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บทคัดยอ
บทนํา Moyamoya disease เปนโรคที่มีการตีบตันของ supraclinoid internal carotid artery และ
หลอดเลือดใน circle of Willis ทําใหเกิด moyamoya vessels ซึ่งเปนกลุม หลอดเลือดใหมที่เกิดขึน้
ทดแทน โดยลักษณะที่เห็นใน angiogram จะคลายกับกลุม หมอกควัน หรือที่เรียกในภาษาญี่ปุนวา
moyamoya ในผูปวยที่มีสาเหตุหรือสัมพันธกับโรคประจําตัวอื่นๆจะเรียกวา Moyamoya syndrome
อาการแสดงของผูปวยจะแตกตางกันระหวางกลุมผูปวยเด็กและผูใ หญ จะมีการดําเนินโรคที่มากขึ้น
เรื่อยๆจากการที่หลอดเลือดมีการตีบตันมากขึ้นรวมไปกับการเกิด moyamoya vessels ทําใหเกิด
ภาวะแทรกซอนตามมามากมาย การวินิจฉัยและรักษาที่ถูกตองเหมาะสมรวดเร็วจะชวยลดผลที่จะ
เกิดตามมาได เนื่องจากโรคนี้พบไดนอยในประเทศไทย และยังมีการศึกษาคอนขางนอย
ผูทําการวิจัยจึงทําการศึกษารวบรวมขอมูลผูปวย Moyamoya disease และ Moyamoya syndrome ใน
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาขอมูลระบาดวิทยา อาการทางคลินิก การตรวจวินิจฉัย การรักษา และผลที่
เกิดตามมาของผูปวย Moyamoya disease และ Moyamoya syndromeในสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินี
วิธีการศึกษา เก็บขอมูลจากเวชระเบียนผูปว ยในและผูปวยนอกทีไ่ ดรับการวินจิ ฉัยเปน Moyamoya
disease และ Moyamoya syndromeในสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี โดยรวบรวมขอมูล
การศึกษาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2544 ถึง 31 ธันวาคม 2553 รวมระยะเวลา 10 ปโดยใชสถิติบรรยาย
วิเคราะหขอมูล
ผลการศึกษา พบผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัย Moyamoya disease 15 รายและMoyamoya syndrome 6
ราย อัตราสวนเพศหญิงตอเพศชาย เทากับ 0.9 ตอ 1 ชวงอายุที่เริ่มมีอาการครั้งแรกมากที่สุด คือ 1-4
ป อาการนําและอาการแสดงที่พบมากที่สุดคืออาการออนแรงครึ่งซีก รองลงมาคืออาการชัก ปจจัยที่
กระตุนใหเกิดอาการคือ การรับประทานอาหารรสเผ็ด ลักษณะผิดปกติทพี่ บจากการทําตรวจทาง
รังสี คือ สมองขาดเลือด โดยพบมากที่บริเวณ Frontal lobe สวนหลอดเลือดที่พบมีการตีบตันมาก
ที่สุด คือ Internal carotid artery การใชยาเปนวิธีการรักษาเดียวในผูปว ยที่สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี ผลที่เกิดตามมาที่พบมากที่สุดคืออาการออนแรงครึ่งซีก รองลงมาคืออาการชัก
สรุป จากการศึกษานี้พบวา ผูป วยMoyamoya disease และ Moyamoya syndromeที่เขารับการรักษา
ในสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี มีลักษณะระบาดวิทยาและลักษณะทางคลินิกใกลเคียงกับ
การศึกษาในตางประเทศ แตในดานการตรวจทางรังสีโดยเฉพาะการดูในเรื่องของ cerebral
homodynamic และ cerebral metabolism และวิธีการรักษา พบวาแตกตางจากการศึกษาใน
ตางประเทศ

Abstracts
Background: Moyamoya disease is a cerebrovascular disease that associated with progressive
stenosis of the internal carotid arteries and their branches in the circle of Willis leading to
compensatory development of callateral vessels at the base of the brain and in angiogram these
vessels look like puff of cigarette smoke drifting in the air, so in Japanese language called them
“Moyamoya”. Patients with risk factors or underlying disease are said to have Moyamoya
syndrome. The sign and symptom of this disease is different between children and adults. The
progressive of the disease leading to poor prognosis and poor outcome. So prompt diagnosis and
proper treatment may reduce these sequalaes. Because Moyamoya disease is not a common
disease in Thailand and no many studies about this, so the author wants to study about this
disease in the patients of Queen Sirikit National Institute of Child Health (QSNICH).
Objective: To study the epidemiology, presentation, sign and symptoms, diagnosis, management
and sequelaes in the patient diagnosed Moyamoya disease and syndrome in QSNICH
Method: Collect data from in- and out-patients database that was diagnosed Moyamoya disease
and syndrome in QSNICH from January1, 2001 to December31, 2010. Use retrospective
descriptive statistics to analyze the data.
Results: Fifteen patients were diagnosed Moyamoya disease and six patients were diagnosed
Moyamoya syndrome. This disease frequently affected patients at 1-4 years of age. The female to
male ratio was 0.9: 1. The most common presenting symptom was hemiparesis and seizure
consecutively. The most common precipitating factor was eating spicy food. The abnormality
finding in radiograph mostly from ischemic infarction which frequently at Frontal lobe. The most
affected vessel was the internal carotid artery. Medication was the only method treated these
patients in QSNICH. The most common sequelae were hemiparesis and in order to epilepsy.
Conclusion: The epidemiology and clinical presentation of the patients in QSNICH was similar
to other foreign studies. But there were differences in investigations and treatment; no cerebral
hemodynamics and cerebral metabolism study, and no surgical treatment.

