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Subclavian Steal Syndrome

 ผูป วยชายไทยคู  อายุ  52  ป  อาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน ภูมิลําเนาเดิมจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

อาการสําคัญ : 
 ปวดศีรษะมากข้ึน 2 เดือน 

ประวัติเจ็บปวยปจจุบัน : 
 3 ป กอนมาโรงพยาบาล ผูปวยมีอาการ

ปวดศีรษะเร่ิมจากทายทอยดานซาย ราวไปที่

ศีรษะฝงซายเพียงฝงเดียว อาการปวดเปนครั้งละ 

1-3 ชม. ชวงที่ปวดมากจะมีอาการตาพรามัว เห็น

เหมอืนเหน็นํา้ไหล ภาพเบลอๆ ทัง้สองขาง บางครัง้

มีอาการเห็นภาพซอนในแนวราบ มีการปวดจน

ตองตื่นนอนตอนกลางคืน เคยตองไปหองฉุกเฉิน

เพราะตื่นมาดวยอาการปวดศีรษะอยางรุนแรง 

ตอนปวดจะมีอาการเวียนศีรษะ บานหมุน และ

เดินเซ มีอาการเดินเซทั้งสองขาง แตเดินเซไปขาง

ซายบอยกวา นอกจากน้ีมีอาการปวดท่ีแขนดาน

ซายทั้งแขน แตปวดมากบริเวณดานในของแขน

และบริเวณนิ้วนางและนิ้วกอยมือซาย อาการ

ปวดคอยๆ เพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ รวมกับมีอาการ

ชาบริเวณเดียวกัน มีอาการปวดและชาแขนรวม

กับการปวดศีรษะดวยทุกครั้ง บางคร้ังปวดศีรษะ

นํามากอน แตบางครั้งก็ปวดแขนนํามากอน หาง

กันประมาณคร้ังละ 10 นาที อาการปวดมากข้ึน

เร่ือยๆ แลวคอยๆ ลดลงจนหายสนิทพรอมๆกับ

อาการปวดศีรษะ 

 ผูปวยเลนดัมเบลเปนประจําสัปดาหละ 

2-3 ครั้ง หลังจากเร่ิมเลนไป 5 นาทีจะเริ่มมีอาการ

ปวดที่แขน หลังจากนั้นประมาณ 10 นาที จะเริ่ม

มีอาการปวดศีรษะจนตองหยุดเลน โดยมีอาการ

ปวดท้ังสองอยางคูกันทุกคร้ังที่เลน แตผูปวยคิด

วาการออกกาํลังแขนจะเปนการชวยเพิม่เลอืดทีจ่ะ

มาเลี้ยงแขนและแกอาการชาได จึงเลนมาเร่ือยๆ 

ผูปวยไปพบแพทยที่คลินิก แพทยบอกวาเลือด
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ไปเลี้ยงสมองไมพอ แพทยใหยาแกปวด ยาคลาย

เครยีด และวติามนิรวมมาทาน อาการดขีึน้เปนครัง้

คราว แตยังมีอาการปวดอยู 2-3 ครั้งตอสัปดาห

 2 เดอืน กอนมาโรงพยาบาล  ผูปวยมอีาการ

ปวดลักษณะเดิมแตรุนแรงมาก จึงมาโรงพยาบาล

ประวัติอดีต : 
 - ปฎิเสธประวัติ โรคหลอดเลือดอ่ืนๆท้ัง

ที่สมองและหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน 

 - สูบบุหรี่วันละครึ่งซองประมาณ 30 ป 

เลิกมา 2 เดือน

 - 9 ปกอน เคยขี่รถจักรยานยนตลม ได

รับบาดเจ็บเฉพาะที่ขา แตบริเวณคอ อก และแขน

ไมไดรับบาดเจ็บ

 - 20 ปกอน ไดเริ่มไปบริจาคเลือด พบวา

วัดความดันโลหิตที่แขนซายไมได หรือไดตํ่ากวา

แขนขวามาก และคลําชีพจร ไดเบามาก เจาะเลือด

แขนซายไดลําบาก ผูปวยจะไปบริจาคเลือดปละ 

2 ครั้งตามวันสําคัญตางๆ จนปจจุบันโดยใหเจาะ

เลือดจากแขนขางขวา

Physical examination :
 A late middle-aged male, well 

co-operative 

 Vital signs : BT 37 oc ,RR 14/min, 

PR 70/min ,BP;  right arm 130/90, left arm  

80/50 mmHg

 Peripheral pulse Right Left

 Axillary pulse 2+ 1+

 Brachial pulse 2+ 1+ 

 Radial pulse 2+ 1+

 - ตรวจรางกายทั่วไปอื่นๆอยูในเกณฑ

ปกติ

Neurological examination:
    - CN : intacted, eye ground – sharp 

disc both eyes 

 -  Motor power : grade V all ,except 

left forearm and hand grade IV+

 -  Deep tendon refl ex : 2+ all

 -  Babinski : plantar flexion both 

sides

 -  Clonus : negative both sides

 -  Cerebellar sign : intacted

 -  Sensory  : decrease pinprick sensa-

tion at 3rd and 4th fi nger on left side

สรุปปญหา:
 1. Chronic progressive headache 

  (left side)

 2. Brain stem signs (suspected from 

  history)

  - Diplopia, oscillopsia (nystagmus)

  - Vertigo 

  - Ataxia 
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 3. Left upper limb claudication

  - Pulse dimimished left arm

  - Blood pressure decreased 

   left arm

วิจารณ:
 ผูปวยชายวัย 52 ป มาดวยอาการปวด

ศีรษะดานซาย เปนขางเดียวมาตลอด 3 ป (side-

lock headache) รวมกับมีประวัติอาการผิดปกติ

ของกานสมอง (brain stem signs) ไดแก เห็น

ภาพซอน (diplopia) เห็นภาพเบลอเหมือนมีนํ้า

ไหล (สงสัยวาผูปวยนาจะมี oscillopsia คือเห็น

เปนภาพเตนเน่ืองจากผูปวยมี nystagmus) มี

อาการเวียนศีรษะ บานหมุน (vertigo) และเดิน

เซ (ataxia) สําหรับอาการปวดศีรษะที่มีประวัติ 

neurological defi cit ทําใหคิดถึงกลุม organic 

headache โดยรอยโรค (lesion)ในผูปวยรายน้ี

นาจะอยูทีบ่รเิวณกานสมอง ซึง่อาการจะเปนข้ึนมา

อยางรวดเร็ว (acute)โดยมีอาการนาน 1-3 ชั่วโมง

แลวหายไปไดเอง (reversible and intermittent) 

ทาํใหคดิถงึวานาจะมสีาเหตจุากหลอดเลอืด (vas-

cular cause) มากท่ีสุด สรุปวาเขาไดกับ brain 

stem TIA (transient ischemic attack) โดย

ตองมาวนิจิฉยัแยกโรค วาอาการทีเ่กิดขึน้เกดิจาก

ภาวะใด ดังตอไปนี้ 

 1. Thrombosis ของ vertebrobasilar 

system

 2. Embolism ทัง้จาก cardiac to arterial 

และ arterial to arterial

 3. Low flow จากสาเหตุต่างๆ เช่นจาก

โรคหัวใจที่สูบฉีดเลือดไมพอ หรือเกิดจากมีการ 

shunt ของเลือดไปเลี้ยงที่อื่น

 ผูปวยรายน้ีมีอาการปวดแขนขางซายรวม

ดวย โดยมีอาการที่เปนๆหายๆ สัมพันธกับการ

ออกแรง (left upper limb claudication) นึกถึง

ปญหาของหลอดเลือดท่ีมาเล้ียงบริเวณแขน ซึ่งก็

คือ subclavian artery โดยปกติ subclavian 

artery จะสงเลือดไปเลี้ยงกานสมอง (posterior 

circulation => vertebrobasilar system) ผาน

ทาง vertebral artery ดังนั้นสามารถอธิบาย

อาการทั้งหมดของผูปวยไดคือ เกิดจากการอุด

ตนัของ subclavian artery ขางซายตรงสวนตน 

(proximal ตอ vertebral artery) ดังรูปที่ 1  
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ดัดแปลงจาก http://www.indiahospitaltour.com/vascular/subclavian-steal-syndrome-

treatment-india.html 

 ทาํใหขาดเลอืดไปเลีย้งแขนซาย จงึมกีารดงึ

เลือดจากหลอดเลือด vertebral artery ขางซาย 

เพ่ือไปเล้ียงแขนแทน ซึ่งเลือดท่ีไปเล้ียงไมเพียง

พอจึงทําใหเกิดอาการปวดแขนซายเวลาออกแรง  

คลําชีพจรเบาลงและวัดความดันโลหิตไดตํ่ากวา

แขนขวา และยังทําใหกานสมองเกิดการขาดเลือด 

(จากภาวะ shunt เลอืดจนทาํใหเกิด low fl ow) ซึง่

ทาํใหเกดิอาการแสดงของกานสมองขาดเลอืดรวม

กับมีอาการปวดศีรษะได นอกจากนี้อาการปวด

ศีรษะยังอาจเกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือด

รอบๆ (collateral vessels)ในชวงท่ีกานสมองเกิด

การขาดเลือดไดอีกดวย เรียกอาการเหลานี้วาเปน 

subclavian steal syndrome นั่นเอง 

 ผูปวยรายน้ีไดรบัการตรวจ CT angiogra-

phy พบวามี total occlusion at origin to fi rst 

part of left subclavian atery with subclavian 

steal phenomenon การรักษาผูปวยรายนี้ไดเขา

รบัการผาตัดทํา bypass grafting surgery หลัง

การผาตัดผูปวยอาการหายดีเปนปกติ 
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Subclavian steal syndrome
 เปนกลุมอาการที่เกิดจากการตีบของ sub-

clavian artery แลวมีการ reversed ของ blood 

fl ow จาก vertebral artery ขางเดยีวกนั โดยปกติ

ถาไมมี anatomical anomaly อื่นๆรวมดวย ผู

ปวยสวนใหญมักไมมีอาการแตมักตรวจพบโดย

บังเอิญ เชน พบวามี radial pulse หรือ systolic 

BP ตํ่ากวาอีกขางเกิน 20 mmHg ผูปวยสวนหนึ่ง

อาจมีอาการแสดงเวลาออกแรงได1 prevalence 

ของ subclavian steal syndrome อยูระหวาง

รอยละ 0.6 ถึง 6.42, 3 สวนใหญเปนหลอดเลือด

ขางซายมากกวาขางขวาอัตราสวนประมาณ 4:11  

ถาเปน acquired subclavian จาก atheroscle-

rotic จะพบในผูชายมากกวาผูหญิงในอัตราสวน 

2:1 กลุมอายทุีพ่บมกัจะ 50 ปขึน้ไป1 แตถาเปนจาก 

Takayasu’s arteritis จะพบในผูหญงิและพบใน

กลุมอายลุดลงคอืประมาณ 30 ปรอยละ 904 สาเหตุ

ที่พบบอยที่สุดคือ atherosclerotic vascular 

disease4, 5 สาเหตุอืน่ๆจะพบไดนอย ไดแก aortic 

dissection, Takayasu’s arteritis4, 6 , external 

compression และ anatomical anomalies เชน 

isolated innominate artery7

 การวินิจฉัย อาศัยจากประวัติวาผูปวย

มีอาการของกานสมองขาดเลือดที่เปนชั่วคราว 

(transient) ม ีclaudication ของแขน และอาการ

เกิดขึ้นมาเมื่อมีการออกแรง (provocative) การ

วัดคา systolic BP ตํ่ากวาอีกขางเกิน 20 mmHg 

เปนขอที่ชวยในการวินิจฉัย โดยพบไดถึงรอยละ 

78-883 ผูปวยสวนใหญจะคลํา radial และ ulnar 

pulse ไดลดลงหรอืไมไดเลย อาจฟงไดเสยีง bruit 

บริเวณ supraclavicular fossaได และถาผูปวย

ไมไดกาํลงัมอีาการอยู การตรวจรางกายทางระบบ

ประสาทมักจะไมพบความผิดปกติ1 การสงตรวจ 

transcranial doppler ultrasonography จัด

เปน standard bed-side screening tool8  สวน 

confi rmatory tests คือ CT หรือ MR angiog-

raphy9, 10

 การรักษา ผูปวยสวนใหญสามารถใหการ

รักษาแบบประคับประคองไดขึ้นกับความรุนแรง

ของโรค โดยลดความเสี่ยงของการเกิด athero-

sclerosis ไดแกการควบคุมความดันโลหิต เบา

หวาน ไขมันในเลือด การงดบุหรี่ และติดตามผู

ปวยโดยการทํา ultrasoundได แตในผูปวยที่

เปนมาก แนะนําใหทําการรักษาโดยการผาตัด 

bypass grafting (carotid-subclavian bypass 

surgery) หรือ endovascular treatments ดวย

การทํา angioplasty และ stenting11, 12
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