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บทนํา
• โรค Carotid cavernous fistula (CCF) คอืภาวะที่มี

การรั่วของเลือดแดงจากเสนเลือด Carotid artery ที่บริเวณฐาน
สมองเขาไปในแองเลือดดํา cavernous sinus และเขาไปในเสน
เลือดดําของตา ทําใหผูปวยมีอาการนํา คอื ตาปูดโปน ตาแดง และไดยิน
เสียงดังผิดปกติ (proptosis, Chemosis และ bruit) โรค
นี้เปนผลแทรกซอนอันเกิดจากอันตรายหรืออบุัติเหตุตอกระโหลกศีรษะ 
(head injury)   ในประเทศไทย โรคนี้เปนโรคที่พบไดบอยโรค
หนึ่งในระบบประสาทอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุยานยนต 



ภาพ Angiogram
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เพื่อใหการรักษาโรคเพื่อใหการรักษาโรค CCF  CCF มอีัตราการหายมอีัตราการหาย ( (Cure rate) 100 Cure rate) 100 
% % โดยผูปวยมีความปลอดภัยและมคีวามเสี่ยงต่ําโดยผูปวยมีความปลอดภัยและมคีวามเสี่ยงต่ํา  และสามารถรักษาเสนและสามารถรักษาเสน
เลือดที่ฉีกขาดเลือดที่ฉีกขาด ( (Parent artery Parent artery หรือหรือ Internal carotid  Internal carotid 
artery) artery) เอาไวไดเอาไวได  โดยมีอัตราการผูกหรืออดุเสนเลือดโดยมีอตัราการผูกหรืออดุเสนเลือด Internal  Internal 
carotid artery carotid artery นอยกวานอยกวา 20  20 %%
  เพื่อเปนมาตรฐานการรักษาโรคเพื่อเปนมาตรฐานการรักษาโรค CCF  CCF ในโรงพยาบาลศิริราชหรือในโรงพยาบาลศิริราชหรือ
สถาบันระดับเดียวกันที่มีความพรอมทั้งในดานอุปกรณสถาบันระดับเดียวกันที่มีความพรอมทั้งในดานอุปกรณ  เครื่องมือเครื่องมือ  
((เครื่องเอกซเรยพิเศษหลอดเลือดชนิดเครื่องเอกซเรยพิเศษหลอดเลือดชนิด Digital   subtraction  Digital   subtraction 
AngiographyAngiography))  และบุคลากรและบุคลากร ( (Interventional Interventional 
NeuroradiologistNeuroradiologist))
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สรางทีมการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสรางทีมการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ( (MultidisplinaryMultidisplinary
team) team) ระหวางรังสีแพทยรักษาระบบประสาทระหวางรังสีแพทยรักษาระบบประสาท  ประสาทศัลยแพทยประสาทศัลยแพทย  
วิสัญญีแพทยวิสัญญีแพทย  รังสีเทคนิครังสีเทคนิค  และพยาบาลและพยาบาล    เพื่อใหคุณภาพการรักษามีเพื่อใหคุณภาพการรักษามี
ประสิทธิผลสูงสุดประสิทธิผลสูงสุด  และใชจายอยางมีประสิทธิภาพและใชจายอยางมีประสิทธิภาพ ( (Cost Cost 
effectiveness)effectiveness)
สรางแผนภูมิชวยการตัดสินใจรักษาสรางแผนภูมิชวยการตัดสินใจรักษา ( (algorithm) algorithm) และแผนการดูแลและแผนการดูแล
ผูปวยผูปวย (  ( Care map ) Care map ) สําหรับผูปวยโรคสําหรับผูปวยโรค CCF  CCF เพื่อใหมีการเพื่อใหมีการ
ประสานงานที่ดีระหวางทีมดูแลผูปวยประสานงานที่ดีระหวางทีมดูแลผูปวย



ทางเลือกทางทางเลือกทางคลินิคคลินิค

• โรค CCF เปนโรคที่สามารถใหการวินิจฉัยไดจากประวัติ และการตรวจ
รางกาย  

• การสงตรวจที่สําคัญ   คือ
• CT Scan เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรง และวางแผนการ

รักษา อาจไมจําเปนตองทําทุกราย
• Angiogram เปนการตรวจวินิจฉัยที่แนนอนที่สุด ผูปวยทุกรายตองไดรับ

การตรวจ angiogram เพื่อการยืนยันการวินิจฉัย การวางแผนรักษา และ
ควรวางแผนการรักษาดวยวิธี Interventional Neuroradiology 
ในครั้งเดียวกนัเลย เพื่อ Cost effectivenness.



การรกัษาการรกัษา  

•• สามารถทําไดเปนสามารถทําไดเปน Elective case  Elective case ยกเวนมีขอบงชี้สําหรับยกเวนมีขอบงชี้สําหรับ  
Emergency treatment Emergency treatment ((เอกสารอางอิงที่เอกสารอางอิงที่66))  โดยวิธีรักษาโดยวิธีรักษา
ที่จัดเปนการรักษาแบบมาตรฐานที่จัดเปนการรักษาแบบมาตรฐาน  ((เอกสารอางอิงที่เอกสารอางอิงที่3,4,8,93,4,8,9))  คือคือ

•• Interventional Interventional NeuroradiologyNeuroradiology  โดยการใชโดยการใช  
Balloon embolization Balloon embolization หรือใชอุปกรณอยางอื่นหรือใชอุปกรณอยางอื่น  เชนเชน coil coil

•• Surgery Surgery โดยการทําโดยการทํา Direct cavernous sinus  Direct cavernous sinus 
packing packing หรือหรือ ICA  by  pass  surgery ICA  by  pass  surgery



ภาพภาพ   AngiogramAngiogram  ภายหลังการภายหลังการ
รักษารักษา
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รักษารักษา



ผลที่พึงประสงคผลที่พึงประสงค (  ( Gold of Gold of 
Treatment )Treatment )

สามารถปดรอยรั่วสามารถปดรอยรั่ว ( (fistula) fistula) ไดอยางสมบูรณไดอยางสมบูรณ  และและ
สามารถคงเสนเลือดนั้นไวไดสามารถคงเสนเลือดนั้นไวได ( (Preservation Preservation 
of internal carotid artery) of internal carotid artery) โดยไมมีผลโดยไมมีผล
แทรกซอนจากการรักษาแทรกซอนจากการรักษา  และใชเวลาอยูโรงพยาบาลและใชเวลาอยูโรงพยาบาล
สั้นที่สุดเทาทีจ่ะเปนไปไดสั้นที่สุดเทาทีจ่ะเปนไปได  ผูปวยหายขาดจากโรคผูปวยหายขาดจากโรค  
โดยเฉพาะอาการแสดงทางตาโดยเฉพาะอาการแสดงทางตา  สายตากลับเปนปกติสายตากลับเปนปกติ



หลักฐาน

การรักษาโรค CCF โดยการใชบอลลูนดวยวิธีการทางรังสีรวมรักษา
มีรายงานครั้งแรกโดย Serbinenko ในป ค.ศ. 1974 หลังจาก
นั้นไดมีการพัฒนาเทคนิค และอุปกรณอยางตอเนื่องเรื่อยมา จนเปนที่
ยอมรับโดยสากลวา การใชบอลลูนเทคนิค โดยวิธีการของรังสีรวม
รักษา และวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และใชเปนทางเลือกรักษาครั้งแรก 
ในโรค CCF
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