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บทคดัย่อ 
วัตถุประสงค์ : การศึกษาน้ีท าเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของภาพเอ็มอาร์ไอในผูใ้หญ่ระหว่าง 
pituitary macroadenoma กบั craniopharyngioma 
 เคร่ืองมือและวิธีการศึกษา :เป็นการศึกษาแบบยอ้นหลังเก่ียวกับลักษณะภาพเอ็มอาร์ไอใน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยได้ผูป่้วย
ทั้งหมด 61 รายที่มีผลพยาธิวิทยาว่าเป็น pituitary macroadenoma และ 10 ราย ที่เป็น craniopharyn- 
gioma วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในเร่ือง เพศ , อายุ และภาพเอ็มอาร์ไอในเร่ือง ขนาด, รูป ร่าง, 
ส่วนประกอบ, การมีสมองบวม, การลุกลามและการท าลายของอวยัวะขา้งเคียง, posterior T1 bright 
spot, การแยกได้กับ เน้ือ ต่อมใต้สมอง, ลักษณะสัญญาณภาพใน T1, T2 และ ลักษณะการ 
enhancement 
ผลการศึกษา : ลกัษณะก้อนที่มีเน้ือตนัรูปร่างกลมหรือคลายตุ๊กตาหิมะ, มีการกวา้งออกของ sellar 
turcica และ มี posterior T1 bright spot พบใน pituitary macroadenoma มากกวา่ (P < 0.05) ส่วนกอ้น
ที่มีลกัษณะเป็นถุงน ้ า ที่มีลกัษณะหลายหยกั, มีสมองบวม, กอ้นอยูใ่น suprasellar และสามารถแยกได้
กบัต่อมใตส้มอง และการมีขอบ enhancement พบใน craniopharyngioma มากกวา่ (P < 0.05) 
ส รุป ผ ล ก ารศึ ก ษ า  : ลักษณะภาพ เอ็มอาร์ไอสาม ารถ ช่วยแยก pituitary macroadenoma กับ 
craniopharyngioma ไดโ้ดยใช ้รูปร่าง, ส่วนประกอบ, การกวา้งออกของ sellar turcica, การมี posterior 
T1 bright spot, การมีสมองรอบๆกอ้นบวม, กอ้นสามารถแยกไดก้บัต่อมใตส้มอง และลกัษณะการมี
ขอบ enhancement 
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ABSTRACT 

Purposes: To compare the MRI finding between pituitary macroadenoma and 

craniopharyngioma. 

Materials and Methods: A retrospective study reviewed of MRI findings from January 

2006 to June 2014 of 61 patients with pathologically proved pituitary macroadenoma 

and 10 patients with pathologically proved craniopharyngioma. The patient datas were 

analyzed for gender, age and MRI findings of tumor size, shaped, component, adjacent 

brain edema, cavernous sinus invasion, sellar widening, present of posterior T1-

weighted bright spot, presents of normal pituitary gland, T1 and T2-weighted signals of 

solid or cystic components and pattern of enhancement were evaluated. 

Results: A snowman or ovoid shape with solid component, presents of sellar widening 

and presents of posterior T1 bright spot are more common in pituitary macroadenoma 

(P < 0.05). A lobulated shape with cystic component, presents of adjacent brain edema, 

tumor epicenter in suprasellar  with separation from the normal pituitary gland and 

presents of rim enhancement are more common in craniopharyngioma (P < 0.05). 

Conclusion: MRI can help to distinguish between pituitary macroadenoma and 

craniopharyngioma by using tumor shape, component, sellar widening, presents of 

posterior T1 bright spot, adjacent brain edema, tumor epicenter in suprasellar  with 

separation from the normal pituitary gland and presents of rim enhancement. 
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