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บทคัดย่อ 
การหาปริมาตรของกอ้นเลือดดว้ยการวดัจากภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองแบบไม่ฉีดสารทึบรังสีท าไดด้ว้ย

การค านวณจากสูตรของทาดะ และการใชโ้ปรแกรมพิเศษท่ีเป็นกระบวนการสร้างภาพภายหลงัซ่ึงจะสร้างภาพแบบ 3
มิติ และท าการค านวณภาพดว้ยการตามรอยค่า Hounsfield Unit ตามก าหนดมาค านวณซ่ึงง่ายและไดป้ริมาตรกอ้นเลือด
เชิงปริมาณท่ีถูกตอ้งแม่นย  ากวา่  

ค าส าคญั กอ้นเลือด ปริมาตร โปรแกรมพิเศษ  
 
Abstract 
  The estimation of hematoma volume by the non-contrast CT of brain images could be done with Tada formula 
and the volume computer assisted reading which is the post-processing step to construction of 3D imaging and 
calculation via indicated Hounsfield Unit for the volume measurement that easy step and gain accurately quantify 
hematoma volume. 
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บทน า 
โรคหลอด เ ลือดสมองแตก  (Hemorrhagic 

stroke) เกิดจากหลอดเลือดสมองมีการร่ัวหรือแตกท าให้
เลือดออกมาอยูร่อบๆ เน้ือสมอง จนท าใหส้มองส่วนนั้น
ขาดเลือดไปเล้ียงจากการไหลเวียนของเลือดผิดปกติ 
ส่งผลให้เซลล์สมองขาดออกซิเจน และเลือดท่ีออกมา
ไปเบียดเน้ือสมองท าให้ความดนัในสมองเพิ่มข้ึน เป็น
สาเหตุใหผู้ป่้วยเกิดทุพพลภาพหรือเสียชีวิตได ้ 

เลือดออกในสมองสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทตามต าแหน่ง [1] คือ ต าแหน่งเลือดออกท่ีอยู่
นอกเน้ือสมองและต าแหน่งเลือดออกท่ีอยูใ่นเน้ือสมอง 

1. ต าแหน่งเลือดออกท่ีอยู่นอกเน้ือสมอง เป็น
ต าแหน่งท่ีมีเลือดออกท่ีอยู่ในชั้ นเยื่อหุ้ม
สมองซ่ึงมีทั้งหมด 3 ชั้น คือ 
1) Epidural hemorrhage มี เ ลื อ ด อ อ ก

ระหว่างกะโหลกศีรษะกับชั้ น dura 
mater 

2) Subdural hemorrhage มี เ ลือ ด อ อ ก
ระหว่างเยื่อหุ้มสมองชั้ น dura mater 
กั บ  เ ยื่ อ หุ้ ม ส ม อ ง ชั้ น  arachnoid 
membrane 

3) Subarachnoid hemorrhage มีเลือดออก
ระหว่างเยื่อหุ้มสมองชั้ น arachnoid 
membrane กั บ ชั้ น  subarachnoid 
membrane 

2. ต าแหน่งเลือดออกท่ีอยู่ในเน้ือสมอง มีอยู่ 2 
ชนิดตามต าแหน่งท่ีมีเลือดออก  
1) Intracerebral hemorrhage ต า แ ห น่ ง

เลือดออกน้ีสามารถอยู่ใน lobes, pons, 

cerebellum หรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ในเน้ือ
สมองรวมถึง brainstem 

2) Intraventricular hemorrhage ต าแหน่ง
ท่ีมีเลือดออกท่ีอยู่ใน ventricle ซ่ึงเป็น
ช่องว่างในสมองท่ีผลอด cerebrospinal 
fluid 

ปัจจยัเส่ียงของเลือดออกในสมองทั้ง  2 ประเภท
มีดงัน้ี 

1. ความดนัโลหิตสูง (Hypertension)  
2. Arteriovenous malformations (AVMs) เป็น

ภาวะการต่อกนัของหลอดเลือดด าและแดง
ไม่สมบูรณ์ ท าให้การเดินเลือดไม่ปกติ เกิด
ปมเหมือนลูกโป่งท่ีโป่งข้ึนเร่ือย ๆ และแตก
ได ้

3. ภาวะเลือดออกผดิปกติ (bleeding disorders) 
4. การบาดเจ็บของศีรษะจากอุบติัเหตุ (head 

injury and trauma) 
5. การไดรั้บยาป้องกนัการจบัตวัของเม็ดเลือด 

(blood-thinning medication) 
6. การโป่งพองของหลอดเลือดในสมอง 

(cerebral aneurysm)  การขยายขนาดของ 
aneurysm ท าให้ผนังหลอดเลือดอ่อนแอ 
และแตกได ้ 

 
การวนิิจฉัยภาวะหลอดเลอืดสมองแตก 

ผู ้ป่วยท่ีมีภาวะหลอดเลือดสมองแตกมักจะ
อาการทรุดหนกัลงอย่างรวดเร็วใน 2-3 ชัว่โมงแรกและ
ส่งผลต่อผลลพัธ์ในการรักษา ดงันั้น การวินิจฉยัโรคได้
ตั้งแต่เบ้ืองตน้จึงมีความส าคญัเพื่อใหก้ารรักษาผูป่้วยได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดย มาตรฐานแนวทางการวินิจฉยั
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คือ การการส่งตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ (Computed 
Tomography : CT) เพื่อวินิจฉยัเบ้ืองตน้โดยแยกระหวา่ง
ภาวะหลอดเลือดสมองอุดตนักบัภาวะหลอดเลือดสมอง
แตก โดยใช ้Non-contrast CT of brain  ถือเป็นการตรวจ
ทางรังสีวิทยา ท่ี เหมาะสมในผู ้ป่วย ท่ีสงสัยภาวะ
เลือดออกในสมองแบบเฉียบพลนั [1] เน่ืองจากสามาร
ท าไดร้วดเร็ว มีความไวในการวินิจฉยัสูง และหากสงสัย
กจ็ะสามารถท าการตรวจพิเศษเพิ่มเติมได ้ 

 
การรักษา 

ในกรณีท่ีมีเลือดออกในสมอง แพทยผ์ูรั้กษาจะ
ท าการประเมินหาสาเหตุ โดยดูจากต าแหน่งของก้อน
เลือดใน CT ร่วมกบั อาย ุประวติัความดนัโลหิตสูง และ
โรคท่ีเป็นร่วม  ต าแหน่งเลือดออกอาจพบมากกว่าหน่ึง
ต าแหน่งก็ให้พิจารณาต าแหน่งท่ีเลือดออกและให้การ
รักษาไปตามต าแหน่งนั้น ๆ  โดยผูป่้วยจะไดรั้บการดูแล
รักษาในหอผูป่้วยวิกฤตท่ีมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ท า
การรักษาดว้ยยาควบคุมความดนัโลหิตเพื่อป้องกนัการ
เกิด secondary brain injury [2] และอาจพิจารณาการ
ผ่าตัดเพื่อน าก้อนเลือดออก เช่น มีก้อนเลือดในกลีบ
สมอง (Lobar hemorrhage)  ท่ี มีปริมาตรมากกว่า 30 
มิลลิลิตร และอยู่ลึกไม่เกิน 1 เซนติเมตรจากผิวนอก 
(vertex)  ก้อนเลือดมีการกดเบียดก้านสมอง หรือการ
ผ่าตดัเพื่อแกไ้ขความผิดปกติของหลอดเลือดสมองจาก
ภาวะการต่อกนัของหลอดเลือดด าและแดงไม่สมบูรณ์ 
 
การตรวจเอกซเรย์คอมพวิเตอร์สมอง 

การตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองแบบ non 
contrast CT โดยมี protocol ท่ีดี (ตาราง 1) ท่ีมีขอบเขต
ครอบคลุมเน้ือสมองทั้ งหมด (รูปท่ี 1) ย่อมได้ภาพ

เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ท่ีสามารถน าภาพ (รูปท่ี 2) ไปใช้
ในการวดัหาปริมาณของกอ้นเลือดได ้ 
 
ตารางท่ี 1 โปรโตคอลการตรวจ NCCT brain 
Patient position นอนหงาย ศีรษะไปทาง

เคร่ือง CT 
Scan type Axial mode 
Scan coverage Foramen magnum จน

หมด vertex 
Slice thickness 1.25 mm. 
Rotation time 0.5 
Number of image per 
rotation 

16 

pitch - 
FOV คลุมศีรษะทั้งหมด 
Algorithm/recon 
type/kernel 

standard 

 

 
รูปท่ี 1  scan coverage ของ NCCT brain   
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รูปท่ี 2 ภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ของ NCCT brain 
 
การค านวณปริมาตรของก้อนเลอืด 

ในก า รค า น วณป ริม าตรขอ งก้อน เ ลื อด 
(Hematoma volume)  สามารถค านวณได้ด้วยภาพ
เอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองแบบไม่ฉีดสารทึบรังสี โดย
มี 2 แนวทางไดแ้ก่      
 

1. การค านวณโดยใช้สูตร  
แนวทางการค านวณน้ีน าเสนอโดย ทาดะและ

คณะ (1981)  เ รียกว่า  Tada formula ด้วยใช้สมการ 
V=a×b×c×1/2 ซ่ึงต่อมา โกธาริและคณะไดน้ าเสนอใน
ช่ือ ABC/2 [3] ดงัน้ี  โดย 

‘a’ คือ เส้นผ่านศูนยก์ลางจากภาพกอ้นเลือดท่ี
ใหญ่ท่ีสุด  

‘b’ คือ เส้นผ่านศูนย์กลางท่ีตั้ งฉากกับ a จาก
ภาพกอ้นเลือดท่ีใหญ่ท่ีสุด 

 ‘c’ ความหนาของชั้นภาพทั้งหมดท่ีแสดงกอ้น
เลือด 

ABC/2 อาจเขียนใหม่ไดเ้ป็น XYZ/2 คือ  
Hematoma volume (ml) = (width X length X height)/2 
เม่ือแทนค่าในสมการจะได ้  

ปริมาตรของกอ้นเลือด  =  (x*y*z)/2   
โดย x = ความกวา้ง 
       y = ความยาว (แนว  x  ตั้งฉากกบัแนว y)            
       z = ความสูงของกอ้นเลือด 
โดยภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ท่ีใชจ้ะเป็นภาพ 

axial ซ่ึงจะน ามาพิจารณาดงัน้ี 
1. การหาความกว้าง (x) และความยาว (y) 

พิจารณาว่า slice ใดมีกอ้นเลือดขนาดใหญ่
ท่ีสุดให้น า slice นั้ นมาวัดขนาดของก้อน
เลือดโดยวดัขนาดแนวยาว y = dist.1  , แนว
กวา้ง x = dist.2  ดงัรูป 

 

 
รูปท่ี 3 การวดั x-y บนภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ของ 
NCCT brain 
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2. การหาความสูง (z) ให้พิจารณาจาก protocol ท่ี
ใช้สแกนว่าภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ท่ีได้มี 
slice thickness เ ท่าไร  เ ช่น NCCT Brain  ใน 
axial mode ใช ้slice thickness = 1.25 มิลลิเมตร  
โดยจะแทน slice thickness = t  แลว้พิจารณาว่า 
slice ท่ีเห็นก้อนเลือดอยู่มีจ  านวนก่ี slices เช่น 
จ านวน = ‘n’   ความสูงของกอ้นเลือด z = t * n 
คือ  slice thickness คูณดว้ยจ านวน slice  นัน่เอง 

 
3. การค านวณจากโปรแกรมพเิศษ 

ระบบประมวลภาพภายหลงัของเคร่ืองเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ไดมี้การพฒันาโปรแกรมพิเศษเพื่อใช้ใน
การวดัขนาดของภาพ และสามารถประมวลเป็นปริมาตร
ได้ เช่น stroke VCAR ของบริษัท GE  [4] เป็นต้น ซ่ึง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยแปลผลภาพเชิงปริมาตร

(Volume Computer Assisted Reading) เหล่าน้ีจะท าให้

กระบวนการท างานง่ายข้ึน และสามารถวิเคราะห์กอ้น
เลือดในสมอง รวมไปถึง การวดัขนาดของหลอดเลือด
โป่งพองได้อีกด้วย (subdural hematomas aneurysms) 
โดยการใช้ Hematoma Segmentation protocol ซ่ึงเป็น
แบบก่ึงอตัโนมติั หลกัการของโปรแกรมน้ีคือ การใชค่้า 
Hounsfield Unit (HU) ของเลือดท่ีมีความแตกต่างจาก 
HU ของเน้ือสมองปกติ เม่ือท าการเลือกต าแหน่งกอ้น
เลือดในสมอง โปรแกรมจะน าค่า HU ของเลือดตรงส่วน
ท่ีเลือกมาประมวลผลสร้างเป็นขอบเขตของกอ้นเลือด
บนภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์จากทุก slice แลว้ค านวณ
ปริมาตรของกอ้นเลือดออกมา  โดยโปรแกรมน้ีมีความ
แม่นย  าในการค านวณปริมาตรกอ้นเลือดของ Subdural 
hematoma และ Intra-cerebral hematoma อยูท่ี่ 85 %  โดย
มีความคลาดเคล่ือนอยู่ ท่ี  15 %  โดยภาพเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์สมองท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นภาพท่ีไม่ฉีดสารทึบ
รังสีเพื่อไม่ให้มี HU ท่ีสูงมากวนการค านวณ  การสร้าง
ภาพจะตอ้งมี slice thickness น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร โดย
ใช้อัลกอ รึ ธึม เ ป็น  Standard หรือ  Soft โดย ท่ี  slice 
thickness ขั้นต ่าสุดและ volume values ท่ีจะแสดงผลได้
จะเป็นดงัตาราง 

 
การวัดขนาดก้อนเลือดด้วยโปรแกรมพิเศษ

Hematoma Segmentation   
1. เ ลื อ ก ข้ อ มู ล ผู ้ ป่ ว ย จ า ก  Patient List / 

Workstation /Worklist Browser จาก ระบบ
ฐานขอ้มูล 

2. เ ลือกโปรแกรม Volume Viewer จากนั้ น
เลือก โฟลเดอร์ Head anatomy และเลือกใช ้ 
Stroke VCAR  แล้ว จึ ง เ ลือก   Hematoma 
Segmentation 

 
รูปท่ี 4  โปรแกรม hematoma segmentation   

Slice Thickness (St) 
Range (in mm) 

Minimum Supported 
Size (Volume in cm3) 

St < 5 2 
2.5 < St < 5 5 



JOURNAL OF SIRIRAJ  RADIOLOGY [VOL.7 NO.1 JANUARY-JUNE 2020] 

 

30 การหาปริมาตรของกอ้นเลือดในผูป่้วยเลือดออกในสมอง 

 

3. ระบบจะแสดงชุดข้อมูลการสแกน ให้ท า
การตรวจสอบขอ้มูลท่ีเลือกให้ถูกตอ้ง และ
กด  [OK]  เ พื่ อ โหลดภาพ ท่ี เ ลื อก เข้า สู่
โปรแกรม ให้เลือกมาเพียงเซ็ทท่ีตดัละเอียด
ท่ีสุด    

4. เม่ือเขา้สู่หน้า Segmenting Hematoma แล้ว 
ใหก้ดเลือก “ New Hematoma ” ซ่ึงระบบจะ
ท าการค านวณปริมาตรจากทั้งชุดภาพท่ีเลือก
มา 
 

 
รูปท่ี 5  โปรแกรม hematoma segmentation   

 
5. ระบบจะแสดงภาพ  reformat view  

(axial, coronal, sagittal) ใหท้ าการเลือก
ต าแหน่งไปจนทัง่ต  าแหน่งในภาพทั้ง 3 
เป็นกอ้นเลือดเช่นเดียวกนั กดเมา้ส์ซา้ย
ค้ า ง ไ ว้ เ พื่ อ ใ ห้ ร ะ บ บ จ ด จ า  HU 
โปรแกรมจะสร้างภาพของ hematoma 

นั้นข้ึนมาใน reformat view แลว้แสดง
ภาพในแบบ 3D ข้ึนมาดว้ย รวมถึงจะ
ส ร้ า ง  bookmark ข้ึ นม า ให ม่ โดย มี
ค ว า ม สั ม พัน ธ์ กั น กั บ  Segmented 
hematoma 
 

 

 
รูป ท่ี  6  การ เ ลือกต าแหน่งบนภาพ reformat ของ
โปรแกรม hematoma segmentation   
 

ถ้า มี  hematoma มากกว่ าห น่ึงต าแหน่ง  ใน 
Volume เดียวกนั สามรถวดัเพิ่มไดอี้ก โดยการเลือก new 
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hematoma ใหม่อีกคร้ัง แต่ละ volume จะปรากฏอยู่ใน 
summary table และจะแสดงค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ดงัน้ี 

. Volume (mm3 หรือ cm3) 

. Short axis  

. Long axis 
และนอกจากน้ี ใน Summary table ยงัสามารถ

แสดงผลรวมของ hematoma ทั้งหมดอีกดว้ย   

 
รูปท่ี 6  ตารางแสดงปริมาตรของกอ้นเลือดเฉพาะกอ้น
และปริมาตรรวมทั้งหมด 
 

การวัดขนาดของก้อนเลอืดด้วยโปรแกรมพิเศษ 
SmartMesh 

ในขั้นตอนของการใช ้hematoma segmentation 
อาจเลือกใชโ้ปรแกรม SmartMesh เพื่อความแม่นย  าของ
การค านวณได ้โดยสามารถท่ีจะเพิ่ม/ลด หรือสร้าง new 
bookmark ข้ึนมาได้ใหม่จาก volume ท่ี เ ลือก โดยมี
ขั้นตอนของการใชง้านดงัน้ี 

1. เปิดโปรแกรม SmartMesh ข้ึนมา โปรแกรม 
SmartMesh จะปรับให้ต าแหน่งท่ีเลือกถูก 
overlay เป็นสีเขียวใน reformatted views  
 

 
รูปท่ี 7  ภาพ overlay บนปริมาตรของกอ้นเลือด   

 
2.  เลือกแกไ้ขพารามิเตอร์ เพื่อให้สามารถวดั

ไดล้ะเอียดมากยิง่ข้ึน ดงัน้ี  
. scale (mm) สามารถขยาย-ลดขนาดได ้1-25 

mm 
. Granularity (HU) สามารถก าหนดให้เลือก

ค่าท่ีใกลเ้คียงกบั HU ท่ีตั้งค่าเอาไวไ้ด ้เช่น ค่า HU เท่ากบั 
100 แลว้ก าหนดค่า Granularity เท่ากบั 10 กจ็ะไดค่้า 100 
± 10 เป็นตน้ 

.  เ ลือก Connectivity check โปรแกรมจะ
ท างานเฉพาะในภาพท่ีเลือก แต่ถา้ไม่ก าหนดโปรแกรม
จะเลือกภาพในระดบัอ่ืน ๆ เขา้มาดว้ย 

.  สามารถก าหนดค่า  Lower และ Upper 
threshold ได ้
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รูปท่ี 8  การก าหนดพารามิเตอร์เพื่อการค านวณปริมาตร
ของกอ้นเลือดใหม่   
 

3. เม่ือก าหนดค่าแลว้เสร็จ ใหก้ด [Update] แลว้
เลือกใช้เคร่ืองมือท่ีต้องการ คือ สีน ้ าเงิน
ส าหรับเพิ่มพื้นท่ีของก้อนเลือดและสีแดง
ส าหรับลดพื้นท่ีของกอ้นเลือด 

 
รูปท่ี 9  สีน ้ าเงินในภาพ แสดงการเพิ่มพื้นท่ีเพื่อการ
ค านวณปริมาตรของกอ้นเลือดใหม่   

 
รูปท่ี 10  สีแดงในภาพ แสดงการลดพื้นท่ีเพื่อการค านวณ
ปริมาตรของกอ้นเลือดใหม่   
 
สรุปและวจิารณ์    

การวดัปริมาตรก้อนเลือดมีประโยชน์ในการ
พิจารณาการรักษาผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองแตก ซ่ึงมี
แนวทา ง ในกา รวัดป ริม าตรจ ากภ าพ เอกซ เ ร ย์
คอมพิวเตอร์สมองแบบไม่ฉีดสารทึบรังสีซ่ึงเป็นการ
ตรวจท่ีง่ายและรวดเร็ว การวดัด้วยระบบมือ และการ
ค านวณปริมาตรด้วยสูตร ABC/2 เป็นท่ียอมรับตาม
แนวทางเวชปฏิบติั หากแต่การใชโ้ปรแกรมพิเศษช่วยใน
การแปลผลภาพเชิงปริมาตรไดมี้การพฒันาเพื่อน าขอ้มูล
ท่ีได้มาค านวณปริมาตรได้อย่างแม่นย  า รวมถึงการ
พิจารณาเลือดท่ีออกใหม่ (fresh blood) ซ่ึงจะมีค่า HU ต ่า
กว่าเลือดท่ีออกมานานแลว้ [5] ซ่ึงจะเป็นบทบาทของ
รังสีแพทย ์และนักรังสีการแพทย์ ในการแสดงค่าการ
ค านวณเหล่าน้ีในรายงานผลการตรวจและในภาพท่ี
จัดเก็บลงระบบฐานขอ้มูลรังสี และแพทย์เจ้าของไข้
สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสม
ต่อไป 
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 อยา่งไรก็ตาม ไดมี้แนวทางการวดัปริมาตรของ
กอ้นเลือดท่ีจะแม่นย  ายิง่ข้ึน โดยการใชห้ลกั subtraction 
ภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองให้เหลือแต่ภาพก้อน
เลือด ดว้ยแนวคิด bleed area recognition และ hematoma 
reconstruction [6] ซ่ึงจะได้ปริมาตรท่ีแท้จริงของก้อน
เลือดซ่ึงจะท าให้จ  าแนกก้อนเลือดออกจากพื้นท่ีเน้ือ
สมองท่ีเลือดออก  ท าให้แพทยเ์จา้ของไขส้ามารถรักษา
ไดอ้ยา่งแม่นย  ายิง่ข้ึน ซ่ึงน่าจะเป็นแนวโนม้ท่ีส าคญัของ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยค านวณท่ีจะแม่นย  า
กวา่การใชสู้ตรค านวนและเป็นการวดัท่ีตรงตามรูปร่างท่ี
แทจ้ริงของกอ้นเลือดนั้น  
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