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ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 

ภาวะบาดเจ็บกระดูกสันหลงัส่วนคอ มกัจะเกิดจากการกระแทกโดยตรง และโดยทางออ้ม เช่น ตกจากท่ีสูง อุบติัเหตุ

ทางคมนาคม การเล่นกีฬา เป็นตน้ อนัจะนาํมาซ่ึงภาวะแทรกซอ้นท่ีรุนแรงตั้งแต่บาดเจ็บเลก็นอ้ย จนถึงขั้นทุพพลภาพ หรือถึง

ขั้นสูญเสียชีวิตได ้ ดงันั้นจึงตอ้งมีวิธีการวินิจฉยัท่ีสาํคญั คือการตรวจกระดูกสันหลงัส่วนคอดว้ยวิธีการทางรังสีวินิจฉยั ไดแ้ก่ 

การตรวจวินิจฉยัเอกซเรยท์ัว่ไป ในท่าต่างๆ เช่น ท่า Lateral, ท่า AP  เป็นตน้  การตรวจวินิจฉยัดว้ยเคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ 

ท่ีสามารถสร้างภาพอย่างละเอียดในระนาบตดัขวาง และนาํไปสร้างภาพในระนาบต่างๆได ้ การตรวจวินิจฉยัดว้ยเคร่ืองสร้าง

ภาพดว้ยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  ท่ีสามารถสร้างภาพเน้ือเยื่อไดช้ดัเจน ในระนาบต่างๆโดยตรง  เพ่ือการแปลผลท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ

  

คําสําคัญ ภาวะบาดเจบ็กระดูกสนัหลงัส่วนคอ  เอกซเรยท์ัว่ไป เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ การสร้างภาพดว้ยสนามแม่เหลก็

ไฟฟ้า 

 

Abstract 

  Cervical spine injury is usually caused by directly and indirectly concussion, such as falling from height, 

transportation accidents, sports, etc., which will lead to serious complications until disability-morbidity. There must have an 

important diagnostic procedure of cervical spine injury by means of diagnostic radiology, including general x-ray in several 

positions such as Lateral, AP position , Computerized Tomography which show high resolution of axial plane including 

create other planes, Magnetic Resonance Imaging which show multiplanar imaging of soft tissue contrast for accuracy result. 

Keywords: Cervical Spine Injury, General X-ray, Computerized Tomography, Magnetic Resonance Imaging 
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บทนํา 

อุบติัการณ์การเกิดภาวะบาดเจ็บกระดูกสันหลงั

แตกหกั พบไดป้ระมาณ 64 คนต่อประชากร 100000 คน

ต่อปี ตาํแหน่งการบาดเจ็บส่วนใหญ่อยุ่บริเวณกระดูก

สันหลงัส่วนคอร้อยละ 55 [1] ดังนั้น ภาวะบาดเจ็บ

กระดูกสันหลงัส่วนคอ (cervical spine injury)  นบัเป็น

ภาวะบาดเจ็บท่ีรุนแรงมากชนิดหน่ึง เป็นสาเหตุสําคญัท่ี

ทาํใหทุ้พพลภาพ หรือถึงขั้นสูญเสียชีวติได ้ ผูป่้วยมกัจะ

มีประวัติ อุบัติ เหตุชัดเจน มีอาการปวดบวมต้นคอ 

กลา้มเน้ือคอแข็งเกร็ง  และไม่สามารถยกศีรษะจากท่า

นอนข้ึ นล อย จา ก พื้ น เ ตีย ง ม า แตะ บ ริ เวณ หน้า อ ก 

เน่ืองจากมีการจาํกดัการเคล่ือนไหวของขอ้  ในผูป่้วยท่ี

รู้สึกตัวดีและให้ประวติัอุบัติเหตุได้ มีแขนหรือขาชา 

และอ่อนแรง  การวินิจฉัยจะชดัเจน แต่ในผูป่้วยท่ีหมด

สติหรือไม่สามารถให้ประวติัท่ีชัดเจนได้นั้ น ถ้าไม่

สามารถวินิจฉัยเร่ืองการบาดเจ็บท่ีกระดูกสันหลงัส่วน

คอไดใ้ห้คิดว่าผูป่้วยรายนั้น มีการบาดเจ็บท่ีกระดูกสัน

หลงัส่วนคอเสมอ  จนกวา่จะไดรั้บการวินิจฉยัท่ีแน่นอน

จากภาพรังสีวนิิจฉยั 

 

การตรวจกระดูกสันหลงัส่วนคอโดยวธีิรังสีวนิิจฉัย 

 ภาพทางรังสีในภาวะบาดเจ็บกระดูกสันหลัง

ส่วนคอ  สามารถทาํการตรวจได้หลากหลายรูปแบบ 

โดยข้ึนอยู่กบัเหตุผล  แต่ละรูปแบบมีบทบาทท่ีสําคญั

แตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 

1. การตรวจเพื่อวิ นิจฉัยโครงสร้าง และการ

แตกหกัของกระดูกสันหลงั 

- ก า ร ต ร ว จ วิ นิ จ ฉัย เ อ ก ซ เ ร ย์ทั่ว ไ ป  

(General X-ray) เป็นการสร้างภาพ

เอกซเรยธ์รรมดาของกระดูกสันหลงั 

- การตรวจวินิจฉัยด้วยเคร่ืองเอกซเรย์

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์   ( Computerized 

Tomography)  เป็นการสร้าง

ภาพตดัขวางของกระดูกสันหลงัอย่าง

ละเอียด 

2. การตรวจเพื่อวินิจฉัยไขสันหลัง  และหมอน

รองกระดูก 

- การตรวจวินิจฉัยด้วยเคร่ืองสร้างภาพ

ด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  (Magnetic 

Resonance Imaging) เป็นการสร้าง

ภาพท่ีเกิดจากปฏิกิริยาของเน้ือเยื่อ  กบั

สนามแม่ เหล็กไฟฟ้าและคล่ืนวิทยุ

ความเขม้สูง 

 

การตรวจวนิิจฉัยเอกซเรย์ทัว่ไป (General X-ray) 

การตรวจเอกซเรยท์ัว่ไปเป็นการตรวจท่ีสะดวก

รวดเร็ว  มีทุกโรงพยาบาล  ราคาถูกและมีความไวในการ

วินิจฉัยร้อยละ 37.4-90 [1] ซ่ึงสามารถถ่ายภาพกระดูก

สันหลงัส่วนคอไดห้ลายท่าดงัน้ี 

1. ท่า  Lateral เป็นท่าท่ีสําคัญท่ีสุด และภาพ

เอกซเรย์ท่า lateral เพียงท่าเดียวท่ีถ่ายได้

ครบถ้วน  เราพบว่าสามารถตรวจพบการ

บาดเจ็บท่ีกระดูกสันหลงัส่วนคอไดม้ากถึงร้อย

ละ 80-90 [2]  ภาพท่ีดีควรเห็นตั้งแต่ฐานของ

กะโหลกศีรษะ (base of skull) ลงมาถึงกระดูก

สันหลงัส่วนคอระดบั C7-T1 (รูปท่ี 1) เน่ืองจาก

การบาดเจบ็บริเวณ C6,C7 พบไดบ้่อย (ตารางท่ี

1 และรูปท่ี 2) และไดเ้ห็นเส้นสมมุติต่างๆของ

กระดูกสันหลังส่วนคอ (รูปท่ี1) ผูบ้าดเจ็บท่ี

รู้สึกตวัดีไม่มีอาการรุนแรง นิยมถ่ายเอกซเรย์
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ในท่ายืนหรือท่านั่ง ส่วนผูบ้าดเจ็บท่ีหมดสติมี

อาการหนกั ผูบ้าดเจบ็ส่วนมากจะมาในท่านอน

ราบ โดยทัว่ไปจะสามารถถ่ายในท่า AP ไดง่้าย 

แต่สําหรับท่า  lateral เราจะถ่ายในท่า lateral 

view (cross table) (รูปท่ี3) เพื่อลดการ

เคล่ือนไหวของผูบ้าดเจบ็   

 

ในกรณีผูป่้วยฉุกเฉินหรือมีการบาดเจ็บหลาย

แห่งการถ่ายเอกซเรยท์ัว่ไปกระดูกสันหลงัส่วนคอ ท่า 

Lateral เพียงท่าเดียว  สามารถให้ขอ้มูลไดม้ากถึงร้อยละ 

801  และควรทําในผู ้ป่วยทุกราย  โดยสังเกตความ

ผิดปรกติได ้จากการผิดรูปของแนวกระดูก การแตกหัก

ของกระดูกถึงแม้จะเพียงเล็กน้อยก็มีความสําคญัมาก 

ทั้งน้ีรวมไปถึงการบวมของเน้ือเยื่อ มีความสําคญัท่ีบอก

ถึง การบาดเจบ็ของโครงสร้างเน้ือเยือ่ และเอน็ยดึได ้

 

2. ท่า Antero-Posterior (AP) เป็นอีกท่าหน่ึงใน

การช่วยวินิจฉัย ถ่ายได้ง่ายในผูบ้าดเจ็บในท่า

นอนหงาย แต่ภาพเอกซเรยใ์นท่า AP  จะเห็น

ไดเ้ฉพาะกระดูกสันหลงัส่วนคอตั้งแต่ระดบั C3 

ลงมา  เน่ืองจากมีเงากระดูกและเน้ือเยื่อของ

ใบหนา้มาบงักระดูก atlas (C1) และ axis (C2) 

ไว ้(รูปท่ี 4) 

3. ท่า Open mouth ถ่ายเพื่อช่วยให้เห็น  odontoid 

process  ของกระดูก axis (C2)  และ

ความสัมพนัธ์ระหวา่ง atlas (C1) และ axis (C2) 

(รูปท่ี 5)  

4. Swimming ถ่ายเพื่อช่วยให้เห็นบริเวณรอยต่อ

ระหว่างกระดูกสันหลังส่วนคอและกระดูสัน

หลงัส่วนอก   (cervicothoracic junction) ไดดี้

ข้ึน  โดยหลบเล่ียงการบงัจากหวัไหล่ทั้ง 2 ขา้ง

ไม่ใหม้าซอ้นกนั (รูปท่ี 6) 
 

ตารางท่ี 1 การกระจายของตาํแหน่งบาดเจ็บท่ีกระดูกสันหลงั

ส่วนคอ [3] 

ระดบั ร้อยละ 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

6 

27 

10 

10 

18 

27 

18 

 

 
รูปท่ี 1 : ภาพเอกซเรยท่์า lateral ท่ีเห็นกระดูกสันหลงัส่วนคอ

ครบทุกระดบั และเห็นเสน้สมมติต่างๆ ตามสญัลกัษณ์สี ดงัน้ี 

• สีเขียว : anterior vertebral line 

• สีสม้ : posterior vertebral line  

• สีแดง : spinolaminar line 

ท่ีมา : หน่วยรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลศิริราชและวาดด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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รูปท่ี 2 : ภาพเอกซเรยท่์า lateral เห็นรอยแตก spinous process  

ของ  C6-C7 

ท่ี ม า :  http://researchgate.net/figure/C6-and-C7-spinous-

process-fracture-in-the-lateralRadiographs_fig2_318553809? 

fbclid=IwAR349H_TbL_09S9scKOij64xq4W_NKhsKsxspkyI

aL9Rdvhr8IY4HXLkSZw 

 

 

 
รูปท่ี 3 : การถ่ายเอกซเรยท่์า lateral view (cross table) 

 

 

 
รูปท่ี 4 : ภาพเอกซเรยท่์า AP 

ท่ีมา : หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช 

 

 
รูปท่ี 5 : ภาพเอกซเรยท่์า Open mouth ในรูปจะเห็น odontoid 

process ไดช้ดัเจน 

ท่ีมา : หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช 
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รูปท่ี 6 : ภาพเอกซเรยท่์า Swimming 

ท่ี ม า  :  http://static1.squarespace.com/static/5871553a3e00 

be90c79a68cd/t/590a4093893fc0d318938b44/1493844118030/

T16.pdf 

 

การตรวจวินิจฉัยด้วยเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

(Computerized Tomography) 

เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computerized 

Tomography)  เป็นเคร่ืองตรวจวินิจฉัยท่ีมีความไวใน

การวนิิจฉยัในผูท่ี้สงสัยวา่อาจไดรั้บบาดเจ็บท่ีกระดูกสัน

หลงัส่วนคอถึงร้อยละ 95-994 เม่ือร่วมกบัความจาํเพาะ

ของการตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ท่ีสูงถึงร้อยละ 934  

สามารถสร้างภาพในระนาบตดัขวาง (axial plane) (รูปท่ี 

7A) และยงัสามารถสร้างภาพใหม่ (reconstruction) 

ระนาบในแนวด่ิงท่ีแบ่งร่างกายออกเป็นซีกซ้ายและขวา 

(sagittal plane) (รูปท่ี 7B)  และระนาบท่ีตั้งฉากกบั 

sagittal plane ท่ีแบ่งร่างกายออกเป็นซีกส่วนหน้ากบั

ส่วนหลงั (coronal plane)  (รูปท่ี 7C) ร่วมในการวินิจฉยั

ด้วย  ช่วยทาํให้เห็นรายละเอียดของกระดูกท่ีแตกหัก  

เล่ือนตวั  และผลกระทบต่อช่องไขสันหลงัได ้ ช่วยลด

ปัญหาการซ้อนทบัของเงากระดูกและเน้ือเยื่อท่ีพบใน

การถ่ายภาพเอกซเรยท์ัว่ไป โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อ

ข อ ง ก ะ โ หล ก ศี รษ ะ แ ล ะ ก ร ะ ดู ก สั นห ลัง ส่ ว นค อ 

(craniocervical junction)  และบริเวณรอยต่อของกระดูก

สันส่วนคอและส่วนหนา้อก (cervicothoracic junction)  

ขอ้ด้อยของการตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์คือ  มีราคา

แพง  ไม่มีในทุกโรงพยาบาล  และได้รับปริมาณรังสี

มากกวา่การตรวจเอกซเรยท์ัว่ไป 

 
 

 
 

รูปท่ี 7 (A,B,C) : ภาพ

เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ใน

แนว axial ท่ีปลายลูกศร

จะเห็น spinous process 

แตกหัก และภาพในแนว 

sagittal  และแนว coronal  

ตามลาํดบั 

ท่ีมา : หน่วยรังสีวินิจฉัย 

โรงพยาบาลศิริราช 
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ก า ร ต ร ว จ วิ นิ จ ฉั ย ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง ส ร้ า ง ภ า พ ด้ ว ย

สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging) 

 เค ร่ืองสร้างภาพด้วยสนามแม่ เหล็กไฟฟ้า 

(Magnetic Resonance Imaging) เป็นเคร่ืองตรวจวินิจฉยั

ท่ี ใ ห้ ภ า พ ท่ี เ กิ ด จ า ก ก า ร ป ฏิ กิ ริ ย า ร ะ ห ว่ า ง ค ล่ื น

แม่เหล็กไฟฟ้ากบัเน่ือเยือ่ของร่างกาย  มีความสําคญัมาก

ข้ึนเร่ือยๆโดยเฉพาะเม่ือไม่พบความผิดปกติใดๆจาก

ภาพเอกซเรยท์ัว่ไปหรือเคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์  มี

ประโยชน์มากในกรณีสงสัยบาดเจ็บไขสันหลงั (spinal 

cord injury)  บอกความผิดปกติของไขสันหลงั  หมอน

รองกระดูกสันหลงั  เส้นเอ็น(ligament)  และการ

บาดเจ็บของ body ของกระดูกสันหลงัไดดี้  ตรวจไดใ้น

ทุกระนาบท่ีตอ้งการไดโ้ดยตรง เช่น axial plane (รูปท่ี 

8A) , sagittal plane (รูปท่ี 8B), coronal plane (รูปท่ี 8C) 

โดยไม่ต้องผ่านการสร้างภาพใหม่  (reconstruction) 

เหมือนในการตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์  ขอ้ดอ้ยของ

การตรวจชนิดน้ี คือ ราคาแพง มีเฉพาะโรงพยาบาล

ขนาดใหญ่ ใช้เวลานานในการทาํแต่ละคร้ัง และต้อง

ได้รับความร่วมมือจากผูบ้าดเจ็บ ในกรณีผูบ้าดเจ็บไม่

รู้สึกตวั ตอ้งใส่ท่อช่วยหายใจ มีอุปกรณ์ทางการแพทย์

เพื่อติดตามอาการและเคร่ืองช่วยหายใจ จาํเป็นตอ้งเป็น

อุปกรณ์ท่ีสามารถเขา้ไปในสนามแม่เหลก็ได ้

 

สรุป 

การวินิจฉัยภาวะบาดเจ็บกระดูกสันหลงัส่วน

คอ (Cervical Spine Injury) ดว้ยภาพทางรังสี เป็นวิธีท่ี

ใชก้นัอยา่งแพร่หลาย  มีความน่าเช่ือถือ  และจาํเป็นตอ้ง

ทาํตามแนวทางการวินิจฉัย เพื่อให้ได้ข้อมูลเบ้ืองต้น 

โดยเฉพาะการประเมินภาวะความมัน่คงของโครงสร้าง

กระดูกสันหลงัส่วนคอ (C-spine stability) ทั้งน้ี เนน้การ  

 
 

 
 

 

จาํแนกชนิดของการแตกหกั และการวางแผนการรักษา 

การวินิจฉัยทางรังสีเพียงเอกซเรย์ทัว่ไป ก็ได้ขอ้มูลท่ี

สําคญั  แต่ในปัจจุบนัการแพทยก์า้วหนา้ข้ึน มีการตรวจ

ทางรังสีวินิจฉัยหลายรูปแบบ  ทาํให้ในปัจจุบนัแนะนาํ

ใหส่้งตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์แทนการตรวจเอกซเรย์

ทัว่ไป   เอกซเรยค์อมพิวเตอร์จะช่วยบอกรายละเอียด

ของภาวะบาดเจ็บและมิติของพยาธิสภาพให้ชดัเจนข้ึน  

เพื่อลดการวินิจฉัยท่ีผิดพลาด  ส่วนการส่งตรวจด้วย

เคร่ืองสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีประโยชน์

รูปท่ี 8 (A,B,C) : ภาพท่ีเกิด

จ า ก ก า ร ส ร้ า ง ภ า พ ด้ ว ย

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในแนว 

axial  แนว sagittal  และแนว 

coronal  ตามลาํดบั 

ท่ีมา  :  หน่วย รัง สีวิ นิจฉัย 

โรงพยาบาลศิริราช 
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อย่างมากในกรณีท่ีมีการบาดเจ็บของประสาทไขสัน

หลงัและมีการสูญเสียการทาํงานของระบบประสาทซ่ึง

การเลือกตรวจทางรังสีวินิจฉัยนั้นข้ึนอยุ่กบัเหตุผลตาม

ขา้งตน้   และการตรวจรูปแบบต่างๆจะมีข้อดีข้อด้อย

แตกต่างกนัไป  ข้ึนอยู่กบัแพทยเ์จา้ของไขผู้ว้ินิจฉัยโรค

จะเลือกใช้การตรวจชนิดไหนมาช่วยวินิจฉัยโรค  ภาพ

ทางรังสีควรมีคุณภาพและรายละเอียดของภาพท่ีดี 

นาํไปสู่การวนิิจฉยัโรคท่ีรวดเร็ว และสามารถแปลผลได้

อย่างถูกต้องแม่นย ํา  เพื่อป้องกันภาวะทุพพลภาพ  

สูญเสียชีวีต  และช่วยให้แพทยว์างแผนการดูแลรักษา

ผูบ้าดเจบ็ต่อไป 
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ตารางท่ี 2 ขอ้ดีขอ้ดอ้ยของการตรวจทางรังสีวนิิจฉยั 

Modality ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย 

1.การตรวจวินิจฉยัเอกซเรยท์ัว่ไป 

 

-  ตรวจไดส้ะดวก รวดเร็ว 

-  ใชป้ริมาณรังสีนอ้ย 

-  ราคาถกู 

-  มีทุกโรงพยาบาล 

-  ภาพท่ีไดเ้ป็นภาพ 2 มิติ ไม่สามารถ

บอกความลึกได้ และให้ภาพเป็น

ภาพรวมของทั้งอวยัวะ  

2.การตรวจวินิจฉัยดว้ยเคร่ืองเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์  

-  สามารถตรวจหาความผิดปกติของ

กระดูก และขอ้ต่อต่างๆ เช่น การหัก 

การหลุด ไดดี้ 

-  การตรวจไดภ้าพตดัขวาง แต่สามารถ

ไดภ้าพทุกแนวตอ้งทาํการสร้างใหม่

(reconstruction) 

-  ตรวจใชเ้วลาเร็วกวา่MRI 

-  ใชป้ริมาณรังสีมาก 

-  อตัราการแพส้ารทึบรังสีสูง และไม่ดี

ต่อผูป่้วยโรคไต เพราะสารทึบรังสีมี

ส่วนประกอบของ iodine 

-  ราคาแพง 

-  ลาํบากในผูป่้วยกลวัท่ีแคบ หรือไม่

สามารถนอนราบในอุโมงคต์รวจได ้

-  มีบางโรงพยาบาล 

3.การตรวจวินิจฉยัดว้ยเคร่ืองสร้างภาพ

ดว้ยสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า  

-  สามารถจาํแนกคุณสมบติัของเน้ือเยื่อ

ท่ีแตกต่างกนัไดห้ลายแบบ 

-  ต ร ว จ ไ ด้ทุ ก ร ะ น า บ โ ด ย ไ ม่ ต้อ ง

เคล่ือนยา้ยหรือเปล่ียนท่าผูป่้วย 

-  สามารถทาํการตรวจไดแ้มเ้ป็นโรคไต

โดยไม่ตอ้งฉีดสารทึบรังสี 

-  โอกาสแพส้ารทึบรังสีท่ีใชใ้นการ

ตรวจ (Gadolinium) นอ้ยมาก 

-  ไม่ใชรั้งสี 

 

 

- ห้ามผูป่้วยท่ีผ่าตัดใส่โลหะต่างๆใน

ร่างกายเช่น ขอ้เทียม กระสุนปืน เขา้

เคร่ืองตรวจ 

- ควรระวังผู ้ป่ วย ท่ีผ่ าตัดใ ส่ เค ร่ือง 

กระตุ้นการเต้นของหัวใจ (Cardiac  

pacemaker) และการผ่าตดัติดคลิปอุด

หลอดเลือดในเส้นเลือดโป่งพอง 

(Aneurysm clips) 

- ลาํบากในผูป่้วยกลวัท่ีแคบ หรือไม่

สามารถนอนราบในอุโมงคต์รวจได ้

- อุปกรณ์ท่ีใชใ้นผูป่้วยไม่รู้สึกตวั  ตอ้ง

เ ป็ น วัส ดุ ท่ี ส า ม า ร ถ เ ข้ า ส น า ม 

แม่เหลก็ได ้

- ตรวจใชเ้วลานาน 

- ราคาแพงมาก 

- มีเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
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