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กระดูกและกลามเนื้อ (musculoskeletal ultrasound, MSK US) 
อยางแพรหลายในแพทยเวชศาสตรฟนฟูเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษา 
ซึ่งถือวาเปนเคร่ืองมือชนิดหน่ึงที่ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ
ทางเวชศาสตรฟนฟ(ู1,2) ดังน้ัน แพทยเวชศาสตรฟนฟูพึงทําความรูจัก
การใช MSK US ซึ่งในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะการตรวจวินิจฉัยโดยอัลต
ราซาวดระบบโครงรางกระดูกและกลามเนื้อสําหรับขอไหล

ภาพรวมของอัลตราซาวด
MSK US เปนเครื่องมือทางการแพทยชนิดหน่ึง บางคร้ังเรียกวา 

ultrasound scanning  หรือ sonography โดยหัวทรานสดิวเซอร 
(probe) แตละชนิดน้ันจะปลอยคลื่นเสียงสะทอนท่ีมีความถี่แตกตาง
กัน โดย probe แบบตรง (linear probe) จะปลอยคล่ืนเสียงสะทอน
ความถี่สูง หากเปน probe แบบโคง (convex probe) จะปลอยคล่ืน
เสียงสะทอนความถี่ต ่ ํา ซึ่งคลื่นเสียงดังกลาวมีความสามารถเคลื่อน
ผานเนื่อเยื่อตาง ๆ ในรางกาย เมื่อคลื่นเสียงกระทบกับวัตถุจะให
คล่ืนเสียงสะทอนมายัง probe จากน้ันเคร่ืองจะแปรสัญญาณเสียงท่ี
สะทอนกลับมาปรากฏเปนภาพใหเห็น โดยวิธีการอานภาพนั้นเรียกวา 
echogenicity ซึ่งเปนการเปรียบเทียบความสามารถในการสะทอน
ของเสียงกับช้ันไขมัน (subcutaneous fat) ขางเคียง โดยแบงเปน 
hyperechoic ซึ่งเห็นภาพเปนสีขาว hypoechoic เห็นภาพเปนสีเทา 
และanechoic เห็นภาพเปนสีดํา(3-5)

การตรวจวินิจฉัยดวย MSK US โดยทั่วไปนิยมใช probe เปนแบบ
ตรง ซึ่งมีทั้งขนาดมาตรฐานและขนาดเล็กที่เรียกวา hockey stick 
probe ท่ีใชตรวจบริเวณเล็ก ๆ เชนขอน้ิวมือ มือและขอมือ โดยวิธีการ
ถือ probe ท่ีถูกตองจะใชน้ิวหัวแมมือ น้ิวช้ี และน้ิวกลางจับท่ีสวนปลาย 
probe และใชนิ้วนางและนิ้วกอยยึดตรึงไวที่ผิวสัมผัสที่บริเวณตรวจ
เพื่อความมั่นคง (รูปที่ 1) ในปจจุบันเคร่ือง MSK US มีราคาอยูระหวาง

หลักแสนบาทจนถึงหลายลานบาท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับยี่หอ ความคมชัด
ขนาดตัวเคร่ือง ขนาดความจุ โปรแกรมและชนิด probe การใช MSK 
US มีขอไดเปรียบ(6) ไดแก ไมมีการใชสารรังสีใด ๆ ใชงานงายไมซับ-
ซอนยุงยาก ใชเวลาไมนาน ตรวจเสร็จสิ้นไดโดยงาย noninvasive 
ผูปวยไมรูสึกเจ็บปวด ผูตรวจสามารถเห็นภาพขณะทําหัตถการไดทันที 
(real-time) นอกจากนี้ เคร่ืองบางรุนสามารถถอดไดคลายโนตบุค พก
พาเคร่ืองไปตรวจท่ีขางเตียงผูปวยไดโดยไมจําเปนที่จะตองเคล่ือนยาย
ผูปวยมาท่ีหองตรวจ 

เมื่อเทียบราคาการทําหัตถการน้ีกับการตรวจดวยคล่ืนแมเหล็ก
ไฟฟา (MRI) จะพบวาการตรวจ MSK US มีราคาถูกกวา อีกท้ังใช
เปรียบเทียบอวัยวะได 2 ขาง เชน ผูปวยมาดวยปวดไหลดานขวาเพียง 
1 ขาง ผูตรวจสามารถใชไหลดานซายเปนเกณฑมาตรฐานเทียบได  ขอ
ไดเปรียบที่สําคัญคือ MSK US ใชตรวจขณะเคล่ือนไหว (dynamic 
test) ไดซ่ึงการตรวจทางรังสีวิทยาอ่ืน ๆ  ไมสามารถทดแทนได ตัวอยาง-
เชน การตรวจประเมินภาวะ impingement syndrome ที่ขอไหล 
สวนรายที่มีขอจํากัดในการทํา MRI เชน โรคกลัวที่แคบ (claustro-
phobic) ผูที่ใส cardiac pacemakers หรือดามโลหะที่อวัยวะใน
รางกาย ผูตรวจสามารถใชการทํา MSK US ทดแทนได 

นอกจากนี้แลว MSK US ยังมีบทบาทชวยเพ่ิมความแมนยําในการ
ทําหัตถการตาง ๆ เชน การฉีดยาโดยการใช MSK US (US guided 
intervention) ไดอีกดวย  แตอยางไรก็ตามการใช MSK US นั้น มีขอ
จํากัด ไดแก คลื่นเสียงอัลตราซาวดไมสามารถทะลุทะลวงผานกระดูก
ได จึงเห็นโครงสรางที่อยูเหนือตอบริเวณกระดูกเทานั้น นอกจากนี้การ
ใช MSK US ถือวาเปน operator dependent ขึ้นอยูกับประสบการณ
ของผูตรวจ ถาอานผล MSK US พลาดไปเพียง 1 ตําแหนงซึ่งเปนจุด
สําคัญ จะทําใหเกิด false negative หรือ false positive ได

แตเดิมผูปวยท่ีมาพบแพทยเวชศาสตรฟนฟูดวยปญหาระบบโครงราง
กระดูกและกลามเนื้อ แพทยเวชศาสตรฟนฟูจะซักประวัติ ตรวจราง-
กาย รวมกับการพิจารณาตําแหนงกายวิภาคศาสตรรวมดวย เพื่อใช
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ในการวินิจฉัยวาผูปวยนาจะเปนโรคใด ปจจุบันน้ีมีการใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมากขึ้นอยาง MSK US เพื่อมาประกอบการวินิจฉัยใหมีความ
แมนยํามากขึ้น(7) ดังนั้นการใช MSK US โดยแพทยเวชศาสตรฟนฟูจึง
เปนที่แพรหลายมากขึ้น จากรายงานวิจัยพบวา แพทยเวชศาสตรฟนฟู
ทั่วโลกมากกวารอยละ 50 ใช MSK เปนเคร่ืองมือหนึ่งในการประกอบ
การวินิจฉัย อีกทั้งแพทยเวชศาสตรฟนฟูทั่วโลกมากกวารอยละ 90 มี
ความเช่ือวา ควรนํา MSK US มาใชประกอบการวินิจฉัย (diagnosis) 
และการรักษา (US guided intervention)(8)

ขั้นตอนพื้นฐานสําหรับการตรวจ MSK US ที่ขอไหล
การตรวจวินิจฉัยขอไหลโดยการใช MSK US นั้นไมยุงยาก ผูตรวจ

สามารถใชโปรแกรม MSK US โดยเลือกตําแหนงขอไหลและใช probe 
ชนิด linear (ความถี่ประมาณ 9-14 HZ)(9,10) กอนเร่ิมทําการตรวจพึง
ระลึกไวเสมอวา ภาพจากการตรวจ MSK US ชวยประกอบการวินิจฉัย
เทานั้น การวินิจฉัยวาผูปวยเปนโรคใดโรคหนึ่งใหพิจารณารวมกับ
อาการและอาการแสดงของผูปวยทุกครั้ง อยายึดติดกับภาพจาก MSK 
US เพียงอยางเดียวเทาน้ัน

การตรวจวินิจฉัยขอไหลโดยการใช MSK US นั้นสามารถตรวจได
หลายตําแหนง ในท่ีนี้ขอเสนอหลักพ้ืนฐานจํานวน 7 ตําแหนงดังนี(้9–11)

1. Long head of biceps tendon
จัดทาขณะตรวจ ใหแขนอยูในทา neutral  หงายแขนลงบนหมอน

ใบเล็ก ขอศอกงอ 90 องศา แนบชิดลําตัว (รูปที่ 2) โดยวาง probe ใน 
2 แนวท้ัง short axis และ long axis

1.1 Biceps tendon: short axis (รูปที่ 3)
 - วาง probe แนวนอนท่ี intertubercular groove ซึ่งอยู

ที่ inferior และ lateral ตอ coracoid process ซึ่ง probe จะตั้งฉาก
กับ biceps tendon

 - ภาพที่ปรากฎจะเห็น tendon เปน oval-shaped hypo-
echoic ตั้งอยูบน intertubercular grooveระหวาง greater tubero-
sity และ lesser tuberosity ของ humerus โดยมี transverse 
humeral ligament คลุมอยู และเหนือตอบริเวณนี้คือ ชั้นกลามเนื้อ 
deltoid และ subcutaneous fat ในบางครั้งอาจพบ fl uid รอบ ๆ 

tendon ไดเล็กนอย
1.2 Biceps tendon: long axis (รูปที่ 4) 
 - หมุน probe จากตําแหนงเดิม 90 องศา โดยที่ probe จะ

วางขนานกับแนว biceps tendon 
 - ภาพที่ปรากฎจะเห็น tendon เปน hyperechoic fi bril-

lar pattern ซึ่งบริเวณนี้สามารถวัด color fl ow ตรง biceps sheath 
ในบางรายอาจพบวามี increase vascularity ได

2. Subscapularis tendon (รูปที่ 5)
- จัดทาขณะตรวจ ใหแขนอยูในทาเดียวกับการตรวจ long head 

ของ biceps tendon โดยเพิ่มการหมุนแขนออก (external rotation, 
ER) โดยขอศอกแนบชดิลําตัว

- วาง probe ในแนว long axis โดยใหวาง probe แนวนอน ที่
บริเวณ intertubercular groove ซึ่งอยูที่ inferior และ lateral ตอ 
coracoid process 

- ภาพที่ปรากฎจะเห็น tendon เปน hyperechoic fi brillar 
pattern ไปเกาะที่บริเวณ lesser tubercle ของ humerus ใกลกับ
บริเวณ long head ของ biceps tendon

3. Acromioclavicular joint (ACJ) (รูปที่ 6)
- จัดทาขณะตรวจ ใหแขนอยูในทาเดียวกับการตรวจ biceps 

tendon 
- วาง probe ขนานบนบริเวณ clavicle ตรงรอยตอระหวาง ac-

romion กับ clavicle
- ภาพที่ปรากฎจะเห็น  ACJ เปน hyperechoic wedge shaped 

ซึ่งเปน meniscus ชนิดหนึ่ง

4. Supraspinatus tendon
จัดทาขณะตรวจ ใหผูปวยทําทา modifi ed Crass position นั่น

คือ ขอไหลอยูในทาเหยียด ขอศอกงอ เพื่อใหมือไปจับที่บริเวณสะโพก 
(รูปที่ 7) โดยวาง probe ใน 2 แนว ทั้ง short axis และ long axis

4.1 Supraspinatus tendon: long axis (รูปที่ 8) 

Figure 1. Correct method of holding 
the ultrasound probe 

Figure 2. Patient posi-
tion: long head of biceps 
tendon 

Figure 3. Long head of biceps tendon: short axis, 
Arrow indicates biceps tendon; GT, greater tuberosity; 
LT, lesser tuberosity
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 - ใหวาง probe ขนานกับแนวยาวของ supraspinatus 
tendon ที่บริเวณ greater tubercle ของ humerus

 - ภาพที่ปรากฎจะเห็น tendonเปน hyperechoic fi bril-
lar pattern คลายรูปปากนก (bird’s beak) ซึ่งวางอยูบน cortex 
ของ humerus ทั้งนี้ supraspinatus tendon จะถูกปกคลุมดวย 
subacromial-subdeltoid bursa และกลามเน้ือ deltoid 

4.2 Supraspinatus tendon: short axis (รูปที่ 9) 
 - ใหหมุน probe จากตําแหนงเดิม 90 องศา โดยวาง 

probe ตั้งฉากกับแนว supraspinatus tendon 
 - ภาพที่ปรากฎจะเห็น tendon เปน hyperechoic fi bril-

lar pattern คลายรูปสายรุง (rainbow) ซึ่งวางอยูบน cortex ของ 
humerus ทั้งนี้ supraspinatus tendon จะถูกปกคลุมดวย subac-
romial-subdeltoid bursa และกลามเนื้อ deltoid

5. Infraspinatus tendon
- จัดทาขณะตรวจ โดยนํามือขางที่จะตรวจไปวางท่ีบาฝงตรงขาม 

ในทา shoulder adduction และ forward fl exion เล็กนอย (รูปท่ี 
10)

- วาง probe ในแนว long axis โดยวาง probe แนวนอนขนาน
ไปกับแนว infraspinatus tendon ที่บริเวณ greater tubercle ของ 
humerus บริเวณหัวไหลทางดานหลัง (รูปที่ 11)

- ภาพที่ปรากฎจะเห็น tendon เปนลักษณะ hyperechoic fi -
brillar pattern หุมอยูบน humerus head (รูปที่ 12)

6. Glenohumeral joint (GHJ) (รูปที่ 13)
- จัดทาขณะตรวจ ใหแขนอยูในทาเดียวกับการตรวจ infraspi-

natus tendon

Figure 4. Long head of biceps tendon: long axis, 
Arrow indicates biceps tendon

Figure 5. Subscapularis tendon, SABSCAP, subscapularis tendon

Figure 7. Patient position (modifi ed Crass position): 
supraspinatus tendon 

Figure 6. Acromioclavicular joint, Star indicates meniscus  

Figure 8. Supraspinatus tendon (SIS): long axis, 
Arrow indicates subacromial-subdeltoid bursa 

Figure 9. Supraspinatus tendon (SIS): short axis, 
Arrow indicates subacromial-subdeltoid bursa 
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- ปรับ setting ใหมีความถี่ตํ่าลงท่ีสุดและเพ่ิมความลึกของภาพ 
เพื่อใหเห็น glenoid process ที่บริเวณ spinoglenoid notch 

- วาง probe ที่บริเวณเดียวกับการตรวจ infraspinatus ten-
don โดยเลื่อน probe เขามาทาง medial ตรงบริเวณ GHJ ภาพที่
ปรากฎจะเห็น labrum เปน hyperechoic triangle shape

- ที่บริเวณนี้ ผูตรวจสามารถประเมิน posterior joint effusion 
ไดโดยการทํา dynamic test ซึ่งใชการวาง probe ที่บริเวณเดิม จาก
นั้นใหผูปวยคอย ๆ หมุนหัวไหลออก (ER) ผูตรวจควรสังเกตวาในขณะ
ทําทาดังกลาว มี effusion ที่เห็นเปนลักษณะ anechoic ที่บริเวณ 
GHJ หรือไม

7.  Subacromial impingement test
- Subacromial impingement พบไดบอยที่สุด ซึ่งเกิดจากการ

ขัดกัน (attrition) ระหวาง coracoacromial arch กับ supraspina-
tus tendon หรือ subacromial-subdeltoid bursa

- จัดทาขณะตรวจ ใหหมุนแขนคว่ําลง นิ้วหัวแมมือชี้ลงพื้น ขณะ
ตรวจตองใหผูปวยคอย ๆ กางแขนข้ึนในทาขอศอกเหยียดตรง (รูปที่ 
14)

- วาง probe ที่บริเวณ lateral ตอ acromion จากน้ัน ใหผูปวย
คอย ๆ กางแขนข้ึน (รูปที่ 15)

- ผูตรวจควรสังเกตวาขณะท่ีกางแขนข้ึน จะเห็น supraspinatus 
tendon (SIS) และ subacromial - subdeltoid bursa นั้น คอย ๆ 
เคลื่อนที่ไปใต subacromial space ที่บริเวณ coracoacromial 

arch โดยมีจุดที่สําคัญคือ ผูตรวจจะตองเห็น acromion ไดตลอด
ระหวางการตรวจ dynamic test นี้ (รูปที่ 16) 

- การตรวจ subacromial impingement test เปน dynamic 
test ชนิดหนึ่งซึ่งชวยประเมินวามี impingement  เกิดขึ้นหรือไม โดย
แปลผลเปน negative หรือ positive และแบงระดับของ impinge-
ment โดยใชผลการตรวจรางกายรวมกับการตรวจ dynamic test 
ดวย MSK US ไดดงันี(้12) 

สรุป การตรวจ MSK US ที่บริเวณไหลนั้นมีบทบาทในการวินิจฉัย
เปนหลัก นอกจากนี้แลวยังชวยในการทําหัตถการใหมีความแมนยํา
มากข้ึนได เชน การฉีดยาโดยใชเคร่ือง US  รวมดวย แตอยางไรก็ตาม 
MSK US มีขอจํากัดหลักคือ การใชงานและการแปลผลนั้นขึ้นกับ
ประสบการณของแพทยผูทําการตรวจเชนกัน หากแพทยผูตรวจหมั่น
ฝกฝนการทํา MSK US อยางสม่ําเสมอก็จะทําใหมีความแมนยํา ถูก
ตองและนาเชื่อถือ

Figure 10. Patient position: infraspina-
tus tendon

Figure 11. Ultrasound probe placement: 
infraspinatus long axis

Figure 12. Infraspinatus tendon (IFS) and humeral 
head (HH)

Figure 13. Glenohumeral joint (GHJ) 
GP, glenoid process; HH, humeral head; IFS, infraspinatus tendon 

Figure 14. Patient position: subacromial impingement test

Grade Clinical fi ndings Sonographic fi ndings

0

1

2

3

No pain elicited during 
shoulder motion

Pain elicited during shoulder 
motion

Pain elicited during shoulder 
motion

Pain elicited during shoulder 
motion

No evidence of anatomic im-
pingement

No evidence of anatomic im-
pingement

Evidence of soft-tissue/fl uid 
impingement

Evidence of upward migra-
tion of the humeral head
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