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Patent foramen ovale related Stroke
โรคสมองขาดเลือดที่เกิดจากรูรั่วในผนังกั้นหัวใจห้องบน
ชนิดท่ีเกิดจาก foramen ovale ไม่ปิด
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Abstract
 The prevalence of patent foramen ovale (PFO) among 
patients with cryptogenic stroke is 60%. Paradoxical embolism 
is considered to be the major mechanism of ischemic stroke 
among patients with patent foramen ovale. Based on previous 
studies, which did not support the benefit of PFO closure, 
antiplatelet therapy is recommended for secondary stroke  
prevention among patients with PFO unless there is an  
indication for anticoagulant therapy (ie. both PFO and a venous 
source of embolism). However, three recently published  
randomized controlled trials have demonstrated the  
superiority of PFO closure over medical treatment alone.  
This article reviews current knowledge of PFO regarding 
prevalence, pathophysiology, diagnosis, and will address  
the result of recently published clinical trials. (J Thai Stroke  

Soc. 2017; 16 (3): 14-26.)
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บทน�ำ
 ภาวะรร่ัูวในผนงักัน้หวัใจห้องบนชนดิทีเ่กดิจาก 
foramen ovale ไม่ปิด (patent foramen ovale) พบ
ในประชากรท่ัวไปร้อยละ 17-291 ซึง่ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ 
การศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าภาวะดังกล่าวมีความสัมพันธ์
กับโรคสมองขาดเลือด โดยเฉพาะโรคสมองขาดเลือดที่
ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงแม้ว่าจะได้รับการตรวจวินิจฉัย
อย่างครบถ้วนแล้ว (Cryptogenic ischemic stroke) 
และจะมีความสัมพนัธ์กบัโรคสมองขาดเลอืดมากขึน้หาก
ผูป่้วยมีอายุน้อย ไม่มคีวามเสีย่งของโรคหลอดเลอืดแดง
แข็ง โดยกลไกที่ภาวะรูรั่วในผนังกั้นหัวใจห้องบนชนิดที่
เกิดจาก foramen ovale ไม่ปิดท�าให้เกิดโรคสมองขาด
เลือดเช่ือว่าเกิดจากลิ่มเลือดจากหัวใจห้องขวาบนหลุด
ลอยไปยังระบบหมนุเวียนโลหติของสมอง (paradoxical 
embolism) จึงมีการรักษาโดยใส่อุปกรณ์เพื่อไปปิดรูรั่ว
ดังกล่าว ทดแทนการรักษาเดิมที่เป็นการรับประทานยา
ต้านเกล็ดเลือดหรือยาป้องกันเลือดแข็งตัวแต่เพียง 
อย่างเดียว ผลการศึกษาท่ีมีอยู่ยังไม่ได้ข้อสรุปท่ีชัดเจน 
ท่ีผ ่านมาการรักษาเพื่อป ้องกันการเกิดโรคสมอง 
ขาดเลือดซ�้าจึงอ้างอิงตามแนวทางป้องกันโรคสมอง 
ขาดเลือดจาก American Heart Association และ 
American Stroke Association ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 25572 แต่เนื่องจากปัจจุบันมีข้อมูล
เพ่ิมเติมจากการศึกษาแบบสุ ่มและมีกลุ ่มควบคุม 3  
การศึกษาที่ตี พิมพ ์ในป ี พ.ศ.2560 คือ Patent  
Foramen Ovale Closure or Anticoagulation vs. 
Antiplatelets after stroke (CLOSE trial)3, Patent 
Foramen Ovale Closure or Antiplatelet Therapy 
for Cryptogenic Stroke (Gore REDUCE Trial)4 
และ Long-Term Outcomes of Patent Foramen 
Ovale Closure or Medical Therapy after Stroke 
(RESPECT trial)5 ท�าให้มีผลต่อการทบทวนแนวทาง
การรักษาใหม่ บทความนี้จึงได้กล่าวถึงระบาดวิทยา 
กลไกการเกิดโรคสมองขาดเลือด การวินิจฉัย หลักการ
รักษาและแนวทางป้องกันโรคสมองขาดเลือดที่เกิดจาก
รูร่ัวในผนังก้ันหัวใจห้องบนชนิดที่เกิดจาก foramen 
ovale ไม่ปิด

พยำธิสรีรวิทยำของกำรเกิด foramen ovale
 ในขณะที่ตัวอ่อน (fetus) อายุได้ 4 สัปดาห์ 
ผนังกั้นหัวใจชนิด septum primum จะเจริญขึ้น 
เพื่อเป็นผนังกั้นหัวใจห้องขวาบนและซ้ายบน โดยจะมี
ช่องที่เกิดจาก septum primum ที่ยังไม่ผสานกับ  
endocardial cushion คือ foramen primum แต่เมื่อ 
septum primum พัฒนาเต็มที่ foramen primum จะ
ปิดลงและเกดิช่องบรเิวณ septum primum ขึน้ใหม่จาก 
programmed cell death เรียกว่า foramen secundum 
 ต่อมาขณะที่ตัวอ่อนอายุได้ 5 สัปดาห์ จะเกิด 
septum secundum มาปิด foramen secundum และ
เกิดช่องที่เกิดจากลิ้นเหลื่อมของ septum secundum 
และ septum primum เรียกว่า foramen ovale  
(ดังแสดงในภาพที่ 1) ซึ่งจะเป็นช่องทางลัดจากหัวใจ
ห้องขวาบนไปยังหัวใจห้องซ้ายบน เพื่อน�าเลือดท่ีมี
ออกซิเจนสูงจากรกที่ผ่านเข้าหัวใจห้องขวาบนทาง
หลอดเลือดด�าใหญ่ inferior vena cava ไปเลี้ยงอวัยวะ
ต่างๆของทารกต่อไป แต่เม่ือทารกคลอดช่องดังกล่าว
จะปิดไปเนื่องจากความดันในหัวใจห้องขวาบนท่ีลดลง 
(จากการที่ไม่มีเลือดจาก inferior vena cava ที่รับจาก 
umbilical vein และ ductus venosus อีกทั้งความดัน
หลอดเลือดแดงฝอยในปอดลดลงจากการที่ถุงลมปอด
ท�างาน) และความดันในหัวใจห้องบนซ้ายที่เพิ่มขึ้น 
(จากการทีเ่ลือดจากปอดไหลกลบัหวัใจห้องบนซ้ายมาก
ข้ึน) จะดัน septum primum และ septum secundum 
แนบชิดติดกันและปิด foramen ovale เกิดเป็น fossa 
ovalis ในที่สุด มีเพียงร้อยละ 25 เท่าน้ันที่รู foramen 
ovale ไม่ถูกปิดโดยสมบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่ทราบ
สาเหตุที่แน่ชัด6

ควำมชุกของภำวะรูรั่วในผนังกั้นหัวใจห้องบน
ชนิดท่ีเกิดจำก foramen ovale ไม่ปิด
 จากการศึกษา autopsy ในประชากรท่ัวไป  
พบว่าความชุกของภาวะรูรั่วในผนังกั้นหัวใจห้องบน
ชนิดที่เกิดจาก foramen ovale ไม่ปิด ร้อยละ 17-291 
และความชุกจะลดลงตามอายุของประชากรที่ศึกษา 
เพิ่มขึ้น คือพบร ้อยละ 30 ในประชากรที่มีอายุ 
น้อยกว่า 30 ปี แต่พบเพียงร้อยละ 20 ในประชากร 
อายุมากกว่า 80 ปี7
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 พบว่าภาวะรูรั่วในผนังกั้นหัวใจห้องบนชนิดที่
เกดิจาก foramen ovale ไม่ปิดในผูป่้วยสมองขาดเลอืด
ชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงแม้ว่าจะได้รับการตรวจ
วินิจฉัยอย่างครบถ้วนแล้ว (cryptogenic stroke)  
ร้อยละ 61 ซึ่งมากกว่าที่พบในโรคสมองขาดเลือดที่ 
ทราบสาเหตุ ซึ่งพบเพียงร้อยละ 198 และหากศึกษา
เฉพาะผู ้ป่วยโรคสมองขาดเลือดที่ไม่ทราบสาเหตุที่

มีอายุน ้อยกว่า 55 ปี จะพบภาวะรูรั่วในผนังกั้น 
หัวใจห้องบนชนิดที่เกิดจาก foramen ovale ไม่ปิด 
มากถึงร้อยละ 709 ซึ่งหมายความว่าภาวะรูรั่วในผนัง 
กั้นหัวใจห้องบนชนิดที่เกิดจาก foramen ovale ไม่ปิด 
เป็นปัจจัยเส่ียงที่ส�าคัญของภาวะสมองขาดเลือดชนิด 
ที่ไม่ทราบสาเหตุและมีอายุน้อยกว่า 55 ปี

ภำพที่ 1 แสดงลักษณะกายวิภาคและพยาธิสรีรวิทยาของ foramen ovale

กำรวินิจฉัยภำวะรูรั่วในผนังกั้นหัวใจห้องบน
ชนิดท่ีเกิดจำก foramen ovale ไม่ปิด
 ปัจจุบันมีวิธีการตรวจทั้งหมด 3 วิธีคือ
 1. การตรวจหวัใจด้วยคล่ืนเสยีงความถีส่งูทาง 
หลอดอาหารพร้อมกบัการฉดีน�า้เกลือทีผ่่านการเตรยีม 
ให้มีฟองอากาศขนาดเล็ก (Transesophageal 
echocardiography with agitated saline)
 มีความไวในการตรวจร ้อยละ 89 และ  
ความจ�าเพาะร้อยละ 10010 วิธีนี้เป็นวิธีการวินิจฉัย
มาตรฐานในการตรวจภาวะรูรั่วในผนังกั้นหัวใจห้องบน
ชนิดที่เกิดจาก foramen ovale ท่ีไม่ใช่การ autopsy 
ซึ่งมีข้อดี คือสามารถประเมินขนาดของรูรั่ว และ atrial 
septal aneurysm ได้อย่างชัดเจน แต่การตรวจวิธี 

ดังกล่าวไม่สามารถท�าได้ในผู้ป่วยที่ไม่ให้ความร่วมมือ 
หรือมีภาวะเลือดออกง่าย11

 2. การตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงความถี ่
สูงทางหน้าอกพร้อมกับการฉีดสารทึบโดยใช  ้
น�า้เกลอืทีผ่่านการเตรยีมให้มฟีองอากาศขนาดเลก็ 
(Transthoracic echocardiography with  
agitated saline)
 เป็นวิธีการตรวจที่ท�าได้ง ่าย แต่มีความไว 
ร้อยละ 64 ความจ�าเพาะร้อยละ 90 จึงอาจตรวจไม่พบ
รูรั่วขนาดเล็กกว่า 2 มิลลิเมตร และ atrial septal  
aneurysm ได้เนื่องจากความไวในการตรวจต�่า12

 ทั้งวิธีที่ 1 และ 2 จะวินิจฉัยภาวะรูร่ัวในผนังกั้น
หวัใจห้องบนชนดิทีเ่กดิจาก foramen ovale ไม่ปิด โดย
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การตรวจพบฟองอากาศขนาดเล็กในห้องหัวใจห้องบน
ซ้ายภายใน 3 cardiac cycle หลังจากพบฟองอากาศ
ในหัวใจห้องขวาแล้ว โดยผู้ป่วยจะอยู่ในภาวะพัก หรือ
มีการท�า valsava maneuver กไ็ด้ โดยมเีกณฑ์การแบ่ง
ขนาดรูรั่วตามปริมาณฟองอากาศที่พบในหัวใจห้องบน
ซ้ายหลายเกณฑ์ เช่น ตารางที่ 1 แสดงถึงเกณฑ ์
ของ International Consensus Criteria ซึ่งพบว่า
เกณฑ์นี้สัมพันธ์กับขนาดของรูรั่ว foramen ovale  

ที่วัดจากการตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงทาง
หลอดอาหาร เป็นค่าเฉล่ีย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1SD คือ shunt size grade 1 สัมพันธ์กับ 2.3±1.3 
มิลลิเมตร, grade 2 สัมพันธ์กับ 3.6±1.6 มิลลิเมตร และ 
grade 3 สัมพันธ์กับ 5.6±3.5 มิลลิเมตร13 และพบว่า
ขนาดรูร่ัว foramen ovale มากกว่า 4 มิลลิเมตรขึ้นไป
จะสัมพันธ์กับการเกิดสมองขาดเลือดร้อยละ 6514

ตารางท่ี 1 แสดงถึงเกณฑ์ของ International Consensus Criteria15

จ�านวนฟองอากาศในหัวใจห้องบนซ้าย Shunt size grading

0 Grade 0 (No shunt)

1-9 Grade 1

10-20 Grade 2

>20 Grade 3

 3. การตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคล่ืน
เสียงความถี่สูงพร้อมกับการฉีดน�้าเกลือที่ผ่าน
การเตรยีมให้มฟีองอากาศขนาดเล็ก (Transcranial 
Doppler ultrasonography with agitated saline)
 หากตรวจด้วย Power M-mode detection 
ทีห่ลอดเลอืดแดง middle cerebral artery จะมีความไว 
ที่ดีกว่าการตรวจด้วย Single gated detection คือ 
มีความไวในการตรวจร้อยละ 98 และความจ�าเพาะ 
ร้อยละ 5512 จึงน�ามาตรวจทดแทนวิธ ีTransesophageal 
echocardiography ได้ในกรณีที่ผู ้ป ่วยไม่ร ่วมมือ 
ในการตรวจ แต ่อย ่างไรก็ตามวิธีนี้มีข ้อเสียคือ 
ไม่สามารถแยก shunt ที่เกิดจากรูรั่ว foramen ovale 
ออกจากรูรั่วภายในหัวใจชนิดอื่นๆได้ เช่น ventricular 
septal defect และไม่สามารถแยกรูรั่วภายนอกหัวใจ 
เช่น intrapulmonary shunt ได้
 หากผู้ป่วยมีภาวะรูรั่วในผนังก้ันหัวใจห้องบน
ชนิดที่เกิดจาก foramen ovale ไม่ปิด จะตรวจพบ 
microbubble signal ที่หลอดเลือดแดง middle  
cerebral artery หลังจากฉีด agitated saline ในภาวะ

พักหรือขณะท�า valsalva maneuver โดยสามารถ 
แยกขนาดของรูร่ัวตามปริมาณ microbubble signal 
ที่ตรวจพบที่หลอดเลือดแดง middle cerebral artery 
ได้หลายเกณฑ์การวินิจฉัย ดังที่แสดงในตารางที่ 2 
เกณฑ์วินิจฉัยInternational Consensus Criteria 
(ICC)16 และตารางที่ 3 เกณฑ์วินิจฉัย Spencer’s 
Logarithmic Scale (SLS)16 โดยทั้งสองวิธีมีความไว
ร้อยละ 100 และ ความจ�าเพาะร้อยละ 72.4 และ  
91.2 ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับวิธีการตรวจด ้วย  
transesophageal echocardiography จากการศึกษา
พบว่า shunt size grading จาก จ�านวน microembolic 
signal ที่เป็นลักษณะ shower หรือ curtain ร้อยละ 93 
จะสัมพันธ์กับขนาดรูร่ัว foramen ovale ขนาดตั้งแต่  
4 มิลลิเมตรจากการตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูง
ทางหลอดอาหาร17 และพบ microembolic signal  
ที่เป็น shower หรือ curtain ในประชากรปกติเพียง 
ร้อยละ 3 แต่พบในผู้ป่วยสมองขาดเลือดชนิดไม่ทราบ
สาเหตุร้อยละ 6414
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ตารางท่ี 2 แสดงเกณฑ์วินิจฉัย International Consensus Criteria (ICC)16

จ�านวน microembolic signals Shunt size grading

0 Negative result

1-10 Level 2

>10 or shower (>25) Level 3

Curtain Level 4

ตารางท่ี 3 แสดงเกณฑ์วินิจฉัย Spencer’s Logarithmic Scale (SLS)18

จ�านวนของ microembolic signals Shunt size grading

0 Negative result

1-10 Grade 1

11-30 Grade 2

31-100 Grade 3

101-300 Grade 4

>300, curtain or shower pattern Grade 5

 ป ัจ จุบันยังมี วิธีการตรวจแบบอื่นอีกเช ่น 
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดแดงของหัวใจ (CTA 
cardiac system), dye dilution และ ear oximetry ซึง่ 
ยงัต้องรอการศกึษาเพิม่เตมิก่อนจะน�ามาใช้ในทางคลนิกิ

ปัจจัยท่ีเพิ่มควำมเสี่ยงของกำรเกิดโรคสมอง
ขำดเลือดในผู้ป่วยที่มีภำวะรูรั่วในผนังกั้นหัวใจ
ห้องบนชนิดที่เกิดจำก foramen ovale ไม่ปิด

1. ปัจจัยเส่ียงทางด้านกายวิภาคของหัวใจห้องบน10

 1.1 ขนาดรูรั่วชนิดที่เกิดจาก foramen ovale ไม่ปิด
 ขนาดของรูรั่วได้จากการวัดระยะระหว่าง  
septum primum และ secundum จากการตรวจหัวใจ
ด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูงทางหลอดอาหาร โดยพบว่า
สมองขาดเลือดซ�้าสูงขึ้นหากขนาดใหญ่มากกว่า 4 
มิลลิเมตร

 1.2 การโป่งของผนังก้ันหัวใจ (atrial septal  
aneurysm)
 คือการโป่งของผนัง septum primum เข้ามา
ในหัวใจห้องบนซ้ายหรือห้องบนขวาอย่างน้อย 10 
มิลลิเมตร การโป่งนี้จะมีลักษณะเคลื่อนไหวไปมาได้เร็ว 
(hypermobile) ซึ่งสัมพันธ์กับรูร่ัวท่ีเกิดจาก foramen 
ovale ไม่ปิดมีขนาดใหญ่ การศึกษาที่ผ่านมาพบ atrial 
septal aneurysm ในผูป่้วยสมองขาดเลอืดชนดิไม่ทราบ
สาเหตุ ร้อยละ 4-25 แต่พบในประชากรท่ัวไปน้อยกว่า
ร้อยละ 1 การท่ีมี atrial septal aneurysm ควบคู่ไป 
กับมีรูร่ัวที่เกิดจาก foramen ovale ไม่ปิด จะเพิ่ม 
ความเสี่ยงของโรคสมองขาดเลือด 15.6 เท่า และยังเพิ่ม
โอกาสเกิดโรคสมองขาดเลือดซ�้า 4.2 เท่า17



19J Thai Stroke Soc. Volume 16 (3), 2017

 1.3 การพบเลอืดไหลจากหวัใจห้องขวาบนไปยงัห้อง
ซ้ายบนในภาวะที่ผู ้ป่วยอยู่นิ่งโดยไม่ได้ออกแรงเบ่ง 
(right to left shunt at resting state)
 ส่วนปัจจัยอื่นๆ ทางกายวิภาคที่ข้อมูลยังไม่
ชัดเจนว่าเพิ่มความเสี่ยงการเกิดสมองขาดเลือด ได้แก่ 
ปรมิาณฟองอากาศทีร่ัว่จากหวัใจห้องขวาบนไปยงัหวัใจ
ห้องซ้ายบนเมื่อตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถ่ีสูง 
ทางหน้าอกหรือทางหลอดอาหาร, การพบ Eustachian 
valve หรือ Chiari’s network ร่วมด้วย เป็นต้น19

2. ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการไหลเวียนโลหิต
 ปัจจัยทีเ่พิม่ความดนัในหวัใจห้องบนขวา ท�าให้
เกิดลิ่มเลือดจากหัวใจห้องบนขวาไปยังหัวใจห้องบน
ซ้าย (paradoxical embolization) ได้ง่ายขึ้น เช่น 
การท�า valsava maneuver หรือการเกิด pulmonary 
embolism, ล้ินหัวใจไตรคัสปิดรั่วอย่างรุนแรง เป็นต้น

3. ปัจจัยเสี่ยงจากการมีหลอดเลือดด�าอุดตัน  
และการมีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ  
(hypercoagulable state)
 หากมีแหล่งที่มาของลิ่มเลือดไปยังหัวใจห้อง
ขวาบน ได้แก่ภาวะล่ิมเลือดในหลอดเลือดด�าอุดตัน
บริเวณแขนขา (deep vein thrombosis), ลิ่มเลือดใน
หลอดเลือดด�าที่ปอด (pulmonary embolism) หรือมี
ภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกติที่สัมพันธ์กับภาวะรูรั่วจาก 
foramen ovale ไม่ปิด เช่น Factor V leiden และ 
Prothrombin gene G20210A mutation20 เป็นต้น  
จะมีความเส่ียงในการเกิดโรคสมองขาดเลือดจากกลไก 
paradoxical embolization มากข้ึน

กลไกกำรเกิดโรคสมองขำดเลือดใน ภำวะรูรั่ว
ในผนังกัน้หวัใจห้องบนชนดิทีเ่กดิจำก foramen 
ovale ไม่ปิด
 ภาวะรร่ัูวในผนงักัน้หวัใจห้องบนชนดิทีเ่กดิจาก 
foramen ovale ไม่ปิด ท�าให้เกิดสมองขาดเลือดและ
สมองขาดเลือดช่ัวคราวได้หลายกลไก เช่น
 1. Paradoxical embolization เป็นกลไก
หลักท่ีท�าให้เกิดสมองขาดเลือดในผู้ป่วยท่ีมีภาวะรูร่ัว 
ในผนังกั้นหัวใจห้องบนชนิดที่เกิดจาก foramen ovale 
ไม่ปิด โดยเชื่อว่าเกิดจากการที่เลือดที่มีลิ่มเลือดผสมอยู่
จากหัวใจห้องบนขวาไปยังหัวใจห้องบนซ้าย ในช่วงที่

หวัใจบบีตวั หรือมภีาวะทีท่�าให้ความดนัในหวัใจห้องบน
ขวาเพิ่มข้ึน เช่น การท�า valsava maneuver เป็นต้น
 2. Occult atrial fibrillation พบว่าภาวะรู
ร่ัวในผนังกั้นหัวใจห้องบนชนิดที่เกิดจาก foramen 
ovale ไม่ปิด จะมีการท�างานของหัวใจห้องบนซ้ายผิด
ปกติจากการที่มีการยืดขยายของผนังกั้นหัวใจห้องบน
จนเกิดการน�าไฟฟ้าที่ผิดปกติ เสี่ยงต่อการเกิด atrial 
fibrillation และมีลิ่มเลือดในหัวใจห้องซ้ายบน เราจะ
สงสัย occult atrial fibrillation เม่ือสมองขาดเลือด 
มีขนาดใหญ่ หรือผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบลักษณะ 
P wave ทีผ่ดิปกติ จงึมข้ีอบ่งชีใ้ห้ตดิตามด้วยคลืน่ไฟฟ้า
หัวใจอย่างต่อเนื่องนานกว่าผู้ป่วยทั่วไป21

 3. ลิ่มเลือดใน atrial septal aneurysm 
และหัวใจห้องบนซ้าย จากการศึกษาของ Rigatelli 
พบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะรูร่ัวในผนังกั้นหัวใจห้องบนชนิดท่ี
เกิดจาก foramen ovale ไม่ปิดและมี atrial septal 
aneurysm ร่วมด้วยจะมี spontaneous echocontrast 
ในหัวใจห้องบนซ้าย ร้อยละ 52 ดังนั้นกลไกสมอง 
ขาดเลือดจากรูร่ัว foramen ovale ส่วนหน่ึงเกิดขึ้นจาก
ลิม่เลอืดในหวัใจห้องบนซ้าย ซึง่จะพบมากขึน้หากผูป่้วย
มี atrial septal aneurysm ร่วมด้วย22

ปัจจัยที่เพิ่มโอกำส paradoxical embolization 
ในภำวะรูรั่วในผนังกั้นหัวใจห้องบนชนิดที่เกิด
จำก foramen ovale ไม่ปิด
 พบว่าร้อยละ 30 ของผูป่้วยสมองขาดเลอืดชนดิ 
embolic stroke of undetermined source (ESUS) 
จะพบภาวะรูร่ัวในผนังกั้นหัวใจห้องบนชนิดที่เกิดจาก 
foramen ovale ไม่ปิด แต่มีบางส่วนเท่านั้นที่ภาวะรูรั่ว
นี้เป็นสาเหตุของสมองขาดเลือดจริงซึ่งความเป็นไปได้
ข้ึนกับหลายปัจจัย ได้แก่
 1. อายุ คือ มีโอกาสที่ภาวะรูร่ัวในผนังกั้น 
หัวใจห้องบนชนิดที่เกิดจาก foramen ovale ไม่ปิด 
เป็นสาเหตุของสมองขาดเลือดมากข้ึนถ้ามีอาการขณะ
อายุน้อย
 2. ปัจจัยเสี่ยงของหลอดเลือดแดงแข็ง พบว่า
หากผู้ป่วยภาวะรูรั่วในผนังกั้นหัวใจห้องบนชนิดที่เกิด
จาก foramen ovale ไม่ปิด ไม่มีโรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน โรคสมองขาดเลือดมาก่อน หรือประวัติ
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สูบบุหรี่ โอกาสที่ภาวะสมองขาดเลือดนั้นจะเกิดจาก
ภาวะรูรั่ วในผนัง ก้ันหัวใจห ้องบนชนิดที่ เกิดจาก  
foramen ovale ไม่ปิดมากขึ้น
 3. ต�าแหน่งของสมองขาดเลือด จากการศึกษา
ภาพถ่ายคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็กชนิด diffusion 
weight imaging พบว่าลักษณะสมองขาดเลือดที่เกิด
จากภาวะรูร่ัวในผนังกั้นหัวใจห้องบนชนิดที่เกิดจาก 
foramen ovale ไม่ปิด จะมีขนาดเล็กหลายต�าแหน่ง 
อยู่บริเวณสมองชั้นผิวสมอง (cortex) และมักจะอยู่ที่ 
posterior circulation มากกว่า anterior circulation
 เพื่อให้สามารถเลือกผู้ป่วยมารับการรักษาปิด
รูรั่วดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม จึงมีการค�านวณคะแนน 

Risk of Paradoxical Embolism (RoPE) เพื่อบอก
ความเสี่ยงว่า embolic stroke of undetermined 
source นั้นเกิดจากภาวะรูร่ัวในผนังกั้นหัวใจห้องบน
ชนิดที่เกิดจาก foramen ovale มากน้อยเพียงใด  
โดยคะแนนมีทั้งหมด 10 แต้ม มีหลักการค�านวณและ
แปลผลดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 4 การศึกษาต่างๆ 
ที่ศึกษาถึงประสิทธิภาพในการป้องกันสมองขาดเลือด
ซ�้าโดยใช้เครื่องมือปิดรูรั่วชนิด foramen ovale  
จะใช้คะแนน RoPE ตั้งแต่ 7 แต้มข้ึนไป หรือ PFO 
attributable fraction ร้อยละ 72 ที่บอกว่ารูร่ัวชนิด 
foramen ovale นั้นๆว่ามีผลต่อสมองขาดเลือดจริง23

ตำรำงท่ี 4 แสดงถึงเกณฑ์การคิดคะแนน RoPE23

ปัจจัย คะแนน

ไม่มีประวัติโรคความดันโลหิตสูง 1

ไม่มีประวัติโรคเบาหวาน 1

ไม่มีประวัติโรคสมองขาดเลือด 1

ไม่มีประวัติสูบบุหร่ี 1

ภาพเอกซเรย์พบสมองขาดเลือด
บริเวณคอร์เทกซ์

1

อายุ
18-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60-69 ปี
มากกว่าเท่ากับ 70 ปี

5
4
3
2
1
0

คะแนนเต็ม 10

หลักกำรรักษำและแนวทำงป้องกันโรคสมอง
ขำดเลือดซ�้ำที่เกิดจำกรูรั่วในผนังกั้นหัวใจห้อง
บนชนิดที่เกิดจำก foramen ovale ไม่ปิด
 จากการศึกษาที่ผ ่านมาพบอัตราเกิดสมอง 
ขาดเลือดซ�้าในผู้ป่วยที่มีรูรั่วในผนังกั้นหัวใจห้องบน
ชนิดที่เกิดจาก foramen ovale ไม่ปิด โดยกลไกของ 
paradoxical embolization 1.8% ต่อปี หากได้รับ 
การรักษาโดยยาอย่างเดียว ซึ่งถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับ

สมองขาดเลือดชนิดอื่น ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษา  
Randomized control trial ทีศ่กึษาผลของยาต้านเกลด็
เลือดหรือยาป้องกันเลือดแข็งตัวเทียบกับยาหลอก

1. ยาต้านเกล็ดเลือด เทียบกบั ยาป้องกนัเลือดแขง็ตวั
 จากการศึกษาเชิงอภิธานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-
2556 รวบรวม 12 การศึกษา ผู้ป่วยสมองขาดเลือดท่ี 
ไม่ทราบสาเหตุและพบว่ามีรูรั่วชนิด foramen ovale 
ไม่ปิด ทั้งหมด 2,385 ราย เทียบระหว่างยาต้านเกล็ด
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เลือด และยาป้องกันเลือดแข็งตัว ในการลดการเกิด
สมองขาดเลือดซ�้าไม่แตกต่างกัน (HR 0.75, 95%CI 
0.44-1.27) แม้ว่ากลุ่มที่ได้รับยาป้องกันเลือดแข็งตัว 
จะมีอายุมากกว่า มีความรุนแรงของสมองขาดเลือด
มากกว่า มีขนาดรูรั่วมากกว่า และมี atrial septal  
aneurysm มากกว่า24

2. การใส่อุปกรณ์ปิดรูรั่วในผนังกั้นหัวใจห้องบนท่ี
เกิดจาก foramen ovale ไม่ปิด เทียบกับการรักษา
ด้วยยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาป้องกันเลือดแข็งตัว
แต่เพียงอย่างเดียว
 ข้อมูลการศึกษาในปีพ.ศ. 2555-2556 ทั้ง 3 
การศึกษา คือ Closure or Medical Therapy  
for Cryptogenic Stroke with Patent Foramen 
Ovale (CLOSURE I)25, Closure of Patent  
Foramen Ovale versus Medical Therapy after 
Cryptogenic Stroke (RESPECT)26, Randomized 
clinical trial comparing percutaneous closure of 
patent foramen ovale (PFO) using the Amplatzer 
PFO Occluder with medical treatment in patients 
with cryptogenic embolism (PC trial)27 ไม่พบ
ว่าการป้องกันสมองขาดเลือดซ�้าโดยใส่อุปกรณ์ปิดรูร่ัว

ในผนังกั้นหัวใจห้องบนชนิด foramen ovale ไม่ปิด 
ดีกว่าการรักษาด้วยยาแต่เพียงอย่างเดียว แต่ทั้ง 3  
การศกึษาเปน็ไปในทางเดยีวกันคือ กลุม่ทีใ่ส่อปุกรณ์จะ
มีอัตราการเกิดสมองขาดเลือดซ�้าน้อยกว่ารักษาด้วยยา
เพียงอย่างเดียว และการศึกษา RESPECT trial  
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการลดการเกิดสมอง
ขาดเลือดซ�้าโดยใส่อุปกรณ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
หากวิเคราะห์ด้วยวิธี per-protocol (HR 0.27, 
P=0.007) และการวิเคราะห์กลุ่มย่อยในกลุ่มที่มี atrial 
septal aneurysm, large shunt size ส�าหรับการศึกษา 
CLOSURE I ได้ศึกษาเพ่ิมเติมโดยรวมผู้ป่วยที่เป็น
สมองขาดเลอืดชัว่คราวร้อยละ 27.4 และผู้ป่วยมสีดัส่วน
ของปัจจัยเสี่ยงหลอดเลือดแดงแข็งมากกว่าการศึกษา
อื่นๆ รวมทั้งใช้เคร่ืองมือ STARFlex occlude ซึ่ง 
แตกต่างจากอีกสองการศึกษา จึงอาจเป็นสาเหตุให้
ประสิทธิภาพในการป้องกันสมองขาดเลือดซ�้าในกลุ่มที่
ใส่อุปกรณ์ปิดรูร่ัวไม่แตกต่างจากกลุ่มที่รักษาโดยยา 
แต่เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้กลุ่มที่ใส่อุปกรณ์ปิดรูรั่ว
ในการศึกษา CLOSURE I มีอัตราการเกิด atrial 
fibrillation ใหม ่สูงกว ่ากลุ ่มที่ รักษาโดยยาแต ่ 
เพียงอย่างเดียว (HR 9.11, 95%CI 2.71-30.58)  
ดังรายละเอียดท่ีแสดงในตารางที่ 5

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบผลการศึกษาของ CLOSURE I25, RESPECT26, PC-trial27

CLOSURE I (พ.ศ. 2555) 
(n= 909)

RESPECT (พ.ศ. 2556)
(n=980)

PC-trial (พ.ศ. 2556)
(n= 414)

Inclusion Stroke or TIA Stroke or TIA or peripheral 
thromboembolism

Stroke or TIA or peripheral 
thromboembolism

Closure device STARFlex Amplatzer Amplatzer

Medical arm ASA or warfarin ASA or clopidogrel or 
ASA+dipyridamole ER or 
warfarin

ASA or ticlopidine or 
clopidogrel or warfarin

Outcome 2yrs
Death, stroke or TIA

2yrs
Death, stroke or TIA or 
thromboembolism

4yrs
Death, stroke or TIA or 
thromboembolism

Effective closure rate 86.1% 96.1% -

Stroke or TIA, HR (95%CI) 
(closure vs medical arm)

0.82 (0.38-1.76)
(C 0.6% vs M 2.4%)

0.49 (0.22-1.11)
(C 1.9% vs M 3.3%)

0.45 (0.16-1.29)
(C3.4% vs M 5.2%)

New onset AF, OR (95%CI) 
(closure vs medical arm)

9.11 (2.71-30.58)
(C 5.8% vs M 0.7%)

1.93 (0.17-21.37)
(C 3.1 vs M 1.5%)

3.15 (0.63-15.80)
(C3.0% vs M 1.0%)
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 ในปี พ.ศ. 2560 มีการตีพิมพ์ผลของการศึกษา
ประสิทธิภาพในการป้องกันสมองขาดเลือดซ�้าโดย 
การใส่อุปกรณ์ปิดรูรั่วในผนังก้ันหัวใจห้องบนชนิด  
foramen ovale ไม่ปิด พร้อมกันทั้งหมด 3 การศึกษา
คือ CLOSE trial, Gore REDUCE trial และ 
การศึกษาต่อเนื่องของ RESPECT trial โดยทั้ง 3  
การศึกษาพบว่าการใส่อุปกรณ์ปิดรูรั่วในผนังก้ันหัวใจ
ห้องบนชนิด foramen ovale ไม่ปิดมีประสิทธิภาพ
เหนือกว่าการให้การรักษาโดยยาแต่เพียงอย่างเดียว
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยเฉพาะกลุ ่มที่มี รู ร่ัว 
ขนาดใหญ่และมี atrial septal aneurysm ดังแสดง 

รายละเอียดในตารางที่ 6 แต่พบว่ากลุ่มที่ใส่อุปกรณ์ปิด
รูรั่วจะเกิด atrial fibrillation สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยา 
แต่เพยีงอย่างเดยีวอย่างมนียัส�าคัญทางสถติ ิแต่ส่วนใหญ่ 
เกิดภายใน 30-45 วันหลังจากใส่อุปกรณ์ และส่วนใหญ่
ไม่ท�าให้เกิดหลอดเลือดสมองซ�้าจากผลของการเกิด 
atrial fibrillation นั้น ในการศึกษาของ CLOSE3  
และ Gore REDUCE4 ส�าหรับการศึกษาต่อเนื่องของ 
RESPECT trial5 พบว่ากลุ่มที่ใส่อุปกรณ์มีอัตรา 
การเกิด pulmonary embolism สูงกว่ากลุ่มที่รักษา
โดยยาแต่เพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(HR 3.48, p= 0.04)

ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบผลการศึกษาของ CLOSE trial, Gore REDUCE trial และ long term outcome in 
RESPECT trial

CLOSE trial (พ.ศ.2560)
(n=663)

Gore REDUCE trial (พ.ศ.
2560) (n=664)

Long term outcome in 
RESPECT trial (พ.ศ.2560) 
(n=980)

Inclusion Cryptogenic stroke
16-60 yrs
Large PFO size (>30 
microbubbles in LA) or 
ASA

Cryptogenic stroke
18-59 yrs

Cryptogenic stroke 18-60 yrs

Sites France and Germany Canada, Denmark, Finland, 
Norway, Sweden, United 
kingdom, USA

USA, Canada

Group
1. Closure device

2. Medical arm

Amplatzer 51.4%
Intrasept 13.1%
Premiere 9.3%
Starflex 8.9%
Other devices 17.3%
Then ASA 75mg + 
clopidogrel 75mg x 3mos
Then single antiplt.

ASA or clopidogrel or 
ASA + dipyridamole ER 
or warfarin 

Helex 35.8%
Cardioform 56.7%
Other devices 7.5%

Then clopidogrel 300mg 
stat then 75mg x3days then 
any single antiplt

ASA or clopidogrel 
ASA+dipyridamole ER 

Amplatzer  

Then ASA 81-325mg/d + clopidogrel 
75mg/d x1mo then ASA x5mo 
then any single antiplt

ASA or clopidogrel or ASA + 
dipyridamole ER or warfarin

Effective closure rate 93% 73.2% 72.7%

Outcome Recurrent fatal or non- 
fatal ischemic stroke at 
5yrs

Recurrent stroke or new 
brain infarct lesion from 
MRI brain at 2yrs

Recurrent fatal or non-fatal 
ischemic stroke or early death 
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CLOSE trial (พ.ศ.2560)
(n=663)

Gore REDUCE trial (พ.ศ.
2560) (n=664)

Long term outcome in 
RESPECT trial (พ.ศ.2560) 
(n=980)

F/U duration 5.3 ± 2.0 yrs Median 3.2 yrs 
(IQR 2.2-4.8)

Median 5.9yrs 
(IQR 4.2-8.0yr)

Primary end point, 
HR (95%CI)
(closure vs. medical 
arm)

0.03 (0-0.26)
(C 0% vs M 4.9%)

0.23 (0.09-0.62)
(C 1.4% vs M 5.4%)

New brain infarct- HR 0.51 
(0.29-0.91)
(C 5.7% vs M11.3%)

0.55 (0.31-0.99)
(C 0.58 events/100pt-yrs vs M 
1.07events/100pt-yrs)

New onset AF, OR 
(p-value)
(closure vs.medical 
arm)

5.1 (p=0.02)

(C 4.6% vs M 0.9%)

16.5 (p< 0.001)

(C 6.6% vs M 0.4%)

1.47 (p=0.36)

(C  0 . 4 8 / 1 0 0p t -y r s  v s  M 
0.36/100pt-yrs)

 อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีแนวทางการรักษา
มาตรฐานใหม่ภายหลังจากการศึกษาใหม่ตีพิมพ์ 
ปัจจบุนัแนวทางป้องกนัโรคสมองขาดเลอืดซ�า้ทีเ่กดิจาก
รูร่ัวในผนังก้ันหัวใจห้องบนชนิดที่เกิดจาก foramen 
ovale ไม่ปิด ยังอ้างอิงตามแนวทางป้องกันโรคสมอง
ขาดเลือดจาก American Heart Association และ 
American Stroke Association ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 25572 ดังนี้คือ
 1. ปัจจุบันยังมีข้อมูลไม่เพียงพอที่แสดงถึง 
ผลของการป้องกันการเกิดสมองขาดเลือดซ�า้ในผู้ป่วยที่
ได้รับยาป้องกันเลือดแข็งตัวว่าเหนือกว่าหรือเทียบเท่า
การได้ aspirin (Class IIb, level of evidence B)
 2. ส�าหรับผู้ป่วยสมองขาดเลือด หรือขาดเลือด
ชั่วคราว ที่มีรูรั่วในผนังกั้นหัวใจห้องบนชนิดที่เกิดจาก 
foramen ovale ไม่ปิด ที่ไม่มีข้อบ่งชี้ของยาป้องกัน
เลือดแข็งตัวอยู่แล้ว แนะน�าให้รับประทานยาต้านเกล็ด
เลือดเพื่อป้องกันโรคสมองขาดเลือดซ�้า (Class I, level 
of evidence B)
 3. ส�าหรับผู้ป่วยสมองขาดเลือด หรือขาดเลือด
ชั่ วคราว ที่มี รู รั่ ว ในผนังกั้นหัวใจห ้องบนชนิดที ่
เกิดจาก foramen ovale ไม่ปิด และมีการอุดตัน 
ของหลอดเลือดด�าในร่างกาย (venous source of 
embolism) ควรได้รับยาป้องกันเลือดแข็งตัว (Class I, 
level of evidence A) แต่หากมีข้อห้ามของยาป้องกัน

เลือดแข็งตัว ควรเลือกใส่ inferior vena cava filter 
(Class IIa, level of evidence C)
 4. ส�าหรับผู้ป่วยสมองขาดเลือดหรือขาดเลือด
ช่ัวคราว ชนิดไม่ทราบสาเหตุและมีรูร่ัวในผนังก้ันหัวใจ
ห้องบนชนิดที่เกิดจาก foramen ovale ไม่ปิด โดยไม่มี
หลักฐานของหลอดเลือดด�าอุดตันที่ขาหรือแขน  
ไม่แนะน�าให้ได้รับการใส่อุปกรณ์ปิดรูร่ัว (Class III, 
level of evidence A) (Revised recommendation)
 5. ส�าหรับผู้ป่วยสมองขาดเลือดหรือขาดเลือด
ช่ัวคราว ชนิดไม่ทราบสาเหตุและมีรูร่ัวในผนังก้ันหัวใจ
ห้องบนชนิดที่เกิดจาก foramen ovale ไม่ปิด โดยมี
หลักฐานของหลอดเลือดด�าอุดตันที่ขาหรือแขน แนะน�า
ให้ใส่อุปกรณ์ปิดรูร่ัวที่ผนังกั้นหัวใจห้องบน (Class IIb, 
level of evidence C) (new recommendation)
 ส�าหรับแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือด 
สมองตีบหรืออุดตันส�าหรับแพทย์ ในประเทศไทย ปี 
พ.ศ. 2555 ไม่มกีารกล่าวถงึแนวทางการรกัษาโรคสมอง
ขาดเลือดที่ไม่พบสาเหตุร ่วมกับการมีภาวะรูรั่วใน 
ผนังกั้นหัวใจห้องบนชนิดที่เกิดจาก foramen ovale  
ไม่ปิด28
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บทสรุป
 ภาวะรร่ัูวในผนงักัน้หวัใจห้องบนชนดิทีเ่กดิจาก 
foramen ovale ไม่ปิด (patent foramen ovale)  
พบเป็นสาเหตุของสมองขาดเลือดชนิดไม่ทราบสาเหตุ 
โดยเฉพาะชนิดที่ เกิดจาก embolic stroke of  
undetermined source (ESUS) ในผู ้ป ่วยที่ มี 
อายุน้อยและไม่พบปัจจัยเสี่ยงของหลอดเลือดแดงแข็ง 
โดยกลไกการเกิดสมองขาดเลือดส่วนใหญ่เกิดจาก 
paradoxical embolism ในปัจจุบันมีการค�านวณ 
ความเป็นไปได้ที่  paradoxical embolism นั้น 
เกิดจากภาวะรูรั่วในผนังกั้นหัวใจห้องบนชนิดทีเกิดจาก  
foramen ovale ไม่ปิด โดยใช้คะแนน RoPE ท�าให้ 
มีข้อมูลชัดเจนมากขึ้นในการตัดสินใจรักษาโดยใส่
อุปกรณ์ปิดรูรั่วในผนังกั้นหัวใจห้องบนชนิด foramen 
ovale ไม่ปิด ข้อมูลจากการศึกษา CLOSE trial, Gore 
REDUCE trial, RESPECT trial ที่ได้ตีพิมพ์ในปี 
พ.ศ. 2560 สนับสนุนการใส่อุปกรณ์ปิดรูรั่วสามารถ 
ลดการเกิดสมองขาดเลอืดซ�า้ได้ดีกว่าการรบัประทานยา
แต่เพียงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ดังน้ันการรักษา 
ผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจเปลี่ยนแนวทางจากรักษาเดิมหากได้
ทบทวนวรรณกรรมและเทียบผลดีผลเสียที่เกิดขึ้น 
อย่างครบถ้วนดีแล้ว
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บทคัดย่อ
พบความชุกของภาวะรูรั่วในหัวใจห้องบนชนิด foramen ovale ไม่ปิดในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด

ชนิดไม่ทราบสาเหตุร้อยละ 60 โดยกลไกหลักของการเกิดสมองขาดเลือดจากภาวะนี้ เกิดจากลิ่มเลือด 
จากหัวใจห้องบนขวาไปยังหัวใจห้องบนซ้าย (paradoxical embolism) จากการศึกษาก่อนหน้าน้ีไม่พบ
ว่าการใส่อุปกรณ์เพื่อปิดรูรั่วในหัวใจห้องบนชนิด foramen ovale สามารถป้องกันการเกิดสมองขาดเลือด
ซ�้าได้ดีกว่าการให้ยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาป้องกันเลือดแข็งตัวแต่เพียงอย่างเดียว ขณะที่ผลการศึกษาที่
ได้รบัการตพีมิพ์ในปีน้ีพบว่าการใส่อปุกรณ์เพือ่ปิดรูร่ัวในหวัใจห้องบนชนดิ foramen ovale สามารถป้องกนั
โรคสมองขาดเลือดซ�้าได้ดีกว่า บทความนี้จึงได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับระบาดวิทยา กลไกการเกิดโรค 
การวินิจฉัย และการรักษาผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดที่ตรวจพบภาวะรูร่ัวในหัวใจห้องบนชนิด foramen 
ovale ไม่ปิด
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