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วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาลักษณะภาพทางรังสีวิทยาจากการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง
ในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดด�ำในสมองอุดตันในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
วิธีการศึกษา: ศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลังในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดด�ำในสมองอุดตัน
ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ผลการศึกษา: มีผปู้ ว่ ยได้รบั การวินจิ ฉัยเป็นหลอดเลือดด�ำในสมองอุดตันจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง
จ�ำนวน 15 ราย เป็นเพศหญิง 12 ราย (ร้อยละ 80) อายุเฉลี่ย 50 ปี (19–85 ปี) อาการและอาการแสดงที่มา
พบแพทย์มากที่สุด คือ ปวดศีรษะ 7 ราย (ร้อยละ 46.7) รองลงมาคือ ชักเกร็ง 4 ราย (ร้อยละ 26.7) และซึมลง 4 ราย
(ร้อยละ 26.7) ในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการฉีดสารทึบรังสี พบลักษณะหลอดเลือดด�ำในสมองที่อุดตัน
มีสีขาวขึ้นกว่าปกติ (hyperdense sinus or cortical vein) 9 ราย (ร้อยละ 60) และพบการเปลี่ยนแปลงของเนื้อ
สมองจ�ำนวน 6 ราย (ร้อยละ 40) แบ่งเป็น cortical hemorrhage 3 ราย, cortical edema 2 ราย, bilateral
thalamic edema 1 ราย ทัง้ นีม้ จี ำ� นวน 6 ราย (ร้อยละ 40) ทีต่ รวจไม่พบความผิดปกติใดในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
เมื่อท�ำการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โดยการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดด�ำ จะเห็นลักษณะของลิ่มเลือด
ในหลอดเลือดด�ำสมอง (filling defect) จ�ำนวน 14 ราย (ร้อยละ 93.3) โดยมี 1 ราย ตรวจพบลิม่ เลือดในภาพเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ที่ตรวจติดตามซ�้ำ ทั้งนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีลิ่มเลือดอุดตันหลายต�ำแหน่ง โดยต�ำแหน่งที่พบบ่อยที่สุด
คือ superior sagittal sinus 10 ราย (ร้อยละ 66.7) และ transverse sinus 8 ราย (ร้อยละ 53.3) โดยทั้งหมด
พบที่ด้านขวา
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สรุป: ภาวะหลอดเลือดด�ำในสมองอุดตันพบได้ไม่บอ่ ย ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาการและอาการแสดง
ทางระบบประสาทไม่เฉพาะเจาะจง การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โดยไม่ฉดี สารทึบรังสี อาจตรวจไม่พบความผิดปกติได้
เมื่อฉีดสารทึบรังสีสามารถเพิ่มความมั่นใจและความถูกต้องในการวินิจฉัยได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจ
CT venography (CTV) ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีลิ่มเลือดอุดตันหลายต�ำแหน่ง โดยต�ำแหน่งที่พบบ่อยที่สุดคือ superior
sagittal sinus
ค�ำส�ำคัญ : หลอดเลือดด�ำในสมองอุดตัน เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ปวดศีรษะ ชักเกร็ง เลือดออกในสมอง
วารสารแพทย์เขต 4-5 2564 ; 40(4) : 487–96.

Abstract

Objective: The aim is to evaluate computed tomographic imaging findings in venous sinus
thrombosis.
Methods: Consecutive venous sinus thrombosis patients undergoing computed tomography
(CT) in Krathumbaen Hospital from February 2016 to February 2021 were retrospectively reviewed
to evaluate imaging findings and location of the thrombus.
Results: A total of fifteen venous sinus thrombosis patients undergoing CT were included.
About 80% of patients were female with the average age of 50 years. Signs and symptoms were
non-specific such as headache (46.7%), seizure (26.7%), and alteration of consciousness (26.7%).
The imaging findings in non-contrast enhanced CT (NCCT) brain showed hyperdense sinus or cortical
vein (60%) and brain parenchymal abnormalities (40%), including cortical hemorrhage (20%), cortical
edema (13.3%), and bilateral thalamic edema (6.7%). There were 6 cases (40%) showing negative
result. Contrast-enhanced CT (CECT) brain and CT venography (CTV) showed filling defects in the
venous sinuses in 93.3 % of patients. There were multiple locations of the thrombosis in 12 patients
(80%). The most common location was superior sagittal sinus (66.7%) followed by transverse sinus
(53.3 %) with all in the right side.
Conclusion: The diagnosis of cerebral venous sinus thrombosis should be considered in
middle aged women with non-specific neurological signs and symptoms. Since NCCT brain can
demonstrate false negative result, contrast-enhanced studies particularly CTV is preferable. Most of
the cases showed filling defects in multiple locations with the most common in superior sagittal sinus.
Keywords : Venous sinus thrombosis, CT brain, seizure, headache, intraparenchymal hemorrhage
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บทน�ำ

ภาวะหลอดเลือดด�ำในสมองอุดตันเป็นภาวะ
ที่พบได้ไม่บ่อย โดยอาการและอาการแสดงทางระบบ
ประสาทพบได้หลากหลายและไม่จ�ำเพาะเจาะจง เช่น
ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ซึมลง แขนขาอ่อนแรง หรือ
ชักเกร็ง เป็นต้น ท�ำให้การวินิจฉัยท�ำได้ยาก หากอาศัย
เพียงการซักประวัติและการตรวจร่างกาย ภาพทาง
รังสีวิทยาจึงมีบทบาทส�ำคัญในการช่วยวินิจฉัยโรค1,2
ทัง้ นีห้ ากผูป้ ว่ ยได้รบั การวินจิ ฉัยอย่างถูกต้องแม่นย�ำและ
รวดเร็ว จะสามารถรักษาให้หายและลดความรุนแรงของ
การด�ำเนินโรคในระยะเฉียบพลันและระยะยาวได้2,3,4,5
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ดีในการ
ตรวจวินิจฉัยโรคทางสมอง เนื่องจากปัจจุบันมีใช้อย่าง
แพร่หลาย ใช้เวลาไม่นานในการตรวจ และไม่จ�ำเป็น
ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยมาก6 หากรังสีแพทย์
ตระหนั ก ถึ ง ความเป็ น ไปได้ แ ละมี ค วามคุ ้ น เคยต่ อ
ลักษณะภาพทางรังสีวิทยาของภาวะหลอดเลือดด�ำใน
สมองอุดตัน จะช่วยให้การวินิจฉัยภาวะดังกล่าวเป็นไป
ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทันท่วงที น�ำไปสู่ประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้ป่วยต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาลักษณะภาพทางรังสีวิทยาจากการ
ตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ในผู้ป่วย
ที่มีภาวะหลอดเลือดด�ำในสมองอุดตัน ในโรงพยาบาล
กระทุ่มแบน

วิธีการศึกษา

ศึ ก ษาวิ จั ย ย้ อ นหลั ง เชิ ง พรรณนา โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดด�ำใน
สมองอุดตันทีไ่ ด้รบั การตรวจวินจิ ฉัยโดยเครือ่ งเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ ในโรงพยาบาลกระทุม่ แบน ระหว่างวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2564 จ�ำนวนทัง้ หมด
15 ราย มีการค้นข้อมูลผู้ป่วยเพิ่มเติมจากภาพประวัติ
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ในเวชระเบียน ได้แก่ อายุ เพศ อาการและอาการแสดง
ของผู้ป่วย การวินิจฉัย และการรักษา
ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ การตรวจด้ ว ยเครื่ อ งเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ Phillips 16-slice และตั้งแต่พฤษภาคม
2563 ได้รับการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
Phillips 128-slice โดยได้รับการฉีดสารทึบรังสีชนิด
ไม่แตกตัว (non-ionic contrast media) เข้าเส้นเลือดด�ำ
จ�ำนวน 50 มิลลิลิตร ด้วยอัตรา 2 มิลลิลิตรต่อวินาที
ส�ำหรับการตรวจ CECT และ ได้รับสารทึบรึงสีจ�ำนวน
100 มิลลิลติ ร ด้วยอัตรา 4–5 มิลลิลติ รต่อวินาที ส�ำหรับ
การตรวจ CTV โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ส� ำ หรั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น แบบบั น ทึ ก ที่ ผู ้ วิ จั ย
สร้างขึ้นเอง และอ่านภาพรังสีด้วยระบบที่ใช้ในการ
จัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ (Picture Archiving and
Communication System, PACS) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิติพรรณนา จ�ำนวน และร้อยละ

ผลการศึกษา

มีผู้ป่วยภาวะหลอดเลือดด�ำในสมองอุดตันที่
ได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 15 ราย
ส่วนใหญ่เป็นผูป้ ว่ ยเพศหญิงจ�ำนวน 12 ราย (ร้อยละ 80)
ซึง่ ในจ�ำนวนนีม้ ี 1 ราย (ร้อยละ 8.3) มีประวัตริ บั ประทาน
ยาคุมก�ำเนิด และเป็นผู้ป่วยเพศชายจ�ำนวน 3 ราย
(ร้อยละ 20) พบอายุตั้งแต่ 19–85 ปี (เฉลี่ย 50 ปี)
จ�ำแนกตามช่วงอายุพบผู้ป่วยอายุ 41–50 ปี มากที่สุด
จ�ำนวน 5 ราย (ร้อยละ 33.3) และอายุ 31–40 ปี
จ�ำนวน 3 ราย (ร้อยละ 20) รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 1 อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยที่มาพบ
แพทย์มากที่สุดคือ ปวดศีรษะ 7 ราย (ร้อยละ 46.7)
รองลงมาคือ ชักเกร็ง 4 ราย (ร้อยละ 26.7) ซึมลง 4 ราย
(ร้อยละ 26.7) เวียนศีรษะ อ่อนแรง และมีประวัติ
อุบัติเหตุศีรษะกระแทก ทั้งนี้ ในผู้ป่วยหนึ่งรายอาจ
มีอาการและอาการแสดงหลายอย่างร่วมกัน รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 จ�ำแนกตามช่วงอายุ
ช่วงอายุ (ปี)
11–20
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
71–80
81–90

จ�ำนวน
1
1
3
5
1
1
1
2

ร้อยละ
6.7
6.7
20
33.3
6.7
6.7
6.7
13.3

จ�ำนวน
7
4
4
2
1
1

ร้อยละ
46.7
26.7
26.7
13.3
6.7
6.7

ตารางที่ 2 อาการและอาการแสดงที่มาพบแพทย์
อาการและอาการแสดง
ปวดศีรษะ
ชักเกร็ง
ซึมลง
เวียนศีรษะ
อ่อนแรง
ประวัติอุบัติเหตุศีรษะกระแทก

ลั ก ษณะภาพทางรั ง สี วิ ท ยาจาก NCCT
พบลักษณะหลอดเลือดด�ำในสมองที่อุดตันมีสีขาวขึ้น
กว่าปกติ (hyperdense sinus or cortical vein)
9 ราย (ร้อยละ 60) พบการเปลี่ยนแปลงของเนื้อสมอง
จ� ำ นวน 6 ราย (ร้ อ ยละ 40) แบ่ ง เป็ น cortical
hemorrhage 3 ราย, cortical edema 2 ราย และ
bilateral thalamic edema 1 ราย ทัง้ นีม้ ผี ปู้ ว่ ยจ�ำนวน
6 ราย (ร้อยละ 40) ที่ตรวจไม่พบความผิดปกติใด

ในภาพ NCCT เมื่อท�ำตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โดย
การฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดด�ำในผูป้ ว่ ยทัง้ 15 ราย
(CECT 11 ราย และ CTV 4 ราย) จะเห็นลักษณะของ
ลิม่ เลือดในหลอดเลือดด�ำสมอง (filling defect) จ�ำนวน
14 ราย (ร้อยละ 93.3) ส่วนผู้ป่วยอีก 1 ราย ตรวจพบ
ลิ่มเลือดอุดตันจากภาพ CECT ที่ตรวจติดตามซ�้ำใน
48 ชัว่ โมงต่อมา รายละเอียดภาพทางรังสีวทิ ยาดังแสดง
ในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ลักษณะภาพทางรังสีวิทยาจากการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง
ลักษณะภาพทางรังสีวิทยา
NCCT
Hyperdense sinus or cortical vein (รูปที่ 1A, 1B)
Brain parenchymal change
- Cortical hemorrhage (รูปที่ 2)
- Cortical edema (รูปที่ 3)
- Bilateral thalamic edema (รูปที่ 4A)
CECT/CTV
Filling defect in venous sinuses (รูปที่ 4B, 5A, 5B, 6)

จ�ำนวน

ร้อยละ

9
6
3
2
1

60
40
20
13.3
6.7

14

93.3

NCCT = non-contrast enhanced computed tomography, CECT = contrast-enhanced computed tomography,
CVT= computed tomography venography

รูปที่ 1A และ 1B แสดงภาพ NCCT ของผู้ป่วยหญิงอายุ 39 ปี พบ hyperdensity along superior sagittal sinus
and right transverse sinus

รูปที่ 2 แสดงภาพ NCCT ของผู้ป่วยหญิงอายุ 47 ปี พบ cortical and subcortical hemorrhage in right
frontoparietal lobe
33
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รูปที่ 3 แสดงภาพ NCCT ของผู้ป่วยหญิงอายุ 49 ปี พบ cortical and subcortical edema in left frontal lobe

รูปที่ 4A และ 4B แสดงภาพ NCCT และ CTV ของผู้ป่วยหญิงอายุ 74 ปี พบ bilateral thalamic edema และ
filling defects along bilateral internal cerebral veins and straight sinus

รูปที่ 5A และ 5B แสดงภาพ CECT ของผู้ป่วยหญิงอายุ 39 ปี (รายเดียวกับภาพที่ 1) พบ filling defect in superior
sagittal sinus and right transverse sinus
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รูปที่ 6 แสดงภาพ CECT ของผู้ป่วยหญิงอายุ 46 ปีพบ filling defect in superior sagittal sinus
มีผปู้ ว่ ย 12 ราย (ร้อยละ 80) พบลิม่ เลือดอุดตัน
หลายต�ำแหน่ง โดยต�ำแหน่งทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ คือ superior
sagittal sinus 10 ราย (ร้อยละ 66.7) และ transverse

sinus 8 ราย (ร้อยละ 53.3) ซึ่งทั้ง 8 ราย พบที่ด้านขวา
และมี 1 ราย ที่ พ บลิ่ ม เลื อ ดในด้ า นซ้ า ยร่ ว มด้ ว ย
รายละเอียดต�ำแหน่งทีพ่ บลิม่ เลือดดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ต�ำแหน่งที่พบลิ่มเลือด
ต�ำแหน่งลิ่มเลือด

Superior sagittal sinus
Transverse sinus
Sigmoid sinus/internal jugular vein
Bilateral internal cerebral veins, straight sinus and torcula
herophili
Cortical vein

วิจารณ์

จากการศึกษาพบผูป้ ว่ ยหลอดเลือดด�ำในสมอง
อุดตันเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายคิดเป็น 4 เท่า อายุ
เฉลีย่ ของผูป้ ว่ ยคือ 50 ปี โดยพบในกลุม่ ช่วงอายุ 31–50 ปี
มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 8 คน (ร้อยละ 53.3) ซึง่ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับการศึกษาก่อนหน้านีข้ อง Coutinho และคณะ3
ที่พบผู้ป่วยเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย 3 เท่า และพบ
ในช่วงอายุ 20–50 ปี มากที่สุด เช่นเดียวกับการศึกษา
ของ Terazzi และคณะ7 พบผู้ป่วยเพศหญิงสูงกว่า
เพศชาย 3.8 เท่า และอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยคือ 44.8 ปี
ในการศึกษานี้พบผู้ป่วยหญิง 1 ราย (ร้อยละ 8.3)
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จ�ำนวน
10
8
7
2

ร้อยละ
66.7
53.3
46.7
13.3

4

26.7

ทีม่ ปี ระวัตริ บั ประทานยาคุมก�ำเนิด ซึง่ ถือเป็นปัจจัยเสีย่ ง
ต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดด�ำในสมองอุดตัน2,3,4,5,8,9,10
ซึง่ แตกต่างจากการศึกษาของ Devasagayam และคณะ11
ที่ พ บประวั ติ ก ารรั บ ประทานยาคุ ม ก� ำ เนิ ด ในผู ้ ป ่ ว ย
เพศหญิงถึงร้อยละ 31
อาการและอาการแสดงทางระบบประสาท
พบได้หลากหลายไม่เฉพาะเจาะจง ซึ่งสนับสนุนกับ
การศึกษาของ Allroggen และคณะ10 อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษาพบว่า อาการปวดศีรษะเป็นอาการน�ำที่
พบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.7 ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับหลายการศึกษาก่อนหน้านี้3,4,5,9,10,12 ประวัติ
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อุบัติเหตุศีรษะกระแทกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เกิดลิ่มเลือดในสมองอุดตัน2,3,4,5,8.9,10 โดยในการศึกษานี้
พบผูป้ ว่ ย 1 ราย มีประวัตอิ บุ ตั เิ หตุศรี ษะกระแทก และมี
การแตกร้าวของกะโหลกบริเวณใกล้เคียงกับเส้นเลือดด�ำ
ที่เกิดลิ่มเลือดอุดตัน
จากภาพ NCCT พบลักษณะหลอดเลือดด�ำ
ในสมองทีอ่ ดุ ตันมีสขี าวขึน้ คิดเป็นร้อยละ 60 ซึง่ ใกล้เคียง
กับการศึกษาของ Teasdale และคณะ13 พบ cord sign
(hyperdense thrombus within a vein or sinus)
ร้อยละ 56 ในผู้ป่วยที่ท�ำการศึกษา 32 ราย ขณะที่การ
ศึกษาของ Vijay และคณะ14 พบ cord sign ร้อยละ 25
ในผู้ป่วยที่ท�ำการศึกษา 76 ราย ทั้งนี้ลักษณะสีขาวของ
หลอดเลือดที่อุดตันเกิดจากการเพิ่มจ�ำนวนของโปรตีน
ในลิ่มเลือด1มีปัจจัยที่ต้องค�ำนึงถึงในการแปลผล คือ
ปริมาณความเข้มข้นของเลือดที่เพิ่มขึ้นอาจท�ำให้เกิด
ผลบวกลวง ในทางกลับกันภาวะเลือดจางและภาวะ
subacute thrombosis อาจท�ำให้เกิดผลลบลวงได้
มีการศึกษาก่อนหน้าเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพื่ อ หาค่ า attenuation และ อั ต ราส่ ว นระหว่ า ง
hounsfield unit และhematocrit (H:H ratio)
ซึง่ พบว่า ไม่มีผลในการเพิ่มความไว และความจ�ำเพาะ
ของภาพ NCCT1 จากการศึกษานี้พบการเปลี่ยนแปลง
ของเนือ้ สมองร้อยละ 40 โดยเห็นลักษณะ edema and/
or hemorrhage ใน cortical/subcortical region
ซึ่งมักไม่เป็นไปตาม arterial vascular distribution
หรืออาจพบลักษณะ bilateral thalamic edema
ทั้ ง นี้ ต� ำ แหน่ ง ของความผิ ด ปกติ ข องเนื้ อ สมองมั ก จะ
สัมพันธ์กับต�ำแหน่ง venous drainage territory ของ
หลอดเลือดด�ำทีอ่ ดุ ตัน เช่น ความผิดปกติที่ frontal และ
parietal lobe มักมีลมิ่ เลือดอุดตันที่ superior sagittal
sinus ในขณะทีห่ ากพบความผิดปกติที่ temporal และ
occipital lobe มักมีลิ่มเลือดอุดตันที่ transverse
sinus อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าต�ำแหน่งเนื้อสมอง
ที่ผิดปกติอาจไม่สัมพันธ์กับต�ำแหน่งของหลอดเลือดด�ำ
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ที่อุดตันได้4 มีผู้ป่วยถึงร้อยละ 40 ตรวจไม่พบความ
ผิดปกติใดในภาพ NCCT ดังนั้นต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า
แม้วา่ ผลการตรวจจะปกติกไ็ ม่สามารถตัดภาวะนีอ้ อกได้6
ในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองที่มี
การฉีดสารทึบรังสีในผู้ป่วยทั้ง 15 ราย สามารถวินิจฉัย
ภาวะหลอดเลือดด�ำในสมองอุดตันได้ถึงร้อยละ 93.3
กล่าวคือ มีผู้ป่วย 11 รายได้รับการตรวจด้วย CECT
พบลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดด�ำ 10 ราย ส่วนผู้ป่วย
อีก 1 ราย ตรวจพบลิ่มเลือดอุดตันจากภาพ CECT
ทีต่ รวจติดตามซ�ำ้ ใน 48 ชัว่ โมงต่อมา ในขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยอีก
4 ราย ได้รบั การตรวจด้วย CTV ซึง่ ทุกรายพบลิม่ เลือดอุดตัน
ตั้งแต่การตรวจครั้งแรก ผู้ป่วยส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 80
ตรวจพบลิม่ เลือดอุดตันหลายต�ำแหน่ง โดยต�ำแหน่งทีพ่ บ
บ่อยทีส่ ดุ คือ superior sagittal sinus พบร้อยละ 66.7
ตามด้วย transverse sinus ร้อยละ 53.3 ซึ่งเป็น
ไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาก่อนหน้าของ Ferro
และคณะ5 ที่ศึกษาผู้ป่วย 624 ราย พบลิ่มเลือดอุดตันที่
superior sagittal sinus มากที่สุดร้อยละ 62 ตามด้วย
transverse sinus ขวาและซ้าย ร้อยละ 41.2 และ 44.7
ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตามจากการศึกษานี้พบว่าลิ่มเลือด
ที่อุดตันใน transverse sinus ทั้ง 8 รายอยู่ที่ด้านขวา
ทั้งหมด โดยมี 1 ราย พบลิ่มเลือดในด้านซ้ายร่วมด้วย
ทั้งนี้อาจเกิดจาก anatomical variation ที่ส่วนใหญ่
พบเป็น right transverse sinus dominance9 ท�ำให้
สามารถเห็น filling defect ในด้านขวาได้ชัดเจนกว่า
ด้านซ้าย
เนือ่ งจากปัจจุบนั มีการพัฒนาของภาพถ่ายทาง
รังสีวทิ ยาของระบบประสาทอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ทงั้ CT
และ MRI (Magnetic Resonance Imaging) มีบทบาท
ส�ำคัญอย่างมากในการวินิจฉัยภาวะหลอดเลือดด�ำใน
สมองอุดตัน ขณะที่ cerebral angiography ซึ่งในอดีต
ถือเป็น goal standard ของการวินจิ ฉัยมีบทบาทลดลง
อย่างมาก มักจะสงวนไว้ใช้ในกรณีที่มี endovascular
treatment ร่วมด้วยเท่านั้น1,2 Dmytriw และคณะ2
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ศึกษาพบว่า การตรวจ CECT สามารถมีผลลบลวงได้
ถึงร้อยละ 30 จึงแนะน�ำว่า ควรท�ำการส่งตรวจ CTV
ต่อในกรณีทยี่ งั สงสัยภาวะหลอดเลือดด�ำในสมองอุดตัน
ซึ่งปัจจุบัน CTV มีความถูกต้องแม่นย�ำ1 ความไวและ
ความจ�ำเพาะ2 ในการวินิจฉัยเทียบเท่ากับการตรวจ
contrast-enhanced MR venography (MRV)
นอกจากนี้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ยังมีใช้อย่าง
แพร่หลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย ใช้เวลาในการตรวจ
ไม่นาน ท�ำได้โดยอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยน้อยกว่า
และมีปัจจัยเรื่อง motion artifact น้อยกว่าการตรวจ
ด้วย MRI
การศึ ก ษานี้ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด จากจ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยที่
ค่อนข้างน้อย อาจเป็นเพราะอุบตั กิ ารณ์ของโรคพบไม่มาก
นอกจากนีย้ งั มีความแตกต่างของจ�ำนวน slice ของเครือ่ ง
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในระหว่างทีท่ ำ� การศึกษา ซึง่ อาจ
มีผลต่อการแปลภาพได้ ดังนัน้ การศึกษาต่อโดยมีจำ� นวน
ผู้ป่วยที่มากขึ้น และเครื่อง CT ที่มีจ�ำนวน slice สูง
จะท�ำให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

สรุป

ภาวะหลอดเลือดด�ำในสมองอุดตันพบได้ไม่บอ่ ย
ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาการและอาการแสดง
ทางระบบประสาทไม่เฉพาะเจาะจง ภาพทางรังสีวิทยา
มีบทบาทส�ำคัญในการวินิจฉัยและน�ำไปสู่การรักษา
ที่ถูกต้องการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โดยไม่ฉีดสาร
ทึบรังสีอาจตรวจไม่พบความผิดปกติได้ เมื่อฉีดสารทึบ
รังสีสามารถเพิ่มความมั่นใจและความถูกต้องในการ
วินิจฉัยได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจ CTV
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีลิ่มเลือดอุดตันหลายต�ำแหน่ง โดย
ต�ำแหน่งที่พบบ่อยที่สุดคือ superior sagittal sinus
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