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สาส์นจากนายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

สวัสดี เพื่อนสมาชิกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยทุกท่าน และผู้ติดตามจุลสารของ 

สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 

ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี นับเป็นงานประชุมที่มีเนื้อหาสาระหนักแน่นมากที่สุด   

ตั้งแต่สมาคมฯ เคยจัดมา และขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดงาน ผู้สนับสนุน 

ผู้บรรยายทั้งไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Stroke Society of Australasia 

และ Australasian Stroke Unit Network ที่ให้การสนับสนุนงานประชุมใหญ่สามัญ      

ประจำปี และกิจกรรมอื่นของสมาคมฯ ในระยะเวลาต่อมา 

 ในนามของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ขอแสดงความยินดีต่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรค           

หลอดเลือดสมองและการตรวจสมองด้วยคลื่นความถี่สูงทั้ง 4 ท่านที่สอบผ่านทุกท่าน ได้แก่ นพ.รัชยุทธ ธนปิยชัยกุล/

พญ.สิริกัลยา พูลผล/นพ.เผ่าพงศ์ พีรพัฒน์มงคล และนพ.ชาญวิทย์ อนุเคราะห์วิทยา

 นบัเปน็ความสำเรจ็อกีเรื่องของสมาคมฯ ในการยกระดบัมาตรฐานการดแูลผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมอง ไดแ้ก ่การ

ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางหนังสือ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ให้ผู้ป่วยที่สถานพยาบาลรับไว้เป็นผู้ป่วยในตั้งแต่วันที่  

1 พฤษภาคม 2556 กรณไีดร้บัยาสลายลิม่เลอืดทางหลอดเลอืดดำสำหรบัผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองขาดเลอืด (Ischemic 

stroke) ให้สถานพยาบาลสามารถเบิกค่ายาแยกต่างหากจาก DRG 

 เรื่องที่สอง ได้แก่ สมาคมฯ ได้ร่วมงานกับ สรพ. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พัฒนา    

เกณฑ์และรูปแบบการประเมินศูนย์ โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Primary stroke center) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในปีนี้ 

และก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ โดยในอนาคตจะพัฒนาสู่การประเมินระดับ Comprehensive stroke center ต่อไป

 ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 3 เรื่อง คือ 1) งาน World Stroke Day เพื่อประชาชน จะจัดขึ้นที่ Central World    

ณ ลาน Eden ชัน้ 1 ในวนัจนัทรท์ี ่28 ตลุาคม 2556 เวลา 12.00-19.00 น. โดยในปนีีถ้อืเปน็งานทีเ่พยีบพรอ้มดว้ยสาระ กจิกรรม     

รณรงค์ เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และสันทนาการ โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิวิจัยประสาท ในพระบรม      

ราชูปถัมภ์กับสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย 2) งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคม (TSS Annual Meeting) 

ซึง่จะจดัใน วนัที ่22-24 มกราคม 2557 หวัขอ้หลกัการประชมุ คอื Stroke Update towards ASEAN Economic Community  

(AEC) 3) Stroke Inter-hospital conference โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ในปีนี้ ครั้งแรกจัดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

ในวนัที ่22 สงิหาคม ปนีี ้สว่นครัง้ที ่4 ไดว้างแผนจดัทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่รว่มกบังานประชมุวชิาการสมาคมโรคหลอดเลอืดสมอง 

สัญจร จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ดังรายละเอียดของข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านข้อมูลได้ ในจุลสารฉบับนี้

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกท่านในภารกิจ และกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ 

เหมือนที่ผ่านมาและยิ่งๆ ขึ้นไป

         ศจ.พญ.ดิษยา รัตนากร

        นายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
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 สวัสดีสมาชิกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยและผู้อ่านจุลสารทุกท่าน ด้วยปัจจัยหลายอย่างทีมบรรณาธิการ               

ต้องขออภัยในความล่าช้าของจุลสารฉบับแรกของปี 2556 ทางบรรณาธิการต้องขอขอบคุณ ผู้นิพนธ์บทความทั้ง  

นพินธต์น้ฉบบั 2 เรื่อง เรื่องแรกเกีย่วกบัทางเลอืกของการรกัษาสมองขาดเลอืดขนาดใหญ ่เรื่องทีส่องเกีย่วกบัการบรหิาร 

จัดการเครือข่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันในเขตภาคเหนือ รายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจจาก 

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์ซึง่มรีายละเอยีดผูป้ว่ยอยา่งสมบรูณต์ัง้แตก่ารวนิจิฉยั การรกัษา ภาพวนิจิฉยัโรคหลอดเลอืดสมอง 

และตลอดจนการติดตามการดำเนินโรค

 ทีมบรรณาธิการต้องขอขอบคุณ นพ.ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สูง จากโรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา ที่สละเวลา 

ออกแบบปกจลุสาร โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย จากปกซึง่นำเสนอทางเลอืกใหมท่ี่ใชส้ิง่อปุกรณช์ว่ยรกัษาโรคสมองขาดเลอืดเฉยีบพลนั  

เป็นการรักษาที่ท้าทาย แข่งกับเวลา และต้องรักษาภายใต้มือของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แม้ว่าเป็นอีกทางเลือกให้ผู้ป่วย  

แต่ค่าใช้จ่ายก็สูงตามวิวัฒนาการไปด้วย อีกทั้งข้อมูลทางการวิจัยยังไม่หนักแน่นพอที่จัดให้เป็นคำแนะนำระดับ IA  

 นอกจากบทความวชิาการ ในจลุสารฉบบันีย้งับรรจ ุขา่วสารกจิกรรมตา่งๆ ของสมาคมฯ ทัง้ทีผ่า่นมาไมน่าน และงานที ่

จะสานตอ่ในอนาคต ประกอบไปดว้ยงานเพื่อประชาชน เพื่อผูป้ว่ย และเพื่อยกระดบัมาตรฐานการรกัษาโรคหลอดเลอืดสมอง 

ของประเทศโดยภาพรวม

 เนื่องจากจุลสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมอง เป็นเอกสารที่แจกสมาชิกและผู้สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ฉะนั้น 

จุลสารจะสำเร็จไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากผู้สนับสนุนบริษัทเอกชนที่มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ 

โรคหลอดเลือดสมอง จึงต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

 ทีมบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จุลสารจะเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลข่าวสารและวิชาการแก่สมาชิกและ 

ผู้สนใจ ไม่มากก็น้อย

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการ

นพ.สามารถ นิธินันทน์    นพ.เจษฎา อุดมมงคล
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ข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

กำหนดการประชุม Vascular Neurology: Inter-hospital Conference ปี 2556-2557

วัน เวลา สถานที่ Case Conference อาจารย์ประสานงาน

22 สิงหาคม 2556

(วันพฤหัสบดี)

13.00-15.00 น. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

โรงพยาบาลรามาธิบดี

อ.เจษฎา (อุดมมงคล)

15 พฤศจิกายน 2556

(วันศุกร์)

13.00-15.00 น. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 

โรงพยาบาลจุฬา

อ.สมบัติ 

28 กุมภาพันธ์ 2557

(วันศุกร์)

13.00-15.00 น. โรงพยาบาลเชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ 

โรงพยาบาลศิริราช

อ.กนกวรรณ

22 พฤษภาคม 2557

(วันพฤหัสบดี)

13.00-15.00 น. โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ 

สถาบันประสาท

อ.ชาญพงค์

หมายเหต:ุ ในงาน Inter-hospital conference ในเดอืนกมุภาพันธ ์2557 ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่จะจดัรว่มกบังานประชมุวชิาการ เชยีงใหมส่ญัจร 

ของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ซึ่งนับเป็นงานประชุมวิชาการสัญจรครั้งแรกของสมาคมฯ
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การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2553-2554

Stroke Care Development in the Chiangmai University (CMU) Hospital Network

วรวรรณ ทองสง (Worawan Tongsong)

หัวหน้าหอผู้ป่วย Acute stroke unit โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

นิพนธ์ต้นฉบับ 1

 ความเป็นมา: โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของ           

ประเทศไทยจากขอ้มลูสำนกันโยบายและยทุธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสขุ ในป ี2550 พบผูป้ว่ยเปน็โรคหลอดเลอืดสมอง 

206 คน ในประชากร 100,000 คน ดงัสถติ ิจำนวนผูป้ว่ยในทีเ่ขา้นอนในโรงพยาบาลดว้ยโรคหลอดเลอืดสมอง มจีำนวน 

124,532, 176,202 และ 196,159 คน ในปี 2551, 2552 และ 2553 ตามลำดับ และผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรมในแต่ละปี

มีจำนวน 13,133, 13,353 และ 17,540 คน เทียบเป็นอัตราการตายร้อยละ 20.78, 21.04 และ 27.53
1
 ปัจจุบันมี 

หลกัฐานสนบัสนนุการรกัษาโรคหลอดเลอืดสมองในระยะเฉยีบพลนัวา่ สามารถใหย้าสลายลิม่เลอืดภายใน 3-4.5 ชัว่โมง  

ร่วมกับการดูแลรักษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วย Stroke unit การให้ยา Aspirin ใน 48 ชั่วโมง และการผ่าตัดเปิดกะโหลก

ศีรษะเพื่อลดความดันในสมองสำหรับผู้ป่วยที่มีสมองบวมภายใน 48 ชั่วโมงสามารถลดอัตราตายและความพิการได้  

สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เห็นความสำคัญการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง   

เพื่อใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการรกัษาทีร่วดเรว็ จงึสนบัสนนุให ้โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหมเ่ปน็โรงพยาบาลแมข่า่ยชว่ย 

พัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรและดำเนินงานด้าน “Stroke Fast Track” ตั้งแต่ปี 

2553-2554 ร่วมกับ 13 โรงพยาบาลเครือข่ายในเขตภาคเหนือ

 วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานของเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาล 

มหาราชนครเชียงใหม่ ปี 2553-2554  

 วิธีการดำเนินงาน: 

 1. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้วางแผนการทำงานและจัดประชุมโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อ 

สื่อสารแนวทาง การดำเนินงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดทำแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยในระบบ Fast track

 2. จัดอบรมความรู้ทางวิชาการประจำปีให้ โรงพยาบาลเครือข่าย และส่งเสริมสนับสนุนสื่อการสอน 

ประชาสัมพันธ์แก่ โรงพยาบาลลูกข่าย อบรมความรู้และประชาสัมพันธ์สัญญาณอันตรายแก่ประชาชนและบุคลากร 

ในเครือข่าย จัดงาน Stroke prevention day เพื่อเผยแพร่ความรู้และตรวจหากลุ่มเสี่ยงแก่บุคคลทั่วไป  

 3. กระตุน้ให้ โรงพยาบาลเครอืขา่ยจดัทำโครงการพฒันาการดแูลผูป้ว่ย Stroke ตามศกัยภาพการดแูลในระยะ 

ต่างๆ ตั้งแต่ก่อนเกิดโรค ขณะเป็นโรค และการดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่าย การจัดการเน้นตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 

จัดทำ Flow การดำเนินงานประสานต่อในระดับอำเภอ จังหวัด ทุกโรงพยาบาลโดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สปสช.                                                                                                                               

 4. รบัปรกึษาและประสานแก้ไขปญัหาการรบัและสง่ตอ่ เมื่อเครอืขา่ยพบปญัหาดา้นการสง่ตอ่ หรอืการดแูลรกัษา 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง                                                                                                                                

 5. ติดตามผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดของเครือข่าย และรายงานต่อ สปสช. ทุก 6 เดือน  
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รูปภาพที่ 1: แสดงผู้ประสานงานจากโรงพยาบาลเครือข่าย ปี 2554

ตารางที่ 1: แสดงตารางตรวจสอบแนวทางการส่งผู้ป่วย Fast track จากโรงพยาบาลชุมชน ปี 2554 

แบบสอบถามความรู้บุคลากรเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
ค่าเฉลี่ยที่

ปฏิบัติได้

1 ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย Acute stroke 100%

2 มีการประเมินอาการและอาการแสดงของ Stroke ตามหลัก FAST 100%

3 ระบุระยะเวลาที่เริ่มมีอาการ (Onset) ให้ชัดเจน  100%

4 ปฏิบัติตามแนวทางการประสานการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลมหาราชฯ

• โทรศัพท์ประสาน Referral center เพื่อรายงานรายละเอียดเบื้องต้น

• โทรศัพท์ประสานกับแพทย์ Neurology เพื่อพิจารณารับผู้ป่วย

• นำส่งผู้ป่วยพร้อมญาติที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการรักษาพร้อมรถ 

98.5%

98.5%

100%

5 การดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน

• ประเมิน ABC และให้ออกซิเจน

• ตรวจปริมาณน้ำตาลในเลือด

• เปิดเส้นให้สารน้ำด้วย NSS

• ห้ามให้ Aspirin และ Nifedipine (Adalat) ในทุกกรณี

• ไม่ควรใส่สายสวนปัสสาวะหรือสายให้อาหาร

• ติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

100%

100%

100%

100%

90%

92.8%

6 นำส่งโรงพยาบาลมหาราชฯ ทันที เมื่อแน่ใจว่าเป็น Acute stroke กรณีความดันโลหิตสูงควรควบคุม 

ความดันโลหิตอยู่ในระดับ 220/110-120 mmHg โดยให้ยา Nicardipine หรือ Hydralazine IV 

ยกเว้นมีภาวะฉุกเฉินอื่นๆ ที่ต้องทำการลดความดัน

58.5%
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 ผลการตรวจสอบแนวทางการส่งผู้ป่วย Fast track จากโรงพยาบาลชุมชนมายังโรงพยาบาลมหาราชฯ พบว่า 

โรงพยาบาลปฏิบัติได้ตามแนวทาง ยกเว้นการลดความดันโลหิตก่อนส่งตัวมา กรณีที่คาดว่าน่าจะได้รับยาสลายลิ่มเลือด 

ทำได้เพียง 58.5% เนื่องจากโรงพยาบาลอำเภอไม่มียา Nicardipine 

  ผลลัพธ์ของการดำเนินการ

 1. ผู้ป่วยมารับบริการได้รับยาสลายลิ่มเลือด  rtPA ภายใน 3 ชั่วโมง มีจำนวนมากขึ้นและมาเร็วขึ้น 

  • ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือด ปี 51 จำนวน 10 คน / ปี 52 จำนวน 27 คน / ปี 53 จำนวน 52 คน                               

   ปี 54 จำนวน 97 คน เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

  • ระยะเวลาที่ให้ยา (Door to needle time : DNT) ปี 51 เวลา 88.3 นาที / ปี 52 เวลา 77 นาที / 

   ปี 53 เวลา 56 นาที และ ปี 54 เวลา 53 นาที

แผนภูมิที่ 1: แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละที่ได้รับยา rt-PA ปี 2551-2554
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แผนภูมิที่ 2: แสดง Outcomes ผู้ป่วยได้รับยา rt-PA 2551-2554

  ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังโรค

 จัดให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งในโรงพยาบาล (Stroke prevention day) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2554 จำนวน 

ผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 201 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยจากโรงพยาบาล 

ดอยสะเก็ด และโรงพยาบาลแม่ออน

 การคัดกรองความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

 * รวบรวมแบบคัดกรองได้ทั้งสิ้น 155 คน

 * กลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อย (low risk) 115 คน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ = 74.19%

 * กลุ่มที่ต้องเฝ้าระวัง (caution) 9 คน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ = 5.81% ได้ ให้ความรู้ ในการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง

 * กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (high risk) 28 คน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ = 18.06% ได้ส่ง              

   ตรวจเพื่อรับการรักษาปัจจัยเสียงและอธิบายแนวทางในการเข้ารับการรักษาเมื่อเกิดอาการ
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รูปภาพที่ 2: แสดงสื่อประชาสัมพันธ์ที่แจกโรงพยาบาลและสถานีอนามัยของเครือข่าย ปี 2552-2554

  ประสบการณ์และการเรียนรู้

 โรงพยาบาลเครือข่ายมีกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้นและเป็นระบบมากขึ้นทั้งด้าน 

การรับผู้ป่วยมารักษาต่อ และการส่งผู้ป่วยกลับบ้าน ลดปัญหาการล่าช้า และลดขั้นตอนลงเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และ 

ผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้น มีการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลเครือข่ายดังตัวอย่าง

 1. โรงพยาบาลสะเมิง “สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังในชุมชน” คัดกรองและติดตามต่อ จัดกิจกรรม “Stroke  

  prevention day 24 พฤษภาคม 54”

 2. โรงพยาบาลนครพิงค์ “การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับ caregivers”

 3. โรงพยาบาลพรา้ว “เฝา้ระวงักลุม่เสีย่งสงูและเผยแพรค่วามรูเ้รื่องโรคหลอดเลอืดสมองสูช่มุชน โดยวทิยชุมุชน  

  อบรมความรู้ งดสูบบุหรี่ งดสุรา”

 4. โรงพยาบาลแมอ่อน “การดแูลรกัษาโรคหลอดเลอืดสมองแบบครบวงจร” คดักรอง เฝา้ระวงัเชงิปอ้งกนั  ดแูล  

  ความเสี่ยงหลังเกิดโรค ฟื้นฟูดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และจัดระบบเก็บข้อมูล”

 5. โรงพยาบาลดอยหล่อ “จัดตั้งคณะกรรมการ คัดกรองกลุ่มเสี่ยง อบรม อสม.”

 6. โรงพยาบาลแพร่ “อบรมความรู้บุคลากร จัดระบบ Fast track ในโรงพยาบาล”

 7. โรงพยาบาลสนักำแพง “คดักรองกลุม่เสีย่ง อบรมใหค้วามรูห้นว่ยกูช้พี เยีย่มบา้น และเผยแพรค่วามรูเ้รื่องโรค  

  หลอดเลือดสมองสู่ชุมชน โรงเรียน”

 8. โรงพยาบาลดอยสะเก็ด โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย จัดค่ายความรู้ ให้ อสม.                                                                             

 9. โรงพยาบาลดอยเต่า ตั้งทีม Stroke จัดทำ Primary prevention

 10. โรงพยาบาลอมก๋อย คัดกรอง เยี่ยมบ้าน และจัดทำสื่อ Stroke alert ภาษากระเหรี่ยง
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 11. โรงพยาบาลลำพูน “โครงการอบรมความรู้เจ้าหน้าที่พยาบาลและกายภาพบำบัด เยี่ยมบ้านผู้ป่วย และ  

  จัดเก็บตัวชี้วัด”

 12. โรงพยาบาลแม่วาง คัดกรองกลุ่มเสี่ยง และจัดอบรมให้ความรู้

 13. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วางแผนดำเนินงานพัฒนาเครือข่าย รับปรึกษาการส่งต่อจากโรงพยาบาล  

  เครือข่ายมายังโรงพยาบาลมหาราช ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเครือข่าย

  แผนการที่จะพัฒนาต่อเนื่องต่อไป

 1. ด้านระบบ Fast track เพิ่มเครือข่ายมากขึ้นตามนโยบายของ สปสช. โดยปี 2555 จะเพิ่มการรับส่งต่อและ 

พัฒนาเครือข่ายเป็น 30 โรงพยาบาล โดยเฉพาะการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยทาง Internet ระหว่างโรงพยาบาลเครือข่าย เพื่อ 

ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้มากขึ้น เมื่อโรงพยาบาลลูกข่ายได้รับทราบแนวทางการรักษาของโรงพยาบาลแม่ข่ายก็จะ      

สามารถติดตามเยี่ยมบ้านและดูแลอย่างต่อเนื่องได้

 2. เพิ่มจำนวนเตียงใน Stroke unit มากขึ้นจาก 6 เตียงเป็น 9 เตียง เพราะโรงพยาบาลเครือข่ายและนอก 

เครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยมากขึ้น

 3. ประสานกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพยาบาลชุมชนดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม เพราะผู้ป่วย Stroke 

เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ Post stroke dementia จึงมีแนวคิดให้ โรงพยาบาลชุมชน ช่วยประเมินส่งต่อและจัดกิจกรรมดูแล

ผู้ป่วยในชุมชนได้

  รางวัลและการเผยแพร่ผลงาน

 1. ผ่านการคัดเลือกเป็นเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองดีเด่นของ สปสช. เขต 10 เมื่อเดือนสิงหาคม 2554

 2. นวตกรรมชิงช้าดำรง ได้รับรางวัลนักประดิษฐ์ชมรมศัลยศาสตร์ประสาท 2554

 3. นำเสนอ Oral presentation ผลงานเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองของศูนย์ความร่วมมือพัฒนาคุณภาพ  

  โรงพยาบาล (HACC เชียงใหม่) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554

 4. นำเสนอ Board presentation ใน Mini-research เรื่องการหย่าเครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วย stroke, R2R    

  การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองบวม ในวันพยาบาลแห่งชาติ จัดที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      

  เมื่อเดือนตุลาคม 2554

 5. นำเสนอ Board presentation R2R การใช้แบบประเมิน CHA2DS2-VASc  score  and  risk  of  stroke  

  and major bleeding at 1 year using HAS – BLED ในผู้ป่วยที่ใช้ยา Warfarin ของศูนย์พัฒนาคุณภาพ  

  โรงพยาบาล (HACC เชียงใหม่) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554

 6. นำเสนอ Oral presentation ผลงานเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองแก่ชมรมพยาบาล stroke สมาคม  

  โรคหลอดเลือดสมองประเทศไทย เมื่อเดือนมกราคม 2555

 7. นำเสนอ Board  presentation  โปรแกรมการฝกึพดู  Aphasia  ในงาน  National forum  ของสถาบนัรบัรองคณุภาพ  

  โรงพยาบาล เมื่อเดือนมีนาคม 2555
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รูปภาพที่ 3: แสดงนวตกรรมดำรงที่บุคลากรจัดทำขึ้นเพื่อช่วยการฟื้นฟูสภาพ
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Management of Malignant Middle Cerebral Artery 

Infarction in Prasat Neurological Institute

Patcharaporn Wannakitti, MD. / Tasanee Tantiritisak, MD. / Kullapat Veerasarn, MD.

Prasat Neurological Institute, Department of Medical Services, Ministry of Public Heath

Keywords: Malignant MCA infarction, decompressive surgery, modified Rankin Scale (mRS), NIH 

Stroke Scale (NIHSS)

Background and Objective: Malignant MCA infarction is associated with an eighty mortality rate. 

Treatment of this condition is still controversy. Objective of this study is to determine pharmacological  

treatment and surgical decompression of large MCA infarction in Prasat neurological institute. 

Material and Methods: Observational study of patients with large MCA infarction, who were admitted  

within 2 weeks of onset from October 2006 to June 2011. We analyzed the associated factors,  

complications and outcome of treatment. The primary outcome is mRS and the secondary outcome 

is mortality rate at discharge and 3 months. 

Results: 100 large MCA infarction patients were divided into 24 surgical and 76 pharmacological 

treatments. The surgical group had more severe in clinical status at deterioration time (NIHSS 21.42 

± 4.32)  than the pharmacological group (NIHSS 17.48 ± 4.71, P< 0.001). Mean time to surgery after 

onset was 65.04 hours. The primary outcome (mRS) was not difference between the two groups, 

but there was more death in surgical group at discharge. In the surgical group, there was no            

difference in primary and secondary outcomes between patients who underwent surgery within 48 

hours and later. The patients who were younger than 60 years old and non-dominant hemisphere 

had better outcome.

Conclusion: Aggressive therapy of large MCA infarction with pharmacological and surgical            

treatments were associated with good outcome. Early identification of  the pressure effect before 

brain herniation and midline shift can decrease mortality rate and increased good functional outcome, 

despite surgery at or after 48 hours after onset. Younger patients and non-dominant hemispheric 

lesion had better outcome.

นิพนธ์ต้นฉบับ 2
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  Introduction

Intracranial artery stenosis is one of the main causes of stroke in Thailand and Asia. Middle cerebral artery 

stenosis is a common type of intracranial atherosclerosis. Malignant middle cerebral artery (MCA) infarction 

is associated with an 80% mortality rate due to brain edema and herniation in which usually develops 

within 2 to 5 days after onset.
1
 Patients with malignant MCA infarction required mechanical ventilation 

more than 90% and had high mortality rate, despite intensive pharmacological treatment.
2, 3

 

Decompressive hemicraniectomy with duraplasty for decreased intracranial pressure (ICP) may increase 

cerebral blood flow to penumbra zone and decreased damage to diencephalon and brainstem.
4 
The three 

European randomized controlled trials: the French DECIMAL (decompressive craniectomy in malignant 

middle cerebral artery infarctions) trial; the German DESTINY (decompressive surgery for the treatment of 

malignant infarction of the middle cerebral artery) trial, and the Dutch trial HAMLET (hemicraniectomy 

after middle cerebral artery infarction with life-threatening edema) trial demonstrated the benefit of early 

decompressive hemicraniectomy within 48 hours of onset
.4-7

 Vehedi et. al, 2007 reviewed pooled case 

analysis of the three European randomized controlled trials and suggested that decompressive surgery 

within 48 hours of stroke onset can reduce mortality and increase the number of patients with a favorable 

functional outcome after malignant MCA infarction.
1 

The objective is to evaluate efficacy of the medical and surgical treatment of patients with malignant 

MCA infarction with their associated factors and outcomes in Prasat Neurological Institute. 

   Material and Method

We reviewed the medical records of patients with ischemic stroke patients who were diagnosed with 

large MCA infarction and admitted in Prasat Neurological Institute (PNI) between October 1
st
, 2006 and 

June 30
th
, 2011. 

The eligibility criteria for selected patients are: Inclusion criteria

 • Age > 18 years

 • Diagnosis of acute ischemic stroke in the territory of the middle cerebral artery (with or without  

  other vessels involvement: anterior cerebral artery, posterior cerebral artery, internal carotid  

  artery)

 • Onset within 2 weeks.

 • NIHSS > 10

 • CT-brain affected > 50% of the middle cerebral artery territory.
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Exclusion criteria

 • Ischemic stroke of the bilateral cerebral hemisphere

 • Two fixed dilated pupils

 •  rt-PA before randomization

 •  Previous stroke; mRS > 2

 •  Medical illness: autoimmune disease (SLE, antiphospholipid syndrome), other serious illness  

  or coagulopathy

 • Pregnancy

Information of age, sex, vascular risk factors (hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia, atrial fibrillation), 

clinical stroke scales (NIHSS, mRS), complications, brain imaging and time to surgical decompression were 

collected and analyzed the primary and secondary outcomes between pharmacological treatment alone 

and combine surgical decompression. 

Primary outcome: Disabilities at discharge and at 3 months were defined by the mRS; assessed complication 

after treatment of the two groups 

Secondary outcome: To assess mortality rate at discharge and 3 months.

  Definition

Stroke: A focal (or at time global) neurological impairment of sudden onset, and lasting more than 24 hrs 

(or leading to death), and of presumed vascular origin. (Standard WHO definition)

Malignant middle cerebral artery infarction: The area of cerebral ischemia more than 50% of middle 

cerebral artery territory, but some the trials reported area of cerebral ischemia of MCA territory.
8, 9

 

Statistics analysis

We divided these patients in to 2 groups, one is the medical treatment group (76%) and the other 

is surgical with decompression (24%). All medical data was collected and analyzed by SPSS version 

11.5 for windows.

   Results:

Total of 100 large MCA infarction patients were included during October 1
st
, 2006 to June 30

th
, 2011. 

The medical records of those patients were reviewed. (Table 1) showed the baseline characteristics 

of the 2 groups: medical treatment and surgical decompression groups. From demographic data, we 

found that the surgical group had younger age (mean 67.51 yrs. vs. 60.04 yrs; P=0.024) and came 

to hospital earlier (31.35 hours vs. 72.99 hours; P=0.022) than those in the medical treatment group. 

There was no significant difference in sex. Neurological deficit was measured by NIHSS and mRS 
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Table 1: Baseline characteristics of patients with medical treatment and surgical decompression 

Medical treatment 

(n=76)

Surgical decompression 

(n=24)

P value

Demographic data

Male: female 1.375:1 1:1 0.497

Mean age (years) 67.51 ± 13.62 60.04 ± 14.78 0.024

Time from onset to admit (hrs) 72.99 31.35 0.022

Risk factor 

Diabetic mellitus (%) 28 (75.7) 9 (24.3) 0.954

• Initial blood sugar (mg%) 137.62 143.25 0.309

Hypertension (%) 47 (74.6) 16 (25.4) 0.670

• SBP (mmHg) 150.34 144.67 0.407

• DBP (mmHg) 82.47 79.25 0.419

Dyslipidemia (%) 36 (76.6) 11 (23.4) 0.911

• Cholesterol (mg/dl) 189 190.36 0.920

• Triglyceride (mg/dl) 152.55 115.63 0.669

• HDL-C (mg/dl) 40.64 38.45 0.483

• LDL-C (mg/dl) 123.74 125.18 0.898

Atrial fibrillation (%) 32 (74.4) 11 (25.6) 0.682

Ischemic heart disease (%) 6 (75) 2 (25) 1.000

Clinical presentation

• NIHSS at admission (hrs) 16.75 ± 4.87 18.20 ± 5.31 0.214

• NIHSS at deterioration (hrs) 17.48 ± 4.7 21.42 ± 4.3 <0.001

• MRS (mean) 4.62 4.92 0.009

Treatment after admit

Osmotherapy (%) 26 (34.2) 16 (66.7) 0.005

Time of mechanical ventilator support (hrs) 152.87 ± 273.84 394.50 ± 375.40 <0.001

LOS in ICU (day) 6.30 ± 11.51 15.96 ± 16.76 <0.001

Figure 1: The mRS at admission

P=1.000

 0-3

 4-5
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scale (Figure1) and we found that in the surgical group had more severe neurological deficit at the 

deterioration time than the medical group (17.48 ± 4.71 vs. 21.42 ± 4.32; P<0.001). But there was no 

significant difference in neurological deficit at the time of admission. The risk factors of stroke such 

as diabetic mellitus, hypertension, dyslipidemia and atrial fibrillation were not significantly different 

between the two groups. In the surgical group, they were admitted in the ICU longer than patients 

in medical treatment group (15.96 days vs. 6.30 days; P<0.001) and need longer mechanical ventilator 

support more than the other (394.50 hours vs 152.87 hours; P<0.001). Whereas more patients of 

pharmacological treatment group received osmotherapy (26% vs. 16%; P=0.005). The mean time of 

hemicraniectomy after onset was 65.04 hours and mean time of hemicraniectomy after admission was 

29.2 hours.  No significant in side of lesion and territory involvement between 2 groups was detected. 

In surgical group, brain herniation and midline shift were found more than the medical group, but no 

difference in hemorrhagic transformation between the two groups. (Table 2.)

Table 2: The imaging findings

Imaging findings Medical treatment Surgical decompression P value

Hemisphere involve

• Right 35 (46.1) 16 (66.7) 0.078

• Left 41 (53.9) 8 (33.3)

Vascular territory

• MCA 62 (81.6) 17 (70.8) -

• MCA+ACA 5 (6.6) 4 (16.7)

• MCA+PCA 9 (11.8) 1 (4.2)

• MCA+ACA+PCA 0 2 (8.3)

Midline shift (mm; SD) 1.37 (2.65) 8.72 (5.23) <0.001

Herniation (mm; SD) 3 (12.5) 21 (87.5) <0.001

Hemorrhagic transform (mm; SD) 7 (29.2) 17 (70.8) 0.257

There was no difference in functional outcome (mRS score) between two groups at discharge (P=0.067) 

and 3 months (P=1.000); shown in figure 2. At discharge, there were more death and severe neurological 

deficit in the surgical group but did not had statistically difference. Overall mortality rate of this study 

was 4% in all cases and 12.5% in surgical group. The causes of death were severe medical complications 

such as myocardial infarction, congestive heart failure and also brain swelling with herniation. Subgroup 

analysis found that in the surgical group who aged <60 years had better functional outcome at 3 

months (P=0.049). The mean time of hemicraniectomy after onset was 65.04 hours. Subgroup analysis 

of surgical time between <48 hours and >48 hours after onset was not different in functional outcome 

at discharge and at 3 months. Overall complications especially pneumonia were found in the surgical 
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group more than the pharmacological group. (P=0.036 ) The good functional outcome (mRS 0-3) at 3 

months was 17.64% in surgical group and 18.75% in non surgical group with 17.9% in both groups. 

But good functional outcome at 3 months, the non-dominant hemisphere had better outcome than 

dominant hemisphere (P<0.001) in surgical group; similar to the results in HAMLET study. 

Figure 2: The functional outcome of pharmacological treatment and surgical decompression 

at discharge and at 3 months

P=0.067

 0-3

 4-5

 6

P=1.000

 0-3

 4-5
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   Discussion

Large MCA infarction causes cerebral edema and is associated with poor clinical outcome. Treatment 

of increase intracranial pressure is crucial. Pharmacological treatment alone or combined surgical 

treatments are the main measures for decrease intracranial pressure. Surgical decompression by 

hemicraniectomy is still controversy regarding time to treatment and how to select the appropriate 

cases. From DECIMAL, DESTINY and HAMLET trials demonstrated that early decompressive surgery 

can decrease mortality and improve favorable functional outcomes at 1 year. In PNI, the management 

of malignant MCA infarction is, both pharmacological and combined surgical treatment in severe 

cases. The surgical group had more severe clinical deficit at time of deterioration than the non-surgical 

group, however the clinical outcome at discharge and at 3 months were not difference in both groups. 

The NIHSS at deterioration time in surgical group is higher than non-surgical group with statistically 

significant (P<0.001) and implied that they had more severe clinical conditions after admission. However, 

after discharge at 3 months there was no difference in clinical outcome between both groups. From 

previous studies;
1, 10

 the mortality rate in surgical group was 22% and 59% in non surgical group at 12 

months after the onset, at the time of discharge the number of death cases were 3/24 in surgical group 

(12.5%) and 1/76 (1.3%) in non surgical group, which indicates that surgical group witnessed higher death 

rate, while at the time of admission the surgical group had a higher NIHSS and mRS  and because of 

some limitations in the study we could not collect data at the 3 months after discharge. 

This suggested that decompressive surgery can improve clinical outcome despite the more severity 

before treatment. In the context of good outcome, in the previous study
1,10

 at 12 months showed 21% 

in non surgical group and 43% in surgical group and in the 3 months follow-up the number increases to 

75% in non surgical group and 43% in surgical group.  In subgroup analysis shown that the surgical 

group had good functional outcome at 3 months in the patients who aged <60 years (P=0.049), similar 

to previous study.
1
 The mean time from onset to surgery in our study is more than 48 hours but 

the outcomes were not difference from the previous studies
1
. The appropriate time of surgery and 

patient selection for surgical treatment are the key of success. Early identification of pressure effect 

of MCA infarction by closely monitoring of neurological signs and serial brain images is necessary 

for planning of treatment. Emergent hemicraniectomy should be done when the patients had clinical 

deterioration such as decline of consciousness, progression of weakness or imaging showed evidences 

of pressure effect such as midline shift. Intensive general cares and pharmacological treatment are 

also important.  

  Conclusions

Aggressive treatments in large MCA infarction with pharmacological and surgical treatments were associated 

with good outcome. Early identification of the pressure effect of MCA infarction before brain herniation 
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and midline shift can decrease mortality rate and increase good functional outcomes, despite more than 

48 hours after onset. Younger patients and non-dominant hemispheric lesion had better outcome.
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Interesting Case

ดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์/อรอุมา ชุติเนตร/นิจศรี ชาญณรงค์

ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 65 ปี ถนัดมือขวา ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร ประวัติได้จากผู้ป่วย เชื่อถือได้

  อาการสำคัญ     

 5 วันก่อนมาโรงพยาบาลมีอาการปวดศีรษะ

 10 วันก่อนมาโรงพยาบาล มีไข้สูง ไอมีเสมหะสีเหลืองจำนวนมาก หายใจเหนื่อย 5 วันต่อมา อาการไม่ดีขึ้นไป

พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชน ได้รับการวินิจฉัยว่าปอดติดเชื้อ (Pneumocystis carinii pneumonia) ได้รับการรักษา

ด้วยยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ ระหว่างที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลมีอาการปวดศีรษะทั่วๆ ไปแบบปวดตุ๊บๆ ตลอดเวลา 

ไอจามเบ่งไม่ปวดมากขึ้น นั่งหรือนอนอาการปวดศีรษะไม่ต่างกัน อาการปวดศีรษะไม่ดีขึ้นจึงขอมารักษาต่อที่โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์

 ขณะนอนรักษาตัวในวันที่ 9 หลังจากมีอาการไอติดกันเป็นชุด ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะบริเวณท้ายทอยด้านขวา 

ขึ้นมาทันที อาการปวดเป็นรุนแรงมากจนนอนไม่ได้ ต้องลุกขึ้นมาอาเจียน จึงปรึกษาประสาทแพทย์

   ประวัติอดีต

 Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) วินิจฉัยเมื่อปี พ.ศ. 2551 (4 ปี ก่อนมาโรงพยาบาล) มาด้วย 

อาการซีด น้ำหนักลด ตรวจร่างกายพบม้ามโต Peripheral blood smear แรกรับเข้าได้กับ AIHA (Coomb’s negative) 

ยืนยันการวินิจฉัย CLL โดย Blood flow cytometry พบ ZAP-70 positive (confirmed diagnosis CLL) ผล 

Bone marrow biopsy และ bone marrow aspiration: ไม่พบ leukemic cell ได้รับการรักษาด้วย prednisolone                       

60 mg/day ร่วมกับ chemotherapy R-CVP regimen (Rituximab, Cyclophosphamide, Vincristine, Mebthera) 

ผลการรกัษาในชว่งแรกผูป้ว่ยม ีcomplete remission 2 ป ีหลงัจากนัน้ม ีrelapse 2 ครัง้เมื่อป ีพ.ศ. 2553  และใหก้ารรกัษาดว้ย 

Fludarabine ร่วมกับ Cyclophosphamide 6 cycles และมี disease progression เมื่อ พ.ศ. 2555 ให้การรักษาด้วย 

R-FC 2 cycles (Rituzimab, Fludarabine, Cyclophosphamide)

  ตรวจร่างกายทางระบบประสาท

• Alert, well cooperative

• Full EOM, no facial weakness

• Tongue and uvular in midline

Motor:   - Grade V all

   - Pinprick sensation intact

   - BBK plantar flexion both sides

   - Clonus negative both sides

Visual fields: - Left homonymous hemianopia

Eye grounds: - Sharp disc, no papilledema, venous pulsation positive, no subhyaloid hemorrhage 

Interesting Case
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   Discussion

 อาการทางระบบประสาททีเ่ปน็ปญัหาในผูป้ว่ยรายนี ้คอื ลานสายตาทางดา้นซา้ยทีผ่ดิปกตแิบบ left homonymous 

hemianopia ซึ่งสามารถระบุตำแหน่งในสมองที่มีอาการผิดปกติได้ คือ ตำแหน่ง right occipital lobe และอาการปวด 

ศีรษะซึ่งมีอาการปวดศีรษะ 2 ลักษณะ คือ

 1. ปวดศีรษะทั่วๆ ปวดแบบตุ๊บๆ เวลามีไข้สูง คิดถึงลักษณะอาการปวดแบบ toxic vascular headache  

  จากไข้สูงในช่วงแรก

 2. ปวดศีรษะแบบ sudden onset severe headache หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Thunderclap headache       

  บริเวณท้ายทอยด้านขวาหลังจากที่มีอาการไอติดกันเป็นชุด  

 เนื่องจากอาการเป็นทันทีทันใดจึงสงสัยพยาธิสภาพที่เกิดจากหลอดเลือด เช่น

 • การเกิด intracerebral hemorrhage บริเวณ right occipital lobe หรือ subarachnoid hemorrhage  

  (SAH)

 • Cerebral vasoconstriction syndrome ซึ่งมักจะมาด้วยอาการปวดศีรษะแบบ thunderclap headache     

  และอาจเกิดสมองขาดเลือดในตำแหน่งที่เกิดการหดตัวของหลอดเลือดร่วมด้วย นอกจากนี้ภาวะข้างเคียง 

  ของโรคนี้ก็สามารถทำให้เกิด SAH ได้เช่นกัน โดยส่วนมากพบเป็นลักษณะ cortical SAH

 • Exertional headache อื่นๆ ที่เป็นกลุ่มเดียวกับ migraine 

    Investigation

 ผู้ป่วยรายนี้ ได้รับการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองพบว่ามีเลือดออกที่บริเวณ right parieto-occipital lobe 

และมี subarachnoid hemorrhage ที่บริเวณ right sylvian fissure และบริเวณรอบๆ ก้อนเลือด (ดังรูปภาพที่ 1)

รูปภาพที่ 1: CT brain (non-contrast) แสดงลักษณะ 

intraparenchymal hematoma บริเวณ right parieto-

occipital lobe ร่วมกับมี subarachnoid hemorrhage บริเวณ 

right sylvian fissure 
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 การตรวจ MRI brain และ MRA brain พบว่าหลอดเลือดส่วนปลายของหลอดเลือด ACA, MCA, PCA, 

superior และ inferior cerebellar, PICA ทั้งสองข้างมีลักษณะไม่เรียบโดยมีส่วนที่ตีบและโป่งออกสลับกันดังแสดง 

ตามรปู (รปูภาพที ่2) ซึง่ความผดิปกตทิีพ่บ เกดิขึน้ในหลอดเลอืดสมองหลายตำแหนง่ จงึไมส่ามารถอธบิายไดว้า่หลอดเลอืด            

ที่ตีบและโป่งพอง สลับกันนั้นเป็นผลจาก subarachnoid hemorrhage เพียงอย่างเดียว ลักษณะดังกล่าวเข้าได้กับ 

vasospasm ซึ่งต้องแยกจาก vasculitis ที่ลักษณะของหลอดเลือดจะมีพยาธิสภาพคล้ายกันได้แต่ต่างกันตรงที่ vasculitis 

จะมีลักษณะของหลอดเลือด ที่มีส่วนที่ โป่งขยายสลับกับส่วนที่ตีบแคบ ในรายนี้ ได้รับการตรวจวินิจฉัย vasculitis 

ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม ได้แก่ pANCA, cANCA, AntiHIV ให้ผลลบ ANA < 1:80 การตรวจปัสสาวะไม่พบ 

ลักษณะผิดปกติ จึงวินิจฉัยเบื้องต้นว่ามีภาวะ cerebral vasoconstriction ร่วมกับมีภาวะแทรกซ้อน คือ SAH และ 

intraparechymal hematoma ที่บริเวณ occipital lobe ตามมา ได้ทำการรักษาผู้ป่วยรายนี้ด้วย calcium channel 

blocker (nimodipine 240 mg/day)

รูปภาพที่ 2: MRA brain แสดงลักษณะ luminal 

irregularity and stenosis involving periphery 

of bilateral ACA, MCA, PCA, SCA, AICA and 

PICA

 นอกจากนี้ ยังได้ติดตาม MRI และ MRA brain ผู้ป่วยหลังเกิดอาการ 2 สัปดาห์พบว่ามีโรคเกิดขึ้นใหม่บริเวณ 

parasagittal area ที ่high parietal lobe ทัง้ 2 ขา้ง รว่มกบัมหีลอดเลอืดบางตำแหนง่ทีเ่คยมกีารตบี ไดข้ยายตวักลบัเปน็ปกต ิ

และบางตำแหน่งที่เคยปกติก็มีลักษณะของหลอดเลือดหดตัวขึ้นใหม่ ดังรูปภาพที่ 3 จึงยืนยันการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีภาวะ 

Reversible Cerebral Vasoconstriction Syndrome (RCVS) และให้การรักษาด้วย nimodipine ต่อไป
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   Discussion

 Reversible cerebral vasoconstriction syndrome (RCVS) เปน็ภาวะทีห่ลอดเลอืดมกีารหดตวัในหลายๆ ตำแหนง่ 

ซึง่การหดตวัของหลอดเลอืดนัน้สามารถหายเองไดแ้ละมกีารหดตวัของหลอดเลอืดในตำแหนง่อื่นๆ อกีได ้โดยผูป้ว่ยสว่นใหญ ่

จะมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงขึ้นมาทันทีทันใดแบบทั่วศีรษะ หรือปวดด้านใดด้านหนึ่งบริเวณท้ายทอย โดยอาจจะ

มีหรือไม่มีอาการทางระบบประสาทตามมา
1
 แต่เดิมมีการเรียกภาวะ RCVS ว่า Call-Fleming syndrome

2
, benign 

angiopathy of central nervous system
3
, thunderclap headache with reversible vasospasm

4
, post partum 

angiopathy
5
, migrainous vasospasm

6
 และ drug induced vasculitis

7
 สาเหตุของโรคนี้เกิดได้จากหลายปัจจัย   

อาทิเช่น เกิดจากการใช้ยาในกลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI), triptans, cyclophosphamide, 

illicit drug use (เชน่ marijuana, cocaine, methamphetamine, endocrine abnormality, neurosurgical procedure,  

pregnancy) ในบางรายพบว่า RCVS สัมพันธ์กับการปวดศีรษะ migraine, benign exertional headache, benign 

sexual headache, primary cough headache สำหรับผู้ป่วยรายนี้มีหลักฐานว่าได้รับยา cyclophosphamide 

อาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิด RCVS ได้

 RCVS สว่นใหญพ่บในผูห้ญงิมากกวา่ผูช้าย โดยอายเุฉลีย่ทีพ่บในเพศหญงิ คอื 20-50 ปี
8
 การดำเนนิโรคของ RCVS 

มักจะมีอาการที่แย่ลงได้ ในช่วง 1-3 เดือน โดยภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทที่พบได้ ได้แก่ cortical subarachnoid 

hemorrhage, อาการชัก, permanent หรือ transient focal neurological deficits, intraparenchymal hemorrhage, 

Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES) ได้ ในสัปดาห์แรก และอาการแสดงของ TIA, brain 

infarction มักพบในสัปดาห์ที่สอง
8, 9

 การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นควรส่งตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT scan of the brain) เพื่อแยกภาวะ 

aneurysmal subarachnoid hemorrhage หากไม่สามารถวินิจฉัยแยกโรคได้อาจต้องตรวจน้ำไขสันหลังเพื่อวินิจฉัยโรค  

รูปภาพที่ 3:

A: MRI brain FLAIR image พบว่ามี  abnormal  

 hyperintensity ทีบ่รเิวณ cortical grey และ subcortical  

 white matter of parasagittal area of bilateral high  

 parietal lobe.

B: MRA brain ยังพบว่าหลอดเลือดมีลักษณะขรุขระ และ  

 ตบีทัว่ๆ ทีห่ลอดเลอืด ACAs, MCAs และ PCAs ทัง้สองขา้ง  

 โดยบางส่วนของ หลอดเลือดที่เคยตีบแคบกลับมาขยาย  

 เปน็ปกต ิและบางสว่นของ หลอดเลอืดทีม่ขีนาดปกตกิลบัตบี  

 แคบลง ดังลูกศร
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การวนิจิฉยัทีเ่ปน็ gold standard คอื การทำ cerebral angiogram ซึง่จะพบลกัษณะ string of beads แตเ่นื่องจากเปน็หตัถการ 

ที่ invasive จึงมักทำในรายที่ไม่สามารถยืนยันการวินิจฉัยได้จากการตรวจด้วยวิธีอื่นๆ

 CTA หรือ MRA สามารถประเมินลักษณะของหลอดเลือดได้เช่นกัน ซึ่งใน RCVS จะพบลักษณะหลอดเลือดทั่วๆ 

ไปมีการหดตัวสลับกับหลอดเลือดที่มีการขยายตัว โดยในช่วง 2 สัปดาห์แรก 20% ของผู้ป่วย RCVS อาจไม่พบความ 

ผดิปกตขิองหลอดเลอืดได ้เชื่อวา่เกดิจากการทีห่ลอดเลอืดขนาดเลก็เริม่หดตวักอ่นอาจทำให้ไมพ่บความผดิปกตจิาก CTA 

หรือ MRA แนะนำให้ทำ CTA หรือ MRA ซ้ำที่ 1-2 สัปดาห์ ในกรณีที่การตรวจครั้งแรกไม่พบ
10

  นอกจากนี้ ในช่วงแรกของการดำเนินโรคสามารถพบ SAH ได้ 20-25%
9, 10

 ของผู้ป่วยที่เป็น RCVS โดย SAH 

ทีพ่บได้ ใน RCVS จะมคีวามแตกตา่งจาก SAH ทีเ่กดิจาก ruptured aneurysm กลา่วคอื ใน RCVS จะพบ SAH ทีอ่ยูบ่รเิวณ 

cortex ร่วมกับ vasospasm ที่เกิดทั่วๆ ไป ส่วนกรณี rupture aneurysm จะพบว่า SAH จะเกิดบริเวณใกล้กับ aneurysm 

และ vasospasm จะเกิดบริเวณที่มีเลือดออก ไม่เกิดทั่วๆ เหมือน RCVS ในผู้ป่วยรายนี้ลักษณะของ SAH ที่พบเกิดบริเวณ 

cortex ไมพ่บลกัษณะของ aneurysm และม ีdiffuse cerebral vasoconstriction รว่มกบัเมื่อตรวจตดิตามอาการตอ่มาพบ

ว่าหลอดเลือดมีการหดและขยายตัวในตำแหน่งใหม่อยู่เรื่อยๆ ในช่วงของการดำเนินโรคจึงวินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีภาวะ RCVS

 แนวทางการรักษาภาวะ RCVS ปัจจุบันยังไม่มี randomized controlled trial รองรับ แต่เป็นข้อมูลที่ ได้จาก 

observational data และ expert opinion การรักษา ได้แก่ conservative treatment เช่น การให้ยาลดอาการปวด การ 

ติดตามระดับความดันโลหิตให้อยู่ในค่าปกติอย่างต่อเนื่อง การตรวจร่างกายทางระบบประสาทเป็นระยะ การให้ยากันชัก

หากผู้ป่วยมีอาการชัก และการหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นให้หลอดเลือดหดตัวมากขึ้น เช่น ยาต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

การไอ การเบ่ง หรือ sexual activity เป็นต้น การให้ยา Calcium Channel Blockers (CCMs) (nimodipine 30-60 mg 

ทุก 4-8 ชั่วโมง
11, 12

 หรือ nimodipine 0.5-2 mg/kg/ hr, verapamil
11, 13

, nicardipine, high dose glucocorticoid
14 

ซึ่งการให้ยา CCBs นั้นสามารถลดอาการปวดและความรุนแรงของโรคได้แต่ไม่ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการดำเนินโรค

   Hospital Course

รูปภาพที่ 4: CT brain non contrast แสดงลักษณะ subacute 

infarction at right temporoccipital region

 1 เดือนต่อมาระหว่างนอนรักษาอยู่ที่ โรงพยาบาล ผู้ป่วย 

มีอาการหน้าด้านซ้ายเบี้ยวและแขนขาซ้ายอ่อนแรง ตรวจร่างกาย

พบว่ามีแขนขาด้านซ้ายอ่อนแรง (grade IV ทั้ง upper และ lower 

extremities) และยังตรวจพบลานสายตาทางด้านซ้ายผิดปกติ 

จึงส่งตรวจ CT brain ซ้ำ พบว่ามีสมองขาดเลือดใหม่บริเวณ right 

temporo-occipital ดังรูปภาพที่ 4 MRI และ MRA brain ยังพบ

ว่ามีหลอดเลือดสมองบางส่วนหดตัวใหม่และบางส่วนขยายกลับมา

เป็นปกติ ดังรูปภาพที่ 5 หลังจากนั้นอีก 1 เดือนผู้ป่วยมีอาการปว

ดศีรษะทั่วๆ มากขึ้น มีอาการขาขวาบิดไปมาตลอดเวลา มีชักเกร็ง 

ตามองขวามีอาการทั้งหมด 5 นาที 
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   Discussion

 ผู้ป่วยมีอาการ focal neurological deficit ใหม่ คือ left hemiparesis ร่วมกับมีอาการ chorea และชักตามมา 

จึงคิดว่ามีรอยโรคใหม่บริเวณ cortical-subcortical area ด้านขวา และจาก CT brain พบว่ามี right temporooccipital 

infarction เกิดขึ้นใหม่ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ ใน RCVS 

 ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะได้รับยา nimodipine รับประทานอย่างต่อเนื่อง ก็พบว่าผู้ป่วยยังมีอาการแสดงของโรคเกิดขึ้น

ใหม่อยู่เรื่อยๆ จึงส่งตรวจ cortical vessel biopsy และ meningeal biopsy เพิ่มเติมเพื่อแยกกับภาวะ vasculitis ใน 

รายนี้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย pulse methylprednisolone ร่วมด้วยในขณะที่รอผล biopsy อาการของผู้ป่วยไม่ดีขึ้น 

ผลตรวจทางพยาธิวิทยาไม่พบความผิดปกติของหลอดเลือดจึงได้หยุดการรักษาด้วย steroid

 ผลการตรวจติดตาม MRI brain ที่ 3 เดือนหลังเกิดอาการทั้งหมดพบว่ามีรอยเลือดออกในสมองที่ตำแหน่งใหม่ที่ 

left cerebellum นอกจากนัน้ยงัพบรอยสมองบวมใหมอ่ยา่งกวา้งขวางที ่bilateral cerebral hemisphere, basal ganglia, 

thalami, internal and external capsule, pons, right cerebellar peduncle MRA พบว่าหลอดเลือดสมองทั้งหมดมี

การขยายตัวมากกว่าปกติจึงสันนิษฐานได้ว่าเกิดภาวะ reperfusion injury จากภาวะ vasodilatation ซึ่งเกิดขึ้นตามหลัง 

severe vasoconstriction ดังรูป (ภาพที่ 6)

รปูภาพที ่5: MRA brain แสดงลกัษณะของหลอดเลอืดทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลงัเกดิอาการที ่1 เดอืนเปรยีบเทยีบกบัหลอดเลอืดสมอง เมื่อ 

2 สัปดาห์หลังเกิด อาการพบว่าบางส่วนของ หลอดเลือดที่เคยมีการหดตัวได้ ขยายตัวขึ้นและบางส่วนที่ เคยปกติกลับมีลักษณะตีบแคบลง 

ดังลูกศร
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  เพื่อยืนยันภาวะ reperfusion syndrome จึงได้มีการส่งตรวจ CT perfusion เพิ่มเติมพบว่ามี Time to peak,  

mean transit time ที่สั้นลง และมีการเพิ่มของ cerebral blood volume, cerebral blood flow แสดงถึงภาวะ 

hyperperfusion ที่บริเวณ bilateral cerebral hemisphere ดังรูป (ภาพที่ 7) 

รูปภาพที่ 6:

A. MRI brain: พบลักษณะ extensive gyral swelling with subcortical  

 white matter signal abnormality involving bilateral cerebral  

 hemisphere, basal ganglia, thalami, internal and external  

 capsules, pons, right cerebellar peduncle. Late subacute  

 hematoma in left cerebellar hemisphere. Subacute infarction in  

 bilateral parietal lobes.

B. MRA brain: พบลักษณะ reversal of luminal narrowing to normal  

 caliber of intracranial arteries.

A

B
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   Discussion

 Reperfusion injury ที่เกิดตามมาในระยะท้ายของการดำเนินโรคเชื่อว่าอาจเกิดจากภาวะที่หลอดเลือดขยายตัว  

อย่างรวดเร็ว หลังจากที่หลอดเลือดหดตัวในช่วงแรก หรือเกิดจากภาวะความดันโลหิตสูง หรือจากภาวะที่มีการรบกวน 

autoregulation ของหลอดเลือดในปัจจุบันพบว่า RCVS และ Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome 

(PRES) เป็นโรคที่เป็น spectrum เดียวกันจึงอาจมีการดำเนินโรคที่ต่อเนื่องกัน 

 การพยากรณ์ โรคของ RCVS ส่วนใหญ่ผู้ป่วยอาการหายเองได้ ในระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์
9, 12

 และมักไม่มี 

อาการทางระบบประสาทหลงเหลืออยู่ แต่มีส่วนน้อย (< ร้อยละ 5) ที่อาจมีอาการรุนแรงตามมาจนเสียชีวิตได้
11, 15

 ซึ่งการ 

พยากรณ์โรคส่วนใหญ่ขึ้นกับความรุนแรงภาวะแทรกซ้อนจากการเกิด RCVS

 กล่าวโดยสรุป ผู้ป่วยรายนี้มาด้วยอาการปวดศีรษะรุนแรงทันทีทันใดหรือ thunderclap headache ตรวจทาง 

รังสีสมองเพิ่มเติมพบ subarachnoid hemorrhage บริเวณชิดกับ cortex และเลือดออกในสมอง ร่วมกับมีความผิดปกติ 

ของหลอดเลือดที่มีลักษณะตีบและโป่งพองสลับกันในหลายๆ ตำแหน่ง ทำให้คิดถึงภาวะ RCVS มากที่สุด สาเหตุ 

ทีค่าดวา่จะเปน็ไปไดม้ากทีส่ดุ คอื ยา cyclophosphamide โดยการดำเนนิโรคในผูป้ว่ยรายนี้ ใชเ้วลานานประมาณ 3 เดอืน 

และมกีารตอบสนองบางสว่นกบั calcium channel blocker หลงัจากใหก้ารรกัษาพบวา่มภีาวะแทรกซอ้น ไดแ้ก ่reperfusion 

injury และเสียชีวิตในที่สุด

รูปภาพที่ 7: CT perfusion มีลักษณะ shortened TTP, MTT และ increased CBV, CBF แสดงถึงภาวะ hyperperfusion 
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Neuroimage

71-years-old woman presented with right hemiparesis and global aphasia for 5 hours (NIHSS = 24).  The 

brain CT shows hyperdense MCA sign on left side and significant hypodense of Lt. MCA and Lt. PCA 

area. The intravenous thrombolysis was excluded due to time window and significant hypodense more 

than 1/3 of MCA territory.

The hyperdense middle cerebral artery sign (HMCA), first described in 1983, refers to the hyperattenuation 

of the middle cerebral artery (MCA) M1 segment on non-enhanced computed tomography (CT). This 

HMCA sign was high specificity (90-100%) but a low sensitivity (38-40%) for thromboembolic occlusion 

of the M1-MCA. The pseudohyperdense MCA sign (false positive) may be from calcified atheromatous 

plaque of the MCA, raised hematocrit, intravenous contrast medium, and relative hyperdense MCA due 

to hypodensity of the surrounding brain parenchyma from infection, tumor or contusion. But the false 

negative of HMCA sign (low sensitivity) was probably because of partial volume effects which blur the 

intraluminal hyperdensity
1
. The established objective criteria for this sign, Koo et al defined a ratio of 1.2 

when compared to the non-affected contralateral vessel or an absolute value of > 43 Hounsfield Units 

(HU)
2
.

The Hyperdense Middle Cerebral Artery Sign (HMCA)
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The HMCA sign has always been associated with a poor clinical outcome, large volume strokes, severe 

neurological deficits
3
, lower recanalization rate and high risk of ICH after thrombolysis

4
. Although these 

patients with HMCA sign had lower rates of favorable outcomes but still have the benefit from thrombolytic 

therapy.

Furthermore, the HMCA sign makes intraluminal MCA thrombosis visible and guides further therapy as 

a thrombus length of 8 mm and longer has only limited potential of intravenous thrombolysis due to low 

recanalization rate. So, intra-arterial thrombolysis or interventional thrombectomy may be considered
5
.
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ผลงานและกิจกรรมท่ีผ่านมาของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาระบบประเมินและรับรองเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองระหว่าง 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สรพ. (องค์กรมหาชน) และสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 

2556 ที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

 ทัง้นีเ้พื่อยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานการดแูลรกัษาผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองรวมถงึการปอ้งกนัและการสง่ตอ่  

แบบครบวงจร ด้วยความร่วมมือทำงานแบบสหสาขาวิชา เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ผู้ป่วยจะได้รับ และจะนำไปสู่การรับรอง 

ศูนย์ โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน Certified “Primary Stroke Center” ของประเทศไทยเอง ซึ่งจะเริ่มดำเนินการใน 

อนาคตอันใกล้นี้

โดย นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

 ศ.พญ.ดิษยา รัตนากร

 พอ.รศ.นพ.สามารถ นิธินันทน์
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 ขอแสดงความยนิดกีบัแพทยป์ระจำบา้นตอ่ยอด อนสุาขาโรคหลอดเลอืดสมองและการตรวจสมองดว้ยคลื่นความถีส่งู 

ที่สอบผ่านทุกท่าน ในเดือนมิถุนายน 2556 ดังต่อไปนี้

 1. นายแพทย์รัชยุทธ ธนปิยชัยกุล  2. แพทย์หญิงสิริกัลยา พูลผล

 3. นายแพทย์เผ่าพงศ์ พีรพัฒน์มงคล 4. นายแพทย์ชาญวิทย์ อนุเคราะห์วิทยา
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 ขอแสดงความยินดีแก่ ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย 

2556 ในปีนี้ ได้แก่ 

 ประเภทที่ 1 แพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ 

  รางวัลที่ 1 Tomato, a potential Yin Food, protects against stroke

     รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  รางวัลที่ 2 Aspirin non-responders in patients with ischemic stroke 

     รศ.พญ.พรภัทร ธรรมสโรช

 

 ประเภทที่ 2 แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาโรคหลอดเลือดสมอง

  รางวัลที่ 1 Risk factors and outcomes in acute ischemic stroke patients presenting  

    within 4.5 hours who had rapidly improvement or mild stroke and were not  

    treated with iv rt-PA 

     Chanwit Anukhrorwittaya สถาบันประสาทวิทยา

  รางวัลที่ 2 Prediction outcomes of iv rt-PA in Thai acute ischemic stroke patients by  

    DRAGON and HAT scores 

     นพ.ธีรพล ทองคุ้ม สถาบันประสาทวิทยา

 

 ประเภทที่ 3 พยาบาล

  รางวัลที่ 1 ภาวะซมีเศรา้ในผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองระยะเฉยีบพลนัโรงพยาบาลประสาทเชยีงใหม ่ 

     นางศรีวรรณา วงค์เจริญ พย.บ. โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

  รางวัลที่ 2 A comparative study of body temperature in acute ischemic stroke, between  

    the control group and the group taking acetaminophen with the sponge 

      Ms.Charuayporn Wongkachit โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Congra
tulat

ion
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 นายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ร่วมประชุม European Stroke Conference in May 2013 และในโอกาส 

เดียวกันเป็นตัวแทนของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย และในภูมิภาคร่วมประชุม Board Members of World Stroke 

Organization (WSO) เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางการทำงานเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งร่วมเป็นกรรมการ  

ร่างแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ของ WSO

 ผลงานของสมาคมโรคหลอดเลือดสมอง โดยประสานความร่วมมือกับกรมบัญชีกลางในเรื่องการเบิกจ่ายค่ายา     

สลายลิม่เลือดในผูป้ว่ยโรคสมองขาดเลือด (thrombolysis in acute ischemic stroke) นำไปสูห่นงัสือจากกรมบญัชกีลาง 

ถึงผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล         

ประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) อนุมัติให้ ผู้ป่วยที่สถานพยาบาลรับเข้าไว้เป็นผู้ป่วยใน ตั้งแต่             

1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป ให้สถานพยาบาลสามารถเบิกจ่ายค่ายาแยกต่างหากจาก DRGs ได้ ในกรณีใช้ยาละลาย 

(สลาย) ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (ischemic stroke)

การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)
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1. บทความที่ตีพิมพ์ ได้แก่

 ●  นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) เป็นรายงานผลการค้นคว้าของผู้เขียน

 ●  รายงานผู้ป่วย (case report) เป็นรายงานผลการศึกษาจากผู้ป่วย มีบทสรุป เสนอข้อคิดเห็นเพื่อนำไปใช้  

  ประโยชน์ได้

 ●  บทความทางวชิาการ (review article) เปน็บทความทีเ่ขยีนจากการรวบรวมความรูเ้รื่องใดเรื่องหนึง่จากวารสารตา่งๆ  

  ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และมีบทสรุปวิจารณ์ด้วย

 ●  บทสรปุการสมัมนา-ประชมุวชิาการ (conference symposium) เปน็บทความทีร่วบรวมจากการประชมุวชิาการ  

  เช่น อภิปราย ผู้ป่วยที่น่าสนใจ

 ●  จดหมายถึงบรรณาธิการ (letters to the editor)

 ●  บทความอื่นๆ เช่น บทความเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย สมาคมประสาทวิทยา  

  คณะกรรมการ หรือสมาชิก ตารางการประชุมวิชาการ เป็นต้น

2. การส่งต้นฉบับในขั้นต้น ส่งต้นฉบับจำนวน 2 ชุด ไปยังบรรณาธิการจุลสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย 

 นายแพทย์เจษฎา อุดมมงคล หรือนายแพทย์สามารถ นิธินันทน์ หน่วยประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

3. การพิจารณารับตีพิมพ์ คณะบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณารับตีพิมพ์บทความ บทความที่ ได้พิจารณา 

 รับตีพิมพ์ในจุลสาร ผู้เขียนจะได้รับจดหมายตอบรับ

  1. บทความที่ ได้รับการตอบรับตีพิมพ์แล้วให้ส่งเป็น diskette พร้อมชื่อผู้เขียนและชื่อ file ติดบนแผ่นใช้ 

   โปรแกรม Microsoft word version 6 หรือต่ำกว่า ใช้ font Angsana New ขนาด 18 point หรือส่งเป็น  

   text file

  2. ผู้เขียนชื่อแรกหรือผู้เขียนที่บทความนั้นกำหนดให้เป็นผู้ติดต่อจะเป็นผู้ ได้รับการติดต่อเมื่อมีเรื่องแจ้ง  

   หรือสอบถามกรณีที่มีการแก้ไข

  3. คณะบรรณาธกิารจะสง่จลุสารจำนวน 5 ฉบบั reprint จำนวน 20 ฉบบั ใหผู้เ้ขยีนบทความชื่อแรกหรอืตามชื่อ 

   ที่ระบุไว้

คำแนะนำสำหรบัผูเ้ขยีนบทความ



จุลสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย44

1. ให้พิมพ์ในกระดาษสั้นขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว โดยมีเนื้อหาเรียงตามลำดับดังนี้

  ● ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สถาบัน พร้อมผู้ที่ให้ติดต่อ (title page) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  ● บทคัดย่อภาษาไทย ● บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)

  ● บทนำ (Introduction) ● วิธีการ (Materials and Methods)

  ● การวิเคราะห์ผล (Analysis) ● สรุปผล (Results)

  ● วิจารณ์ (Discussion) ● กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)

  ● เอกสารอ้างอิง (References) ● ตารางและคำบรรยาย (Table)

  ● ภาพและคำบรรยาย (Illustrations)

  ต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่ต้องมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่งพร้อมตัวย่อของปริญญาหรือคุณวุฒิ  

สูงสุด สถาบันมีผู้แต่งสังกัดขณะทำวิจัย และบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวสะกดภาษาไทยให้อิงตาม 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2535

2. ใบปะหน้า (Title page) ต้องประกอบด้วยชื่อเรื่อง ซึ่งควรสั้นแต่ได้ ใจความ ชื่อผู้นิพนธ์ คุณวุฒิสูงสุดสถาบันทั้ง  

 ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ชื่อทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร E-mail address ของผูน้พินธท์ีท่างกองบรรณาธกิาร 

 จะติดต่อได้ key words 2 ถึง 5 คำ

3. บทคัดย่อ ให้เขียนตามหัวข้อดังนี้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความยาวไม่เกิน 250 คำ ประกอบด้วย

  ● วัตถุประสงค์ (Objective) ● วิธีการวิจัย (Methods) ● การวัดผล (Measurements)

  ● ผลการวิจัย (Results) ● สรุป (Conclusions)

4. ตารางแผนภมูหิรอืภาพประกอบพมิพ์ในแผน่กระดาษแยกตา่งหากจากบทความใหม้คีวามสมบรูณ์ในตวั อา่นแลว้เขา้ใจงา่ย  

 ไม่ควรใช้ตารางหรือแผนภูมิที่ไม่รัดกุม ซ้ำซ้อน หรือมากเกินความจำเป็น

5. เอกสารอ้างอิงใช้แบบ Vancouver

  ● กำหนดหมายเลขเอกสารอ้างอิงตามลำดับที่อ้างในบทความ ใช้ตัวเลขอารบิคในวงเล็บ

  ● การเขยีนเอกสารอา้งองิให้ ใชต้ามแบบของ Uniform Requirements for Manuscripts submitted to Biomedical  

   Journals. (JAMA 1993;269:2282-6)

  ● ชื่อย่อของวารสารให้ ใช้ตาม Index Medicus

การเตรียมต้นฉบับ



ปกหลังในปกหนาใน



ISSN1905-372X

ปที่ 12  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - เมษายน 2556 : Volume 12  Number 1  January - April 2013

• นิพนธตนฉบับ 1

 การพัฒนาเครือขายการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ป พ.ศ. 2553-2554 

• นิพนธตนฉบับ 2

 Management of Malignant Middle 

 Cerebral Artery Infarction in

 Prasat Neurological Institute

• Interesting Case

• Neuroimage

สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

BULLETIN OF THE THAI STROKE SOCIETY

จุลสาร

CT perfusion showed hyperperfusion (shortening of TTP & MTT and increased CBV & CBF)

รายละเอียดใน interesting case ในเลม

ปกหนาปกหลัง




