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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์ : เปรียบเทียบความถูกตอ้งและระยะเวลาท่ีใชใ้นการแปลผลเพื่อจ าแนกชนิดของกระดูก
เบา้สะโพกหกัระหวา่งวธีิการสร้างภาพแบบสองมิติและสามมิติจากภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ 
เคร่ืองมือและวิธีการศึกษา : แพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ จ  านวนสองคน ท าการประเมินภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ของผูป่้วยกระดูกเบา้
สะโพกหัก จ านวน 20 ราย (8 รายเป็นกระดูกหักแบบ elementary และ 12 รายเป็น กระดูกหักแบบ 
associated) แล้วให้การจ าแนกชนิดของกระดูกหักตาม Letournel and Judet classification system 
พร้อมทั้งบนัทึกระยะเวลาท่ีใช ้โดยแยกประเมินจากวิธีการสร้างภาพแบบสองมิติและสามมิติ โดยผล
การศึกษาจะถูกน าไปเปรียบเทียบกบั ผลการวินิจฉยัมาตรฐานซ่ึงไดม้าจากการร่วมกนัวินิจฉยัจากภาพ
เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ของศลัยแพทยแ์ละรังสีแพทยเ์ฉพาะทางดา้นระบบกระดูกและขอ้ ร่วมกบัขอ้มูล
ท่ีไดร้ะหวา่งการผา่ตดั  
ผลการศึกษา : เม่ือเปรียบเทียบกบัผลการวินิจฉยัมาตรฐาน พบวา่ ความแม่นย  าในการจ าแนกชนิดของ
กระดูกเบา้สะโพกหักจากวิธีการสร้างภาพแบบสองมิติ (kMPRreader1 =  0.86 and  kMPRreader2 = 0.74) ดีกวา่
วิธีการสร้างภาพแบบสามมิติ (k3Dreader1 = 0.61 and k3Dreader2= 0.58) และระยะเวลาโดยเฉล่ียในการแปล
ผลโดยวิธีการสร้างภาพแบบสามมิติน้อยกวา่วิธีการสร้างภาพแบบสองมิติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 66.50 และ 105.00 วนิาที ตามล าดบั, P< 0.05 ) 
สรุปผลการศึกษา : แม้ว่าวิธีการสร้างภาพแบบสามมิติจะลดระยะเวลาในการแปลผลกระดูกเบ้า
สะโพกหักอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ความแม่นย  าในการแปลผลต ่ากว่าวิธีการสร้างภาพแบบสอง
มิติ ดงันั้นในการแปลผลกระดูกเบา้สะโพกหกัไม่ควรใชเ้พียงวิธีการสร้างภาพแบบสามมิติอยา่งเดียว 
แต่ควรใชร่้วมกบัวธีิการสร้างภาพแบบสองมิติ เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการแปลผล 
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ABSTRACT 

 
Objective: To retrospectively assess the time efficiency and accuracy of three-

dimensional (3D) volume-rendered images obtained from a standard pattern of 

reconstruction in the interpretation of acetabular fracture.  

Methods and Materials: Two inexperienced radiology residents evaluated twenty 

acetabular fractures (8 elementary and 12 associated fractures) and independently 

classified the fracture with Multiplanar reformatted (MPR) images alone and 3D images 

alone by using Letournel and Judet classification system. Kappa value were calculated 

to assess agreement of reader with reference standard. The reference standard was a 

consensus reading of a musculoskeletal radiologist and orthopedic surgeon by using a 

combination of the 3D-volume rendered and MPR image findings and operative 

findings.    

Results: Comparing the reference standard with two different image sets, 3D images 

had a worse kappa value than MPR images (reader 1: k3D = 0.61 and KMPR = 0.86; 

reader 2: k3D = 0.58 and KMPR = 0.74). The associated fracture subgroup was frequently 

associated with disagreement (reader 1: k3D = 0.34 and KMPR = 0.62; reader 2: k3D = 

0.065 and KMPR = 0.37). The average time required for diagnosis was significantly 

shorter with 3D images than with MPR images (reader 1: 52.50 vs140.5 seconds, P < 

0.05; reader 2: 76.50 vs 82.50 seconds, P = 0.896; all readers 66.50 vs 105.00 seconds, 

P< 0.05 ).  

Conclusion: Although, 3D images reveal time reduction in the interpretation of 

acetabular fracture, the accuracy was worse than MPR images, especially in the 

associated fracture subgroup. This led up to conclude that 3D image is an important 

adjunct to axial and MPR images for the evaluation of acetabular fracture. 

 


