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ห้องตรวจ MRI



การเตรียมตัว 
ก่อนที่จะมี MRI ??????

• บุคลากร  
• เครื่องมือทางการแพทย์  ทางการพยาบาล  สถานที่ 
• เครื่อง MRI  ; ตรวจรับ , จัดหารายละเอียดครุภัณฑ์ 
• ระบบงาน , เอกสาร ใบคัดกรอง รวม เอกสาร
ยินยอม(100%)
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MultiTransmit

• Contrast uniformity, speed, consistency
• MultiTransmit technology overcomes dielectric 

shading by using simultaneous (parallel) 
transmissions from multiple RF sources. It 
automatically optimizes the power, amplitude, 
phase, and waveform for optimal RF uniformity.

( http://www.healthcare.philips.com/main/products/mri/
systems/achievatx)



MAGNETOM Aera 1.5T 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???????? Pulse sequence

  Handbook of MRI; “Catherine Westbrook"





พระธาตุขามแก่น



ดอกคูณ



Update MRI safety  

• Pacemaker 
• Cochlear implant



Pacemaker











DRIVE 







 Magnetic Resonance Angiography :MRA





In plane signal loss ?????



Velocity ??????
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TR=20 
TE=3.45

 Magnetic Resonance Angiography :MRA



 TOF

http://www.umkcradres.org/Spec/RADPAGE/TIME%20OF
%20FLIGHT.htm

http://www.umkcradres.org/Spec/RADPAGE/TIME%20OF%20FLIGHT.htm
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For neuro intervention



 MRV

• PHASE CONTRAST

Velocity encoding = 10



• 3D bSSFP 
–B-TRANCE (Philips) 
–NATIVE-TrueFISP (Siemens)



ECG Trigger FSE MRA



 CE-MRA
• 3D CE MRA 

– Care bolus: MR Fluoroscopy for Trigger 
– Test bolus: 

Biglands et al. Journal 
of Cardiovascular 
Magnetic 
Resonance 2012 14:66



 CE-MRA (MR Fluorosopy for trigger

Gd  0.1 mmol/kg 
Injection rate 2 cc/s 
Flush saline 30 cc



 
Dynamic analysis of challenging vascular 

pathologies

 Time resolve MRA



 Time resolve MRA



วัดหนองแวง อารามหลวง











MRS : Magnetic resonance spectroscopy

• เป็นเทคนิคในการตรวจดู เมตาบอไลด์ ที่
สามารถแยกชนิดและปริมาณของสารประกอบ
ในเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายโดยการแยกชนิด
ของ proton ใน molecular structure ชนิด
ต่างๆที่มีอัตราการหมุนที่แตกต่างกันไปเมื่ออยู่
ในสูตรโครงสร้างโมเลกุลชนิดต่างๆ  เช่น  
NAA, Cho, Cr, MI  เป็นต้น



o PRESS( Point  Resolved  Spectro  Scopy)

•  sequence refocuses the spins with a 180o rf pulse like a spin 
echo.Two other acronyms require definition

o STEAM  (STimulated Echo Acquisition Mode) 

•  uses a 90o refocusing pulse to collect the signal like a 
gradient echo.STEAM can achieve shorter echo times 
but at the expense of less signal-to-noise.

        pulse 
sequence



FUNDAMENTALS OF MR 
SPECTROSCOPY

http://spinwarp.ucsd.edu/neuroweb/Text/mrs-TXT.htm







Clinical application
o Brian tumor  
• As a general rule, as malignancy increases, NAA and 

creatine decrease, and choline, lactate, and lipids 
increase.

•  choline is a marker for recurrent tumor
o Cerebral Ischemia and Infarction
• Markedly elevated lactate is the key spectroscopic 

feature of cerebral hypoxia and ischemia. Choline is 
elevated, and NAA and creatine are reduced. If cerebral 
infarction ensues, lipids increase.



o Trauma 
• MR spectroscopy is not routinely
• MRS is helpful to assess the degree of neuronal injury and predict patient 

outcomes. Especially in the case of diffuse axonal injury, imaging often 
underestimates the degree of brain damage. Clinical outcome correlates 
inversely with the NAA/Cr ratio. The presence of any lactate or lipid 
indicates a worse prognosis.

o Pediatric Metabolic Disorders
• MRS has a very important role in diagnosing and monitoring patients 

with metabolic disorders
•  that affect the gray and white matter to varying degrees.
• It  important to understand the normal pediatric MR spectrum. Compared 

to the adult, newborns have much less NAA, and increased choline and 
myo-inositol. Progression to the adult pattern follows myelination.



o Infectious Diseases 
•  non-glial tumors, brain abscesses destroy or displace brain tissue, so 

NAA is not present,  Lactate, cytosolic acid, alanine, and acetate are 
characteristic metabolites in bacterial abscesses.

• Toxoplasmosis and tuberculomas show prominent peaks from lactate 
and lipids.

•  HIV infection and AIDS, he MR spectra become positive, namely 
with elevated choline and reduced NAA. Choline is the best marker for 
the white matter abnormalities, NAA depletion correlates directly with 
the degree of dementia,

• using MRS to distinguish the common focal brain lesions in AIDS 
patients. The most helpful marker is choline,



o Hepatic Encephalopathy 
• The spectrum of hepatic encephalopathy is characterized 

by markedly reduced myo-inositol.� Choline is also 
reduced, and glutamine is increased.

o Alzheimer's Disease 
• Although MR spectroscopy is not highly sensitive for 

detecting early Alzheimer's diseaseas  the disease 
progresses, the spectrum becomes abnormal. Specifically, 
with advancing disease the NAA is reduced and myo-
inositol becomes elevated.  

•  myo-inositol may become an important marker for 
assessing new therapies for this devastating disorder.Myo-
inositol is also increased in Down's syndrome



 MRS in brain

PRESS
TE=144
TR=2000



 MRS in prostate



 MRS in prostate





 Diffusion image
• เป็นการตรวจที่แสดงให้เห็นความผิดปกติของสมองได้ก่อนที่จะมี
การเปลี่ยนแปลงที่ตรวจพบได้จากการตรวจภาพ MRI โดยเทคนิค
ทั่วไป โดยสามารถแสดงให้เห็นลักษณะการเคลื่อนไหวของน้ำที่อยู่
ระหว่างเซลล์ (extracellular space) ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใน
โรคต่างๆ ทำให้สามารถวินิจฉัยโรคได้ด้วยความรวดเร็ว เช่น ใน
กรณีการขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง ทำให้เซลล์สมองบวม (cytotoxic 
edema) และ extracellular space แคบลง เป็นผลให้การเคลื่อนไหว
ของน้ำใน extracellular space เปลี่ยนแปลงช้าลง

• ปัจจุบัน นำ diffusion image มาใช้บอกปริมาณความหนาแน่นของ
เซลล์ทาเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเนื้องอก โดยใช้หลักการของจำนวน
เซลล์ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ extracellular space แคบลง  



 Diffusion image



 Diffusion weight in brain

DWI ADC

T2W FLAIR



 Diffusion weight in abdomen
b0 b150

ADCb800



 Diffusion weight in whole body



 Diffusion tensor image

• เป็นภาพที่ได้จากการตรวจที่สามารถแสดงให้
เห็นทั้งปริมาณและทิศทางการเคลื่อนไหวของน้ำ
ใน extracellular space สามารถนำเทคนิคดัง
กล่าวมาสร้างภาพของ white matter ภายใน
สมองและได้แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงการ
เรียงตัวของ white matter ที่เป็นผลมาจากโรค
ต่างๆได้



DTI protocol
• Head coil                 ,     FOV 256*256 
• Voxel size 2*2*2    ,     Phase encode. AP 
• TR 9396 ,TE 92       ,      NSA 2 
• Recon matrix 128  ,     70 slice 
• Fat suppression spair  b-factor 1000 
• 16 or 32 direction











Perfusion image
• เป็นการตรวจที่แสดงปริมาณของเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะภายใน
ร่างกาย เช่น สมอง สามารถคำนวณหา cerebral blood flow และ 
cerebral blood volume ได้โดยอาศัยคุณลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงความทึบของภาพ MRI ในช่วงเวลาที่มีการฉีด 
contrast media เข้าสู่หลอดเลือด โดยใช้เทคนิคที่ทำให้มีความ
เข้มข้นของ contrast media ในหลอกเลือดสูง

• ใช้เทคนิค bolus injection สร้างภาพสมองในตำแหน่งเดิมใน
ช่วงระยะเวลาที่ต่อเนื่อง เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก dynamic flow ของ contrast media แล้ว
นำข้อมูลดังกล่าวมาคำนวณเป็นค่า cerebral blood flow และ 
cerebral blood volume



 Perfusion MRI
• Contrast + Dynamic scan 

– T2* weighted  
• Brain 

– T1 weighted  
• Breast 

• Pituitary  

• Prostate gland 

• Cardiac



 T2* weighted

•After bolus injection of contrast agent 

•In normal brain, the paramagnetic contrast agent  
  remains enclosed within the cerebral vasculature  
  because of the blood brain barrier 

• The difference in magnetic susceptibility between the  
  tissue and the blood results in local magnetic field 
!finally to large signal loss











Arterial Spin Labeling (ASL)

     allows assessment 
of brain perfusion 
without using contrast 
agents. By identifying 
the patient specific 
perfusion delay, 
multiphase ASL 
provides 
diagnostically relevant 
temporal information 



Advanced assessments of brain functions with 
IView Bold, FiberTrak and multiphase ASL

        Our IViewBold and 
FiberTrak packages have 
been designed to obtain 
functional information in 
the brain in an easy, 
reliable and comprehensive 
way. They do this by 
providing easy mapping of 
functional areas and 
functional connectivity 
prior to treatment, 
prospective motion 
correction and automated 



HR DTI  
 32 direction Tensor imaging showing separate of the 

peduncle



 Functional MRI

• BOLD 
• Paradigm 
• Task 



 BOLD 
Fe2+ O2 Fe2+ O2 

Fe2+ O2 Fe2+ O2 

Fe3+ Fe3+ 

Fe3+ Fe3+ 

  A local increase of 
neuronal activity leads to 
an increased local 
cerebral blood flow, as 
well as oxygenated 
hemoglobin. 



 Tasks 

• Motor Finger movement; open/close hand 

• Visual  Checkerboard; LED; light box 

• Language    Sentence/word completing, naming 

• Memory       Picture recognition; word/sentence recollecting 

• Sensory       Finger/hand rubbing, surface touch



 การออกแบบ กระบวนทัศน์  (paradigm)
    การทำงานของสมอง
• สมอง ส่วนหน้า (Forebrain) มีขนาดใหญ่ที่สุด มีรอยหยักเป็นจำนวน
มาก สามารถแบ่งออกได้อีก ดังนี้ Olfactory bulb อยู่ด้านหน้าสุด ทำ
หน้าที่ ดมกลิ่น

• ซีรีบรัม (Cerebrum)  มีขนาดใหญ่สุด มีรอยหยักเป็นจำนวนมาก ทำ
หน้าที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ ความสามารถต่างๆ เป็นศูนย์การทำงานของ
กล้ามเนื้อ การพูด การมองเห็น การดมกลิ่น การชิมรส แบ่งเป็นสองซีก 
แต่ละซีกจะแบ่งได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้

• สมองกลีบหน้า  (Frontal lobe) ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหว 
การออกเสียง ความคิด ความจำ สติปัญญา บุคลิก ความรู้สึก พื้น
อารมณ์

• สมองกลีบขมับ  (Temporal lobe) ทำหน้าที่ควบคุมการได้ยิน การ
ดมกลิ่น

• สมองกลีบหลัง   (Occipital lobe) ทำหน้าที่ควบคุมการมองเห็น
• สมองกลีบด้านข้าง (Parietal lobe) ทำหน้าที่ควบคุมความรู้สึกด้าน
การสัมผัส การพูด การรับรส



Rt. hand & Lt. hand



คิดคำจากนามเป็นกริยา



คิดคำจากตัวอักษร



คิดคำจากตัวอักษร



“มหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ” ณ วัดทุ่งเศรษฐี









พระพุทธนีลวรรโณศีโลทรัพยุดม (หลวงปู่เจ้าพระองค์
ดำ)



 
งานวิจัย 



•  การศึกษานำร่องการเปลี่ยนแปลงเมตาบอ
ไลท์ในสมองหลังจากกระตุ้นด้วย
ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกในผู้ป่วยที่มี
อาการปวดระบบประสาทจากโรค
ไขสันหลัง 

•  Brain Metabolites change in patients with 
neuropathic pain from spinal cord diseases 
after Transcranial Direct Current 
Stimulation; A pilot study



protocol
• Pulse sequence: PRESS Nu. Proton 1H
• Single voxel:size 20*20 mm.
• TR 2000 ms
• TE  35  ms (37.61)
• FWHM shim 7 Hz
• NSA:128
• RF:127.7
• ตำแหน่ง ทีวาง thalamus, anterior cingulate cortex, 

motor cortex
• ศึกษา NAA, Creatine , Choline, Glutamine and 

Glutamate 



moter cortex lt.



thalamus



anterior cingulate cortex



การวัดปริมาณธาตุเหล็กเกินในหัวใจในผู้ป่วยธาลัสซีเมียแบบ non-invasive 
 
- วิธีการเจาะตรวจเนื้อเยื่อตับด้วยเข็มซึ่งเป็นวิธีที่เจ็บตัว  
- มีอันตรายเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน  



 
การประเมินปริมาณเหล็กในเนื้อเยื่อโดย MRI เป็นวิธีการตรวจวัดแบบ non-
invasive ที่ให้ผลเชิงปริมาณที่เชื่อถือได้ การวัด  
สามารถทำได้ทุกอวัยวะ ปัจจุบันนิยมทำการตรวจวัดที่กล้ามเนื้อหัวใจและตับโดย
การสร้างภาพและวิเคราะห์ค่า T2* การรายงานผลในกล้ามเนื้อหัวใจนิยมใช้ค่า 
T2* ในขณะที่ใช้เป็นค่า Liver Iron Concentration ที่ได้จากการความสัมพันธ์
ระหว่างค่า T2* กับผลการตรวจวัดเหล็กในผลชิ้นเนื้อตับที่ได้จากการสุ่มตัดเนื้อเยื่อ



MR เทคนิคที่ใช้ในการประเมินเหล็กในเนื้อเยื่อ  
เทคนิคที่ใช้ในการประเมินเหล็กในเนื้อเยื่อมีอยู่ 3 แบบ คือ  
 1. Signal Intensity Ratio (SIR) เป็นเทคนิคที่มี รายงานการใช้ส่วนใหญ่ในการประเมินเหล็กในตับ เป็น



สำหรับเทคนิคแบบ T2 และ T2* นั้นให้ข้อมูลจากการ 
วิเคราะห์เป็นแบบเชิงปริมาณ ที่ทำให้สามารถเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่าง
สถาบันได้ จึงเป็นที่นิยมกว่าแบบ SIR อนึ่ง T2* เป็นแบบที่ใช้อย่างแพร่หลายกว่า T2



สำหรับการสร้างภาพ T2* แบบกลั้นหายใจที่ใช้ประเมินปริมาณเหล็กในกล้ามเนื้อหัวใจนั้นมีอยู่ 2 แบบ  
คือ แบบเลือดมีลักษณะขาว (Bright-Blood)  
หรือ ดำ(Black-Blood)



ในขั้นตอนการสร้างภาพแบบกลั้นหายใจ 
สำหรับประเมินเหล็กในหัวใจนี้นอกจากการกลั้นหายใจแล้วยังทำการสร้างภาพตามจังหวะการเต้นของหัวใจอีกด้วย  
(เพื่อลดผลกระทบการเคลื่อนไหวของหัวใจ)  
ในการกลั้นหายใจหนึ่งครั้ง (ประมาณ 10-15 วินาที ขึ้นกับอัตราการเต้นของหัวใจ) จะได้ภาพ 1 slice (หรือ 1 slice ต่อการกลั้น



ภาพ T2* ทั้ง 8 ชุด ที่ได้จากการกลั้นหายใจหนึ่งครั้ง  
สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อหาค่า T2* ในแบบเชิงปริมาณได้ การวิเคราะห์มีได้ 2 แบบ คือ  
Region-Based (RB) และ Pixel-Wised (PW)  



สำหรับการประเมินเหล็กในกล้ามเนื้อหัวใจโดยปกติจะสร้างภาพหัวใจแค่ slice เดียวในระนาบ short-
axis ที่ตำแหน่งตรงกลางของ left ventricle ภาพตำแหน่งเดียวต่อการกลั้นหายใจหนึ่งครั้งนี้จะประกอบ
ไปด้วยภาพจำนวน 8 ชุด (TE1-8) ที่มีความแตกต่างของสัญญาณภาพเนื่องจากปริมาณของเหล็ก



T2* (มีหน่วยเป็น msec) ที่ได้จากการวิเคราะห์แบบ PW จากภาพที่สร้างแบบเลือดมีลักษณะขวาและดำตามลำดับ สำหรับกล้ามเนื้อหัวใจ โดยใช้  
ย่านสีเขียว (T2* มากกว่า 25 msec) ไม่มีเหล็กสะสม (Normal)  
ย่านสีชมพู (T2* ระหว่าง 20-25 msec) เหล็กสะสม (Marginal)  
ย่านสีเหลือง (T2* ระหว่าง 10-20 msec) เหล็กสะสมปานกลาง (Mild)  



สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณเหล็กในตับก็มีหลักการคล้ายกับที่ทำในกล้ามเนื้อ
หัวใจแต่ทำได้ง่ายกว่า โดยให้ผู้ป่วยร่วมมือกลั้นหายใจแล้วทำการสร้างภาพใช้
เวลาประมาณ 12 วินาทีก็จะได้ภาพ 1 slice ที่ประกอบด้วยภาพจำนวน 20 ชุด



การวิเคราะห์ในแนวที่ 4 (โทนสี)  
สำหรับภาพจากการวิเคราะห์แสดงเป็นค่า LIC มีหน่วยเป็น mg/g dry weight โดยใช้ย่านสีเขียว (Normal) เมื่อ LIC น้อยกว่า 3 mg/g dry weight  
ย่านสีฟ้า (Mild) สำหรับ LIC ระหว่าง 3-7 mg/g dry weight  
ย่านสีเหลือง (Moderate) สำหรับ LIC ระหว่าง 7-15 mg/g dry weight และ  
ย่านสีแดง (Severe) เมื่อ LIC มากกว่า 15 mg/g dry weight



ตัวอย่างการเลือกพื้นที่คำนวณในหัวใจด้วย mat lab 
ร่วมกับโปรแกรมการวิเคราะห์ รศ.ดร.ไพรัช สายวิรุณพร



ตัวอย่างการเลือกพื้นที่คำนวณในตับด้วย mat lab ร่วม
กับโปรแกรมการวิเคราะห์ รศ.ดร.ไพรัช สายวิรุณพร



Result



MICRO coil 
catheter & duodenum coil

Imperial College London





Catheter coil









Magnetic Resonance

Expand your MRI services. With 
trendsetting applications.

• * Northwestern Memorial Hospital, 
Chicago, U.S. 

• ** Hospital Foch, Paris, France 
• *** Toshima Hospital, Tokyo, Japan 
• **** NHLBI, Bethesda, U.S.  

      Helios Klinik Berlin-Buch, Berlin, 
Germany 

•       Royal Brompton Hospital, London, U.K. 

TWIST

SWI* DTIfMRI

Maplt

        Spectroscopy 
          SVS, 2D/3DCSI

      2D/3D ASL

       MR  
Elastography

TWIST-VIBE2

RESOLV
E**

     NATIVE*** StarVIBE2

      Composing MyoMaps***
*1

LiverLAB1

• 1 The product/features are under development and not for sale in the U.S. and other countries. 
Their future availability cannot be guaranteed. 

• 2 May not be commercially available in countries outside the U.S., future availability cannot be 
guaranteed.

Siemens



Magnetic Resonance

Expand your MRI services. With trendsetting applications. 
CAIPIRINHA and FREEZEit to serve different patient needs.

• Ultrashort  breathholds 
with Siemens-unique 
CAIPIRINHA 

• – standard with your 
MAGNETOM Aera. 

• FREEZEit – StarViBE3 and 
TWIST-VIBE3 for new 
certainty in liver MRI: 

• Free-breathing, 
contrast- enhanced body 
imaging with StarVIBE. 

• Always the right contrast 
in dynamic liver MRI 
with TWIST-VIBE.

• 1 St. Franziskus Hospital, Muenster, Germany 

• 2 Institut fuer Radiodiagnostik University, Homburg, Germany

3D VIBE1  

inphase, 
opposed  

DIXON fat /  
water  

TA 12.4 s

StarVIBE2  
StarVIBE FS2  

StarVIBE FS2

TWIST-VIBE2  

TA 3.08 s

• 3 May not be commercially available in countries outside the U.S., future availability cannot be 
guaranteed.



• 3D T1 imaging

• Can barely be heard over ambient  
background noise

• Inaudible when imaging with a Tx/
Rx coil

• QuietX localizer
• TSE, SE and GRE for T1, T2 

and DarkFluid contrasts
• QuietX  SWI

Quiet Suite1

PETRA QuietX

Quiet Suite  
The solution

• 1 May not be commercially available in countries outside the U.S., future availability cannot be 
guaranteed.



Maximized patient satisfaction. With Quiet Suite.  
Imaging is to be seen, not heard.

Quiet Suite1

•Complete, quiet 
examinations for neuro 
and orthopedics
 
•Up to 97% reduction  
in sound pressure2

•No need to compromise  
image quality

Conventional QuietX1

 1 May not be commercially available in countries outside the U.S., future availability cannot be 
guaranteed. 
 2 Data on file. Results may vary.

Magnetic Resonance



MultiTransmit 4D 

Promotes high precision results  
Using multiple RF sources, MultiTransmit adapts the 
 RF signals to suit each individual patient. You get faster scans, 
enhanced image uniformity/consistency, over a broader range 
of applications be it body, breast, spine, or pediatrics.



                         dStream 
Digital RF 

• Digital broadband   architecture



SWIp mDIXON FFE

 mDIXON ชนิดที่สามารถ
นำมาคำนวณหาปริมาณไข
มันที่สะสมในตับได้ (Fat 
Fraction image)



MAGiC  
(MAGnetic resonance image Compilation)



MAGiC (MAGnetic resonance image 
Compilation)

The Concepts

Conventional MR Exam

MAGiC

For instance,
“6 contrasts =6 scans”
Imaging time=approx. 
15min

“6Contrasts =1scan”
Imaging time=approx. 5min

Traditional Camera

New Technology 



MAGiC (MAGnetic resonance image Compilation)

T1W TE=6ms,TR=440ms T1FLAIR TE=90ms,TR=2292ms,TI=950 T2 FLAIR TE=124ms,TR=9990ms,TI=2530

MAGiC 
Slicethickness=4mm, 
320×256,ASSET=2.2 
Imaging time=5 min 12sec

T2W TE=98ms,TR=5660ms PDW TE=26ms,TR=3360ms STIR TE=50ms,TR=15000ms,TI=180
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Improving quality:  Localized Diffusion imaging  
 FOCUS (Fov Optimized & 
Constrained Undistorted Single-
shot) 
•2D RF excitation pulse 
•Compatible at 1.5 & 3.0T (no special HW) 
•Improves resolution and minimizes distortion 
due to: 

• Shorter echo-trains 
• Shorter TE 
• Reduced FoV (decrease backfolding/

motion 

Normal 
Excitation

Excitation of a slice

Focus
Controls 

excitation in 
slice & PE 
direction

Inherent  fatsatZoom in

DWI Focus DWI

*Not 510k cleared, Not Available in USA



•(Top Left)
Conventional DWI
32ch head coil
b-value 1000
Slice thick 5mm 
(Top Right)
•FOCUS DWI
32ch head coil
b-value 1000
Slice thick 3mm
(Bottom Left)
•Conventional DWI
32ch head coil
b-value 1000
Slice thick 5mm 
(Bottom Right)
•FOCUS DWI
32ch head coil
b-value 1000  Slice 
thick 3mm 

Courtesy:  Hopital Saint-Joseph Paris, France

Conventional DWI FOCUS DWI

Conventional DWI FOCUS DWI

FOCUS:  Reduced distortion for higher sensitivity 



FOCUS for improved resolution

FOCUS Neuro

FOCUS  Pelvis

FOCUS  Spine

Axial DWI 
FOCUS 
b1000

Axial DWI 
FOCUS 
b1500



FOCUS:  Delivering High Quality 
Diffusion outcomes 
 



DEFINE your next diagnostic move: DISCO
DISCO – a new paradigm 
for Body imaging with high 
temporal & spatial 
resolution

–Eliminates timing of dynamic 
uptake 

• Enables advanced processing for 
permeability assessment 

• Compatible with PB Body 
Navigators for patients unable 
to breath-hold

Images Courtesy/Permission: Spectrum Medical Imaging Sydney, 
Australia

DISCO Temporal Resolution = 
3.5sec

 1.4mm x 1.6mm x 2mm
Turbo LAVA underlay of MIP & 

Perfusion Map



Philips 

Ingenia 3.0T CX

http://www.usa.philips.com/healthcare/education-resources/technologies/mri/dstream





ขอบคุณครับ


