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ผศ.พญ. วรินทร พุทธรักษ์  

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อัลตร้าซาวด์กับโรคหลอดเลือดสมอง 

	 อัลตร้าซาวด์ถือเป็นการตรวจที่ปลอดภัย

เมื่อเทียบกับการตรวจทางรังสีอื่นๆ	 เนื่องจาก

ผู้ป่วยไม่ได้รับรังสี	 	 มีการนำาอัลตร้าซาวด์มาใช้

ทางการแพทย์เป็นเวลานานแล้ว	 เริ่มตั้งแต่นำามา

ใชบ้อกอตัราการเตน้ของหวัใจในเดก็ทารกในขณะ

รอคลอดและในชว่งทีท่ำาการคลอดรวมเปน็ถงึการ

ตรวจหลอดเลอืดสมอง			ซึง่ทีม่าของชือ่ของเครือ่ง

อลัตรา้ซาวดท์ีส่ามารถบอกรายละเอยีดของหลอด

เลือดที่ตรวจได้	 นั่นก็คือ	Doppler	 ultrasound		

ตั้งชื่อตาม	Christain	Doppler	 ซึ่งเป็นผู้คิดค้น

นักฟิสิกส์ชาวออสเตรีย	ที่คิดค้นทฤษฏีที่สามารถ

บอกอัตราความเร็วของสิ่งของหรือวัตถุที่มีการ

เคลื่อนไหว	ตั้งแต่ปีค.ศ.1842	 ในทางการแพทย์	

เรามีการนำาอัลตร้าซาวด์ที่ช่วงความถี่			1-20	MHz		

โดยมี	transducer	เป็นตัวส่งและรับคลื่นความถี่

ดังกล่าว	 ซึ่งในช่วงระยะเวลา	 20	ปีที่ผ่านมาได้มี

การนำาอัลตร้าซาวด์มาใช้โนกลุ่มแพทย์เฉพาะทาง

มากขึ้น	อันได้แก่		อายุรแพทย์หัวใจ,	อายุรแพทย์

ระบบประสาท,	 รังสีแพทย์,	 สูตินรีแพทย์,	 กุมาร

แพทย์	และศัลยแพทย์	ตามลำาดับ		ซึ่งในปัจจุบัน

นี้อัลตร้าซาวด์	 สามารถตรวจหลอดเลือดในส่วน

ต่างๆของร่างกายเรา	 แม้แต่หลอดเลือดที่มีขนาด

เล็กๆ	ได้อย่างไม่น่าเชื่อ	

	 การตรวจอัลตร้าซาวด์หลอดเลือดแคโรติด

ในส่วนที่อยู่ภายนอกกระโหลกศีรษะ	ทำามาตั้งแต่

ปี	 คศ.1965	 แต่สำาหรับการตรวจประเมินหลอด

เลือดที่อยู่ภายในกระโหลกศีรษะนั้นมีตัวกระดูก

กะโหลกที่เป็นอุปสรรค	ทำาให้ความสำาเร็จในการ

คิดค้นวิธีการตรวจหลอดเลือดภายในกะโหลก

ศีรษะนั้นจึงมีการล่าช้าออกไปถึง	 20	ปี	 	 จึงเริ่มมี

การพูดถึงอีกครั้งในปี	 ค.ศ.1981	 รวมไปถึงการ

พัฒนานำามาใช้ในประเมินกระแสเลือดที่ไปเลี้ยง

สมองขณะทำาการผ่าตัด	 โดยศัลยแพทย์ระบบ

ประสาท	และวิสัญญีแพทย์	 ทำาให้การตรวจอัลต

ร้าซาวด์หลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะโดยวาง

เครื่องมือที่ภายนอกกะโหลกศีรษะนั้น	 ใช้ในการ

ประเมินพยาธิสภาพได้หลายประการ	 อันได้แก่	

ภาวะ	 cerebral	 vasospasm,	 TIA(transient	
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ischemic	 attack),	 stroke,	 syncope,	 brain	

death,	head	injury	และ	arteriovenous	mal-

formation	เป็นต้น	สำาหรับผู้ป่วยในกลุ่ม	stroke	

นัน้	จงึมกีารนำาการตรวจ	Doppler	ultrasound	มา

ใชเ้พือ่ประเมนิภาวะหลอดเลอืดสมองตบีตนัไดท้ัง้

ส่วนที่อยู่ภายในและภายนอกกะโหลกศีรษะ		

	 โดยการตรวจ	Doppler	ultrasound	หลอด

เลือดภายนอกกะโหลกศีรษะนั้น	 จะวางเครื่องมือ	

transducer	ที่เป็นตัวส่งและรับคลื่นเสียงความถี่	

5-10	MHz	ทีบ่รเิวณหลอดเลอืดตรงคอของผูป้ว่ย 

โดยใหผู้ป้ว่ยนอนหงายและแหงนคอโดยใชห้มอน

หนุนบริเวณด้านหลังไหล่ของผู้ป่วย		ให้ผู้ป่วยหัน

หน้าไปด้านตรงข้ามกับข้างของหลอดเลือดที่จะ

ตรวจ	 เช่น	 ถ้าจะตรวจหลอดเลือดข้างขวา	 ก็ให้ 

ผู้ป่วยหันหน้าไปด้านซ้าย	(ดังรูปที่	1)

                        

อัลตราซาวดกับภาวะโรคหลอดเลือดสมอง 
ผศ.พญ. วรินทร พุทธรักษ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อัลตราซาวดถือเปนการตรวจที่ปลอดภัยเมื่อเทียบกับการตรวจทางรังสีอื่นๆ เนื่องจากผูปวยไมไดรับ
รังสี  มีการนําอัลตราซาวดมาใชทางการแพทยเปนเวลานานแลว เริ่มต้ังแตนํามาใชบอกอัตราการเตนของหัวใจใน
เด็กทารกในขณะรอคลอดและในชวงที่ทําการคลอดรวมเปนถึงการตรวจหลอดเลือดสมอง   ซึ่งที่มาของชื่อของ
เครื่องอัลตราซาวดที่สามารถบอกรายละเอียดของหลอดเลือดที่ตรวจได น่ันก็คือ Doppler ultrasound  ต้ังช่ือ
ตาม Christain Doppler ซึ่งเปนผูคิดคนนักฟสิกสชาวออสเตรีย ที่คิดคนทฤษฏีที่สามารถบอกอัตราความเร็ว
ของสิ่งของหรือวัตถุที่มีการเคลื่อนไหว ต้ังแตปค.ศ.1842 ในทางการแพทย เรามีการนําอัลตราซาวดที่ชวง
ความถี่   1-20 MHz  โดยมีtransducer เปนตัวสงและรับคลื่นความถี่ดังกลาว ซึ่งในชวงระยะเวลา 20 ปที่
ผานมาไดมีการนําอัลตราซาวดมาใชโนกลุมแพทยเฉพาะทางมากขึ้น อันไดแก  อายุรแพทยหัวใจ, อายุรแพทย
ระบบประสาท, รังสีแพทย, สูตินรีแพทย, กุมารแพทย และศัลยแพทย ตามลําดับ ซึ่งในปจจุบันนี้อัลตราซาวด 
สามารถตรวจหลอดเลือดในสวนตางๆของรางกายเรา แมแตหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กๆไดอยางไมนาเชื่อ 

การตรวจอัลตราซาวดหลอดเลือดแคโรติดในสวนที่อยูภายนอกกระโหลกศีรษะ ทํามาตั้งแตป 
คศ.1965 แตสําหรับการตรวจประเมินหลอดเลือดที่อยูภายในกระโหลกศีรษะนั้นมีตัวกระดูกกะโหลกที่เปน
อุปสรรค ทําใหความสําเร็จในการคิดคนวิธีการตรวจหลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะนั้นจึงมีการลาชาออกไปถึง 
20 ป  จึงเริ่มมีการพูดถึงอีกครั้งในป 1981 รวมไปถึงการพัฒนานํามาใชในประเมินกระแสเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง
ขณะทําการผาตัด โดยศัลยแพทยระบบประสาท และวิสัญญีแพทย  ทําใหการตรวจอัลตราซาวดหลอดเลือดภายใน
กะโหลกศีรษะโดยวางเครื่องมือที่ภายนอกกะโหลกศีรษะนั้น ใชในการประเมินพยาธิสภาพไดหลายประการ อัน
ไดแก ภาวะ cerebral vasospasm, TIA(transient ischemic attack), stroke, syncope, brain 
death, head injury และ arteriovenous malformation เปนตน สําหรับผูปวยในกลุม stroke น้ัน จึง
มีการนําการตรวจ Doppler ultrasound มาใชเพื่อประเมินภาวะหลอดเลือดสมองตีบตันไดทั้งสวนที่อยู
ภายในและภายนอกกะโหลกศีรษะ  
 โดยการตรวจ Doppler ultrasound หลอดเลือดภายนอกกะโหลกศีรษะนั้น จะวางเครื่องมือ
transducer ที่เปนตัวสงและรับคลื่นเสียงความถี่ 5-10 MHz ที่บริเวณหลอดเลือดตรงคอของผูปวย โดยให
ผูปวยนอนหงายและแหงนคอโดยใชหมอนหนุนบริเวณดานหลังไหลของผูปวย  ใหผูปวยหันหนาไปดานตรงขาม
กับขางของหลอดเลือดที่จะตรวจ เชน ถาจะตรวจหลอดเลือดขางขวา ก็ใหผูปวยหันหนาไปดานซาย (ดังรูปที่ 1)

                                          
 รูปที่ 1 ภาพการตรวจ Carotid Doppler ultrasound [ที่มา: www.strokescaninc.com]

รูปที่ 1 ภาพการตรวจ	Carotid	Doppler	ultra-

sound	[ที่มา:	www.strokescaninc.com]

	 ซึ่งการตรวจ	Doppler	 ultrasound	 ของ

หลอดเลือดบริเวณคอ	นั้นสามารถประเมินภาวะ

ตบีตนัของหลอดเลอืด	common	carotid,	inter-

nal	carotid,	external	carotid	และ	vertebral	

โดยสามารถบอกตำาแหนง่,	ความยาว,	ความรนุแรง

ของภาวะตีบตันนั้น	 รวมไปถึงสาเหตุของการตีบ

ตนั	เชน่	การเหน็	atherosclerotic	plaque	เปน็ตน้		

ซึ่งสามารถแสดงภาพของหลอดเลือดเป็นสีแดง

หรือนำ้าเงิน	 แล้วแต่ทิศทางการไหลของกระแส

เลอืดทีว่ิง่เขา้หาหรอืออกจากตวั	transducer	และ

แสดงลักษณะ	 spectral	waveform	ของหลอด

เลือดนั้น	ที่เห็นคล้ายๆ	กราฟ	(ดังรูปที่	2)		ที่บอก

ถงึอตัราความเรว็ของกระแสเลอืดในชว่ง	systolic	

และ	diastolic	 ซึ่งผู้ทำาการตรวจสามารถประเมิน

ได้จากลักษณะ	waveform	ที่ผิดปกติไปได้	 ว่า

หลอดเลือดนั้นมีการตีบมากน้อยแค่ไหน		รวมไป

ถึงมีโปรแกรมในตัวเครื่องอัลตร้าซาวด์ที่สามารถ

คำานวณความรนุแรงของภาวะตบีตนัไดอ้อกมาเปน็

เปอร์เซ็นต์	

ซึ่งการตรวจ Doppler ultrasound ของหลอดเลือดบริเวณคอ น้ันสามารถประเมินภาวะตีบตันของหลอด
เลือด common carotid , internal carotid , external carotid และ vertebral โดยสามารถบอก
ตําแหนง, ความยาว, ความรุนแรงของภาวะตีบตันนั้น รวมไปถึงสาเหตุของการตีบตัน เชน การเห็น 
atherosclerotic plaque เปนตน ซึ่งสามารถแสดงภาพของหลอดเลือดเปนสีแดงหรือนํ้าเงิน แลวแตทิศ
ทางการไหลของกระแสเลือดที่ว่ิงเขาหาหรือออกจากตัว transducer และแสดงลักษณะ spectral
waveform ของหลอดเลือดนั้น ที่เห็นคลายๆ กราฟ (ดังรูปที่ 2)  ที่บอกถึงอัตราความเร็วของกระแสเลือด
ในชวง systolic และ diastolic ซึ่งผูทําการตรวจสามารถประเมินไดจากลักษณะ waveform ที่ผิดปกติไป
ได วาหลอดเลือดนั้นมีการตีบมากนอยแคไหน  รวมไปถึงมีโปรแกรมในตัวเครื่องอัลตราซาวดที่สามารถคํานวณ
ความรุนแรงของภาวะตีบตันไดออกมาเปนเปอรเซ็นต  

รูปที่ 2 แสดง spectral waveform ของหลอดเลือด internal carotid ดานลางของรูป 

  ขอจํากัดสําหรับการตรวจมีหลายๆกรณี อันไดแก ผูปวยที่มีลักษณะสรีรวิทยาที่มีคอสั้นหรือมีการแตก
สาขาของหลอดเลือด common carotid ที่ตําแหนงที่ใกลกับมุมกระดูกขากรรไกรหรือมีหลอดเลือดที่คดเคี้ยว
และมีหินปูนเกาะที่ผนังมากๆ  รวมไปถึง การที่ผูปวยมี tracheostomy tube, surgical suture, 
hematoma หรือผาติดแผลในชวงหลังผาตัด ผูปวยที่ไมสามารถนอนหรือหันศีรษะได  และผูปวยที่อยูใน
สภาวะที่ไมใหความรวมมือขณะทําการตรวจ  สภาวะทั้งหลายเหลานี้ทําใหการตรวจมีอุปสรรคทัง้ในดานเทคนิค
การตรวจรวมไปถึงการแปลผลที่ทําไดไมสมบูรณ  

 สวนการตรวจ Doppler ultrasound หลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะ หรือที่เราเรียกวา 
transcranial Doppler ultrasound ( TCD) น้ัน  จะวางเครื่องมือ transducer ที่เปนตัวสงและรับคลื่น
เสียงความถี่ที่แตกตางจากการตรวจหลอดเลือดภายนอกกะโหลกศีรษะ คือใชtransducer ที่มีความถี่นอยกวา 
โดยใชความถี่ 2 MHz ที่บริเวณศีรษะหรือเปลือกตาผูปวย โดยที่ศีรษะนั้น อาจวางที่ตําแหนงขมับหรือทายทอย
(ดังรูปที่ 3) แตนิยมวางที่บริเวณขมับ เพราะกระดูกกะโหลกศีรษะบริเวณนี้จะบางกวาตําแหนงอื่น (ดังรูปที่ 4)

รูปที่ 2 แสดง	 spectral	waveform	ของหลอด

เลือด	internal	carotid	ด้านล่างของรูป
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	 ขอ้จำากดัสำาหรบัการตรวจมหีลายๆกรณี	อนั

ไดแ้ก	่ผูป้ว่ยทีม่ลีกัษณะสรรีวทิยาทีม่คีอสัน้หรอืมี

การแตกสาขาของหลอดเลือด	common	carotid	

ที่ตำาแหน่งที่ใกล้กับมุมกระดูกขากรรไกรหรือมี

หลอดเลือดที่คดเคี้ยวและมีหินปูนเกาะที่ผนัง

มากๆ	 	 รวมไปถึง	การที่ผู้ป่วยม	ี tracheostomy	

tube,	surgical	suture,	hematoma	หรือผ้าติด

แผลในชว่งหลงัผา่ตดั	ผูป้ว่ยทีไ่มส่ามารถนอนหรอื

หนัศรีษะได	้	และผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นสภาวะทีไ่มใ่หค้วาม

ร่วมมือขณะทำาการตรวจ	 	สภาวะทั้งหลายเหล่านี้

ทำาให้การตรวจมีอุปสรรคทั้งในด้านเทคนิคการ

ตรวจรวมไปถึงการแปลผลที่ทำาได้ไม่สมบูรณ์	

	 สว่นการตรวจ	Doppler	ultrasound	หลอด

เลอืดภายในกะโหลกศรีษะ	หรอืทีเ่ราเรยีกวา่	tran-

scranial	Doppler	ultrasound	(	TCD)	นั้น		จะ

วางเครือ่งมอื	transducer	ทีเ่ปน็ตวัสง่และรบัคลืน่

เสียงความถี่ที่แตกต่างจากการตรวจหลอดเลือด

ภายนอกกะโหลกศีรษะ	คือใช้	 transducer	 ที่มี

ความถี่น้อยกว่า	โดยใช้ความถี่	2	MHz	ที่บริเวณ

ศีรษะหรือเปลือกตาผู้ป่วย	 โดยที่ศีรษะนั้น	 อาจ

วางที่ตำาแหน่งขมับหรือท้ายทอย	 (ดังรูปที่	 3)	 แต่

นยิมวางทีบ่รเิวณขมบั	เพราะกระดกูกะโหลกศรีษะ

บริเวณนี้จะบางกว่าตำาแหน่งอื่น	(ดังรูปที่	4)	

รูปที่ 3 แสดง ตําแหนงการวาง transducer สําหรับการตรวจ Doppler ultrasound หลอดเลือดภายใน
กะโหลกศีรษะ ที่ตําแหนงตางๆ [ที่มา: KA Fujioka, Douville CM. Anatomy and freehand 
examination. In Newell DW, Aaslid R: Transcranial Doppler, Raven Press, New 
York, 1992 ] 

         

รูปที่ 4 แสดงการวางเครื่องมือ transducer เพื่อตรวจหลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะ ผานกระดูกบริเวณขมับ 
(temporal bone) ซึ่งเปนตําแหนงที่นิยมมากที่สุด 
[ที่มา : KA Fujioka, Douville CM. Anatomy and freehand examination. In Newell DW, 
Aaslid R: Transcranial Doppler, Raven Press, New York, 1992] 

โดยการตรวจ transcranial Doppler ultrasound (TCD) น้ี เราสามารถประเมินภาวะหลอด
เลือดบริเวณ Circle of Willis ซึ่งหมายถึงหลอดเลือดหลักๆที่เลี้ยงสมอง (cerebral arteries) อันไดแก 
anterior cerebral artery (ACA) ,middle cerebral artery (MCA), posterior cerebral 
artery (PCA) เปนตน  ซึ่งจะแสดงภาพหลอดเลือดดังกลาวเปนสีแดงหรือนํ้าเงินตามทิศทางการไหลของ
กระแสเลือดเมื่อเทียบกับtransducerรวมทั้งแสดงภาพ spectral waveform ของหลอดเลือดที่กําลังตรวจได 
(ดังรูปที่ 5) โดยสามารถบอกตําแหนงที่มีการตีบตันจากภาพสีดังกลาวหรือจากการแสดง spectral
waveform ที่มีความผิดปกติ เชนมีคา systolic velocity ของหลอดเลือดนั้นสูงขึ้น สวนใหญใหผูปวยอยูใน

  

รูปที่ 3  แสดง	ตำาแหน่งการวาง	transducer	สำาหรับการตรวจ	Doppler	ultrasound	หลอดเลือดภายใน

กะโหลกศรีษะ	ทีต่ำาแหนง่ตา่งๆ	[ทีม่า:	KA	Fujioka,	Douville	CM.	Anatomy	and	freehand	examina-

tion.	In	Newell	DW,	Aaslid	R:	Transcranial	Doppler,	Raven	Press,	New	York,	1992	]
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รูปที่ 3 แสดง ตําแหนงการวาง transducer สําหรับการตรวจ Doppler ultrasound หลอดเลือดภายใน
กะโหลกศีรษะ ที่ตําแหนงตางๆ [ที่มา: KA Fujioka, Douville CM. Anatomy and freehand 
examination. In Newell DW, Aaslid R: Transcranial Doppler, Raven Press, New 
York, 1992 ] 

         

รูปที่ 4 แสดงการวางเครื่องมือ transducer เพื่อตรวจหลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะ ผานกระดูกบริเวณขมับ 
(temporal bone) ซึ่งเปนตําแหนงที่นิยมมากที่สุด 
[ที่มา : KA Fujioka, Douville CM. Anatomy and freehand examination. In Newell DW, 
Aaslid R: Transcranial Doppler, Raven Press, New York, 1992] 

โดยการตรวจ transcranial Doppler ultrasound (TCD) น้ี เราสามารถประเมินภาวะหลอด
เลือดบริเวณ Circle of Willis ซึ่งหมายถึงหลอดเลือดหลักๆที่เลี้ยงสมอง (cerebral arteries) อันไดแก 
anterior cerebral artery (ACA) ,middle cerebral artery (MCA), posterior cerebral 
artery (PCA) เปนตน  ซึ่งจะแสดงภาพหลอดเลือดดังกลาวเปนสีแดงหรือนํ้าเงินตามทิศทางการไหลของ
กระแสเลือดเมื่อเทียบกับtransducerรวมทั้งแสดงภาพ spectral waveform ของหลอดเลือดที่กําลังตรวจได 
(ดังรูปที่ 5) โดยสามารถบอกตําแหนงที่มีการตีบตันจากภาพสีดังกลาวหรือจากการแสดง spectral
waveform ที่มีความผิดปกติ เชนมีคา systolic velocity ของหลอดเลือดนั้นสูงขึ้น สวนใหญใหผูปวยอยูใน

รูปที่ 4 แสดงการวางเครื่องมือ	 transducer	 เพื่อตรวจหลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะ	ผ่านกระดูก

บริเวณขมับ	(temporal	bone)	ซึ่งเป็นตำาแหน่งที่นิยมมากที่สุด	

[ที่มา	:	KA	Fujioka,	Douville	CM.	Anatomy	and	freehand	examination.	In	Newell	DW,	Aaslid	

R:	Transcranial	Doppler,	Raven	Press,	New	York,	1992]

	 โดยการตรวจ	 transcranial	 Doppler	

ultrasound	 (TCD)	นี้	 เราสามารถประเมินภาวะ

หลอดเลือดบริเวณ	Circle	of	Willis	ซึ่งหมายถึง

หลอดเลือดหลักๆที่เลี้ยงสมอง	 (cerebral	arter-

ies)	อันได้แก่	anterior	cerebral	artery	(ACA)	

,middle	 cerebral	 artery	 (MCA),	 posterior	

cerebral	 artery	 (PCA)	 เป็นต้น	 	 ซึ่งจะแสดง

ภาพหลอดเลือดดังกล่าวเป็นสีแดงหรือนำ้าเงิน

ตามทิศทางการไหลของกระแสเลือดเมื่อเทียบกับ	

transducer	รวมทั้งแสดงภาพ	spectral	wave-

form	ของหลอดเลือดที่กำาลังตรวจได้	(ดังรูปที่	5)	

โดยสามารถบอกตำาแหนง่ทีม่กีารตบีตนัจากภาพสี

ดงักลา่วหรอืจากการแสดง	spectral	waveform	ที่

มีความผิดปกติ	เช่นมีค่า	systolic	velocity	ของ

หลอดเลือดนั้นสูงขึ้น	 ส่วนใหญ่ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่า

นอน	และวาง	 transducer	ที่บริเวณกระดูกขมับ	

(temporal	bone)	หรือบริเวณหน้าต่อรูหูชั้นนอก	

โดยเลื่อนเครื่องมือขึ้นหรือลง	 เพื่อหาตำาแหน่งที่

เห็นหลอดเลือดหลักได้ชัดเจน
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ทานอน และวาง transducer ที่บริเวณกระดูกขมับ (temporal bone) หรือบริเวณหนาตอรูหูช้ันนอก โดย
เลื่อนเครื่องมือขึ้นหรือลง เพื่อหาตําแหนงที่เห็นหลอดเลือดหลักไดชัดเจน 

รูปที่ 5 แสดงภาพจากจอเครื่องอัลตราซาวดขณะตรวจ TCD ที่แสดงถึงหลอดเลือดหลักที่เลี้ยงสมองในระดับ
Circle of Willis ดานซายและตรงกลางของภาพ รวมถึง spectral waveform ดานขวามือ

 
ถาวาง transducer ที่ตําแหนงใตตอทายทอย ก็สามารถประเมิน vertebral artery และ basilar

artery ได  แตตองใหผูปวยนั่ง  สําหรับการวาง transducer ที่ตําแหนงเปลือกตานั้น สามารถประเมิน 
ophthalmic artery ได 

ดังนั้นการตรวจ TCD น้ัน ถือวาเปนการตรวจที่ราคาถูก ปลอดภัย  สามารถทําการตรวจผูปวยที่ขาง
เตียงไดในทุกสถานที่ เพราะเครื่องอัลตราซาวดที่ใชสามารถนําไปใชไดทุกที่  ถึงแมผูปวยน้ันจะอยูในสภาวะไร
สติ หรือ coma ที่อยูในแผนกฉุกเฉินหรือหอผูปวยภาวะวิกฤต  เพื่อประเมินหลอดเลือดหลักที่เลี้ยงสมองไดอยาง
รวดเร็วในกลุมผูปวย acute ischemic stroke , ผูปวย TIA หรือ recurrent ischemic stroke, ใชเลือก
ผูปวยในการไดรับrTPA(recombinant tissue plasminogen activator) และคิดตามผูปวยหลังได 
rTPA และสามารถประเมินภาวะvasospasm ในกลุมผูปวย hemorrhagic stroke ที่เกิด subarachnoid
hemorrhage โดยบางแหงนํามาใชในการประเมินสภาวะหลอดเลือดสมองของผูปวยที่ไดรับการดมยาหรือการ
ผาตัดสมอง 

แตทั้งนี้ทั้งนั้นการตรวจและการแปลผลจะแมนยําได ตองขึ้นกับความรู ความชํานาญและประสบการณ
ของแพทยผูตรวจเปนอยางมาก  ยังมีขอจํากัดในกรณีผูปวยที่มีกระดูกขมับ(temporal bone)หนา ทําใหการ
มองเห็นหลอดเลือดนั้นไมชัด  ซึ่งสวนใหญพบในผูปวยหญิง  จากเหตุผลดังกลาวทําใหการใช TCD จึงไม
แพรหลายอยางรวดเร็ว  
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รูปที่ 5	แสดงภาพจากจอเครื่องอัลตร้าซาวด์ขณะตรวจ	TCD	ที่แสดงถึงหลอดเลือดหลักที่เลี้ยงสมองใน

ระดับ	Circle	of	Willis	ด้านซ้ายและตรงกลางของภาพ		รวมถึง	spectral	waveform	ด้านขวามือ

 

	 ถ้าวาง	 transducer	 ที่ตำาแหน่งใต้ต่อ

ทา้ยทอย	กส็ามารถประเมนิ	vertebral	artery	และ	

basilar	artery	ได	้	แตต่อ้งใหผู้ป้ว่ยนัง่		สำาหรบัการ

วาง	transducer	ที่ตำาแหน่งเปลือกตานั้น	สามารถ

ประเมิน	ophthalmic		artery	ได้	

	 ดังนั้นการตรวจ	 TCD	นั้น	 ถือว่าเป็นการ

ตรวจที่ราคาถูก	ปลอดภัย	 	 สามารถทำาการตรวจ 

ผู้ป่วยที่ข้างเตียงได้ในทุกสถานที่	 เพราะเครื่อง 

อัลตร้าซาวด์ที่ใช้สามารถนำาไปใช้ได้ทุกที่	 	 ถึงแม้

ผู้ป่วยนั้นจะอยู่ในสภาวะไร้สต	ิหรือ	 coma	ที่อยู่

ในแผนกฉุกเฉินหรือหอผู้ป่วยภาวะวิกฤต	 	 เพื่อ

ประเมินหลอดเลือดหลักที่เลี้ยงสมองได้อย่าง

รวดเร็วในกลุ่มผู้ป่วย	acute	 ischemic	 stroke,	

ผู้ป่วย	TIA	หรือ	 recurrent	 ischemic	stroke,	

ใช้เลือกผู้ป่วยในการได้รับ	 rtPA	 (recombinant	 

tissue	 plasminogen	 activator)	 และคิด

ตามผู้ป่วยหลังได้	 rtPA	 และสามารถประเมิน

ภาวะvasospasm	 ในกลุ่มผู้ป่วย	hemorrhagic	

stroke	ที่เกิด	subarachnoid	hemorrhage	โดย

บางแหง่นำามาใชใ้นการประเมนิสภาวะหลอดเลอืด

สมองของผู้ป่วยที่ได้รับการดมยาหรือการผ่าตัด

สมอง	

	 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตรวจและการแปลผลจะ

แม่นยำาได้	 ต้องขึ้นกับความรู้	 ความชำานาญและ

ประสบการณ์ของแพทย์ผู้ตรวจเป็นอย่างมาก	ยัง

มขีอ้จำากดัในกรณผีูป้ว่ยทีม่กีระดกูขมบั(temporal	

bone)หนา	ทำาใหก้ารมองเหน็หลอดเลอืดนัน้ไมช่ดั		

ซึง่สว่นใหญพ่บในผูป้ว่ยหญงิ		จากเหตผุลดงักลา่ว

ทำาให้การใช้	TCD	จึงไม่แพร่หลายอย่างรวดเร็ว	
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