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การวินิจฉัย ภาวะหลอดเลือดดำาในสมองอุดตัน

โดยใช้ภาพทางรังสีวิทยา

Radiological department, Sakon Nakhon 

hospital, diagnosis  by cranial CT scan, CT 

venogram, MRI or MR venogram.

 Method

 14  patients proved case of cerebral  

venous sinus thrombosis were retrospectively  

reviewed, to analize age, sex, sign and 

symptom, underlying disease, type of   

imaging, imaging findings, clue for  

diagnosis  and  location of thrombus. 

 Results

 Cerebral venous sinus thrombosis 

found mostly in young women, average age 

33 years, no underlying disease about 71.4%. 

Risk factors are pregnant, post partum, 

and sinusitis. Signs and symptoms were  

non-spacific such as headache, weakness 

and seizure. All patients were image with 

cranial CT scan 100% some further   specified  

imaging such as  CT venogram, MRI  and 

MR venogram. Imaging CT findings, 

พญ.ปิยนันท์ อภิวันทนกุล

กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสกลนคร 

Abstract
 Background:

 Cerebral venous sinus thrombosis is  

a challenging condition because of its  

variability of clinical symptoms and signs. 

It is very often unrecognized at initial  

presentation.

 Objective

 To retrospectively evaluate for imag-

ing finding in cerebral venous sinus throm-

bosis.

 Setting

 14 patient   proved case of  diagnosis  

cerebral venous sinus thrombosis  in  

Radiological department, Sakon Nakhon 

hospital.

 Design

 descriptive   study with percentage

 Subject

 14 patient   proved case of diagnosis  

cerebral venous sinus thrombosis in  
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 pathognomonic signs  are  dense clot sign 

in  non-contrast CT scan 4 cases, and empty 

delta sign in post contrast study CT scan 2 

cases, total are 6 in 14 cases or about 42.8%. 

Parenchymal abnormalities  findings are  

bilateral parasagittal venous infarction 2 

cases, bilateral thalamic, basal ganglia  

infarction 2 cases, temporal lobe infarct  

1 case, cortical edema 5 cases, cortical 

hemorrhage 2 cases and no significant   

abnormalities  2 cases. Associated findings  

sinusitis about 2 cases. Location of  

thrombosis  usually are multiple  location, 

single location of thrombosis  is about 

4 cases or 28.5%.  The most location of 

thrombosis are superior sagittal sinus 85.7%  

transverse sinus 50% and straight sinus  

28.6% respectively. The least location 

of thrombosis are inferior sagittal sinus 

and  sigmoid sinus about 7 %. deep venous 

sinus thrombosis is about 21.4%

 Conclusion

 The diagnosis of cerebral venous 

sinus thrombosis should be considered 

in young women, with any neurological  

symptom.  CT scan is imaging of  choice, but  

non-specified findings. Pathognomonic  

signs  are dense clot sign in  non-contrast  

CT scan  and empty delta sign in post 

contrast study CT scan  found  only 42.8%.  

Specified imaging are  CT venogram, MRI 

and MR venoogram

บทคัดย่อ
	 หลักการและเหตุผล:	 ภาวะหลอดเลือด

ดำาในสมองอุดตันเป็นภาวะที่พบไม่บ่อย (1) แต่

พบได้เรื่อยๆ มีอาการและอาการแสดงทางระบบ

ประสาทได้หลากหลาย ไม่จำาเพาะเจาะจงมีความ

ผิดปกติทางระบบประสาทอย่างชัดเจน ตั้งแต่เล็ก

น้อย ถึงขั้นรุนแรง อาการแสดงทั้งแบบเฉียบพลัน

กึ่งเฉียบพลัน และเรื้อรังซึ่งต้องได้รับการวินิจฉัย

อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อการรักษาอย่างรวดเร็ว 

จำาเพาะโรค จะชว่ยลดความรนุแรงของโรค อาการ

ข้างเคียง ทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะยาว การ

ใช้ภาพการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยามีบทบาท

สำาคัญมากในการได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง 

การศึกษานี้เพื่อศึกษาถึงภาพทางรังสีวิทยาและ

ตำาแหน่งที่พบบ่อยของโรคภาวะหลอดเลือดดำาใน

สมองอุดตัน โดยใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง

เนื่องจากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์มักถูกใช้

เป็นเครื่องมือแรก ที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค

ทางระบบประสาททั่วๆไป ที่มาด้วยอาการต่างๆ 

เช่น ปวดศีรษะชักเกร็ง แขนขาอ่อนแรงและ 

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีกระจาย

ตามโรงพยาบาลต่างๆ ใช้กันแพร่หลายมากขึ้น 

	 วิธีการศึกษา:	 เป็นการศึกษาแบบพรรณา

ย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 

จำานวน 14 ราย ในโรงพยาบาลสกลนครซึง่ไดร้บัการ
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 วินิจฉัยส่งตรวจทางรังสีวิทยา รักษาและติดตาม

การรักษา ภาวะหลอดเลือดดำาในสมองอุดตัน 

	 ผลการศกึษา:	ภาวะหลอดเลอืดดำาในสมอง

อดุตนัพบเปน็สว่นใหญใ่นผูป้ว่ยเพศหญงิอายนุอ้ย  

10-30 ปี อายุเฉลี่ย 33 ปีไม่พบปัจจัยเสี่ยง ร้อยละ  

71.4 แต่ปัจจัยเสี่ยงที่พบมากคือ การตั้งครรภ์ 

และหลังคลอด โพรงไซนัสข้างจมูกอักเสบอาการ 

และอาการแสดงพบได้หลากหลายไม่จำาเพาะ

ได้แก่ ปวดศีรษะชักเกร็งแขนขาอ่อนแรงไม่พบ

อาการใดเด่นเป็นพิเศษผู้ป่วยทุกรายได้รับการ

ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ร้อยละ 100 มี

การส่งตรวจจำาเพาะเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน คือ CT 

venogram, MRI, MR venogram ภาพเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์สมองที่พบที่เป็น definite sigh of 

thrombus คอื dense clot sign in non-contrast 

CT scon 4 ราย และ empty delta sin in post 

contrast CT scan 2 ราย รวมเป็น 6 ใน 14 

ราย หรือ ร้อยละ 42.8 ภาพการเปลี่ยนแปลงของ 

เนื้อสมองที่พบได้แก่ bilateral parasagittal  

venous infarct 2 ราย bilateral thalamic,  

basal ganglia infarct 2 ราย temporal lobe 

infarct 1 ราย cortical edema 5 ราย cortical 

hemorrhage 2 ราย ไม่พบความผิดปกติ ของ 

เนื้อสมอง 2 ราย พบการอักเสบของโพรงไซนัส 

ร่วมด้วย 2 รายตำาแหน่งหลอดเลือดดำาในสมอง

อุดตันที่พบบ่อย ส่วนใหญ่เป็นหลายตำาแหน่ง 

ร่วมกัน มีผู้ป่วยถึง 4 ราย หรือ ร้อยละ 28.5 ที่พบ

การอุดตันตำาแหน่งเดียวคือ superior sagittal 

sinus ตำาแหนง่หลอดเลอืดดำาในสมองอดุตนัทีพ่บ

บอ่ยสดุคอื superior sagittal sinus รอ้ยละ 85.7 

รองลงมาคือ transverse sinus ร้อยละ 50 และ 

straight sinus ร้อยละ 28.6 ตามลำาดับ ตำาแหน่ง

ที่พบน้อยที่สุดคือ inferior sagittal sinus และ  

sigmoid sinus เพยีง รอ้ยละ 7 สว่น deep venous  

sinus thrombosis พบ ร้ยอละ 21.4 ซึ่งเป็นการ

พบร่วมกับมีการอุดตัน superifical venous  

system ไม่พบการอุดตันของ deep venous 

system เพียงอย่างเดียวไม่มีคนไข้เสียชีวิตจาก

การศึกษานี้ทุกรายอาการดีขึ้นแม้หลงเหลือความ

พิการบ้างแต่มารับการตรวจติดตามต่อเนื่อง

	 สรุป:	 ภาวะหลอดเลือดดำาในสมองอุดตัน 

พบได้ไม่มากแต่มีความสำาคัญที่ต้องวินิจฉัยให้ได้ 

เพื่อรับการรักษาที่เฉพาะ การวินิจฉัยควรสงสัย

ในผูป้ว่ยเพศหญงิอายนุอ้ย อาจอยูใ่นชว่งตัง้ครรภ์

หรือหลังคลอดอาจมีการอักเสบของโพรงไซนัส

ภาพทางรังสีมีบทบาทสำาคัญในการวินิจฉัย ภาพที่

ช่วยในการวินิจฉัยเลยคือ empty delta sign in 

contrast study CT scan แต่ ภาพทางรังสีจาก

เครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์กว็นิจิฉยัไดย้ากสว่น

ใหญ่เป็น non-specific findings พบ specific 

sign of dense clot sign และempty delta sign 

เพียงร้อยละ 42.8 ต้องสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง

ของเนื้อสมอง ซึ่งไม่ใช่ภาพที่จำาเพาะ แต่เป็น 

suggestive sign คือ bilateral parasagital 

hemorrhage or infarct, bilateral thalamic 

and basal ganglia infarct, temporal lobe 

venous infarct, cortical edema และไมพ่บการ

เปลี่ยนแปลงของเนื้อสมองเลย ถึงร้อยละ 14 
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บทนำ�
 ภาวะหลอดเลอืดดำาในสมองอดุตนั เกดิจาก

มีการแข็งตัวของเลือด ภายในเส้นเลือดดำา เป็น

โรคที่พบไม่บ่อย ประมาณกันว่าพบ 3-5 คนใน  

1 ล้านคนต่อปี(2) หรือตามโรงพยาบาลศูนย์ หรือ 

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ จะพบประมาณ 5-8 ราย

ต่อปีหรือพบประมาณร้อยละ 0.5-1 of stroke(3) 

ก่อนที่จะมีการใช้ CT scan, MRI โรคภาวะ 

หลอดเลือดดำาในสมองอุดตัน ถูกพิจารณาจัด

อยู่ในกลุ่มภาวะการติดเชื้อ ซึ่งส่งผลให้เกิดความ 

บกพรอ่งผดิปกตขิองระบบประสาท เชน่ ชกั coma 

แขนขาออ่นแรง และเสยีชวีติไดใ้นอดตีภาวะหลอด

เลือดดำาในสมองอุดตันมักวินิจฉัยหลังการตาย 

หรอื autopsy หรอื บางครัง้จาก angiogram ซึง่ทำา

ในรายที่มีความผิดปกติอย่างรุนแรง ทุกวันนี้ เมื่อ

มีการใช้ CT scan, MRI มากขึ้น ทำาให้ช่วยในการ

วินิจฉัย ศึกษาและเข้าใจโรคมากขึ้น2พบในกลุ่ม

ที่ไม่มีภาวะติดเชื้อ ซึ่งมีอาการและอาการแสดง

หลากหลาย ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ และลด

อัตราการตายลงน้อยกว่าร้อยละ 10 การศึกษาพบ

ว่า การใช้ heparin จะลดอัตราการตายและพิการ

ลงอย่างชัดเจน แม้ว่าภาพ CT scan มี เลือดออก

ในสมองก็ตาม 

วิธีก�รศึกษ�
 เป็นการศึกษาแบบพรรณาย้อนหลัง ผู้ป่วย 

14 ราย ในเวลา 2 ปี 9 เดือน เป็นผู้ป่วยใหม่ ได้รับ

การพสิจูน ์วา่มภีาวะหลอดเลอืดดำาในสมองอดุตนั  

โดยรวบรวมข้อมูลจาก เวชระเบียนผู้ป่วยใน 

เวชระเบยีนผูป้ว่ยนอก ผลการตรวจทางรงัสวีทิยา 

ภาพการตรวจทางรังสีวิทยาผู้ป่วยทุกราย ได้รับ

ตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสกลนครซึ่งเป็น

โรงพยาบาลประจำาจังหวัดขนาด 600 เตียง โดย 

ผูป้ว่ยทกุราย ตอ้งไดร้บัการ เอกซเรยค์อมพวิเตอร์

สมอง บางรายได้รับการส่งตรวจเพิ่มเติม คือ CT 

venogram, MRI, MR venogram สถิติที่ใช้ใน

การวิจัยใช้สถิติพรรณนาความถี่ร้อยละ 

ผลก�รศึกษ�
 การศึกษานี้ได้เก็บข้อมูลผู้ป่วยจำานวน 14 

ราย จำาแนกเปน็ชาย 1 ราย คดิเปน็รอ้ยละ 7.2 ของ

ผู้ป่วยทั้งหมดและผู้ป่วยเพศหญิงจำานวน 13 ราย 

คิดเป็น ร้อยละ 92.8 ของจำานวนผู้ป่วยทั้งหมด 

(ตารางที่ 1) และจำานวนผู้ป่วยจำาแนกตามอายุ 

พบว่า ผู้ป่วยอายุ 11-12 ปี มีจำานวน 3 ราย อายุ 

21-30 ปี จำานวน 4 ราย อายุ 31-40 ปี จำานวน 3 

ราย อายุ 41-50 ปี จำานวน 3 รายและ อายุ 51-60 ปี 

จำานวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.5, 29, 21.5, 21.5 

และ 7 ของผู้ป่วยทั้งหมดตามลำาดับ (ตารางที่ 2)
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ตารางที่	1 แสดงจำานวนผู้ป่วยจำาแนกตามเพศ 

เพศ จำานวน	(ราย) ร้อยละ

หญิง 13 92.8

ชาย 1 7.2

ตารางที่	2	จำาแนกตามอายุ

อายุ	(ปี) จำานวน	(ราย) ร้อยละ

11-20 3 21.5

21-30 4 29

31-40 3 21.5

41-50 3 21.5

51-60 1 7

 
 การศกึษาครัง้นีเ้มือ่จำาแนกอาการและอาการ

แสดงของผู้ป่วย พบว่า ผู้ป่วยมีอาการชักเกร็ง 

จำานวน 4 ราย มีปวดศีรษะจำานวน 3 ราย มีอาการ

แขนขาอ่อนแรง 3 ราย และมีอาการ alteration of 

conscious drowsiness จำานวน 4 ราย (ตาราง

ที่ 3) และเมื่อตรวจสอบถึง underlying disease 

or condition ของผู้ป่วยในการศึหษานี้พบว่า 

ไม่มี underlying disease or condition จำานวน 

10 ราย มีอาการ ของโรค SLE 1 ราย ตั้งครรภ์  

1 ราย หลังคลอด 1 ราย และผู้ป่วยมีอาการของ 

โรคเบาหวานและความดัน 1 ราย (ตารางที่ 4)

ตารางที่	3 แสดงอาการและอาการแสดง

อาการและอาการแสดง จำานวน	(ราย) ร้อยละ

ชักเกร็ง 4 28.5

ปวดศรีษระ 3 21.5

แขนขาอ่อนแรง 3 21.5

Alteration of conscious,drowsiness 4 28.5



73

Vol.6 No.4

ตารางที่	4 แสดง Underlying disease or condition

Underlying disease จำานวน	(ราย) ร้อยละ

ไม่มี 10 71.4

SLE 1 7

ตั้งครรภ์ 1 7

หลังคลอด 1 7

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 1 7

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ป่วยที่ทำาการศึกษาทุก

รายได้รับการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ (CT scan) และพบว่าผู้ป่วย 

12 รายจาก 14 ราย ได้รับการตรวจวินิจฉัย

ทางรังสีวิทยาเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 85 โดยตรวจ

วินิจฉัย CT venogram 2 ราย ตรวจวินิจฉัยด้วย

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI 10 ราย และ ตรวจ MR 

venogram จำานวน 6 ราย (ตารางที่ 5) และผลการ

ตรวจดว้ยเอกซเรยค์อมพวิเตอรแ์สดงในตารางที ่6  

และ 7 ผลการตรวจ CT venogram ทั้ง 2 ราย  

พบ filling defect ตามหลอดเลือดที่อุดดัน  

ภาพที่ 6 

ตารางที่	5	แสดงการตรวจทางรังสีวิทยาเพิ่มจากการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

ชนิดการตรวจ จำานวน	(ราย) ร้อยละ

CT scan 14 100

CT venogram 2 14.2

MRI 10 71.4

MR venogram 6 42.8

 

ตารางที่	6	ผลที่พบจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง CT finding direct sign of thrombosis 

  (Pathognamonic sign of venous sinus thrombosis )

Dirct sign of thrombosis จำานวน	(ราย) ร้อยละ

Dense clot sign ภาพที่ 1 4 28.5

Empty delta sigh ภาพที่ 2 2 14.3

Total 6 42.8
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ภาพที่	 1	Dense clot sign คอมพิวเตอร์สมอง

ชนิดที่ไม่ฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดพบว่ามี  

a hyperdense thrombosed vein (ลูกศรชี้)

ภาพที่	2	Empty delta sign in post contrast 

study เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองชนิดที่ฉีดสาร

ทึบรังสีเข้าหลอดเลือดพบว่ามี (ลูกศรชี้) non-

filling of the confluent sinus after contrast 

injection (the empty delta sign) 

ภาพที่	3	Bilateral parasagittal acute hemor-

rhagic infarcts.

ภาพที่	4	 แสดง 1 Right temporal acute 

hemorrhagic infarct. 2 Bilateral thalami, 

basal ganglia acute infarct.
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ภาพที่	5	แสดง cortical edema

ภาพที่	6 CT venogram reveals filling defect 

along superior sagittal sinus, confluent 

sinus and transverse sinuses.

 ตารางที่	7		 ลักษณะผิดปกติทางเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองที่ตรวจพบ CT finding parenchymal 

   change of venous infarct

CT	findings จำานวน	(ราย) ร้อยละ

Bilateral paasagittal lesion (ภาพที่ 3) 2 14.2

Bilateral thalamic,basal ganglia (ภาพที่ 4) 2 14.2

Temporal lobe infarct (ภาพที่ 4) 1 7.1

Cortical edema (ภาพที่ 5) 5 35

Cortical hemorrhage (ภาพที่ 3, 4) 2 14

No parenchymal change 2 14

Associated sinusitis 2 14

 การศึกษานี้พบว่า ผู้ป่วย 14 รายพบ พบ

ตำาแหน่งอุดตันที่ superior sagittal sinus 4 ราย 

และพบการอุดตันหลายตำาแหน่งร่วมกัน 10 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 28.5 และ 71.5 ตามลำาดับและการ

อุดตันในส่วนต่างๆ ตามตารางที่ 8 และผลการ

ตรวจ MRI พบความผิดปกติทุกรายภาพที่ 7-8 

และ MR venogram แสดง filling in cerebral 

sinus venous ภาพที่ 9 
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ภาพที่	7 ภาพ MRI แสดง cortical edema

ภาพที่	8 ภาพ MRI แสดง high parietal edema 

(ลูกศรชี้)

ภาพที่	 9 MR venogram แสดง extensive 

filling defect along cerebral venous sinus 

system. พบว่ามีการอุดตันของหลอดเลือดดำาใน

สมอง (ลูกศรชี้)
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ตารางที่	8	แสดงความถี่ ตำาแหน่งหลอดเลือดดำาในสมองที่มีการอุดตัน location of thrombosis

ตำาแหน่งเส้นเลือดที่อึดตัน จำานวน	(ราย) ร้อยละ

Superior sagittal sinus 12 85.2

Transverse sinus 7 50

Sigmoid sinus 1 7

deep venous sinus 3 21.4

Internal cerebral vein 3 21.4

Vein of Galen 1 7

Straight sinus 4 28.6

Inferior sagittal sinus 1 7

Confluent 2 14.2

สรุปและวิจ�รณ์ผล
 ภาวะหลอดเลือดดำาในสมองอุดตัน พบ

เป็นส่วนใหญ่ในเพศหญิง อายุน้อยใน ช่วง 21-30 

ปี อายุเฉลี่ย 33 ปี ซึ่งใกล้เคียงกับรายงานอื่นๆ 

เช่น จาก รายงานของ E Terazzi และคณะ4 เรื่อง 

Cerebral venous thrombosis: a retrospective 

multicentre study of 48 patients, ทำาการศกึษา

ใน 48 ราย ก็พบในเพศหญิงมากกว่าชาย แต่พบ

อายุเฉลี่ย 44.8 ปี บางรายงานพบกระจายทุกช่วง

อายุ เช่น จากรายงาน ของ Holger Allroggen  

และคณะ(1) ผู้ป่วยมาด้วย อาการและอาการแสดง

หลากหลาย เหมือนความผิดปกติทางระบบ 

ประสาทอื่นๆ ทั่วๆ ไปไม่เฉพาะเจาะจง อาทิเช่น 

ปวดศีรษะ ชักเกร็งกระตุก แขนขาอ่อนแรง ความ

รู้สึกตัวลดลงจากอาการนำาซึ่งในรายงานนี้ ไม่พบ

ว่ามีอาการใดพบมากเป็นพิเศษทำาให้ไม่สามารถ 

ชี้เฉพาะโรคได้ แต่จากรายงานของ JN Fink 

และคณะ5 พบอาการปวดศีรษะมากที่สุดถึง

ร้อยละ 96 ตามมาด้วยแขนขาอ่อนแรงร้อยละ 60 

ชักพบร้อยละ 40 และ papilledema ร้อยละ 43

 การศึกษานี้สาเหตุการเกิดจากรายงานนี้

พบว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยไม่มี underlying disease  

ซึ่งพบถึง ร้อยละ 71.4 เทียบกับรายงายอื่น

แล้วค่อนข้างมากกว่า แต่รายงานของ Holger  

Allroggen และคณะ 1 พบว่าไม่พบสาเหตุร้อยละ 

30 จากรายงานของ Schwab FJ6 และคณะไม่พบ

สาเหตุ ร้อยละ 20-25 จากรายงานของ E Terazzi 

และคณะ(5) ไม่พบสาเหตุ ร้อยละ17

 ถ้ามีภาวะตั้งครรภ์และหลังคลอด ทำาให้

คิดถึงโรคนี้มากขึ้นจากรายงานของ Schwab FJ 

และคณะ6 โดยเฉพาะหลงัการผา่ตดัคลอดมากกวา่

คลอดปกติ เป็นอัตราส่วนถึง 3 ต่อ 1 ซึ่งพบมาก
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ในมารดาที่มีอายุมาก มีประวัติรับประทานยาคุม

กำาเนิด แต่ในการศึกษานี้ เป็นการตั้งครรภ์และ

คลอดปกติ

 การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง  

ภาพที่ช่วยยืนยัน ในการวินิจฉัยโรคที่ เป็น  

pathognomonic sign คอื พบเลอืดทีแ่ขง็ตวัอดุตนั 

ในเสน้เลอืดดำาหรอื dense clot sign ในภาพ non 

contrast CT scan ถ้ามีการฉีดสารทึบแสงร่วม

ด้วย จะพบ empty delta sign แต่ทั้ง 2 sign นี้ 

พบเพียง ร้อยละ 42.8 เมื่อเทียบกับรายงานอื่น

อัตราการพบ หลากหลายมาก เช่น จากรายงาน

ของ M Wasay และคณะ 7 พบ empty delta sign 

ร้อยละ 30 จากรายงานของ C Virapongse และ

คณะ8 พบ empty delta sign ร้อยละ 28.6 จาก

รายงานของ H Azin และคณะ9 พบ empty 

delta sign รอ้ยละ 14.3 จะเหน็วา่เปน็ปญัหา ทำาให้

วินิจฉัยยาก ต้องมีการส่งตรวจเพิ่มเติม 

 ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองอื่นๆ ที่

พบได้เป็น suggestive findings เพื่อการตรวจ

เพิ่มเติมอื่นๆ ต่อไป เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค 

ได้แก่ bilateral parasagittal infarct, bilateral  

thalami and basal ganglia infarction, temporal  

lobe infarction, cortical edema, cortical 

hemorrhage และพบว่าไม่พบความผิดปกติของ

เนื้อสมองถึง 2 ราย ประมาณ ร้อยละ 14.3 เมื่อ

เทียบจากรายงานอื่นๆ มีรายงานพบผลเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์สมองปกติ เช่นกัน เช่น จากรายงาน

ของ H Azin และคณะ9 พบ CT brain ปกติ 

รอ้ยละ 30.9 จากรายงานของ F Lafitte และคณะ10 

พบ CT brain ปกต ิรอ้ยละ 25 ทำาใหภ้าวะนีจ้ดัเปน็

โรคทีว่นิจิฉยัยาก ดงันัน้ รงัสแีพทย ์พงึระลกึวา่ผล

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองปกติก็ไม่สามารถตัด

โรคนี้ออกได้ 

 ต้องมีการส่งตรวจจำาเพาะเพิ่มเติมคือ CT 

venogram, MRI, MR venogram ในรายงาน

นี้ พบว่าต้องส่งตรวจเพิ่มถึง ร้อยละ 85 เพื่อให้

เห็นภาพหลักฐานชัดเจน confirm diagnosis ซึ่ง

เป็นการตรวจเพิ่มเติมที่ ยุ่งยาก ซับซ้อน ค่าใช้จ่าย

สูง เครื่อง MRI ไม่มีใช้อย่างแพร่หลาย ไม่สะดวก 

 สำาหรับตำาแหน่งเส้นเลือดดำาใหญ่ที่พบว่ามี

การอุดตันมากที่สุดคือ superior sagittal sinus 

ถึง ร้อยละ 85.2 เป็นเส้นที่พบเป็นตำาแหน่งเดียว 

มากสุดคือ 4 ใน 14 ราย หรือ ร้อยละ 28.5 ยัง

เป็นเส้นที่พบมากที่สุด กรณีมีการอุดตันเส้นเลือด 

หลายตำาแหน่ง ร่วมกัน เส้นเลือดดำาที่อุดตันบ่อย

รองลงมาคือ transverse sinus ร้อยละ 50 ตาม

ด้วย straight sinus ร้อยละ 28.6 ตำาแหน่งที่พบ

การอุดตันน้อยที่สุดคือ inferior sagittal sinus 

และ sigmoid sinus, เมื่อเทียบกับรายงานอื่น 

ผลใกล้เคียงกันคือ superior sagittal sinus 

เป็นตำาแหน่งที่พบมากที่สุด ร้อยละ 70 ในรายงาน

ของ Schwab FJ และคณะ6 สำาหรบัการอดุตนัของ

เส้นเลือดดำาใหญ่ในชั้นลึก deep venous sinus 

thrombosis พบ ร้อยละ 21.4 แต่เป็นการพบร่วม

กับ superficial venous sinus thrombosis 

 ไม่มีคนไข้เสียชีวิตจากการศึกษานี้ทุกราย

อาการดีขึ้น แม้หลงเหลือความพิการบ้าง แต่มา

รบัการตรวจตดิตามตอ่เนือ่ง แสดงใหเ้หน็ถงึความ
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จำาเป็นที่ต้อง ใด้รับการวินิจฉัยแน่นอนได้รับการ

รักษาเฉพาะจะทำาให้ลดอัตราการตายและความ

พิการลงอย่างชัดเจน 
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