the following explanations is incorrect? 
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(A). To measure angle of abnormal legs 

(B). To measure torsion of tibia 

(C). To inject contrast 

(D). To measure femoral anteversion 

86. ข้อใดตอ่ไปนีก้ลา่วไมถ่กูต้องเก่ียวกบัภาพด้านลา่ง 

 

(A). วดัมุมในคนไขท่ี้ขาผิดปกติ 

(B). วดัการบิดตวัของ tibia 
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(C). มีการฉีดคอนทราสต ์

(D). วดั femoral anteversion 

 

87. This is the result of measured left ventricle’s function in phase of rest by using CT cardiac 

angiography. Choose the best answer which can not aware directly from the image below.? 

 

(A). Ejection Fraction 

(B). End Diastolic Volume 

(C). End Systolic Volume 

(D). coronary artery anatomy 

87. ภาพด้านลา่งแสดงการตรวจ CTA ท่ี ventricle ข้างซ้ายในสภาวะพกั อยากทราบวา่ข้อใดไมพ่บจากในภาพ 

 
(A). Ejection Fraction 

(B). End Diastolic Volume 
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(C). End Systolic Volume 

(D). coronary artery 

 

88. This is the Bull’s eye view of cardiac, and is consist of 17 segments. Choose the correct answer from 

1 to 17 segments. 

 

(A). 1,2,7,8,13,14 segments show Right coronary artery(RCA). 

(B). 1,2,7,8,13,14 segments show Right coronary artery(RCA) 

(C). 3,4,9,10,15 segments show Right coronary artery(RCA) 

(D). 3,4,9,10,15,17 segments show Right coronary artery(RCA) 

88. ภาพด้านลา่งแสดง Bull’s eye view ของหวัใจประกอบไปด้วย 17 สว่น ข้อใดตอ่ไปนีไ้มถ่กูต้อง 

 

(A). ส่วนท่ี 1,2,7,8,13,14 แสดง Right coronary artery(RCA). 
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(B). ส่วนท่ี 1,2,7,8,13,14 แสดง Right coronary artery(RCA) 

(C). ส่วนท่ี 3,4,9,10,15 Right coronary artery(RCA) 

(D). ส่วนท่ี 3,4,9,10,15,17 แสดง Right coronary artery(RCA) 

 

89. This is the image of ECG-gating cardiac CT that has been expended its limitation of application by 

developing technology of MDCT. Which of following statements is incorrect with examination of 

cardiac CT by ECT-gating?  

 

(A). For examination of the patient who has acute chest pain in emergency room 

(B). For pulmonary embolism W/U of the patient who has dyspnea symptom after operation   

(C). For W/U about embolism source of the patient who has cerebral infarction 

(D). For W/U about the mass which is found out in the lung 

89. ข้อใดตอ่ไปนีไ้มถ่กูต้องเก่ียวกบัการตรวจ ECG-gating cardiac CT ด้วย MDCT 

 

(A) ใชต้รวจผูป่้วยในหอ้งฉุกเฉินท่ีเจบ็หนา้อกเฉียบพลนั 

(B) ใชต้รวจหา pulmonary embolism W/U ในผูป่้วยท่ีมีอาการ dyspnea symptom ภายหลงัการผา่ตดั   
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(C) ใชต้รวจหา W/U เพ่ือหา embolism ในผูป่้วย cerebral infarction 

(D) ใชต้รวจหา W/U ซ่ึงเป็นค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั mass ในปอด 

 


