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Pre and post-thoracic aortic stent graft: what should be mentioned in the CT report 

การรักษาโรคหลอดเลือด Aorta โป่งพอง (Aortic aneurysm) ด้วยการผา่ตดัถือวา่เป็นการรักษา

มาตรฐาน แตปั่จจบุนัการรักษาผา่นทางหลอดเลือด(Endovascular aortic repair)โดยการใส ่Stent graft ถือ

วา่เป็นวิธีการรักษาท่ีมีการพฒันาอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มท่ีสงูขึน้เร่ือยๆ ส่วนการรักษาโดยการผา่ตดัก็

พบวา่มีแนวโน้มลดลง       

การรักษาโรคหลอดเลือดแดง thoracic aorta โดยการใส ่stent graft ไมจ่ ากดัเฉพาะ Aneurysm แต่

โรคหลอดเลือดอ่ืนๆ อาทิเช่น Complicated type B dissection, Traumatic aortic injury, Penetrating ulcer 

และ Infected aortic aneurysm ก็สามารถรักษาโดยการใส ่stent graft ได้เช่นกนั 

Computed Tomography(CT) ในปัจจบุนัได้รับการพฒันาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ Multidetector 

CT ท าให้ได้ภาพท่ีละเอียดทัง้แบบสองมิติและสามมิติ เพ่ือช่วยในการวางแผนการรักษาและติดตามการรักษา

ได้เป็นอย่างดี  

Computed Tomography Technique  

- Non contrast CT เพ่ือด ูArterial wall calcification และ Intramural hematoma 

- Contrast CT ท าใน Arterial phase enhancement โดย Field of view จะรวม Aneurysm หลอด

เลือดแขนงใหญ่ (Major branch vessels) และหลอดเลือดท่ีเป็นทางผา่นของเคร่ืองมือ(Vascular access) ถ้า

เป็น Thoracic aortic aneurysm จะเร่ิมตัง้แต ่Thoracic inlet จนถึงต้นขา(Proximal thigh) 

สว่นสารทึบรังสีท่ีใช้ควรเป็นสารท่ีมีคา่ความเข้มข้นไอโอดีนสงู 350-370 mg/dL และควรให้ Saline 

bolus เพ่ือลด Streak artifact ใน Superior vena cava โดย Slice thickness ไมค่วรน้อยกวา่  2-3 มิลลิเมตร 

 

 



Pre-procedure aneurysm evaluation 

การวางแผนการรักษา Thoracic aortic aneurysm ควรบอกลกัษณะท่ีส าคญัคือ Landing zone 

หมายถึงบริเวณต าแหน่งท่ีหลอดเลือดไมโ่ป่งพอง เพ่ือ Stent graft จะได้ยดึติดสนิทกบัหลอดเลือด โดย 

Proximal landing zone(Proximal neck) ควรมีระยะทางไมน้่อยกวา่ 1.5-2 เซนตเิมตร ส าหรับ Thoracic 

aortic aneurysm Landing zone คือระยะทางระหวา่ง Left subclavian artery กบั Aneurysm แตถ้่าน้อยกวา่ 

1 เซนตเิมตร ก็ควรดวูา่ Vertebral artery ทัง้ 2 ข้าง Patent ดีหรือไม ่เพราะหากจ าเป็นต้องวาง Stent graft ปิด 

Left subclavian artery อาจต้องท าการผา่ตดั Bypass ระหวา่ง Left carotid artery กบั Left subclavian 

artery ก่อนท่ีจะใส ่Stent graft (Hybrid procedure)  

สงัเกตบริเวณ Landing zone วา่มี Mural thrombus หรือ Calcification หรือไม ่ 

บอกขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางของ Landing zone เพ่ือท่ีได้จะเลือกขนาดของ Stent graftได้เหมาะสม 

โดยปกตจิะเลือก Stent graft ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ประมาณ 10-15%  

บอกเส้นผา่นศนูย์กลางของ Aneurysm sac เพ่ือประเมิน Risk of rupture บอกความยาวของ 

Aneurysm เพ่ือเลือกความยาวของ Stent graft   

Distal landing zone ควรมีระยะทางไมน้่อยกวา่ 1.5-2 เซนติเมตร ดงันัน้ควรบอกระยะห่างของ 

Aneurysm กบั Celiac artery 

Vascular access : External iliac artery ควรมีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางมากกวา่ 7 มิลลิเมตร 

เพ่ือท่ีจะสามารถใสเ่คร่ืองมือผา่นขึน้ไปได้ 

 

 

 

 



การตดิตามการรักษา ถึงแม้วา่การรักษาโดยวิธี Endovascular treatment จะ invasive น้อยกวา่

การผา่ตดั แตปั่ญหาท่ีเกิดขึน้หลงัจากรักษากย็งัมีอยู่ อาทิ เช่น Endoleak, Graft migration, Graft 

thrombosis, Graft infection  

ซึ่งจดุประสงค์ของการติดตามการรักษาในผู้ป่วยหลงัท า Endovascular aortic repair คือ การเฝ้า

ระวงัโอกาสท่ีจะเกิด Aneurysm จะแตก โดยสิ่งท่ีต้องดหูลกั ๆ คือ ขนาดของ Aneurysmal sac ค้นหาภาวะ 

Endoleak ดรููปร่างและต าแหน่งของ Stent graft และอ่ืนๆ เช่น Graft occlusion, infection 

CT Angiography ถือวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีหลกัท่ีใช้ในการติดตามการรักษาด้วยเหตผุลตา่ง ๆ เชน่ 

- เป็นเคร่ืองมือท่ีมีทัว่ไป 

- สามารถวดัขนาดของหลอดเลือด Aorta ได้แมน่ย าท่ีสดุ 

- มี Sensitivity และ Specificity สงูในการวินิจฉยัภาวะ Endoleak โดยมี Sensitivity และ 

Specificity สงูถึง ร้อยละ 92 และ 90 ในขณะท่ีการท า Catheter angiography มี sensitivity 

และ specificity เพียง ร้อยละ 63 และ 77 

โดยสรุป การรักษาหลอดเลือด Aorta โป่งพอง ปัจจบุนัและในอนาคตการรักษามีแนวโน้มท่ีจะรักษา

โดยการใส ่Stent graft มากขึน้เร่ือย ๆ ซึ่งปัจจยัท่ีส าคญัในการวางแผนการรักษาคือการท่ีมี Landing zone ท่ี

เหมาะสมและมีขนาดหลอดเลือดท่ีสามารถน าเคร่ืองมือผา่นขึน้ไปได้ สว่นการติดตามการรักษาพบวา่ 

Endoleak เป็นสิ่งท่ีต้องเฝ้าระวงัตลอดเวลาหลงัรักษา ดงันัน้ CT จึงมีบทบาทท่ีส าคญัทัง้ในการวางแผนและ

ติดตามการรักษา 


