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นพ.เฉลิมพล  พรตะกูลพิพัฒน์
1
, รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า

2
 

1
แพทย์ประจำาบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์, 

2 
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Artery of Percheron thrombosis

ประวัติ
	 ผูป้ว่ยชายไทยคู	่อาย	ุ60	ป	ีอาชพี	ขา้ราชการ

ครูบำานาญ	อ.เมือง	จ.	นครราชสีมา	

	 Chief	complaint:	มอีาการเกรง็	ซมึมากขึน้

มา	1	วัน	ก่อนมาโรงพยาบาล	(รพ)

	 Present	 i l lness:	 1	 สัปดาห์ก่อนมา 

โรงพยาบาลเริม่มอีาการสบัสน	จำาบา้นตวัเองไมไ่ด้	 

จำาภรรยาได้	 มีอาการเพ้อถึงลูกสาวคนเล็ก	 ซึ่ง

อาศัยอยู่คนละที่	 จำาลูกชายคนกลางไม่ได้	 ไม่มีไข้	

ไม่มีชัก	ไม่มีอาการหูแว่ว	ไม่มีประสาทหลอน	ไม่มี

ประวัติอุบัติเหตุ	 ไม่บ่นปวดศีรษะ	ญาติพาไปพบ

จิตแพทย์ได้ยา	ativan,	vitamin	B	complex	แต่	

อาการไม่ดีขึ้น

	 3	วนักอ่นนอนโรงพยาบาล	ไดม้าหอ้งฉกุเฉนิ	

ตรวจพบมี	 hyponatremia	 125	mEq,	 GCS	

E4V4M6,	motor	grade	5	all,	disorientation	

แพทย์วินิจฉัยเบื้องต้น	 alcohol	 withdrawal	

delirium	กับ	mild	 hyponatremia	 และได้ให้

เกลือแร่กลับไปทาน	อาการไม่ดีขึ้น	ต่อมาอีก	2	วัน	

เริ่มเดินไม่ไหว	ตัวแข็ง	ปัสสาวะราด	ถามไม่ตอบ	

หลับตาตลอด	ไม่มีชัก	ญาติจึงพามา	รพ.	อีกครั้ง

	 Relevant	 history:	 2	 สัปดาห์ก่อนมาโรง

พยาบาล	มีประวัติดื่มสุราเถื่อน	ดื่มจนเมา	แต่ไม่มี

อาการเพ้อสับสนหลังดื่มสุรา

	 Past	history:	ปฏิเสธโรคประจำาตัว

	 Social	history:	ดื่มสุราทุกวันมา	30	ปี	ดื่ม

จนเมา	ปกติดื่มเหล้าขาว	แต่ก่อนที่จะเริ่มมีอาการ

ได้หยุดสุรามา	1	เดือน	เนื่องจากภรรยายื่นคำาขาด	

แต่	 2	 สัปดาห์ก่อนมีประวัติดื่มสุราอีก	 เป็นสุรา

เถื่อน	คนที่ดื่มด้วยกัน	มีตาบอด	1	คน	อีกคนมี

อาการขาอ่อนแรง

	 เคยพยายามเลิกสุรา	 แต่มีอาการมือสั่น	 

ไม่ได้มารับการบำาบัดกับแพทย์

	 ปกติไม่ทานของดิบ

	 ปกตินอนกลางวัน	และตื่นกลางคืน	เป็นมา

ตั้งแต่เกษียณ
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	 Smoking	1-2	มวนต่อวัน

	 Medical	history:	ปฏเิสธแพย้า	ปฏเิสธทาน

ยาสมุนไพร	ยาต้ม	ยาหม้อ

	 Family	 history:	 บิดาเป็นโรคตับแข็ง	 

เสยีชวีตินานแลว้,	มารดาเปน็โรคปอด,	พีส่าวนอน

ติดเตียง	เสียชีวิตหลายปีแล้ว

	 Surgical	 history:	 ผ่าตัดใส่	 screw	 

ที่ข้อเท้าขวา	 ตั้งแต่ปี	 2521	 เนื่องจากอุบัติเหตุ 

รถจกัรยานยนต	์และป	ี2544,	2551	มไีหปลารา้หกั	

รักษาโดยการใส่เฝือก

Physical examination
	 General	appearance: an	elderly	man	

looked	 drowsy,	 disorient	 to	 time,	 place,	

person

	 Vital	 signs:	 BT	 36.4	 ,	 PR	 78/min,	 

RR	22/min	,	BP	134/80	mmHg

	 HEENT:	 	 not	 pale,	 no	 jaundice,	 no	

cervical	lymphadenopathy,	no	automatism,	

no	oral	candidiasis

	 Heart:	PMI	5th	ICS,	MCL,	normal	S1,	

S2,	no	murmur

	 Lung:	fine	crepitation	both	lower	lung	

fields

	 Abdomen:	soft,	not	tender,	no	shifting	

dullness

	 Liver	and	spleen:	no	organomegaly

	 Extremities:	dry	skin,	poor	skin	turgor,	

no	edema

	 Neurological	examination:	

	 E2V4M6,	pupil	4	mm	sluggish	react	 

	 to	light	both	eyes

	 Motor	at	least	grade	4	all

	 Spastic	tone	all	limbs

	 Sensation	cannot	evaluate

	 DTR	3+	all

	 BBK	no	response	both	sides

	 Clonus	negative	both	sides

Laboratory
	 CBC:	Hb	14.9	g/dl,		Hct	45.3%,		WBC	

10,200/ml	(N70.9%,	L	13.9%,		M	11.1%.		Eo	

3.6%,	B	0.5%)	Plt	208,000/ml,		MCV	88.9,	PT	

9.6,	PTT	23.62	sec,	INR	0.94

	 Blood	chemistry:	BS	104	mg/dl,		BUN	

8.2,		Cr	0.8	mg/dl,		Na	112,	K	4.3,	HCO3	21.4,	

Cl	81mEq/L,	Ca	9.1,	PO	4.4,	Mg	1.2	mg/dl	

Serum	osmole	229,	Cho	194,	TP	7.3	mg/dl,	

Alb	4.1	U/L,	Glb	3.2	g/dl,	TB	0.9,	DB	0,	ALT	

49,	AST	74,	ALP	41

	 TFT:	 FT3	 2.85	 (2.3-6.9)	 FT4	 1.42	 

(0.78-2.11)	TSH	1.6	(0.2-3.2)

	 Urine	chem:	Cr	44.4,	Na	121,	K	29.6,	

Cl	101	mEq/L

	 UA:	yellow,	clear,	sp.gr	1.010	pH	7.5,	

Alb,	Glc,	Ket	–ve,		Blood	1+	,RBC	10-20	,WBC	

0-1	/HF
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Hospital course
	 วันแรกตรวจพบ	 severe	hyponatremia	

ไม่พบ	 localizing	 sign	 คิดถึงสาเหตุที่ซึมจาก	 

extracranial	cause	มากทีส่ดุ	จาก	hyponatremia	 

ซึ่งสามารถอธิบายอาการผิดปกติได้	 และคิดถึง

สาเหตุจาก	renal	loss	ซึ่งอาจเป็นได้จาก	alcohol	

หรอืจาก	cerebral	salt	wasting	จงึไดแ้กไ้ขภาวะ	

hypovolemic	hyponatremia	ชว่งแรกไดใ้ห	้3%	

NaCl	 55ml/hr	 x	 4	 hr	 เนื่องจากต้องการแก้เร็ว 

เพราะผู้ป่วยมี	 alteration	 of	 conscious	 และ

ได้แก้ไขภาวะ	hypomagnesemia	 โดยให้	 50%	

MgSO
4
	4	mL	+	5%	DW	100	mL	in	4	hr	x	3	

days	ได้	follow	up(F/U):	electrolyte	อีก	4	ชั่วโมง

ตอ่มา	BUN	7,	Cr	0.7,	Na	113,	K	5.2,	HCO
3 
13.6,	

Cl	83	mEq/L	ต่อมาแก้ด้วย	5%DNSS	rate	100	

cc/hr	เนื่องจาก	absolute	NPO	จึงให้สารละลาย

ที่มีนำ้ าตาล	 ป้องกันภาวะ	 hypoglycemia	 

และเนื่องจากมีประวัติ	 alcoholism	 จึงได้ให้	 

Thiamine	100	mg	x	3	วนั	และลด	rate	5%DNSS	

rate	60	cc/hr	หลงัแก้	hyponatremia		1	วนั	F/U	 

Na	123,	K	4.4,	HCO3	20.5,	Cl	89	mEq/L	อาการ

ซมึไมด่ขีึน้	ยงัตรวจไมพ่บ	localizing	sign	แตพ่บ	

pupil	4	mm	non-react	to	light	และ	spastic	

tone	 เช่นเดิม	 ซึ่งคิดว่า	 extracranial	 cause	 

ไม่อธิบายเรื่องซึม	 จึงได้ส่ง	 CT	 brain	 เพื่อ	

work	 up	 intracranial	 cause	 แม้ตรวจไม่พบ	 

localizing	sign	ผลดังนี้

 CT brain non contrast รูปที่ 1a และ 1b

	 ผลการตรวจ	CT	scan	brain:	hypodensity	 

area	at	midbrain,	both	thalamus	and	both	

basal	ganglia,	but	spare	pontine	area,	artery	 

of	 Percheron	 or	 basilar	 trunk	 infarction	 

is	possibly;	hyperdensity	area	at	midbrain	

and	 right	 Thalamus,	 suspected	 foci	 of	 
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hemorrhagic	conversion;	lacuna	infarction	

at	left	lentiform	nucleus

	 หลังจากได้ดู	 CT	 scan	 brain	 ช่วงแรก

คิดถึง	 osmotic	 demyelinating	 syndrome	

(ODS)	 มากกว่า	 ซึ่งคิดว่าผู้ป่วยน่าจะมี	 ODS	

มาก่อนที่จะ	 admit	 จากการดื่มสุราเรื้อรัง	 และ	 

infarction	at	artery	of	Percheron	พบได้น้อย

มาก	 จึงต้อง	 rule	 out	 โรคที่พบได้บ่อยกว่า	 คือ	

ODS	จงึไดส้ง่	MRI	brain	for	confirm	diagnosis	

ซึ่งได้ทำาวันที่	2/7/54	ผลดังนี้

 MRI Brain รูปที่ 2a และ 2b

	 MRI	brain	finding:	Hyperintensity	on	

FLAIR	of	both	thalami,	basal	ganglia,	mid	

brain,	and	posterior	part	of	Post.	injection	

of	gadolinium	DTPA	shows	enhancement	

at	 both	 thalamus	 and	 basal	 ganglia,	 no	

midline	shift,	no	displacement	or	dilatation	

of	ventricles.	Generalized	thinning	of	gyri	

and	dilated	sulci	are	observed.

	 MRS	 reveals	 generalized	decreased	

neurotransmitter	at	 the	diseased	areas	of	

both	thalami	and	basal	ganglia

	 ผล	MRI	ก็ยังยืนยันเช่นเดิมว่ามีเรื่องของ	

infarction	จงึไดพ้จิารณาให	้ASA	gr.	V	1x1	และ	

simvastatin	(40mg)	1x1	และได้	consult	PMR	

เนื่องจากระหว่างที่นอนโรงพยาบาลได้	 replace	

Na+	แต่	Na+	ยังไม่ขึ้นตามที่คำานวณ	จึงได้	work	

up:	cortisol	level	ว่ามี	adrenal	insufficiency	

หรือไม่	พบมี	cortisol	13.81	จึงได้ให้	Hydrocor-

tisone	และ	prednisolone	

	 หลงัจากนอนโรงพยาบาลได	้11	วนั	(8/7/54)	

ผู้ป่วยมีอาการชักและไข้	ซึมลง	จึงได้ใส่	ET-tube	

และให้ยากันชักเป็น	 Dilantin	 ได้	 work	 up	 :	
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extracranial	cause	ไม่อธิบายเรื่องชัก	และ	so-

dium	123,	calcium	9.9	และ	septic	work	up	

พบ	 tracheal	 suction	 culture	 (TSC)	 ขึ้นเป็น	

K.pneumoniae	และ	A.baumanii	แตจ่าก	CXR	

:	no	infiltration	วนัแรกจงึยงัไมไ่ดใ้ห	้antibiotic	

ไข้ลงใน	2	วันต่อมา	และได้	repeat	CT	brain	ผล

ดังนี้

 CT brain non contrast: As	compared	

to	the	previous	study	28/6/2011

	 The	study	 reveals	hypodensity	area	

involving	 the	midbrain,	 both	 thalamus	

and	 both	 basal	 ganglion	 increasing	 in	

area	at	both	basal	ganglion.	There	are	still	 

ill-defined	 irregular	 shaped	 hyperdense	

spots	at	both	Thalamus,	increasing	in	size.	

Diffuse	prominent	of	cerebral	sulci	and	gyri	

are	noted.	No	shifting	of	midline	or	displace	

ventricle	 are	 seen.	All	 basal	 cisterns	 are	

preserved.	 Foramen	magnum	 is	 intact.	

Calcified	both	choroidal	plexus	and	pineal	

gland	are	found

	 Impression:	 on	 progression	 of	 the	

brain	 stem	 infarction;	 intraparenchymal	

hemorrhage	at	bilateral	thalamus

	 จึงได้	 off	 ASA	 และ	 consult	 ประสาท

ศลัยแพทย	์ซึง่พจิารณา	conservative	treatment	

จากนั้น	13/7/54	พบมีไข้อีกครั้ง	ได้พิจารณาให้ยา

ปฏิชีวนะเป็น	Tazocin	ผล	TSC	ยังขึ้นเชื้อเดิม	

คือ	K.pneumonia,	A.baumanii	ซึ่ง	 sens	ต่อ	

cefarosporin	เชน่เดมิ	จงึ	step	down	antibiotic	

เปน็	sulperazone	ซึง่ไขล้งด	ีจากนัน้ผูป้ว่ยเริม่ตืน่	

15/7/54	GCS	E4VTM6	ได้	off	ET-tube	และได้

เปลี่ยนยากันชักเป็น	Topamax	เนื่องจากพบว่ามี	

hepatitis	หลัง	off	ETT	ผู้ป่วยตื่นดี	GCS	15	แต่

มอีาการสบัสนเปน็บางครัง้ลกัษณะ	delirium	กอ่น

กลับบ้าน	ถามตอบรู้เรื่อง	จำาญาติพี่น้องได้	แต่พูด

น้อยกว่าก่อนจะมีอาการ	และยังคง	replace	Na+	

ดว้ย	salt	tab	(600)	4x3	oral	pc	สาเหตคุดิถงึจาก	

cerebral	 salt	wasting	มากที่สุด	 และสามารถ	

discharge	ได้ในที่สุด	โดยให้ยากลับบ้านดังนี้

	 •	 ASA	(81)	1x1	oral	pc	

	 •	 Topamax	(50)	1x1	oral	pc

	 •	 Salt	tab	5x3	oral	pc

	 •	 Folic	1x1	oral	pc	

	 •	 BCO	1x3	oral	pc

	 •	 Prednisolone	(5)	2x1	oral	pc

	 •	 Omeprazole	(20)	1x1	oral	pc

Artery of Percheron infarction
	 จากการทบทวนวรรณกรรม	พบ	 artery	

of	 Percheron	 infarction	 ได้น้อยมาก	 รายงาน

ลักษณะเป็น	case	report,	case	series	ยังไม่มี	

systemic	review	ตอ่ไปเปน็กรณศีกึษาผูป้ว่ยราย 

อื่นๆ	ดังนี้

 Arch Neurology/vol 68 Mar 2011

	 ผู้ป่วยชาย	 52	 ปี 	 มีอาการพฤติกรรม

เปลี่ยนแปลง	 กระสับกระส่าย	 และมองเห็นภาพ

ไม่ชัด	 เกิดหลังจากการทำา	 diagnostic	 cardiac	 
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catheterization	 หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมง	 ก็มี

อาการ	coma	ได	้intubation	และ	admit	ทีแ่ผนก	

ICU	หลงัจากนัน้	2	วนั	ผูป้ว่ยเริม่ตืน่ขึน้	และตรวจ

พบมี	vertical	gaze	palsy	และ	dysarthria	โดย

ไม่มี	 neurological	 deficit	 อื่นๆ	MRI	แสดงให้ 

เห็นว่ามี	 bilateral	 acute	medial	 thalamic	

ischemic	strokes	ดังรูป	

Figure 3a, 3b และ 3c. Magnetic	resonance	image	of	the	brain	indicating	bilateral	thalamic	

infarction.	A,	Fluid	attenuated	inversion	recovery	imaging	showing	high	signal	intensity	

in	bilateral	medial	thalami	(arrows).	Axial	diffusion-weighted	image	(B)	and	corresponding	 

(C)	 apparent	 diffusion	 coefficient	 (ADC)	map	 obtained	 24	hours	 after	 symptom	onset	 

showing	respective	restricted	diffusion	and	reduced	ADC	values	(arrows),	indicating	acute	

bilateral	paramedian	thalamic	infarction.

	 แต่	MRA	 ไม่พบว่ามี	 intracranial	 หรือ	

extracranial	arterial	stenosis	หลังจาก	follow	

up	3	 เดือน	ผู้ป่วยยังคงมีอาการ	mild	 residual	

dysarthria

 Am J Neuroradiol 24:2005-2008/

December 2003

	 เป็นการ	review	MRI	ทั้งหมด	3	ราย	ที่มี

ลักษณะ	 symmetrical	 bilateral	 paramedian	

thalamic	and	mesencephalic	infarction

 กรณีศึกษาที่ 1 เป็นผู้ป่วยชาย	68	ปี	 โรค

ประจำาตัว	hypertension,	angina,	hyperlipid-

emia	มาดว้ยเรือ่ง	acute	alteration	of	conscious	 

ตรวจร่างกายพบ	 unresponsive	 to	 verbal	 

commands	 	 และไม่มี	 	 corneal	 	 reflexes	 	มี	 

constricted	left	pupil	และม	ีfixed	right	pupil,	

DTR	3+	all	จาก	CT	brain	2	ชั่วโมงหลัง	onset	

ไม่เห็นลักษณะของ	 infarctionหรือ	 hemor-

rhage	และได้ทำา	MRI	ที่	48	ชั่วโมงหลังมีอาการ	
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พบมี	symmetrical	high	signal	intensity	on	 

Fast-spin	echo	T2	weight	and	fluid-attenu-

ated	inversion	recovery	(FLAIR)	bilaterally	 

in	rostral	midbrain	and	paramedian	thalami

 กรณีศึกษาที่ 2	ผู้ป่วยชาย	50	ปี	โรคประจำา

ตัว	hypertension,	hyperlipidemia	มีคนไปพบ

หมดสติที่บ้าน	 unresponsive,	 hypertensive	

และ	GCS	 =	 6	 ระหว่างนำาส่งพบ	 occasional	

verbal	response,	pupils	5	mm	and	NRTLBE	

ได้ทำา	MRI	พบมี	brain	stem	hemorrhage	และ	

high	signal	intensity	on	fast	spin-echo	T2	

weight	 and	 FLAIR	 images	 จากนั้นผู้ป่วย

สามารถ	off	ET-tube	ได้หลังนอนโรงพยาบาลได้	

2	วันและมี	tonic-clonic	seizures

 กรณศีกึษาที ่3	ผูป้ว่ยหญงิ	77	ป	ีโรคประจำา

ตัว	 hypertension,	 CAD	 stakus	 PCI	with	

stent	เมื่อ	6	ปีก่อน,	dyslipidemia,	obesity	มา 

โรงพยาบาลเนื่องจาก	อุบัติเหตุมี	 intertrochan-

teric	 fracture	 at	 right	 hip	 ได้ผ่าตัดวันแรก

ที่มาโรงพยาบาล	หลังนอนโรงพยาบาลได้	 5	 วัน

มีอาการซึมลง	 ได้ทำา	MRI	 พบมี	 high	 signal	

intensity	of	 fast	spin-echo	T2	weight	and	

FLAIR	images	บริเวณ	rostral	midbrain	และ	

paramedian	thalami

	 สรุปทั้ง	 3	 กรณี	 มีอาการเปลี่ยนแปลงของ

ระดับความรู้ตัว	อาการอื่นๆ	ได้แก่	มีลักษณะของ	

reflex	ที่ตาผิดปกติ	ได้แก่	corneal	reflex,	fixed	

pupil	ซึง่เชือ่วา่เกดิจากมี	infarction	ที	่Edinger-

Westphal	 nucleus	 ร่วมด้วย	และลักษณะของ	

MRI	ที่พบร่วมกัน	คือ	 symmetrical	 thalamic	

and	mesencephalic	 lesions	ซึ่งเข้าได้กับการ

อุดตันหลอดเลือดแดง	Percheron
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	 กรณีศึกษา	ผู้ป่วยหญิง	69	ปี	มีอาการเห็น

ภาพไม่ชัดเป็นทันที	 และมีวิงเวียน	 จากนั้น	 10	

นาที	 เริ่มซึม	 หมดสติ	 แรกรับ	E4V1M6	มี	 left	

hemiparesis,	 rightlye:	 pupil	 4	mm	NRTL	

ส่วน	left	eye:	onel	2	mm	react	to	light	ตรวจ

พบมี	 internuclear	 ophthalmoplegia	 (INO)	

และ	 lack	 of	 vertical	 eye	movement	 ได้ทำา	

CT	 scan	brain	มีเพียง	mild	 brain	 atrophy	 

ได้วินิจฉัยเป็น	top	of	basilar	artery	infarction	 

และได้ตรวจ	 cerebral	 angiography	 กับ	 

endovascular	treatment	และพบม	ีsmall	filling	 

defect	 ที่	 basilar	 artery	 tip/proximal	 P1	 

segment	of	 right	posterior	cerebral	artery	

จากนัน้	ไดฉ้ดี	rt-PA	บรเิวณ	proximal	ตอ่	filling	

defect	และสามารถ	recanalization	ไดส้ำาเรจ็	ตอ่

มาไดต้รวจ	cardiac	enzyme	พบวา่ม	ีmyocardial	 

infarction	 ร่วมด้วย	หลังจากได้เปิดหลอดเลือด	

Percheron	ผูป้ว่ยมอีาการดขีึน้	ตืน่มากขึน้	อาการ	

diplopia	และ	INO	ดีขึ้น

	 จากตัวอย่างผู้ป่วยรายนี	้ คิดถึง	 artery	 of	

Percheron	infarction	จากการทำา	catheteriza-

tion	ซึง่รายนีไ้มไ่ดท้ำา	MRI	แตห่ลงัจากแกไ้ขภาวะ

อุดตันหลอดเลือด	Percheron	ก็ทำาให้อาการของ

ผู้ป่วยดีขึ้น
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Artery of Percheron infarction
	 เส้นเลือดที่มาเลี้ยง	 thalamus	แบ่งได้เป็น 

กลุ่มต่างๆ	ดังนี้	anterior,	paramedian,	infero-

lateral	และ	posterior,	anterior	นั้นเป็นแขนงมา

จาก	internal	carotid	artery	ซึง่จะไปเลีย้งบรเิวณ	

anteroinferior	 aspects	 ของ	 thalami	 และ	 

midbrain	โดยจะม	ีthalamoperforator	arteries	 

ซึ่งแตกมาจาก	 posterior	 communicating	 

arteries	 posterior	 จะไปเลี้ยงบริเวณ	medial	

aspects	of	thalami	และ	midbrain	โดยแขนง 

ซึ่งแตกมาจาก	P1,	P2	ของ	posterior	cerebral	 

arteries	pupil	ซึง่	Percheron	ไดบ้รรยาย		variant	 

ของกลุ่ม	paramedian	ไว้ด้วยกัน	3	แบบ	ดังนี้

Fig 4. Variations	of	the	paramedian	thalamic-mesencephalic	arterial	supply	according	to	
Percheron.
A,	 In	the	most	common	variation,	there	are	many	small	perforating	arteries	arising	from	 
	 the	P1	segments	of	the	PCA.
B,		 The	artery	 of	 Percheron	 is	 a	 single	perforating	blood	vessel	 arising	 from	one	P1	 
	 segment.
C,		 The	third	type	of	variation	is	that	of	an	arcade	of	perforating	branches	arising	from	 
	 an	artery	bridging	the	P1	segments	of	both	PCAs.

	 1.	 Type	A	small	perforating	arteries	

arise	from	both	P1	segments	of	the	posterior	

cerebral	artery

	 2.	 Type	 B	 (Artery	 of	 Percheron)	 

provide	 bilateral	 arterial	 supply	 to	 the	

paramedian	thalami	and	rostral	midbrain,	

arising	from	one	P1	segment

	 3.	 Type	C	arcade	emanating	from	an	

artery	bridging	the	two	P1	segment
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	 โดยทั่วไป	bilateral	thalamic	infarction	

นั้นพบได้น้อยมาก	และตำาแหน่งที่มักมีการอุดตัน

ได้แก่	paramedian	thalamic	region	และมักมี

ลักษณะ	asymmetrical	ซึ่งเกิดได้จาก	multiple	

emboli	หรือ	small	artery	disease

	 แต่การอุดตันเพียงหลอดเลือดเดียวคือ	

artery	of	Percheron	ซึ่งเป็นแขนงที่แตกมาจาก	

proximal	 segment	 ของ	 posterior	 cerebral	

artery	 สามารถทำาให้เกิด	 bilateral	 medial	

thalamic	infarction	with	or	without	rostral	

midbrain	 involvement	 ได้ลักษณะอาการของ

ผู้ป่วย	จะมี	disorientation,	memory	 impair-

ment,	behavioral	abnormalities,	dysarthria,	

hypophonia,	dysprosody	อาการ	coma	อาจเปน็

อาการที่มา	present	ในตอนแรก	หรือค่อยๆ	เป็น

มากขึ้นก็ได้

สรุป
	 ผูป้ว่ยรายนีเ้ขา้ไดก้บั	artery	of	Percheron	

infarction	เนื่องจาก	ลักษณะทาง	MRI	มี	sym-

metrical	thalamic	and	rostral	pons	infarction	

การได้ศึกษาเกี่ยวกับ	 variant	 ของหลอดเลือด

กลุม่ทีม่าเลีย้ง	paramedian	thalami	ทำาใหน้กึถงึ

พยาธิสภาพดังกล่าวได้	โดยไม่จำาเป็นต้องเกิดจาก	

systemic	disease	อื่น	 ได้แก่	 vasculitis	หรือ	

multiple	emboli

	 และหาก	MRI	 เข้าได้กับ	 symmetrical	

thalamic	 infarction	ก็น่าจะสามารถวินิจฉัยได้

ว่ามี	 infarction	 of	 artery	 of	 Percheron	และ

ไม่มีความจำาเป็นจะต้องฉีดสีเพื่อดูหลอดเลือด	

เนื่องจากหลอดเลือดได้อุดตันไปแล้วนั้นเอง

	 การวินิจฉัยแยกโรค	อาจจะต้องนึกถึงโรค

ในกลุม่	tip	of	basilar	artery	syndrome	ดว้ย	แต่

มกัจะมอีาการมากกวา่คอื	มอีาการของหลอดเลอืด	 

superior	 cerebellar	 artery	 และ	 posterior	 

cerebral	 artery	 ร่วมด้วย	 เช่น	 ผู้ป่วยจะมี	 

quadriplegia,	 occasional	 incontinence,	 

pupil	abnormalities,	oculomotor	sign
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