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สารจากนายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
เรียน สมาชิกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
ในช่วง 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ความรู้ในด้านการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดสมองได้มีความก้าวหน้า
เป็นอย่างยิ่ง แนวทางการรักษาใหม่ได้รับการตีพิมพ์ทุกปี อย่างไรก็ตามโรคหลอดเลือดสมองยังมีอุบัติการณ์
เพิ่มขึ้น สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยได้เล็งเห็นความส�ำคัญดังกล่าวจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิวิจัยประสาทใน
พระบรมราชูปถัมภ์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดงาน save your life ใส่ใจหลอดเลือดสมองตั้งแต่ พ.ศ.2557
เป็นต้นมา และในวารสารเล่มนี้ ได้รายงานผลการตรวจสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองของ
ประชาชนใน 4 ภาค 5 จังหวัด และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้แล้วยังมีเรื่อง
ที่น่าสนใจอีก เช่นควรแนะน�ำผู้ป่วยและญาติอย่างไรในการดูแลผู้ป่วยอัมพาต ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า
โรคหลอดเลือดสมองอาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกอายุ แต่ปัจจัยเสี่ยงในแต่ละช่วงอายุนั้นแตกต่างกัน
สุดท้ายนี้ผมใคร่ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจ�ำปีของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองประจ�ำปี
พ.ศ.2561 ซึ่งจัดที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยมี precongress
neurosonology workshop
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พลตรี รองศาสตราจารย์ สามารถ นิธินันทน์
นายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

บทบรรณาธิการ
สวัสดี ท่านสมาชิกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยและผู้สนใจทุกท่านค่ะ
ในช่วงครึ่งปีแรกของพ.ศ.2561 นี้ มีผลงานทางวิชาการและการศึกษาที่ส�ำคัญด้านโรคหลอดเลือดสมอง
ถูกน�ำเสนอในงานประชุมวิชาการและได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเป็นจ�ำนวนหลายผลงาน หนึ่งในนั้นคือ
การศึกษา Clopidogrel and Aspirin in Acute Ischemic Stroke and High-Risk TIA โดย POINT
Investigators เป็นการเปรียบเทียบการเกิด major ischemic events ระหว่างกลุ่มที่ได้รับ clopidogrel
ร่วมกับ aspirin และ กลุ่มที่ได้รับ aspirin เพียงตัวเดียว ในผู้ป่วย minor ischemic stroke or high-risk TIA
ซึ่ง อ.นภาศรีได้กรุณาน�ำมาเล่าให้ฟังในวารสารฉบับนี้
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาที่น่าสนใจ ที่อยากแนะน�ำให้ผู้สนใจ ได้ติดตามอ่านเพิ่มเติม อาทิเช่น
- MRI-Guided Thrombolysis for Stroke with Unknown Time of Onset (N Engl J Med. 2018
May 16. doi: 10.1056/NEJMoa1804355)
- Patent Foramen Ovale Closure or Anticoagulation vs. Antiplatelets after Stroke (N Engl J
Med 2017; 377:1011-1021)
- Patent Foramen Ovale Closure or Antiplatelet Therapy for Cryptogenic Stroke (N Engl J
Med 2017; 377:1033-1042)
- Cerebral microbleeds and intracranial haemorrhage risk in patients anticoagulated for
atrial fibrillation after acute ischaemic stroke or transient ischaemic attack (CROMIS-2):
a multicentre observational cohort study (Lancet Neurol. 2018 Jun;17(6):539-547)
โอกาสนี้ ข อเชิ ญ ชวนทุ ก ท่ า นร่ ว มประชุ ม วิ ช าการประจ� ำ ปี ข องสมาคมโรคหลอดเลื อ ดสมองไทย
ในวันที่ 2-5 ตุลาคม 2560 ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รายละเอียดอยู่ในส่วนประชาสัมพันธ์ของ
วารสารฉบับนี้ค่ะ
									
ผศ.พญ.สุรีรัตน์ สุวัชรังกูร
										
บรรณาธิการ
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Abstract

Background: The number of acute ischemic stroke in young
adults (age 45 years and less) has increased steadily. It is not
well established whether young stroke patients had different
risk factors as found in adults aged more than 45 years.
Objective: The purpose of this study was to compare risk
factors of acute ischemic stroke in young adults and those aged
more than 45 years.
Methods: We analyzed data from the stroke registry of Hat
Yai Hospital from October 2011 to February 2016. There were 6
major risks factors including hypertension, diabetes, hyperlipidemia,
previous stroke, atrial fibrillation, and previous cardiovascular
diseases. Two minor risk factors including of smoking, and alcohol
drinking. We compared individual risk factors using Chi-square,
odds ratios (OR), and 95% confidence interval (95%CI).
Results: There were 3,133 patients with a final diagnosis of
acute ischemic stroke, aged 16-85 years (mean 63.7±14.2 years),
1,874 men (59.8%). Young adults were 323 (10.3%) cases.
Smoking (OR=1.36, 95%CI 1.08-1.71, p=0.010), and alcohol used
(OR=2.08, 95%CI 1.65-2.63, p<0.001) were associated with acute
ischemic stroke in young adult patients. They had less diabetes
(OR=0.59, 95%CI 0.44-0.81, p=0.001), hypertension (OR=0.39,
95%CI 0.30-0.49, p<0.001), dyslipidemia (OR=0.46, 95%CI
0.33-0.64, p<0.001), and previous history of stroke (OR=0.64,
95%CI 0.41-0.98, p=0.038).
Conclusion: Young adults stroke had higher risk of smoking
and alcohol used than did adults aged more than 45 years.
Primary and secondary stroke prevention in young adults should
be more considered in modification smoking and alcohol
consumption. (J Thai Stroke Soc. 2018; 17 (2): 5-16.)
Keywords: stroke in young adult, cardiovascular risk factors,
ischemic stroke
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ความส�ำคัญของปัญหา

โรคหลอดเลือดสมองในผูใ้ หญ่อายุนอ้ ย (stroke
in young adults) คือโรคหลอดเลือดสมองทีเ่ กิดในกลุม่
อายุ 15-45 ปี หรือไม่เกิน 50 ปี นับว่าเป็นสาเหตุส�ำคัญ
ที่ท�ำให้ผู้ใหญ่วัยต้นและวัยกลางคนเสียชีวิต พิการ และ
สู ญ เสี ย ปี สุ ข ภาวะ 1 ผู ้ ใ หญ่ วั ย ต้ น ชาวไทย (<35 ปี )
มี อั ต ราความชุ ก ของโรคหลอดเลื อ ดสมองขาดเลื อ ด
และโรคสมองขาดเลือดชัว่ คราว ร้อยละ 1.8 และ 3.8 และ
เพิ่มเป็นร้อยละ 5.0 และ 7.7 ตามล�ำดับ ในวัยกลางคน
อายุ 35-45 ปี 2 โดยอั ต ราอุ บั ติ ก ารณ์ แ ละความชุ ก
น่ าจะมี แ นวโน้ ม เพิ่ม สูงขึ้น เช่น เดียวกันกับประชากร
ชาวเอเชียใต้3,4 และประชากรทั่วโลก5 ปัจจัยเสี่ยงของ
โรคสมองขาดเลือดในผู้ป่วยอายุน้อย นั้น พบว่าเป็น
กลุม่ ปัจจัยเดียวกันกับทีพ่ บในผูใ้ หญ่วยั ปลาย อายุตงั้ แต่
50 ปี และผู้สูงวัย อายุตั้งแต่ 60 ปี แต่จ�ำนวนปัจจัยเสี่ยง
และอัตราความชุกของปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดที่พบใน
ผู้ป่วยอายุน้อย นั้น มีรายงานทั้งที่พบน้อยกว่า มากกว่า
และไม่แตกต่างจากผู้ใหญ่วัยปลายและผู้สูงวัย
แม้ว่าผู้ป่วยอายุน้อยจะมีอัตราการเสียชีวิตใน
โรงพยาบาลต�ำ่ กว่าผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุมาก รวมทัง้ มีการฟืน้ ตัว
ของระบบประสาทได้เร็วกว่า และมีความพิการหลงเหลือ
น้อยกว่า6 แต่เมื่อติดตามในช่วง 1 ปีจนถึง 10 ปีแรก
ภายหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมอง พบอัตราการเกิด
อุ บั ติ ก ารณ์ ช นิ ด ที่ รุ น แรงจากสาเหตุ โ รคหั ว ใจและ
หลอดเลื อ ดและโรคหลอดเลื อ ดสมอง (major
adverse cardiovascular event [MACE]) ได้แก่
การเสียชีวิต โรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซ�้ำ และ
การเกิ ด โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดชนิ ด อื่ น ๆ ล้ ว นมี
แนวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น เช่ น เดี ย วกั บ ผู ้ ใ หญ่ วั ย ปลายและ
สู ง อายุ โดยการเกิ ด MACE สั ม พั น ธ์ กั บ เสี่ ย ง
หลายชนิด7 ผู้ป่วยอายุน้อย มีอัตราการเสียชีวิตจาก
สาเหตุโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจทุกชนิดรวมกัน
ในช่วงระยะเวลา 10 ปีแรก ร้อยละ 54 ซึ่งสูงกว่าวัย
กลางคน ในกลุ่มอายุ 45-54 ปี และกลุ่มอายุ 55-64 ปี
ถึงร้อยละ 20 และ 7 ตามล�ำดับ8 การติดตามระยะยาว
ในผู้ป่วยอายุน้อย9 พบว่าผู้ป่วยชายมีอัตราอุบัติการณ์
โรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซ�้ำปีละ 3.04 คน และใน
ผู้หญิง 2.52 คนต่อประชากรร้อยคน โดยอัตราเสี่ยง
การกลับเป็นซ�้ำลดลงประมาณร้อยละ 60 บางรายงาน10
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พบว่าผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ตอนกลางและตอนปลายมีอัตรา
เสีย่ งการเกิดเป็นซ�ำ้ ต�ำ่ กว่าผูส้ งู อายุวยั ปลาย แต่ไม่แตกต่าง
กั บ ผู ้ สู ง อายุ วั ย ต้ น และวั ย กลาง ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วชี้ ใ ห้
เห็นว่าแม้จะมีความก้าวหน้าในการรักษาพยาบาลเป็น
อย่างมากในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีผู้ป่วย
ประมาณร้อยละ 40 ที่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงเดิมอยู่ และ
แนวโน้ ม อุ บั ติ ก ารณ์ ก ารกลั บ เป็ น ซ�้ ำ สู ง ใกล้ เ คี ย งกั บ
ผู้ป่วยทุกช่วงวัย
การป้องกันและลดความเสี่ยงของ MACE ใน
ผูป้ ว่ ยอายุนอ้ ยให้ได้ผล นัน้ จึงต้องจัดการลดปัจจัยเสีย่ ง
ที่จ�ำเพาะตามกลุ่มวัย การศึกษาในต่างประเทศแสดงให้
เห็นว่าความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง
ประวัติโรคหลอดเลือดสมอง และการสูบบุหรี่ ท�ำให้
MACE เพิ่มขึ้นในผู้ป่วยทุกกลุ่มวัย11 และในผู้ป่วย
อายุ น ้ อ ย 12,13 มี ง านวิ จั ย ทั้ ง ในต่ า งประเทศและใน
ประเทศไทยที่ ศึ ก ษาโรคหลอดเลื อ ดสมองในผู ้ ป ่ ว ย
อายุน้อยในประเด็นเรื่องการฟื้นสภาพ14 สาเหตุทาง
พยาธิ ส ภาพ และปั จ จั ย เสี่ ย ง 15,16 อย่ า งไรก็ ต าม ใน
ประเทศไทยยังมีข้อมูลจ�ำกัดของการศึกษาปัจจัยเสี่ยง
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองระหว่างผู้ป่วยอายุน้อย
และกลุม่ ผูป้ ว่ ยอายุมากกว่า 45 ปี15,16 ซึง่ จะเป็นประโยชน์
ในการพิ จ ารณาเลื อ กแนวทางการป้ อ งกั น และลด
ความเสี่ยงการเกิดอุบัติการณ์ชนิดที่รุนแรงของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยอายุน้อย

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่ อ เปรี ย บเที ย บจ� ำ นวน และความชุ ก ของ
ปั จ จั ย เสี่ ย งของโรคสมองขาดเลื อ ดที่ พ บในผู ้ ป ่ ว ย
อายุน้อย (15-45 ปี) กับผู้ป่วยอายุมากกว่า 45 ปี และ
ในกลุ่มผู้ป่วยอายุน้อยวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (<40 ปี) กับ
วัยกลางคน (40-45 ปี)

กรอบแนวคิด

ปัจจัยเสี่ยงของโรคสมองขาดเลือด เป็นปัจจัย
เสี่ยงกลุ่มเดียวกันกับ ที่ท� ำให้เกิด MACE7,17 เกื อ บ
ทัง้ หมดเป็นปัจจัยทีส่ ามารถจัดการป้องกันได้ จ�ำแนกเป็น
สองกลุม่ คือ (1) ปัจจัยเสีย่ งหลัก (major cardiovascular
risk factor) ได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมัน
คอเลสตอรอลสูง ไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์สงู และหรือไขมัน

เอชดีแอลต�่ำ ผู้ที่มีประวัติเคยเกิดโรคสมองขาดเลือด
หรื อ โรคหลอดสมองขาดเลื อ ดชั่ ว คราว ภาวะหั ว ใจ
ห้ อ งบนเต้ น พลิ้ ว โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดชนิ ด อื่ น
และอายุที่เพิ่มขึ้น และ (2) ปัจจัยเสี่ยงรอง (minor
cardiovascular risk factor) ได้แก่ การสูบบุหรี่
การดื่ ม แอลกอฮอล์ น�้ ำ หนั ก ตั ว เกิ น และอ้ ว น ไขมั น
แอลดีแอลสูง การท�ำกิจกรรมเคลื่อนไหวออกแรงน้อย
การบริโภคอาหารที่เป็นผลเสียต่อหัวใจและหลอดเลือด
ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ เป็นทั้งสาเหตุของโรคหลอดเลือด
สมองตี บ หรื อ อุ ด ตั น จนท� ำ ให้ ข าดเลื อ ด (ischemic
stroke) และโรคหลอดเลือดสมองแตก (hemorrhage
stroke) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากเอเชีย4 และประเทศไทย2
พบอุบัติการณ์ของโรคสมองขาดเลือดประมาณ ร้อยละ
70-80 ซึ่งสูงกว่าโรคหลอดเลือดสมองแตก
โรคสมองขาดเลือดแต่ละชนิด (stroke subtypes)
มีปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจ�ำแนกสาเหตุ
ตามเกณฑ์ Trial of ORG 10172 in Acute Stroke
Treatment หรือ TOAST18 ได้แก่ ภาวะหลอดเลือดแดง
ขนาดใหญ่ แข็ ง (large-artery atherosclerosis
[LAA]) โรคของหลอดเลือดขนาดเล็กที่อยู่ลึกในสมอง
(small-vessel disease [SVD]) โรคหัวใจซึ่งเป็น
สาเหตุ ข องลิ่ ม เลื อ ดหลุ ด ไปอุ ด ตั น หลอดเลื อ ดสมอง
(cardioembolism source [CE]) โรคสมองขาดเลือด
จากสาเหตุอื่นที่สามารถระบุได้ ที่นอกเหนือจาก LAA,
SVD หรือ CE (other specific disease etiology
[ODE]) และสาเหตุอื่นที่ไม่สามารถจ�ำแนกได้แน่ชัด
(undetermined etiology [UND]) ลักษณะพยาธิ
สภาพของโรคสมองขาดเลือดกลุ่มที่สามารถระบุสาเหตุ
ได้ ที่พบบ่อยผู้ป่วยอายุน้อย ชาวไทย15 และชาวเอเชีย19
คือ SVD, LAA หรือ CE โดยสองสาเหตุแรกนั้นมี
อุ บั ติ ก ารณ์ เ พิ่ ม ขึ้ น ในผู ้ ที่ มี ภ าวะความดั น โลหิ ต สู ง
เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ผู้ที่เคยเกิดโรคหลอดเลือด
สมอง การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนปัจจัยเสี่ยง
ของ CE ที่พบมากที่สุดคือ ภาวะหัวใจห้องบนเต้นพลิ้ว
หลั ก ฐานความรู ้ ที่ ผ ่ า นมาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า
การเกิด MACE มีอัตราเพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับสาเหตุทาง
พยาธิสภาพ และอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงจ�ำนวนและ
ชนิดของปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกันตามกลุ่มวัย ระหว่าง
ผู้ป่วยอายุน้อย กับผู้ป่วยอายุมากกว่า 45 ปี ผู้ป่วยอายุ

ยิ่งมากจึงมีอัตราการเกิด MASE สูงกว่ากลุ่มอายุน้อย
ซึ่งเกิดจากปัจจัยเสี่ยงด้านอายุ ร่วมกับปัจจัยเสี่ยงหลัก
และปัจจัยเสีย่ งรองแต่ละชนิดทีแ่ ตกต่างกัน12,13,16รายงาน
ในประเทศไทย พบว่า อัตราอุบัติการณ์ของพยาธิสภาพ
แบบ SVD สัมพันธ์กับความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
และไขมันในเลือดผิดปกติ โดยผูท้ มี่ ภี าวะความดันโลหิต
สูงมีอุบัติการณ์ของ SVD เพิ่มขึ้นประมาณ 14 เท่าของ
ผู้ที่ไม่เป็นความดันโลหิตสูง อัตราอุบัติการณ์เพิ่มสูง
ประมาณ 7 เท่าในผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน และ 6 เท่าใน
ผู้ที่ไขมันสูง16 รายงานวิจัยที่ติดตามผลลัพธ์ระยะยาว13
พบว่าภาวะหัวใจล้มเหลว โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และ
การดื่ ม แอลกอฮอล์ เป็ น ปั จ จั ย อิ ส ระท� ำ นายการเกิ ด
MACE เช่นเดียวกันกับลักษณะพยาธิสภาพแบบ LAA
มีอัตราการตายเพิ่มเป็น 4 เท่าเมื่อเทียบกับ SVD แต่
สาเหตุจาก CE, ODE และ UND มีอัตราตายไม่ต่าง
จาก SVD และอายุที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 1 ปี จะเพิ่มอัตรา
เสี่ยงการเกิด MASE เป็น 1 เท่า การศึกษานี้จึงมี
สมมติฐานว่าจ�ำนวน และชนิดของปัจจัยเสี่ยงหลักและ
ปัจจัยเสี่ยงรองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาด
เลือดมีความแตกต่างกันตามกลุ่มวัย

วิธีการศึกษา

ใช้วิธีวิจัยเชิงบรรยาย วิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงเปรียบเทียบระหว่างสองกลุ่ม เป็นการศึกษาจาก
ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data analysis)
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ที่มีบันทึก
การมารักษาในระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง (stroke registry) ของโรงพยาบาลหาดใหญ่
จั ง หวั ด สงขลา ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม 2554 จนถึ ง
กุมภาพันธ์ 2559 โรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นโรงพยาบาล
ศู น ย์ ข นาด 700 เตี ย ง มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
แพทยศาสตร์ ชั้ น คลิ นิ ก และรั บ ส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยจาก
โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลาและจากจังหวัดใกล้เคียง
ผู้ป่วยทุกรายทุกรายได้รับการวินิจฉัยโรคหลอดเลือด
สมองจากอาการทางคลินิก ร่วมกับการตรวจเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์สมองเมื่อมาถึงแผนกฉุกเฉิน และแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหลอดเลือดสมองเป็นผู้วินิจฉัย
ยืนยืนโรค
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ในช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล 52 เดือน มี
ผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
และหอผู้ป่วยอายุรกรรม จ�ำนวน 3,226 ราย ตัดกลุ่ม
ตัวอย่างออก 93 ราย เนื่องจากไม่ได้บันทึกข้อมูลอายุ
3 ราย เป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก 32 ราย
โรคสมองขาดเลือดชั่วคราว 39 ราย และโรคหลอดเลือด
สมองที่ไม่ระบุชนิด 9 ราย คงเหลือกลุ่มตัวอย่างที่น�ำมา
วิ เ คราะห์ 3,133 ราย อายุตั้งแต่ 16-85 ปี (เฉลี่ย
63.7±14.2 ปี) เพศชาย 1,874 ราย (59.8%) และเป็น
ผู้ป่วยอายุน้อย (≤45 ปี) 323 ราย (10.3%) เพศชาย
207 ราย (64.1%) ในกลุ่มอายุน้อย พบว่า เป็นผู้ใหญ่
วัยต้น (18-39 ปี) 151 ราย (46.7%) เพศชาย 92 ราย
(60.9%)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกด้านโรคหลอด
เลื อ ดสมอง และพยาบาลที่ ผ ่ า นการอบรมหลั ก สู ต ร
การพยาบาลเฉพาะทางผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง เป็น
ผู้ลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงในระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย
โรคหลอดเลื อ ดสมอง โดยทบทวนและสรุ ป รายงาน
ทางการแพทย์ที่บันทึกอยู่ในแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย
ผลการตรวจวินจิ ฉัยและการวินจิ ฉัยแยกโรค ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้ป่วยและ
หรื อ ญาติ ข้ อ มู ล ที่ น� ำ มาวิ เ คราะห์ ใ นการศึ ก ษานี้
ประกอบด้วย (1) ลักษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ และเพศ
(2) ปัจจัยเสี่ยงหลัก 6 ชนิด คือ ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ประวัติโรคหลอดเลือดสมอง
ภาวะหัวใจห้องบนเต้นพลิ้ว และประวัติโรคหัวใจแล
หลอดเลือดชนิดอื่น และ (3) ปัจจัยเสี่ยงรอง 2 ชนิด คือ
การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีการวินิจฉัย
ปัจจัยเสีย่ งข้างต้น ด้วยวิธกี ารต่อไปนี้ (1) สัมภาษณ์จาก
ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับประวัติการวินิจฉัยและหรือเคย
รักษาโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง
โรคหลอดเลือดสมอง อัมพาติ อัมพฤกษ์ โรคหัวใจ
(2) การสู บ บุ ห รี่ ดื่ ม แอลกอฮอล์ ในช่ ว งระยะเวลา
6 เดือนที่ผ่านมา (3) ทบทวนแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย
เกี่ยวกับการวินิจฉัย และรักษาปัจจัยเสี่ยงในข้อ 1 และ
2 และ (4) ผลการตรวจในครั้งที่มารักษาปัจจุบัน หาก
พบค่าความดันโลหิตซิสทอลิก ≥140 มม.ปรอท และหรือ
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ไดแอสทอลิก ≥90 มม.ปรอท อย่างน้อย 3 ครั้ง ค่าน�้ำ
ตาลในเลือดหลังอดอาหาร (fasting plasma glucose)
≥126 มก.ดล. ค่าไขมันคอเลสเตอรอล ≥200 มก.ดล.
ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบภาวะหัวใจเต้นพลิ้ว
รวมถึงอาการและผลตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจชนิดอื่น
ข้ อ มู ล stroke registry ที่ น� ำ มาใช้ ใ น
การวิเคราะห์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาคุณภาพ
และผลลัพธ์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง ผู้เขียนคนที่สองเป็นหัวหน้าโครงการ โดยได้รับ
อนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินการโดยความเห็นชอบของแผนกบริการ
ผู้ป่วยอายุรกรรม หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และ
ฝ่ายการพยาบาล

การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป เปรียบเทียบอัตราชุกของ
ปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิด ระหว่างผู้ป่วยอายุน้อย (≤45 ปี)
กับผู้ป่วยอายุมากกว่า 45 ปี และในผู้ป่วยอายุน้อย
วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น (<40 ปี) กับผูป้ ว่ ยอายุนอ้ ยวัยกลางคน
(40-45 ปี) โดยใช้ค่าไคสแควร์ ค่าอัตราส่วนความเสี่ยง
(odds ratio [OR]) และช่วงความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95
(confidence interval [95%CI]) เปรียบจ�ำนวนปัจจัย
เสี่ยงหลัก ปัจจัยเสี่ยงรอง และทุกปัจจัย ใช้สถิติทดสอบ
ทีของสองกลุ่มอิสระ (independent t-test) ก�ำหนดค่า
นัยส�ำคัญทางสถิติเปรียบเทียบที่ p<0.05

ผลการศึกษา

ชนิดและจ�ำนวนปัจจัยเสี่ยง
ตารางที่ 1 ปัจจัยเสี่ยงที่พบมากที่สุดในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองกลุ่มรวม คือ ความดันโลหิตสูง
สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน
ตามล�ำดับ สองในสามราย (67.3%) มีปัจจัยเสี่ยงหลัก
อย่างน้อยหนึ่งชนิด หรือมีปัจจัยเสี่ยงหลักและรองรวม
กันอย่างน้อยสองชนิด (68.1%) ปัจจัยเสี่ยงที่พบมากสุด
ตามล�ำดับในผู้ป่วยอายุน้อย คือ สูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง ใน
ผู้ป่วยอายุน้อย พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งมีปัจจัยเสี่ยงหลัก
ชนิดใดชนิดหนึ่ง (48.6%) และสองในสามรายมีปัจจัย
เสี่ยงหลักและรองรวมกันอย่างน้อยสองชนิด (67.2%)

เปรียบเทียบชนิดของปัจจัยเสี่ยง
ชนิดของปัจจัยเสี่ยงที่พบในผู้ป่วยอายุน้อยใน
อัตราต�่ำกว่าผู้ป่วยอายุมากกว่า 45 ปี มี 4 ชนิด คือ
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และ
ประวัติเคยเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ปัจจัยเสี่ยงที่พบใน
ผู้ป่วยอายุน้อยสูงกว่าผู้ป่วยอายุมากกว่า 45 ปี คือ การ

สูบบุหรี่ หรือการดื่มแอลกอฮอล์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ทั้งสองอย่าง เมื่อวิเคราะห์เฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยอายุน้อย
พบความดันโลหิตสูงในผู้ใหญ่วัยกลางคนเป็นอัตราสูง
กว่าผูใ้ หญ่วยั ต้น ส่วนปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ หลือพบอัตราความ
ชุกไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 1 ชนิดและจ�ำนวนปัจจัยเสี่ยงในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดกลุ่มรวมและกลุ่มอายุน้อย
ปัจจัย
เพศชาย
กลุ่มตัวอย่างรวม (n=3,233) อายุ ≤45 ปี
กลุ่มผู้ใหญ่อายุน้อย (n=323) อายุ <40 ปี
ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน
ไขมันในเลือดสูง
เคยเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ภาวะหัวใจห้องบนเต้นพลิ้ว
สูบบุหรี่
ดื่มแอลกอฮอล์
สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์
ปัจจัยเสี่ยงหลัก
≥1 ชนิด
≥2 ชนิด
≥3 ชนิด
4 ชนิด
ปัจจัยเสี่ยงรอง
≥1 ชนิด
2 ชนิด
ปัจจัยเสี่ยงหลัก + บุหรี่
≥1 ชนิด
≥2 ชนิด
≥3 ชนิด
≥4 ชนิด
5 ชนิด
ปัจจัยเสี่ยงหลักและรองรวมทุกชนิด ≥1 ชนิด
≥2 ชนิด
≥3 ชนิด
≥4 ชนิด
≥5 ชนิด
6 ชนิด

กลุ่มรวม (N = 3,133)
จ�ำนวน
ร้อยละ
1,874
323
1,852
751
789
339
79
1,542
1,238
1,095
2,108
1,146
472
84
1,685
1,095
2,731
1,614
728
237
42
2,772
2,133
1,060
441
154
30

59.8
10.3
59.1
24.0
25.2
10.8
2.5
49.2
39.5
35.0
67.3
36.6
15.1
2.7
53.8
35.0
87.2
51.5
23.2
7.6
1.3
88.5
68.1
33.4
14.1
4.9
1.0

กลุ่มอายุน้อย (N = 323)
จ�ำนวน
ร้อยละ
207

64.1

151
123
53
46
27
6
181
180
159
157
71
22
2
159
202
258
119
41
14
1
270
217
82
32
11
1

46.7
38.1
16.4
14.2
7.4
1.9
56.0
55.7
49.2
48.6
22.0
6.8
0.6
49.2
62.5
79.9
36.8
12.7
4.3
0.3
83.6
67.2
25.4
9.9
3.4
0.3
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หมายเหตุ

OR (95% CI)

0.59(0.44-0.81) MA

1.36(1.08-1.71)

0.71(0.31-1.64)

0.64(0.41-0.98)MA

1327(47.2)

547(19.5)

936(33.3) 32.79(<0.001)***

936(33.3) 32.28(<0.001)*** 1.94(1.54-2.45)

1058(37.3) 39.61(<0.001)*** 2.08(1.65-2.63)

1361(48.4) 6.70(0.010)*

73(2.6) 0.64(0.422)

315(11.2) 4.29(0.038)*

743(26.4) 22.88(<0.001)*** 0.46(0.33-0.64)MA

698(24.8) 11.30(0.001)**

60(39.7)

22(14.6)

69(45.7)

69(45.7)

82(54.3)

78(51.7)

4(2.6)

7(4.6)

17(11.3)

22(14.6)

46(30.5)

(n = 151)

อายุ <40 ปี
(p-value)

Chi-square

61(35.5)

21(12.2)

90(52.3) 1.45(0.485)

90(52.3) 1.41(0.234)

98(57.0) 0.23(0.630)

103(59.9) 2.21(0.137)

2(1.2) 0.98(0.321)

17(9.9) 3.22(0.073)

29(16.9) 2.07(0.151)

31(18.0) 0.69(0.403)

77(44.8) 7.03(0.008)**

(n = 172)

อายุ 40-45 ปี

ผู้ป่วยอายุน้อย (N = 323)

0.87(0.68-1.09)

0.94(0.75-1.19)

0.84(0.66-1.06)

0.43(0.08-2.39)

0.61(0.32-1.14)YA

0.76(0.51-1.13)

0.87(0.62-1.22)

0.71(0.55-0.93)YA

OR (95% CI)

YA

ผู้ป่วยอายุน้อยวัยกลางคน (อายุ 40-45 ปี) มีความชุกและค่าสัดส่วนความเสี่ยง (odds ratio [OR]) ของปัจจัยเสี่ยงต่อไปนี้สูงกว่าผู้ป่วยอายุน้อยวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ <40 ปี ได้แก่ ความดัน
โลหิตสูง (OR=1.85, 95%CI 1.17-2.93) และประวัติเคยเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (OR=2.25, 95%CI 0.91-5.59)

MA

ผู้ป่วยอายุมากกว่า 45 ปี มีความชุกและค่าสัดส่วนความเสี่ยง (odds ratio [OR]) ของปัจจัยเสี่ยงต่อไปนี้สูงกว่าผู้ป่วยอายุน้อย (≤45 ปี) ได้แก่ เบาหวาน (OR=1.05, 95%CI 1.02-1.07) ความ
ดันโลหิตสูง (OR=1.11, 95%CI 1.08-1.13) ไขมันในเลือดสูง (OR=1.07, 95%CI 1.04-1.09) และประวัติเคยเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (OR=1.04, 95%CI 1.01-1.07)

ค่าส�ำคัญทางสถิติ ***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05

121(37.5)

ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มแอลกอฮอล์

159(49.2)

สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์
43(13.3)

159(49.2)

สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์

สูบบุหรี่ หรือดื่มแอลกอฮอล์

180(55.7)

6(1.9)

ภาวะหัวใจเต้นพลิ้ว

ดื่มแอลกอฮอล์

24(7.4)

เคยเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

181(56.0)

46(14.2)

ไขมันในเลือดสูง

สูบบุหรี่

53(16.4)

เบาหวาน

(p-value)

Chi-square

1729(61.5) 65.91(<0.001)*** 0.39(0.30-0.49)MA

(n = 2,810)

(n = 323)

123(38.1)

อายุ>45 ปี)

อายุ ≤45 ปี

ความดันโลหิตสูง

ชนิดปัจจัยเสี่ยง

กลุ่มรวม (N = 3,133)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความชุกของปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดและจ�ำนวนที่พบในผู้ป่วยอายุน้อยกับผู้ป่วยอายุมากกว่า 45 ปี และระหว่างผู้ป่วยอายุน้อยวัยผู้ใหญ่ตอนต้นกับ
วัยกลางคน

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบจ�ำนวนปัจจัยเสี่ยงเฉลี่ยในผู้ป่วยอายุน้อยกับผู้ป่วยอายุมากกว่า 45 ปี และผู้ป่วยอายุน้อย
วัยผู้ใหญ่ตอนต้นกับวัยกลางคน
กลุ่มรวม

Median
จ�ำนวนปัจจัยเสี่ยง ค่าเฉลี่ย (SD)

(IQR)

t-test

รวม

อายุ ≤45 ปี

อายุ >45 ปี

(N = 3,133)

(n = 323)

(n = 2,810)

(p-value)

ปัจจัยเสี่ยงหลัก

1(0,2)

1.22(1.11)

0.78(0.96)

1.27(1.11)

8.45(<0.001)***

ปัจจัยเสี่ยงรอง

1(0,2)

0.89(0.89)

1.12(0.92)

0.86(0.88)

4.74(<0.001)***

ปัจจัยเสี่ยงหลัก + การสูบบุหรี่

2(1,2)

1.71(1.31)

1.34(1.03)

1.75(1.15)

6.64(<0.001)***

ปัจจัยเสี่ยงหลักและรองรวมทุกชนิด

2(1,3)

2.10(1.73)

1.90(1.24)

2.13(1.32)

3.11(0.002)**

กลุ่มอายุน้อย

Median
จ�ำนวนปัจจัยเสี่ยง ค่าเฉลี่ย (SD)

(IQR)

t-test

รวม

อายุ <40 ปี

อายุ 40-45 ปี

(N = 323)

(n = 151)

(n = 172)

(p-value)

ปัจจัยเสี่ยงหลัก

0(0,1)

0.78(0.96)

0.64(0.88)

0.91(1.01)

2.55(0.011)*

ปัจจัยเสี่ยงรอง

0(1,2)

1.12(0.92)

1.06(0.93)

1.17(0.92)

1.06(0.291)

ปัจจัยเสี่ยงหลัก + การสูบบุหรี่

1(1,2)

1.34(1.07)

1.15(0.91)

1.51(1.12)

3.14(0.002)**

ปัจจัยเสี่ยงหลักและรองรวมทุกชนิด

2(1,3)

1.90(1.25)

1.70(1.12)

2.08(1.33)

2.76(0.006)**

หมายเหตุ

ค่าส�ำคัญทางสถิติ ***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05

เปรียบเทียบจ�ำนวนปัจจัยเสี่ยง
ตารางที่ 3 ผู้ป่วยอายุน้อยมีปัจจัยเสี่ยงหลัก
ปัจจัยเสี่ยงรอง และปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดจ�ำนวนเฉลี่ย
น้อยกว่าผู้ป่วยอายุมากกว่า 45 ปี อย่างมีค่าส�ำคัญ
ทางสถิติ ส่วนกลุ่มอายุน้อยวัยกลางคนมีปัจจัยเสี่ยง
หลัก และปัจจัยเสีย่ งทุกชนิดจ�ำนวนเฉลีย่ มากกว่าผูป้ ว่ ย
อายุน้อยวัยต้น

อภิปรายผล

การศึกษานีแ้ สดงให้เห็นว่าผูป้ ว่ ยโรคสมองขาด
เลือดทีม่ อี ายุนอ้ ย (≤45 ปี) มีจำ� นวนปัจจัยเสีย่ งและชนิด
ของปัจจัยเสี่ยงหลัก 4 ชนิด และปัจจัยเสี่ยงรอง 2 ชนิด
ที่แตกต่างจากกลุ่มผู้ป่วยอายุมากกว่า 45 ปี เช่นเดียว
กั บ ที่ พ บเมื่ อ เปรี ย บเที ย บเฉพาะในผู ้ ป ่ ว ยอายุ น ้ อ ย
ระหว่างผูใ้ หญ่วยั ต้น (<40ปี) กับวัยกลางคน (40-45 ปี)
โดยพบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยอายุ น ้ อ ยมี จ� ำ นวนปั จ จั ย เสี่ ย ง และ
ความชุกของปัจจัยเสี่ยง 4 ชนิดในอัตราต�่ำกว่ากลุ่ม

ผู้ป่วยอายุมากกว่า 45 ปี ได้แก่ เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และประวัติเคยเกิดโรคหลอด
เลือดสมอง ยกเว้นปัจจัยเสี่ยงรองการสูบบุหรี่ การดื่ม
แอลกอฮอล์ ที่พบอัตราความชุกในผู้ป่วยอายุน้อยเป็น
อัตราสูงกว่าผู้ป่วยอายุมากกว่า 45 ปี
ผลการศึกษานีท้ พี่ บว่าผูป้ ว่ ยอายุนอ้ ยมีความชุก
ของความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และ
ประวัติเคยเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในอัตราต�่ำกว่า
ผู้ป่วยอายุมากกว่า 45 ปี อย่างมีค่าส�ำคัญทางสถิติ
สอดคล้ อ งกั บ รายงานการศึ ก ษาอื่ น ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ทั้งในผู้ป่วย
โรคหลอดเลื อ ดสมองขาดเลื อ ดที่ มี ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งทุ ก
ช่วงวัย2,7 และในผู้ป่วยอายุน้อย20 หลักฐานนี้เป็นข้อ
ยืนยันว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชาวไทย มีชนิด
ปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและ
ปัจจัยเสี่ยงการเกิด MACE เช่นเดียวกับรายงานอื่นใน
ชาวเอเชีย4 และชาวตะวันตก5,7,9 โดยความชุกของปัจจัย
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เสี่ยงหลักทั้ง 4 ชนิดจะเพิ่มขึ้นในกลุ่มวัยกลางคนและ
สูงอายุ ในการศึกษานี้ยังพบว่าความดันโลหิตสูงเป็น
ปัจจัยเสี่ยงชนิดที่พบมากสุดเป็นอันดับ 1 ทั้งในกลุ่ม
อายุน้อย (38.1%) และกลุ่มอายุมากกว่า 45 ปี (61.5%)
โดยในกลุม่ อายุนอ้ ย พบอัตราความชุกของโรคความดัน
โลหิตสูง และเบาหวานใกล้เคียงกับรายงานการศึกษา
ในผู้ป่วยสมองขาดเลือดอายุน้อยชาวฟินแลนด์13 ซึ่งพบ
ร้อยละ 38.3 และร้อยละ 6.7 ตามล�ำดับ แต่ผู้ป่วย
ชาวไทยในการศึกษานี้มีปัจจัยเสี่ยงไขมันในเลือดสูง
ร้อยละ 14.2 เป็นอัตราต�่ำกว่าที่พบในชาวฟินแลนด์
ซึ่ ง พบร้ อ ยละ 64.0 อั ต ราความชุ ก ที่ แ ตกต่ า งกั น นี้
เนือ่ งจากในการศึกษานีใ้ ช้เฉพาะค่าไขมันคอเลสเตอรอล
สูงเท่านั้น แต่การศึกษาในผู้ป่วยชาวฟินแลนด์วินิจฉัย
ภาวะไขมั น ในเลื อ ดผิ ด ปกติ จ ากค่ า ไขมั น ชนิ ด ใด
ชนิดหนึ่งทั้ง 3 ชนิด คือไขมันคอเลสเตอรอลสูง หรือ
ไขมันแอลดีแอลสูงกว่าปกติ หรือไขมันเอชดีแอลต�่ำกว่า
ปกติ ส่วนประวัติการเกิดโรคสมองขาดเลือดนั้นไม่มี
ข้อมูลเปรียบเทียบ เนื่องจากการศึกษาในผู้ป่วยชาว
ฟินแลนด์มีเฉพาะผู้ป่วยรายใหม่ที่ไม่เคยเกิดโรคสมอง
ขาดเลื อ ด แต่ ใ นการศึ ก ษานี้ พ บผู ้ ป ่ ว ยประมาณ
ร้อยละ 11 เคยเกิดโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันมาก่อน13
ปัจจัยเสี่ยงหลัก 4 ชนิด คือ ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และประวัตเิ คยเกิดโรคหลอด
เลือดสมอง นั้น พบความชุกในผู้ป่วยอายุน้อยเป็นอัตรา
ต�่ำกว่าผู้ป่วยอายุมากกว่า 45 ปี สอดคล้องกับรายงาน
อื่นดังที่กล่าวมาแล้ว2,7,20 แต่การศึกษานี้พบว่าผู้ป่วยวัย
ต้นมีความชุกของความดันโลหิตสูงมากกว่าไขมันใน
เลือดสูงประมาณร้อยละ 15 ตรงกันข้ามกับรายงานก่อน
นี้ ที่พบว่าไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่ง
โดยพบมากกว่าความดันโลหิตสูงถึงร้อยละ 30 ส่วนโรค
เบาหวานในการศึกษานี้พบสูงกว่าในรายงานก่อนนี้ถึง
ร้อยละ 10 คิดเป็นสัดส่วน 1 ต่อ 3.6 ลักษณะความชุกที่
แตกต่างกันนีม้ คี วามเป็นไปได้วา่ เป็นลักษณะทีแ่ ตกต่าง
กันจริง หรืออาจเนือ่ งจากใช้เกณฑ์การวินจิ ฉัยทีแ่ ตกต่าง
กัน ในการศึกษานี้วินิจฉัยภาวะไขมันในเลือดสูงโดย
พิจารณาเฉพาะค่าไขมันคอเลสเตอรอล ซึ่งแตกต่างจาก
รายงานอื่นที่วินิจฉัยจากไขมันคอเลสเตอรอลสูง หรือไข
มันไตรกลีเซอร์ไรด์สูง16
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รายงานวิจัยนี้ ได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงลักษณะ
ชนิ ด และจ� ำ นวนปั จ จั ย เสี่ ย งที่ แ ตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะ
กลุ ่ ม วั ย มี ร ายงานของประเทศสวี เ ดน 13 ในผู ้ ป ่ ว ย
อายุน้อย 15-49 ปี เปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงระหว่างกลุ่ม
ผู้ป่วยวัยต้น (อายุ 15-45 ปี) กับวัยกลางคน (อายุ 4549 ปี) ผลพบว่ากลุ่มวัยกลางคนมีความชุกของปัจจัย
เสี่ยงความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันคอเลสเตอรอล
ในอัตราสูงกว่าผู้ป่วยวัยต้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
นี้ที่พบอัตราความชุกของความดันโลหิตสูงในผู้ป่วย
วัยกลางคนสูงกว่าวัยต้น รวมทั้งพบเบาหวาน และ
ไขมันในเลือดสูงในอัตราค่อนข้างสูงกว่า อย่างไรก็ตาม
การศึกษานี้มีข้อแตกต่างบางประการจากรายงานของ
สวีเดน คือ (1) การศึกษานี้ใช้เกณฑ์เดิมในการจ�ำแนก
โรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยอายุน้อยคือไม่เกิน 45 ปี
ซึ่งท�ำให้กลุ่มตัวอย่างนี้ไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มอายุ 49 ปี
ซึ่งในช่วงอายุที่ต่างกันสี่ปี นั้น น่าจะยิ่งพบความชุกของ
ปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดเพิ่มขึ้น และ (2) การแบ่งกลุ่มย่อย
สองกลุม่ เป็นผูใ้ หญ่วยั ต้นกับวัยกลางนัน้ จึงเป็นช่วงอายุ
ที่ต่างกัน กล่าวคือ ผู้ป่วยวัยต้นในการศึกษาของสวีเดน
ก็ คื อ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งผู ้ ป ่ ว ยอายุ น ้ อ ยเกื อ บทั้ ง หมดของ
การศึ ก ษานี้ การเปรี ย บเที ย บโดยอ้ า งอิ ง ช่ ว งอายุ ที่
แตกต่างกันก็อาจพบผลการศึกษาที่สอดคล้องกันหรือ
อาจขั ด แย้ ง กั น ก็ ไ ด้ ซึ่ ง ในรายงานของสวี เ ดนไม่ ไ ด้
อธิบายเหตุผลในการใช้จุดตัดช่วงอายุที่ 45 ปี เป็น
เกณฑ์แบ่งกลุ่มย่อย แต่ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยแบ่งกลุ่ม
ย่อยโดยใช้ค่ามัธยฐานอายุของกลุ่มตัวอย่างเป็นเกณฑ์
ส�ำหรับปัจจัยเสี่ยงหลักอีกสองชนิด คือ ประวัติการเกิด
โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะหัวใจห้องบนเต้นพลิ้ว
เป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ พ บน้ อ ยกว่ า ปั จ จั ย เสี่ ย งชนิ ด อื่ น
เช่นเดียวกับที่พบในรายงานอื่น12,16
บุหรีแ่ ละการดืม่ แอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยเสีย่ งรอง
ที่สัมพันธ์กับการเกิด MACE การศึกษานี้พบผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่ ประมาณสองใน
ห้าดื่มแอลกอฮอล์ และหนึ่งในสามมีปัจจัยเสี่ยงทั้งสอง
ชนิด ผู้ป่วยอายุน้อยจ�ำนวนเกินกว่าครึ่งสูบบุหรี่ หรือ
ดื่มแอลกอฮอล์ และเกือบครึ่งมีปัจจัยเสี่ยงทั้งสองชนิด
สอดคล้ อ งกั บ รายงานทบทวนความรู ้ 17 ที่ พ บว่ า ชาว
เอเชียที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดประมาณครึ่งหนึ่ง
สูบบุหรี่ แยกในเพศชาย ร้อยละ 40-60 และเพศหญิง

ร้อยละ 3-15 ส�ำหรับปัจจัยเสี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์
ในการศึ ก ษานี้ มี อั ต ราสู ง กว่ า รายงานจากสวี เ ดน 13
อย่างไรก็ตาม ในผู้ป่วยชาวสวีเดนนั้นรายงานเฉพาะ
กลุ่มที่ดื่มหนัก (heavy drinking) ซึ่งมีร้อยละ 16.6
แต่ในการศึกษานี้ผู้วิจัยจ�ำแนกกลุ่มผู้ป่วยออกเป็นดื่ม
กั บ ไม่ ดื่ ม โดยมิ ไ ด้ แ ยกปริ ม าณการดื่ ม อี ก ทั้ ง มิ ไ ด้
วิเคราะห์ว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นหรือไม่เป็นปัจจัย
เสี่ยงของโรคสมองขาดเลือด เพียงแต่เปรียบเทียบให้
เห็นว่าผูป้ ว่ ยโรคสมองขาดเลือดทีอ่ ายุนอ้ ยกับผูป้ ว่ ยอายุ
มากกว่า 45 ปี มีอัตราความชุกของปัจจัยเสี่ยงการดื่ม
แอลกอฮอล์แตกต่างกันหรือไม่ต่างกัน การศึกษาอื่น ๆ
ในประเทศไทย2,15 มีรายงานความชุกการสูบบุหรีแ่ ต่ไม่มี
รายงานการดื่ ม แอลกอฮอล์ จึ ง ไม่ มี ข ้ อ มู ล ส� ำ หรั บ
การเปรียบเทียบความชุกของการดื่มแอลกอฮอล์ แต่
จากรายงานทบทวนความรู้และวิเคราะห์อภิมานจาก
งานวิ จั ย ของต่ า งประเทศ 21 พบว่ า ปริ ม าณการดื่ ม
แอลกอฮอล์สัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดสมอง โดยกลุ่มที่
ดื่มมากในปริมาณ 2-4 ดริ้งค์ต่อวัน (drink per day)
หรือดื่มหนักในปริมาณมากกว่า 4 ดริ้งค์ต่อวัน เพิ่ม
ความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองทุกชนิดอย่างมี
ค่าส�ำคัญทางสถิติ โดยค่าอัตราเสี่ยงสัมพัทธ์ (relative
risk [RR]) เท่ากับ 1.08 (95%CI 1.01-1.15) และ
1.14(95%CI 1.02-1.28) ตามล�ำดับ ส่วนการดื่มใน
ปริมาณเล็กน้อยและปานกลางนัน้ ไม่เพิม่ ความเสีย่ งโรค
หลอดเลือดสมอง
อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ได้ค�ำตอบชัดเจนว่า
ผู้ป่วยอายุน้อยมีปัจจัยเสี่ยงรองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ทั้งสองอย่างรวมกันในอัตราสูงกว่าผู้ป่วยทั่วไป เมื่อ
วิ เ คราะห์ โ ดยเปรี ย บเที ย บจ� ำ นวนปั จ จั ย เสี่ ย งหลั ก
ปั จ จั ย เสี่ ย งรอง และรวมทุ ก ปั จ จั ย ก็ ไ ด้ ค� ำ ตอบเช่ น
เดียวกันคือพบจ�ำนวนปัจจัยเสี่ยงยิ่งเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่ม
อายุมากกว่า 45 ปี แต่ในกลุ่มผู้ป่วยอายุน้อย นั้น
พบว่ า โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว ผู ้ ใ หญ่ วั ย ต้ น และวั ย กลางมี
จ�ำนวนปัจจัยเสี่ยงพอ ๆ กัน แต่เมื่อวิเคราะห์แยกใน
กลุ่มที่มีจ�ำนวนปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ กันจะพบว่าผู้ป่วย
วัยกลางคนมีจ�ำนวนปัจจัยเสี่ยง 2-4 ปัจจัยในอัตราสูง
กว่าผู้ป่วยอายุน้อย สะท้อนให้เห็นว่าวัยกลางคนน่าจะ
มีแนวโน้มการเกิด MACE ในอัตราสูงกว่า

ผูป้ ว่ ยในการศึกษานีม้ อี ตั ราความชุกของปัจจัย
เสี่ยงหลักและปัจจัยเสี่ยงรองแต่ละชนิดสูงพอ ๆ กับ
รายงานของชาวเอเชีย ปัจจัยเหล่านี้เป็นทั้งสาเหตุของ
โรคหลอดเลือดสมอง และการเกิด MACE ดังทีไ่ ด้เสนอ
มาแล้ว ข้อมูลจากโครงการวิจัยระบาดวิทยาโรคหลอด
เลือดสมองของไทย (Thai Epidemiologic Stroke
[TES]) ในกลุ่มประชากร 45-84 ปี ทั่วประเทศ3 เมื่อ
วิเคราะห์เทียบกับผูท้ ไี่ ม่เกิดโรคหลอดเลือดสมอง พบว่า
ผู้ที่เกิดโรคหลอดเลือดสมองมีความชุกของปัจจัยเสี่ยง
หลักและปัจจัยเสี่ยงรองสูงกว่าอย่างมีค่าส�ำคัญทางสถิติ
ทั้งความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และ
การสู บ บุ ห รี่ การติ ด ตามในระยะเวลา 5 ปี ห ลั ง เกิ ด
โรคหลอดเลื อ ดสมองในผู ้ ป ่ ว ยอายุ น ้ อ ย 13 พบอั ต รา
การตายเพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยเสี่ยงที่
เป็นสาเหตุของการตาย ได้แก่ ภาวะหัวใจล้มเหลว
เบาหวาน การดื่มแอลกอฮอล์หนักมาก และเมื่อติดตาม
ต่อเนื่องในระยะเวลา 10 ปี12 ก็พบอัตราการตายเพิ่มขึ้น
สัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวเช่นกัน และผู้ที่เคยเลิก
บุหรี่แล้วกลับมาสูบใหม่มีอัตราการเสี่ยงการเสียชีวิต
เพิ่มขึ้น 16 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่กลับมาสูบบุหรี่อีก
นอกจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว หลักฐาน
ความรู้ปัจจุบันพบว่าภาวะน�้ำหนักเกินและอ้วนเป็นอีก
หนึ่งในกลุ่มปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด
รวมทั้งโรคหลอดเลือดสมอง17,22 แต่ในรายงานวิจัยนี้
มิได้ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงน�้ำหนักตัวของผู้ป่วย
โรคสมองขาดเลือดอายุน้อยกับผู้ป่วยอายุมากกว่า 45
ปี อย่ า งไรก็ ต าม การศึ ก ษาในชาวตะวั น ตกพบว่ า
ไม่เป็นกลุ่มปัจจัยท�ำนายอุบัติการณ์โรคสมองขาดเลือด
กลับเป็นซ�้ำ9,13
จากผลการวิจัยนี้ เมื่อพิจารณาจากชนิด และ
จ�ำนวนของปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดที่พบนั้น ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองอายุน้อยกลุ่มนี้มีปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจ
และหลอดเลือดร่วมกันหลายชนิด โดยปัจจัยเสี่ยงที่พบ
มากกว่าผู้ป่วยวัยอื่น ได้แก่ การสูบบุหรี่ และการดื่ม
แอลกอฮอล์ ส่วนความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมัน
คอเลสเตอรอลสูง จะพบมากขึ้นตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้น
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ข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน ไขมันคอเลสเตอรอลสูง การสูบบุหรี่ และ
การดื่มแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองที่อายุน้อย อัตราความชุก และ
จ�ำนวนปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นในผู้ใหญ่วัยกลางคน โดย
ส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป และผู้ป่วย
อายุย่ิงน้อยยิ่งมีการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์
แผนการรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันโรคหลอด
เลื อ ดสมองเป็ น ซ�้ ำ และการป้ อ งกั น โรคหั ว ใจและ
หลอดเลื อ ดชนิ ด อื่ น ในผู ้ ป ่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
อายุ น ้ อ ย จึ ง ควรก� ำ หนดแนวทางปฏิ บั ติ แ ละคู ่ มื อ
การปฏิบัติที่มีรายละเอียดชัดเจนในการระบุปัจจัยเสี่ยง
เช่น แนวทางการประเมินเพื่อวินิจฉัยภาวะความดัน
โลหิตสูง การใช้ค่าน�้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร และ
หรือควบคู่กับค่าฮีโมโกลบินเอวันซีเป็นแนวทางวินิจฉัย
เบาหวาน ใช้ ค ่ า ไขมั น คอเลสเตอรอลร่ ว มกั บ ไขมั น
ชนิดร้ายตัวอืน่ ทัง้ ไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ ไขมันเอชดีแอล
และไขมันแอลดีแอล ส�ำหรับวินิจฉัยภาวะไขมันในเลือด
ผิดปกติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถคัดกรองปัจจัยเสี่ยง
ดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า งแม่ น ย� ำ และระบุ จ� ำ นวนปั จ จั ย เสี่ ย ง
ครบถ้วน รวมทัง้ ก�ำหนดแนวทางการการรักษาพยาบาล
เพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ในผู้ป่วยอายุยิ่งน้อย
จะต้องยิ่งเน้นย�้ำการปรับเปลี่ยนพฤติการรการสูบบุหรี่
และการดื่มแอลกอฮอล์
นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาระบบการส่งต่อ
ข้อมูลความเสีย่ งของผูป้ ว่ ย เพือ่ ให้มกี ารติดตามประเมิน
ผลการรักษาพยาบาล การเฝ้าระวัง และการปรับเปลี่ยน
แผนการรักษาพยาบาลให้สอดคล้องกับชนิดและจ�ำนวน
ของปัจจัยเสี่ยง จะท�ำให้เกิดความต่อเนื่องในการรักษา
พยาบาลทั้งในขณะเข้ารักษาอยู่โรงพยาบาล การมา
ตรวจรักษาติดตามที่โรงพยาบาล และการดูแลต่อเนื่อง
ที่บ้าน
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บทคัดย่อ

ความส�ำคัญ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันอายุน้อย (อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 45 ปี)
มีจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังไม่แพร่หลายมากนัก ผู้ป่วยอายุ
น้อยอาจมีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่แตกต่างจากผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 45 ปี
วัตถุประสงค์ เปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงที่พบในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันอายุน้อยกับผู้ป่วยที่อายุ
มากกว่า 45 ปี
วิธกี ารศึกษา ใช้ขอ้ มูลจากระบบบันทึกข้อมูลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองทีม่ ารักษาในโรงพยาบาลหาดใหญ่
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงกุมภาพันธ์ 2559 ปัจจัยเสี่ยงที่ศึกษาประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยงหลัก 6 ชนิด คือ
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ภาวะหัวใจห้องบนเต้นพลิ้ว ประวัติการเกิดโรคหลอดเลือด
สมอง และโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดอื่น ปัจจัยเสี่ยงรอง 2 ชนิด คือการสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์
เปรียบเทียบอัตราชุกของปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดด้วยสถิติทดสอบ ไคสแควร์ ค่าอัตราส่วนความเสี่ยง (odds
ratio [OR]) และช่วงความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 (95% confidence interval [95%CI])
ผลการวิจัย ผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด 3,133 ราย อายุ 16-85 ปี (ค่าเฉลี่ย 63.7±14.2 ปี) เป็นเพศชาย
1,874 ราย (59.8%) และเป็นผู้ป่วยอายุน้อย 323 ราย (10.3%) ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับโรคหลอดเลือด
สมองในผู้ป่วยอายุน้อย ได้แก่ การสูบบุหรี่ (OR=1.36, 95%CI 1.08-1.71, p=0.010) และการดื่มแอลกอฮอล์
(OR=2.08, 95%CI 1.65-2.63, p<0.001) ปัจจัยเสี่ยงที่พบน้อยกว่าผู้ป่วยอายุมากกว่า 45 ปี ได้แก่
เบาหวาน (OR=0.59, 95%CI 0.44-0.81, p=0.001) ความดันโลหิตสูง (OR=0.39, 95%CI 0.30-0.49,
p<0.001) ไขมันในเลือดสูง (OR=0.46, 95%CI 0.33-0.64, p<0.001) และประวัติเคยเกิดโรคหลอดเลือด
สมอง (OR=0.64, 95%CI 0.41-0.98, p=0.038)
สรุป ผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดอายุน้อยมีปัจจัยเสี่ยงการสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผู้ป่วย
ที่มีอายุมากกว่า 45 ปี การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและการป้องกันการกลับเป็นซ�้ำในผู้ป่วยอายุน้อย
จึ ง ควรให้ ค วามส� ำ คั ญ เป็ น อย่ า งมากในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเสี่ ย งลดการสู บ บุ ห รี่ แ ละลดการดื่ ม
แอลกอฮอล์ ควบคู่กับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ
ค�ำส�ำคัญ: โรคหลอดเลือดสมองในผูใ้ หญ่อายุนอ้ ย, ปัจจัยเสีย่ งโรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคสมองขาดเลือด
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Abstract

Introduction: Stroke was the leading cause of death and
disability in Thailand. Knowledge and awareness of risk
factors for primary prevention of stroke is the best strategy.
Neurological Research Foundation under Royal Patronage in
cooperate with Provincial Electricity Authority develop the
program “Save your life, attention to stroke” for Provincial
Electrical Authority employees and Thai.
Objective: To study risk factors of stroke in Thai population.
Material and Method: Cross-sectional study included
Provincial Electrical Authority employees and Thai population
in 5 provinces within 4 regions during 2017 with questionnaires,
record blood pressure, body weight, height and carotid duplex
ultrasonography to measure intima media thickness of carotid
artery.
Results: All participants were 1,728 cases, Provincial electricity
authority employees 967 cases, Thai population 752 cases,
mean age 56.8 years and 54.8 years, male 64 % and 39.7%
respectively. Body mass index was 25.2, average blood pressure
was 138/83 mmHg. Risk factors of stroke were snoring,
dyslipidemia, alcohol drinking, hypertension, inadequate
exercise, diabetes mellitus, ischemic heart disease and stroke.
Intima media thickness more than 1 mm. were found 4-9.7%
Conclusion: Risk factors of stroke in Provincial electricity
authority employees were snoring, dyslipidemia, alcohol
drinking, hypertension and inadequate exercise. Screening of
intima media thickness was the option to assess risk of stroke.
(J Thai Stroke Soc. 2018; 17 (2): 17-24.)

Key words: risk factor of stroke, carotid duplex ultrasonography
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โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิต
และพิการสูงสุด1 การศึกษาระบาดวิทยาในประเทศไทย
เมื่อ พ.ศ. 2553 พบว่า ความชุกของโรคหลอดเลือด
สมองมี จ� ำ นวน 1,880 รายต่ อ ประชากร 1 แสนคน
ร้อยละ 80เป็นหลอดเลือดสมองตีบและร้อยละ 20 เป็น
หลอดเลือดสมองแตก2 สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
ได้ รั บ ทุ น วิ จั ย จากสภาวิ จั ย แห่ ง ชาติ เ พื่ อ มาศึ ก ษา
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองทัว่ ประเทศ
เมื่อ พ.ศ. 2555 พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องมีผู้ดูแล
ใกล้ชิด ที่มีค่ารักษาพยาบาลทั้งทางตรงและทางอ้อมสูง
เป็นภาระของญาติและงบประมาณของประเทศ3 ทั้งนี้
เพราะประชาชนยังมีความรู้ตระหนักเกี่ยวกับโรคหลอด
เลือดสมองและการควบคุมปัจจัยเสี่ยงไม่ดีพอ มูลนิธิ
วิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมโรคหลอด
เลื อ ดสมองไทย ได้ เ ล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ ของปั ญ หา
ดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ)
จัดโครงการ save your life ใส่ใจหลอดเลือดสมองขึ้น
เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรค
หลอดเลือดสมอง โดย ประธานมูลนิธิฯ นายกสมาคมฯ
และผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ลงนามความร่วมมือ
ในโครงการนี้ และเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557
เป็นต้นมา
ในระยะแรกได้ จั ด งานตามจั ง หวั ด ต่ า งๆทั้ ง
4 ภาคในห้ า งสรรพสิ น ค้ า เป็ น ลั ก ษณะให้ ค วามรู ้ แ ก่
ประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559
เป็นต้นมาโครงการ save your life ใส่ใจหลอดเลือด
สมองได้ ป รั บ เปลี่ ย นกลุ ่ ม เป้ า หมายเป็ น พนั ก งาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็น
ลู ก ค้ า ของ กฟภ. เพื่อยกระดับความรู้ ความเข้าใจ
ให้ ต ระหนั ก ถึ ง อั น ตรายของโรคหลอดเลื อ ดสมอง
รวมทั้ ง การดู แ ลโภชนาการ เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ ป็ น
โรคหลอดเลือดสมองและการตรวจความหนาของผนัง
หลอดเลือดแดงคาโรติดเพื่อการคัดกรองในการป้องกัน
โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง4

วิธีด�ำเนินการ

ปี พ.ศ. 2560 ได้เลือกจังหวัดเป้าหมายในแต่ละ
ภาค ได้ แ ก่ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก, อุ บ ลราชธานี
พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี และ การไฟฟ้าส่วน
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ภูมิภาค ส�ำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมโครงกาย
จะได้รบั การตรวจซักประวัติ เกีย่ วกับปัจจัยเสีย่ งของโรค
หลอดเลือดสมอง ชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน
โลหิตในท่านั่ง หากมีความดันโลหิตสูงเกิน 120/80
มม.ปรอท จะให้นั่งพัก 5 นาที แล้วท�ำการวัดครั้งที่ 2
หากความดันโลหิตยังสูงเกิน 120/80 มม.ปรอท จะให้
นั่งพักอีก 5 นาทีและท�ำการวัดครั้งที่ 3 หากความดัน
โลหิตสูงเกิน 120/80 มม.ปรอท จะลงผลการตรวจ
ทั้ง 3 ครั้ง และตรวจความหนาของผนังหลอดเลือดแดง
คาโรติดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Carotid duplex
ultrasound) และเข้าฟังบรรยายเรือ่ งโรคหลอดเลือดสมอง

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้ อ มู ล จะถู ก บั น ทึ ก ลงในแบบสอบถาม และ
ค�ำนวณค่าเฉลี่ย พิสัยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานส�ำหรับ
ข้อมูลต่อเนื่องและร้อยละส�ำหรับข้อมูลแบบหมวดหมู่
โดยใช้โปรแกรมสถิติ SPSS v. 23

ผลการตรวจ

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,728 รายจาก 4 ภาค
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ (ตารางที่ 1)
พนั ก งาน กฟภ. ที่ เข้ า ร่ ว มโครงการทั้ ง สิ้ น
967 ราย ข้อมูลสามารถวิเคราะห์ได้ 947 ราย มีอายุ
เฉลี่ ย 56.8 ปี เพศชายร้ อ ยละ 64 น�้ ำ หนั ก เฉลี่ ย
68.5 กก. ความดันโลหิตโดยเฉลี่ย 140/84 มม.ปรอท
(ตารางที่ 2) ผู้ใช้ไฟจ�ำนวน 752 ราย มีอายุเฉลี่ย
54.8 ปี เพศชายร้อยละ 39.7 น�้ำหนักเฉลี่ย 65.4 กก.
ความดันโลหิตเฉลี่ย 136/82 มม.ปรอท (ตารางที่ 3)
ปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยทั้งพนักงาน กฟภ.และ
ผู้ใช้ไฟ ได้แก่ ภาวะนอนกรน (ร้อยละ 59.8, 51.2) ไขมัน
ในเลือดสูง (ร้อยละ 47.8, 33.6) การดื่มสุรา (ร้อยละ
38.2, 25.6) ความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 33.7, 27)
ไม่ออกก�ำลังกาย (ร้อยละ 21.9, 23.6) โรคเบาหวาน
(ร้อยละ 15.6, 9.9) สูบบุหรี่ (ร้อยละ 14.8, 8.5) หัวใจ
ขาดเลือด (ร้อยละ 4.6, 2.5) และโรคหลอดเลือดสมอง
(ร้อยละ 1.3, 1.8) ตามล�ำดับ (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนพนักงาน กฟภ.และผู้ใช้ไฟที่เข้าร่วมโครงการจ�ำแนกตามจังหวัด
ภาค

จังหวัด

พนักงาน กฟภ. (คน)

ผู้ใช้ไฟ (คน)

พิษณุโลก

215

185

อุบลราชธานี

175

190

อยุธยา

188

170

สุราษฎร์ธานี

198

209

กรุงเทพฯ

191

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
ส่วนกลาง
รวม

967

754

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยของลักษณะพื้นฐานของพนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลักษณะพื้นฐาน (947 ราย)

ค่าเฉลี่ย

พิสัย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เพศชาย

436

64 %

อายุ (ปี)

56.8

22-78

6.2

น�้ำหนัก กก.

68.5

39-119

12.7

ส่วนสูง ซม.

164

145-190

13.8

ดัชนีมวลกาย

25.3

15.6-42.6

3.9

ความดันโลหิตบน (มม.ปรอท)

140

65-240

21

ความดันโลหิตล่าง (มม.ปรอท)

84

48-158

11.6

ค่าเฉลี่ย

พิสัย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เพศชาย

299

39.7%

อายุ (ปี)

54.8

24-88

11.5

น�้ำหนัก กก.

65.4

35-130

12.4

ส่วนสูง ซม.

161

137-187

8.0

ดัชนีมวลกาย

25.1

14.6-42.9

3.9

ความดันโลหิตบน (มม.ปรอท)

136

89-217

20

ความดันโลหิตล่าง (มม.ปรอท)

82

41-81.5

12.4

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยของลักษณะพื้นฐานของผู้ใช้ไฟ
ลักษณะพื้นฐาน (752 ราย)
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยในพนักงาน กฟภ.และ ผู้ใช้ไฟ
ปัจจัยเสี่ยง

จ�ำนวน (947 ราย)

ร้อยละ

ผู้ใช้ไฟ (752 ราย)

ร้อยละ

นอนกรน

566

59.8

386

51.2

ไขมันในเลือดสูง

453

47.8

253

33.6

ดื่มสุรา

362

38.2

139

25.6

ความดันโลหิตสูง

319

33.7

205

27

ไม่ออกก�ำลังกาย

207

21.9

178

23.6

เบาหวาน

148

15.6

75

9.9

สูบบุหรี่

140

14.8

64

8.5

หัวใจขาดเลือด

44

4.6

19

2.5

หลอดเลือดสมอง

12

1.3

14

1.8

ตารางที่ 5 ความดันโลหิตระยะต่างๆของ พนักงาน กฟภ.และผู้ใช้ไฟ
ระยะ
ปกติ

ความดันโลหิตบน ความดันโลหิตล่าง พนักงาน กฟภ.
(มม.ปรอท)
(มม.ปรอท)
(คน) (%)

ผู้ใช้ไฟ
(คน) (%)

<120

<80

362(38.2)

161(21.3)

ก่อนเป็นความดันโลหิตสูง

120-139

80-69

266(28)

287(37.2)

ความดันโลหิตสูง เกรด 1

140-159

90-99

235(24.8)

214(28.4)

ความดันโลหิตสูง เกรด 2

>160

>100

84(8.8)

92(12.1)

ตารางที่ 6 ภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วนของ พนักงาน กฟภ.และผู้ใช้ไฟ
ดัชนีมวลกาย

การแปลผล

พนักงาน กฟภ.(คน)(%)

ผู้ใช้ไฟ (คน)(%)

18.5-22.9

ปกติ
ผู้ชาย 22-23
ผู้หญิง 19-20

257(27.1)

229(30.4)

23-24.9

น�้ำหนักเกิน

195(20.6)

165(21.8)

โรคอ้วน

495(52.3)

360(47.8)

> 25
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ความดั น โลหิ ต สู ง ตามนิ ย ามของ joint
national committee (JNC) ครั้งที่ 8 สามารถจ�ำแนก
พนักงาน กฟภ.และผู้ใช้ไฟ เป็นความดันโลหิตชนิด
ต่ า งๆ พบว่ า พนั ก งาน กฟภ.มี ค วามดั น โลหิ ต สู ง
ร้อยละ 33.6 ผู้ใช้ไฟ มีความดันโลหิตสูง ร้อยละ 40.5
ภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน พบว่าพนักงาน
กฟภ. มีภาวะน�้ำหนักเกิน ร้อยละ 20.6 และโรคอ้วน
ร้อยละ 52.3 ผู้ใช้ไฟ มีภาวะน�้ำหนักเกินร้อยละ 21.8
และโรคอ้วนร้อยละ 47.8

ปัจจัยเสีย่ งทีพ่ บร่วมกัน พนักงาน กฟภ.มีปจั จัย
เสี่ยงร่วมกันตั้งแต่ 2-4 ปัจจัยเป็นส่วนใหญ่ (รูปที่ 1)
เช่นเดียวกับผู้ใช้ไฟ (รูปที่ 2)
การตรวจความหนาของหลอดเลื อ ดแดง
คาโรติ ด ใน 5 จั ง หวั ด พบว่ า จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
พบความหนาของผนั ง หลอดเลื อ ดแดงคาโรติ ด มี
ความหนามากกว่า1 มม.ของพนักงาน กฟภ.ร้อยละ
9.7และผู ้ ใช้ ไ ฟ ร้ อ ยละ 7.1 ซึ่ ง สู ง กว่ า จั ง หวั ด อื่ น
ส่วนพนักงาน กฟภ. ส่วนกลางพบร้อยละ 8.6 เท่านั้น

รูปที่ 1 กราฟแท่งแสดงจ�ำนวนปัจจัยที่พบร่วมกันของพนักงาน กฟภ. จ�ำแนกตามจังหวัด

รูปที่ 2 กราฟแท่ง แสดงจ�ำนวนปัจจัยที่พบร่วมกันของผู้ใช้ไฟ จ�ำแนกตามจังหวัด
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ตารางที่ 5 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของพนักงาน กฟภ.และ ผู้ใช้ไฟ ที่มีความหนาของผนังหลอดเลือดแดงคาโรติด
มากกว่า 1 มม.
จังหวัด

พนักงาน กฟภ.(คน)(%)

ผู้ใช้ไฟ (คน)(%)

พิษณุโลก

15(6)

8(4)

อุบลราชธานี

7(4)

9(4.7)

อยุธยา

9(4.7)

11(6.4)

สุราษฎร์ธานี

18(9.7)

15(7.1)

กรุงเทพ

16(8.6)

วิจารณ์

จากการศึ ก ษาระบาดวิ ท ยาโรคหลอดเลื อ ด
สมองในประเทศไทย5 พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญของ
โรคหลอดเลือดสมองได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
และไขมันในเลือดสูง และจากการส�ำรวจของกระทรวง
สาธารณสุข6 พบว่าการสูบบุหรี่ เป็นปัจจัยเสี่ยงของ
โรคหลอดเลือดสมอง โครงการ save your life ใส่ใจ
หลอดเลือดสมอง ปี พ.ศ. 2560 ท�ำการรณรงค์ป้องกัน
โรคหลอดเลือดสมองใน 5 จังหวัดมีพนักงาน กฟภ.เข้า
ร่วมโครงการ 947 รายและ ผู้ใช้ไฟ 754 ราย พบว่า
มีปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยได้แก่ ภาวะนอนกรน ความดัน
โลหิตสูง ภาวะน�ำ้ หนักเกินและโรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง
การไม่ อ อกก� ำ ลั ง กาย นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ผู ้ ที่ เ ป็ น
ความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่
ในเกณฑ์ปกติได้เพียงร้อยละ 20 และมีอีกจ�ำนวนมาก
ร้ อ ยละ 78 ที่ ไ ม่ เ คยทราบว่ า เป็ น ความดั น โลหิ ต สู ง
มาก่อน เช่นเดียวกับผู้ใช้ไฟ ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง
สามารถควบคุ ม ให้ ป กติ ไ ด้ ร ้ อ ยละ 27 เท่ า นั้ น ทั้ ง
พนักงาน กฟภ.และผู้ใช้ไฟ มีปัจจัยเสี่ยงร่วมกันตั้งแต่
2-4 ชนิดเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นการศึกษาแรก
ที่ ท� ำ การตรวจความหนาของผนั ง หลอดเลื อ ดแดง
คาโรติดในประชาชนทั่วไป พบว่าพนักงาน กฟภ.ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความผิดปกติสูงถึงร้อยละ 9.7
และในส่ ว นกลางพบร้ อ ยละ 8.6 จึ ง ควรมี ม าตรการ
เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพของพนั ก งาน กฟภ.ในการควบคุ ม
ปั จ จั ย เสี่ ย งของโรคหลอดเลื อ ด เพราะในอนาคตมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจสูง
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สรุป

ข้อมูลส่วนบุคคลจากโครงการ save your life
ใส่ใจหลอดเลือดสมองของพนักงาน กฟภ.สามารถใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนรณรงค์และสร้างความตระหนัก
เพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะมีผลต่อ
ตัวเองและครอบครัวทั้งด้านความพิการและค่ารักษา
พยาบาลทีจ่ ะเกิดขึน้ การป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือด
จะท�ำให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีบุคลากรที่มีคุณภาพ
และสามารถประหยั ด ค่ า ใช้ จ ่ า ยเกี่ ย วกั บ การรั ก ษา
พยาบาลพนักงาน ซึ่งจะท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
มูลนิธวิ จิ ยั ประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมโรค
หลอดเลือดสมองไทยในการรณรงค์เพือ่ ลดอัตราการเกิด
โรคหลอดเลือดสมองในคนไทย

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้สนับสนุน โครงการ save
your life ใส่ใจโรคหลอดเลือดสมองได้แก่ นาย น�ำชัย
หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยประสาท
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ แ ละกรรมการบริ ห ารมู ล นิ ธิ ฯ
นาย เสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่ วน
ภูมิภาค นาย สมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการ กิจการ
สังคมและสิ่งแวดล้อม นาง จุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร
ผู้ช่วยผู้ว่าการ กิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม นาง บังอร
จงเจียมจิตต์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
นาง บุษกร ตรีศักดิ์ชาติ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานผู้ว่าการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นาย บรรจง ลายมะนะตา รอง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม นาย สมร กานะ

เกศ ผู้ช่วยฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม นางสาว พรพรรณ
พุ่มพันธ์ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รอ.หญิง
ณั ฐ ฏพั ช ร์ นิ ธิ นั น ทน์ พยาบาลระดั บ 9 กองสถาน
พยาบาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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บทคัดย่อ

บทน�ำ โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตและพิการสูงสุดในประเทศไทย การให้ความรู้แก่
ประชาชนเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายของโรคหลอดเลือดสมองและปัจจัยเสี่ยงจึงจะสามารถลด
อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในประชากรไทย มูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้ร่วมกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดท�ำโครงการ save your life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง เพื่อรณรงค์และให้ความรู้กับ
พนักงานและประชาชนทั่วไป
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองของประชากรไทย
วัสดุและวิธวี จิ ยั การศึกษาแบบตัดขวางในพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคและประชาชนทัว่ ไป ใน 5 จังหวัด
4 ภาคในปี พ.ศ. 2560 โดยใช้แบบสอบถาม การวัดความดันโลหิต ชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูง และตรวจ
ความหนาของผนังหลอดเลือดแดงคาโรติดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ผลการศึกษา จ�ำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,728 ราย เป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 967 ราย
และประชาชนทั่วไป 752 ราย อายุเฉลี่ย 56.8 ปีและ 54.8 ปี อายุเฉลี่ย 56.8 และ 54.8 ปี เพศชายร้อยละ
64 และ 39.7 ตามล�ำดับ ดัชนีมวลกาย 25.2 ความดันโลหิตเฉลี่ย 138/83 มม.ปรอท ปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อย
ได้แก่ นอนกรน ไขมันในเลือดสูง ดื่มสุรา ความดันโลหิตสูง ไม่ออกก�ำลังกาย เบาหวาน สูบบุหรี่ โรคหัวใจ
ขาดเลือด และเคยมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ที่มีผนังหลอดเลือดแดงคาโรติดหนาเกิน 1 มม.พบ
ตั้งแต่ร้อยละ 4-9.7
สรุป ปัจจัยเสีย่ งของโรคหลอดเลือดสมองในพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคและประชากรไทยจากโครงการ
save your life ใส่ใจหลอดเลือดสมองที่พบบ่อยได้แก่ นอนกรน ไขมันในเลือดสูง ดื่มสุรา ความดันโลหิตสูง
ไม่ออกก�ำลังกาย และการตรวจความหนาของหลอดเลือดแดงคาโรติดเป็นทางเลือกส�ำหรับตรวจคัดกรอง
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง การตรวจหลอดเลือดแดงคาโรติดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
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How to take care of patients with stroke
พ.ต.หญิงสุดธิดา ฤทธิธาดา
ร.อ.หญิงฉัตรสุดา ธาระพุฒ
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Abstract

Cerebrovascular disease either ischemic or hemorrhagic
stroke cause disturbance of cerebral blood flow leading brain
dysfunction and mostly affects motor or sensory symptoms.
The objectives of Stroke Care are patients’ rehabilitation to
maximize activities of daily living (ADL) function and giving
caregiver confidence in caring safely.
Role of caregivers and family is encouraging patients
to self-care in ADL as much as they can. Applying some
signs or symbols for those with communication barrier
helps identifying patient needs. Nonetheless, prevention of
complications such as aspirated pneumonia, pressure ulcer,
stiff joint etc. and home environment resetting are important
factors to promote functional recovery. Some patients suffer
from depression and personality disorder after stroke.
Health care team plays important roles in providing medical
advice and emotional support to patients and caregivers.
(J Thai Stroke Soc. 2018; 17 (2): 25-40.)

Keywords: Stroke care
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การเกิดอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง2

เส้นเลือดในสมองแตกตีบหรือตันท�ำให้สมอง
ขาดเลือดไปหล่อเลีย้ งส่งผลให้สมองตายหรือไม่สามารถ
ท�ำหน้าที่ได้ตามปกติและอวัยวะที่สมองส่วนดังกล่าว
ควบคุมหยุดท�ำงานหรือสูญเสียสมรรถภาพเกิดอาการ
อ่อนแรงหรือการรับความรู้สึกผิดปกติ

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง4,5

1. ความดันโลหิตสูง ท�ำให้หลอดเลือดเสื่อม
เนื่องจากแรงดันเลือดที่ออกมาจากหัวใจมีแรงดันสูงขึ้น
ท�ำให้ผนังหลอดเลือดเสื่อมเร็ว ขาดความยืดหยุ่นและ
แตกเปราะง่าย พบว่ากว่าร้อยละ 35 - 73 ของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองมีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมด้วย
2. เบาหวาน เป็นปัจจัยส�ำคัญรองมาจากภาวะ
ความดันโลหิตสูง
3. ความอ้วน ผู้ที่มีนํ้าหนักตัวมาก มีโอกาส
เป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูง หรืออาจเป็นไปได้
ทั้ง 2 อย่าง
4. ไขมันในเลือดสูง ท�ำให้ผนังเส้นเลือดแดงไม่
ยืดหยุ่นเกิดการตีบตันง่าย เลือดจึงไหลผ่านไปเลี้ยง
อวัยวะต่างๆได้น้อย ถ้าเกิดกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยง
สมองจะท�ำให้สมองขาดเลือดและเป็นอัมพาตในที่สุด
5. การสูบบุหรี่และดื่มสุรา การดื่มสุราจะท�ำให้
หลอดเลือดเปราะหรือเลือดออกง่าย เช่นเดียวกับผู้ที่
สู บ บุ ห รี่ แ ละจะพบว่ า ผู ้ ที่ สู บ บุ ห รี่ มี อั ต ราการเกิ ด โรค
หลอดเลือดสมองมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่
6. ความเข้มข้นของเลือด ถ้ามีฮีโมโกลบินสูง
กว่าปกติก็มีโอกาสท�ำให้เลือดหนืดรวมตัวเป็นลิ่มเลือด
ไปอุดตันท�ำให้สมองขาดเลือด
7. โรคหัวใจ ได้แก่ โรคหัวใจวาย โรคเกี่ยวกับ
ลิ้นหัวใจ
8. ยาต่างๆ ได้แก่ สตรีที่รับประทานยาคุม
ก�ำเนิดร่วมกับเป็นความดันโลหิตสูง
9. อายุที่มากขึ้น มีความสัมพันธ์ต่อการเสื่อม
ของหลอดเลือด
10. การด�ำเนินชีวิต บุคคลที่ด�ำเนินชีวิตด้วย
ความเครียดไม่รู้จักผ่อนคลาย ภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ลดลงท�ำให้เจ็บป่วยง่าย กล้ามเนื้อ ข้อต่างๆของร่างกาย
รวมถึงหลอดเลือดก็พลอยเสื่อมเร็วขึ้นด้วย
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การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน 1,3,5

บทบาทหน้าทีข่ องญาติ/ผูด้ แู ลและครอบครัว
กระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยท�ำกิจวัตรประจ�ำวันด้วยตัวเอง
ให้มากที่สุดเท่าที่ผู้ป่วยสามารถท�ำได้ เช่น แปรงฟัน
อาบนํ้า แต่งตัว หวีผม รับประทานอาหารด้วยตนเอง
การลุกนั่ง การขับถ่าย โดยญาติอาจคอยช่วยเหลือเป็น
กรณีไป การกระตุ้นให้ผู้ป่วยท�ำกิจวัตรประจ�ำวันด้วย
ตนเองจะท�ำให้ผู้ป่วยฟื้นได้เร็วขึ้น
ญาติ/ผู้ดูแล
ควรให้ ก� ำ ลั ง ใจและส่ ง เสริ ม ผู ้ ป ่ ว ยให้ เ กิ ด
ความเชือ่ มัน่ ในตนเองการกระตุน้ ผูป้ ว่ ยไม่ให้ลมื ร่างกาย
ข้างที่อ่อนแรง โดย จัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้ไว้ข้างที่
อ่อนแรง การพูดกระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยไม่ลมื ยืน่ สิง่ ของให้หรือ
การป้อนข้าวควรเข้าข้างที่อ่อนแรง
กระตุ้นการรับรู้ บุคคล วันเวลา สถานที่ และ
สังคม โดยจัดให้มีนาฬิกา ปฏิทิน รูปภาพ โทรทัศน์
ให้ผู้ป่วยดู ให้ญาติหรือผู้ดูแลช่วยบอกถาม พูด คุ ย
ให้ผู้ป่วยพูดคุยกับลูกหลาน ญาติพี่น้อง เพื่อนๆ หรือ
ผู้คุ้นเคย
ครอบครัวให้ความรัก ความใส่ใจเข้าใจปัญหา
ของผู ้ ป ่ ว ย กระตุ ้ น ให้ ผู ้ ป ่ ว ยร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ใน
ครอบครั ว เท่ า ที่ ท� ำ ได้ อ ย่ า งสมํ่ า เสมอ ไม่ ป ล่ อ ยให้
ผู้ป่วยนอนอยู่แต่บนเตียง เช่น พาผู้ป่วยไปเดินเล่น
ออกก�ำลังกาย ออกนอกบ้านไปสถานที่ต่างๆ บางราย
อาจต้องให้มีส่วนร่วมรับรู้ในกิจการงาน ตลอดจนสังคม
สมาคมที่เคยท�ำมาก่อนบ้างตามความเหมาะสม
ผูป้ ว่ ยอาจมีความต้องการทางเพศเปลีย่ นแปลง
ไป ซึง่ ผูด้ แู ลโดยเฉพาะสามีหรือภรรยา ควรท�ำความเข้าใจ
และปลอบโยนเป็นก�ำลังใจให้ผู้ป่วย
ควรมี ก ารหมุ น เวี ย นผู ้ ดู แ ล กรณี ผู ้ ป ่ ว ยช่ ว ย
เหลือตนเองไม่ได้ เนื่องจากต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเป็น
เวลานาน
การรับประทานยาโรคหลอดเลือดสมองตาม
แผนการรักษาของแพทย์ เช่น ยาละลายลิม่ เลือด ยาต้าน
การแข็งตัวของเลือด โดยรับประทานอย่างเคร่งครัด และ
ควรสังเกตอาการข้างเคียงของยา เช่น การมีเลือดออก
ง่าย เบือ่ อาหาร คลืน่ ไส้ อาเจียน ท้องเสีย และการระคาย
เคืองกระเพาะอาหาร

การรั บ ประทานยาที่ ใช้ ใ นการควบคุ ม ปั จ จั ย
เสี่ยงหรือยาที่รักษาโรคที่เกิดร่วมตามแพทย์สั่ง เช่น
ยาลดความดันโลหิตสูง ยาโรคหัวใจ ยาลดไขมันในเลือด
ยาเบาหวานเป็นต้น
มาพบแพทย์ตามนัด หากมีอาการผิดปกติให้
มาพบแพทย์ก่อนวันนัด เช่น แขน-ขาอ่อนแรง หรือชา
มากขึ้น ง่วงซึม สับสนมากขึ้น พูดไม่ได้ ไม่เข้าใจค�ำพูด
มากขึ้น มีไข้ติดต่อกันเกิน 3 วัน ปัสสาวะบ่อยกลั้น
ปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะขุ่น มีกลิ่นเหม็น เป็นต้น
กรณี ที่ ต ้ อ งได้ รั บ การดู แ ลต่ อ เนื่ อ งที่ บ ้ า น
ให้ ติ ด ต่ อ สถานบริ ก ารใกล้ บ ้ า น เช่ น โรงพยาบาล
สถานี อ นามั ย หรื อ ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ตามสิ ท ธิ
การรักษาของผู้ป่วย
หากมี ป ั ญ หาในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยควรปรึ ก ษา
ทีมสุขภาพ

การสือ่ สารกับผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง (รูปที่ 1)

ผู้ป่วยอาจมีปัญหาการสื่อสาร เช่น ฟังค�ำพูด
ไม่เข้าใจ พูดไม่ชัด พูดไม่ได้ ท�ำให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมานใจ
หงุดหงิด ท้อแท้ ญาติควรท�ำความเข้าใจปัญหาของ
ผู ้ ป ่ ว ย มี ค วามใจเย็ น และอดทนที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ
อาจให้ผู้ป่วยใช้วิธีสื่อสารอื่นๆทดแทน เช่น การเขียน
การอ่าน การชี้รูปภาพ สัญลักษณ์ที่สื่อความต้องการ
หรือความหมายแทนค�ำพูด

การดูแลกิจวัตรประจ�ำวัน

กิจวัตรประจ�ำวัน หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่
บุคคลกระท�ำเป็นประจ�ำในแต่ละวัน เริ่มตั้งแต่ตื่นนอน
จนถึงเข้านอน ซึ่งผู้ป่วยที่อ่อนแรงครึ่งซีกต้องเรียนรู้
การท�ำกิจวัตรประจ�ำวันต่างๆ เหล่านี้ด้วยตนเองเพื่อให้
เกิดความภาคภูมิใจและไม่เป็นภาระของผู้อื่น

การอาบน�้ำ

ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี อ าการอ่ อ นแรงเล็ ก น้ อ ยสามารถ
อาบน�ำ้ ได้ตามปกติ ข้อควรระวัง คือ การลืน่ ล้มในห้องน�ำ้
ดั ง นั้ น ควรจั ด ให้ ผู ้ ป ่ ว ยนั่ ง อาบน�้ ำ บนเก้ า อี้ มี บ ริ เวณ
สะดวกในการจับอุปกรณ์อาบน�้ำ เช่น สบู่ ผ้าเช็ดตัว
เป็นต้น โดยควรมีญาติอยู่ใกล้ชิดขณะอาบน�้ำด้วย

การเช็ดตัวในรายที่ผู้ป่วยไม่สามารถอาบนํ้าได้

1. ปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศขณะเช็ดตัว
2. น�ำกะละมังและเครื่องใช้ต่างๆ มาวางที่โต๊ะ
ข้างเตียงผู้ป่วย
3. เลื่อนตัวผู้ป่วยให้ชิดริมเตียงข้างที่ผู้ดูแล
ยืนอยู่ หนุนหมอน หรือไขเตียงให้ศีรษะสูงจากพื้นเตียง
ประมาณ 1 ฟุต คลุมผ้าเช็ดตัวที่หน้าอก ให้ผู ้ ป ่ วย
ท�ำความสะอาดปากและฟัน แต่ถ้าผู้ป่วยท�ำเองไม่ได้
ให้ท�ำความสะอาดปากและฟันให้
4. ถอดเสื้อผ้าผู้ป่วยออก ใช้ผ้าเช็ดตัวปิดแทน

รูปที่ 1 การสื่อสารกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke unit)
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เปิดเฉพาะส่วนที่จะเช็ดเท่านั้น
5. ใช้ผ้าชุบนํ้าบิดพอหมาด เช็ดให้ทั่วใบหน้า
หู จมูก คอ และใช้ผ้าอีกผืนชุบนํ้าพอหมาด ฟอกสบู่
เช็ดให้ทั่วและเช็ดด้วยนํ้าจนสะอาดและซับให้แห้ง
6. เช็ดช่วงอกและหน้าท้องด้วยวิธีเดียวกัน
จนสะอาด ซับให้แห้งแล้วเปลี่ยนนํ้า
7. เช็ดแขนด้านที่อยู่ไกลตัวก่อน ด้วยสบู่และ
เช็ดด้วยนํ้าจนสะอาด ซับให้แห้ง
8. ย้ า ยมาเช็ ด แขนข้ า งที่ อ ยู ่ ใ กล้ ตั ว ด้ ว ยวิ ธี
เดียวกัน เสร็จแล้วแช่มือในกะละมัง ฟอกและล้างมือ
ให้สะอาด ซับให้แห้ง แล้วเปลี่ยนนํ้า
9. เช็ดขาด้านที่อยู่ไกลตัวก่อน แล้วจึงเช็ดข้าง
ที่อยู่ใกล้ตัวด้วยวิธีเดียวกัน เสร็จแล้วแช่เท้าในกะละมัง
ฟอกและล้างเท้าให้สะอาดซับให้แห้งแล้วเปลี่ยนนํ้า
10. ผู้ดูแลเดินกลับไปด้านตรงข้าม พลิกตะแคง
ตัวผู้ป่วยโดยหันหน้าเข้าหาผู้ดูแล ใช้ผ้าเช็ดตัวปูแนบ
หลังผู้ป่วยจนถึงคอ เพื่อป้องกันการเปียกนํ้า เช็ดหลัง
จนถึงคอด้วยนํ้าสบู่เช็ดตามด้วยนํ้าสะอาด ซับให้แห้ง
เสร็จแล้วทาแป้ง และควรนวดหลังให้ผู้ป่วยเพื่อช่วย
การไหลเวียนเลือดและป้องกันการเกิดแผลกดทับ
11. ให้ผู้ป่วยนอนหงายและทาแป้ง ใส่เสื้อและ
กางเกง หวีผมให้เรียบร้อย
12. จัดให้ผู้ป่วยนอนในท่าที่สบาย

ให้แห้ง

13. น�ำเครื่องใช้ไปท�ำความสะอาดและผึ่งแดด

14. ถ้าเล็บมือ เล็บเท้ายาว ควรตัดเล็บหลังจาก
เช็ดตัวเสร็จแล้ว
*หมายเหตุ ควรให้ ผู ้ ป ่ ว ยถ่ า ยอุ จ จาระหรื อ
ปัสสาวะก่อนเช็ดตัวหรืออาบนํ้าเพื่อความสะดวกและจะ
ได้ไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้ง

การดูแลในการรับประทานอาหาร (รูปที่ 2)

จั ด อาหารให้ เ หมาะสมกั บ โรค ตามแต่
โรคประจ� ำ ตั ว ของผู ้ ป ่ ว ยแต่ ล ะราย เช่ น เบาหวาน
ไขมันสูงในเลือด ความดันโลหิตสูง
จั ด เวลาให้ ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ การพั ก ผ่ อ นก่ อ น
รับประทานอาหาร ลดสิ่งกระตุ้นขณะรับประทาน เช่น
ไม่ดูทีวี เพราะจะท�ำให้ความสนใจในการรับประทาน
อาหารลดลง จัดวางอาหารให้อยู่ในลานสายตาที่ผู้ป่วย
มองเห็นได้ ให้เวลาในการรับประทานไม่ควรเร่งผู้ป่วย
จัดท่าให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่ง หรือนอนศีรษะสูง
ก้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย ขณะรับประทานอาหารที่มี
ลักษณะเป็นเส้น ชิ้นยาวใหญ่ ควรตัดหรือหั่นให้ชิ้นเล็ก
ควรดูแลรักษาความสะอาดปากฟัน ผู้ป่วยที่มีปัญหา
กลืนล�ำบาก ส�ำลักควรเลือกอาหารที่กลืนง่ายที่สุดโดย
ให้เริ่มอาหารบด หรือ ปั่นข้น เช่น มันบด โยเกิร์ต

รูปที่ 2 การดูแลผู้ป่วยรับประทานอาหาร (stroke unit)
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ต่อมาลองให้อาหารอ่อนข้น เช่น โจ๊ก ข้าวสวยนิ่มๆ
จนสามารถกลืนได้ดี จึงให้อาหารธรรมดา เช่น ข้าวสวย
ผักต้ม ผลไม้สุก จนสามารถรับประทานที่เป็นนํ้าได้
เช่น นํ้า นม นํ้าผลไม้
หลั ง รั บ ประทานอาหารให้ ผู ้ ป ่ ว ยดื่ ม นํ้า ตาม
ทุกครั้ง อาจใช้หลอดดูด หรือใช้ช้อนป้อนให้ดื่มทีละน้อย
แต่บ่อยครั้ง แปรงฟัน บ้วนปาก ล้างเศษอาหารที่เหลือ
ค้างในกระพุ้งแก้มด้านที่อ่อนแรงออกให้หมดทุกครั้ง
หลังรับประทานอาหาร

การดูแลสุขภาพช่องปาก

หากผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ก็ให้
แปรงฟันได้ตามปกติ หรือช่วยเหลือตามสภาพผู้ป่วย
ส่วนผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวควรใช้ผ้าก๊อสชุบน�้ำยาบ้วนปาก
หรือน�้ำเกลือเช็ดท�ำความสะอาด

การดูแลระบบทางเดินหายใจ

ในกรณีผู้ป่วยที่มีเสมหะและไม่สามารถไอหรือ
ขับเสมหะออกเองได้ หรือผู้ป่วยที่เจาะคอนั้น จ�ำเป็นจะ
ต้องช่วยดูดเสมหะให้
วิธีการดูดเสมหะ (รูปที่ 3)
1. บอกผู้ป่วย
2. จัดท่าทีส่ ะดวก เช่น เงยหน้าขึน้ เหยียดคอตรง

70%

3. ล้างมือให้สะอาด
4. เช็ดปลายท่อหายใจด้วยส�ำลีชุบแอลกอฮอล์

5. เปิ ด เครื่ อ งดู ด เสมหะใช้ แ รง 100-120
มม.ปรอท (แบบติดฝาผนัง) หรือ 10-15 มม.ปรอท (แบบ
เคลื่อนที่) การใช้แรงมากเกินไปอาจท�ำให้เลือดออกได้
6. ใส่ถุงมือหยิบสายดูดเสมหะ สวมตรงรอยต่อ
ระวังไม่ให้ปลายสายสัมผัสกับส่วนใดๆ เพราะจะน�ำเชื้อ
เข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย
7.สอดสายดูดเสมหะเข้าไปในท่อหายใจ ขณะ
สอดสายยังไม่ดูดเสมหะ
8. เมื่อใส่สายยางเข้าในต�ำแหน่งที่จะดูดแล้วจึง
ดูดเสมหะแล้วค่อยๆหมุนสายยางเป็นวงกลมพร้อมกับ
ดึงสายออกช้าๆ ไม่ควรดูดนานเกิน 15 วินาที และพัก
ดูดเสมหะ 20-30 วินาที จึงดูซ�้ำจนโล่ง
9. ปิดเครื่องดูดเสมหะแล้วปลดสายยางลงใน
น�้ำยาฆ่าเชื้อโรคพร้อมถุงมือ หรือทิ้งลงถังขยะหากใช้
แบบครั้งเดียว
10. เช็ดปลายตัวต่อด้วยส�ำลีชุบแอลกอฮอล์
70%
11. ควรเปลี่ยนขวดที่ใช้เก็บเสมหะในเครื่องดูด
เสมหะ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

รูปที่ 3 การดูดเสมหะ (stroke unit)
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การท�ำแผลเจาะคอ (รูปที่ 4)
1. ล้างมือให้สะอาด
2. แกะชุดท�ำแผล
3. ใช้คีมคีบส�ำลีชุบน�้ำเกลือ เช็ดโดยรอบแผล
4. ใช้ผ้าก็อซพับครึ่ง 2 แผ่นปิดรอบแผล

อาหารส�ำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

- หลี ก เลี่ ย งอาหารที่ มี ค อเลสเตอรอลและ
ไขมันสูง ได้แก่ เนื้อสัตว์ติดมัน มันหมู หนังเป็ดหนังไก่
ไข่แดงและอาหารทะเล
- รับประทานอาหารที่มีไขมันต�่ำ รับประทาน
เนื้อสัตว์ไม่ติดมันเช่นเนื้อปลาเป็นอาหารที่มีไขมันต�่ำ
กว่าเนื้อหมู เนื้อวัว
- รับประทานอาหารที่มีกากใย เช่น ข้าวกล้อง
ข้าวซ้อมมือ ผัก ผลไม้ เพื่อช่วยในการขับถ่ายและ
ช่วยให้ร่างกายดูดซึมไขมันลดลง
- ในการปรุงอาหารควรใช้นำ�้ มันพืช เช่น น�ำ้ มัน
ถั่วเหลือง น�้ำมันร�ำข้าว แทนน�้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวสูง
เช่น น�้ำมันที่ได้จากสัตว์
- หลีกเลี่ยงอาหารประเภททอด ขนมหวาน
ต่างๆ ครีม เนย กะทิ
- หลีกเลี่ยงอาหารที่มีเกลือโซเดียม อาหาร
จ�ำพวก กุ้งแห้ง ปลาเค็ม เนื้อเค็ม กะปิ อาหารหมักดอง
และหลีกเลี่ยงการเติมเกลือหรือสารปรุงรสต่างๆ ใน
อาหาร น�้ำปลา ซีอิ้ว ซอส ผงชูรส หลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือจ�ำพวกชา หรือกาแฟ

รูปที่ 4 แผลเจาะคอ (stroke unit)
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การให้อาหารทางสายยาง (รูปที่ 5 )
กรณีผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานอาหารได้
หรือมีปัญหาการกลืน จ�ำเป็นต้องใส่สายยางให้อาหาร
วิธีการให้อาหาร
1. จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าศีรษะสูงหรือกึ่งนั่งกึ่ง
นอน เพื่อป้องกันการส�ำลัก
2. ล้างมือให้สะอาด
3. เช็ดปลายสายด้วยส�ำลีชุบ 70% แอลกอฮอล์
4. ตรวจสอบต�ำแหน่งสายและอาหารที่ค้างใน
กระเพาะอาหาร โดยต่อปลายสายเข้ากับกระบอกให้
อาหาร ทดสอบดูว่าสายอยู่ในกระเพาะอาหาร หรือมี
อาหารเหลื อ ค้ า งหรื อ ไม่ ดู ด เอาอาหารที่ ค ้ า งเก่ า ใน
กระเพาะอาหารออกถ้ามากกว่า100 ซีซี ให้ดันกลับ
เข้าไปช้าๆ และเลื่อนเวลาให้อาหารออกไป หรืออาจ
ต้องงดอาหารมื้อนั้น แต่ถ้ามีอาหารไม่เกิน 70 ซีซี
ให้ดันกลับช้าๆ และให้อาหารต่อได้
5. การให้อาหาร ยา และนํ้า ต่อปลายสายเข้า
กับกระบอกให้อาหาร เทอาหารเหลวลงช้าๆ ยกกระบอก
อาหารสูงจากตัวผู้ป่วยประมาณ 50 ซีซี คอยเติมอาหาร
เรื่อยๆ เพื่อป้องกันอากาศเข้าไปในกระเพาะอาหาร
เตรียมยาหลังอาหารให้พร้อมโดยบดให้ละเอียด ให้ยา
หลังอาหารและให้นํ้าตามประมาณ 50 ซีซี เพื่อเป็น
การล้างสายให้สะอาด หลังให้อาหารเสร็จยกสายยางให้
สูงขึ้นเพื่อไม่ให้อาหารไหลย้อนออกมาคาสาย ใช้จุกปิด
สาย เช็ดสาย ให้สะอาด

รูปที่ 5 การให้อาหารสายยาง (stroke unit)

6. หลังให้อาหาร ปิดจุกสายให้อาหารให้แน่น
จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าหัวสูง 30 องศา นาน 30 - 60 นาที
7. เก็บข้าวของเครื่องใช้ ล้างท�ำความสะอาด
**เวลาที่เหมาะสมในการให้อาหารทางสายยาง
ได้แก่ เวลา 06.00 น. 12.00 น.18.00 น. และ 24.00 น.

ข้อควรระวังในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน2,3,6

จากการให้อาหารทางสายยาง
- ญาติ/ผู้ดูแล จะต้องได้รับการฝึกท�ำอาหาร
เหลว และวิ ธี ก ารให้ อ าหารจนช� ำ นาญจากบุ ค ลากร
ทางการแพทย์
- ล้ า งมื อ ให้ ส ะอาดก่ อ นและหลั ง ให้ อ าหาร
ทุกครั้ง
- การใส่ ส ายยางให้ อ าหารต้ อ งกระท� ำ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ โดยแพทย์และพยาบาลเท่านั้น
- ต้องทดสอบต�ำแหน่งของสายยางทุกครั้ง
เพื่อป้องกันการส�ำลักลงปอดขณะให้อาหารถ้าผู้ป่วยไอ
หรือส�ำลักให้หยุดทันที ถ้าหยุดไอให้ลองให้อาหารต่อ
ถ้ า ยั ง ไออยู ่ ใ ห้ ห ยุ ด ให้ อ าหารและปรึ ก ษาบุ ค ลากร
ทางการแพทย์
- หากสังเกตเห็นว่าสายยางเลื่อนจากต�ำแหน่ง
เดิมไม่เกิน 2 นิ้ว ให้ดันสายอาหารกลับเข้าต�ำแหน่งเดิม
และทดสอบดูว่าสายอยู่ในกระเพาะอาหารหรือไม่
การดูแลการนอน
ผูป้ ว่ ยหลายคนมีวงจรการนอนหลับทีเ่ ปลีย่ นไป
จากคนปกติ เช่น นอนกลางวัน แต่ไม่ค่อยนอนตอน
กลางคืนหรือนอนหลับเป็นช่วง ๆ ต่างจากคนปกติ

ญาติควรจัดสิ่งแวดล้อม ให้สงบเงียบในตอน
กลางคืน และควรจัดกิจกรรม เช่น เช้าฝึกเดินออกก�ำลัง
กาย หรือออกก�ำลังกายวิธีอื่นๆ อ่านหนังสือ ติดตาม
ข่าวสาร ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ พูดคุยหรือกิจกรรมอื่น ๆ
ที่ผู้ป่วยสนใจ ในช่วงเวลากลางวัน
ถ้าผู้ป่วยมีปัญหาการบวม แขน ขา มือ เท้า
ซึ่งพบบ่อยในข้างที่อ่อนแรง สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้
โดยจัดท่านอนหนุนรองข้างที่บวมให้สูงด้วยการใช้วัสดุ
อ่ อ นนุ ่ ม เช่ น ผ้ า ห่ ม หมอนข้ า ง กระตุ ้ น ให้ เ ปลี่ ย น
อิริยาบถบ่อย ๆ
การจัดท่านอน
- ควรเปลี่ยนท่านอนอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง
เพื่ อ ให้ ส ่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ไม่ รั บ แรงกดนานเกิ น ไป
ถ้าเปลี่ยนท่านอนแล้วรอยแดงบริเวณผิวหนังไม่หาย
ภายใน 30 นาที อาจจะพิจารณาให้เปลี่ยนท่านอน
ได้บ่อยขึ้น โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนท่านอน เช่น
นอนหงาย นอนตะแคงซ้าย นอนตะแคงขวา สลับกันไป
- การนอนตะแคง ควรจั ด ให้ น อนตะแคง
กึง่ หงาย ใช้หมอนยาวรับตลอดแนวล�ำตัว รวมทัง้ บริเวณ
ข้อเข่า ข้อเท้า ควรท�ำให้สะโพก ท�ำมุม 30 องศาและ
ใช้หมอนรองตามปุ่มกระดูก และใบหู
- การนอนหงาย ควรมีหมอนสอดคั่นระหว่าง
หัวเข่า ตาตุ่มทั้ง 2 ข้าง ขา 2 ข้าง และรองใต้น่องและ
ขาเพื่อให้เท้าลอยพ้นพื้นไม่กดที่นอน
การจัดท่านอนหงาย (รูปที่ 6)
- หมอนไม่ควรให้สูงมาก

รูปที่ 6 ท่านอนขาเหยียดตรง (stroke unit)
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- ศีรษะและล�ำตัวอยู่ในแนวตรง
- แขนเหยียดสบายวางข้างล�ำตัว
- ข้อมือจะควํ่าหรือหงายก็ได้
- ขาเหยียดตรงมีผ้าขนหนูรองใต้เข่า ให้ข้อเข่า
งอเล็กน้อย
- ปลายเท้าควรใช้ผ้าขนหนูเล็กๆ รองด้าน
ล่างของข้อเท้า เพื่อให้เท้าตั้งตรง ป้องกันแผลกดทับที่
ตาตุ่ม
การจัดท่านอนตะแคงทับข้างทีป่ กติ (รูปที่ 7)
- ศีรษะโน้มไปทางด้านหน้าเล็กน้อย
- แขนของผูป้ ว่ ยข้างทีอ่ อ่ นแรงควรมีหมอนรอง
ใต้แขน ยื่นแขนไปข้างหน้า
- ข้อศอกเหยียด มือควํ่าบนหมอน
- ข้อมือตรงนิ้วมือเหยียดออก
- สะโพกและเข่าข้างที่อ่อนแรงมีหมอนรอง
ตั้ ง แต่ ส ะโพกถึ ง ปลายเท้ า และข้ อ เข่ า งอประมาณ
30 องศา

- ใช้หมอนวางด้านหลังเพือ่ ช่วยพลิกตะแคงตัว
ป้องกันการเกิดแผลกดทับ
การจัดท่านอนตะแคงทับข้างทีอ่ อ่ นแรง (รูปที่ 8)
- ศีรษะโน้มไปทางด้านหน้าเล็กน้อย
- สะโพกและเข่าข้างดี มีหมอนรองใต้ตั้งแต่
สะโพกถึงปลายเท้า
- แขนข้างทีอ่ อ่ นแรงยืน่ มาข้างหน้า ข้อศอกตรง
หงายมือ
- ขาข้างที่อ่อนแรง เหยียดขา เข่างอเล็กน้อย
ข้อเท้าอยู่ในท่าที่ปกติ
- ใช้หมอนวางด้านหลังเพือ่ ช่วยพลิกตะแคงตัว
ป้องกันการเกิดแผลกดทับ
การเดิน
1. ใช้มือข้างที่ปกติจับไม้เท้า
2. ยกไม้เท้าไปข้างหน้าก่อน
3. ก้าวเท้าข้างที่อ่อนแรงก่อน
4. ก้าวเท้าข้างที่ปกติตามมา

รูปที่ 7 ท่านอนตะแคงทับข้างที่ไม่อ่อนแรง (stroke unit)

รูปที่ 8 ท่านอนตะแคงทับข้างที่อ่อนแรง (stroke unit)
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การขึ้น-ลงบันได (รูปที่ 9)
1. ก้าวขาข้างที่ปกติขึ้นก่อน
2. ก้าวขาข้างที่อ่อนแรงลงก่อน (รูปที่ 10)

การดูแลผู้ป่วยและการป้องกันแผลกดทับ

แผลกดทั บ เป็ น ภาวะที่ พ บได้ บ ่ อ ยในผู ้ ป ่ ว ย
ที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวไม่สามารถเคลื่อนไหว
ได้เอง ผิวหนังถูกกดทับเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงผิวหนังที่ถูก
กดทับได้อย่างสะดวก ส่งผลให้ผิวหนังมีลักษณะเป็น
รอยแดงและมีการแตกท�ำลายของผิวหนัง ถ้าไม่ได้รับ
การป้องกันดูแลตัง้ แต่ระยะเริม่ แรกก็จะส่งผลให้เกิดแผล
กดทับตามมาได้
การใช้อุปกรณ์ลดแรงกด
- อุปกรณ์ลดแรงกดอยู่กับที่ เช่น ที่นอนที่
ท�ำจาก เจลโฟม ลม นํ้าหมอน เป็นต้น

รูปที่ 9 การเดินขึ้นบันได (stroke unit)

ไฟฟ้า

- อุปกรณ์ลดแรงกดสลับไปมา เช่น ที่นอนลม

การดูแลผิวหนัง
- ผู้ป่วยที่มีผิวหนังแห้ง หลังท�ำความสะอาด
ร่างกายควรทาโลชัน่ 3 - 4 ครัง้ / วัน เพือ่ ป้องกันผิวหนัง
แตกแห้ง ผู้ป่วยที่ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ควรท�ำ
ความสะอาดทุกครั้ง ที่มีการขับถ่าย และซับให้แห้ง
- ทาวาสลี น ที่ ผิ ว หนั ง รอบๆ ทวารหนั ก
แก้มก้นทั้ง 2 ข้าง เพื่อป้องกันผิวหนังเปียกชื้น
- ส่ ง เสริ ม การเคลื่ อ นไหวของร่ า งกายโดย
การออกก�ำลังกาย
- จัดสิง่ แวดล้อมเพือ่ ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
ไม่ให้ผิวหนังอับชื้น
- หลี ก เลี่ ย งการนวดปุ ่ ม กระดู ก โดยเฉพาะ
ที่มีรอยแดง จะท�ำให้การไหลเวียนลดลง
- หลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนประคบบริเวณ
ผิวหนังที่มีความรู้สึกน้อยหรืออ่อนแรง

รูปที่ 10 การเดินลงบันได (stroke unit)
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- ดูแลผ้าปูที่นอนให้สะอาดแห้ง และเรียบตึง
เสมอ เพื่อลดความเปียกชื้นและลดแรงเสียดทาน
- จัดเสื้อผ้าให้เรียบ หลีกเลี่ยงการนอนทับ
ตะเข็บเสือ้ และปมผูกต่างๆเพือ่ ลดแรงกดบริเวณผิวหนัง
- ไม่ ใ ช้ ห ่ ว งยางเป่ า ลมรองบริ เ วณปุ ่ ม
กระดูกเพราะจะท�ำให้เลือดไปเลี้ยงได้ไม่ดีท�ำให้เกิด
แผลได้ และไม่ควรใช้ถุงมือใส่นํ้ารองบริเวณปุ่มกระดูก
เพราะอาจแพ้ยางได้

การเคลื่อนย้าย
- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยควรใช้แรงยกไม่ควร
ใช้ วิ ธี ล าก ไม่ ค วรเคลื่ อ นย้ า ยตามล� ำ พั ง ถ้ า ผู ้ ป ่ ว ย
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
- ขณะเคลื่อนย้ายโดยการใช้รถเข็น ควรสวม
รองเท้ า หุ ้ ม ส้ น ทุ ก ครั้ ง และรั ด สายรั ด กั น เท้ า ตก
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะเคลื่อนย้าย
- ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่ควรอยู่ใน
ท่านั่งนานเกิน 1 ชั่วโมง

ท่าเคลื่อนไหวข้อต่อ แบบมีคนท�ำให้ผู้ป่วย (รูปที่ 11)3
(Passive exercise)
1. การเคลื่อนไหวข้อส่วนแขน
1.1 การยกแขนขึ้น-ลง
ยกแขนผู้ป่วยขึ้น

ยกแขนผู้ป่วยจนถึง
เหนือศรีษะ

เริ่มต้นผู้ดูแลจับข้อมือ
และข้อศอกผู้ป่วย

ค่อยๆวางลง
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1.2 การกางแขนออกและหุบแขนเข้า

1.3 การหมุนข้อไหล่เข้า- ออก

จับที่ข้อศอกและข้อมือ
กางเเขน 90 องศา

จับที่ข้อศอกและข้อมือ
หมุนขึ้นและลง

1.4 เหยียดข้อศอก เข้า- ออก

จับข้อศอกและข้อมือ
เหยียดออก

จับข้อศอกและข้อมือ
งอเข้า
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1.5 กระดกข้อมือขึ้น – ลง

1.6 ก�ำนิ้วมือเข้าและเหยียดนิ้วมือออก

1.7 กระดกนิ้วโป้งขึ้น – ลง

2. การเคลื่อนไหวข้อส่วนขา
2.1 งอ - เหยียดข้อเข่าข้อสะโพก

เริ่มต้นจับที่ข้อเท้าและ
ข้อเข่าผู้ป่วย

36 J Thai Stroke Soc. Volume 17 (2), 2018

แล้วงอข้อสะโพกให้สุด
และเหยียดออก

2.2 หมุนข้อสะโพกเข้า หมุนข้อสะโพกออก

เริ่มต้นจับที่ข้อเท้าและข้อเข่า
ผู้ป่วยงอ 90 องศา

แล้วหมุนข้อสะโพกเข้า-ออก

2.3 กางขาออกและหุบขาเข้าของข้อสะโพก

เริ่มต้นมือรองไต้เข่าและ
ข้อเท้า

กางขาออกและหุบเข้า
สลับกัน

2.4 การกระดกข้อเท้าขึ้นและลง
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การเคลื่อนไหวข้อไหล่ที่ให้ผู้ป่วยท�ำด้วยตนเอง

โดยให้ผู้ป่วยเอามือสองข้างประสานกันแล้ว
ยกมือขึ้นเหนือศีรษะขึ้น - ลง

ดูแลจิตใจผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (รูปที่ 12)

ปัญหาทางสภาพจิตใจของผู้ป่วย อาจเกิดจาก
รอยโรคในสมอง ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณ์ เกิดภาวะซึมเศร้า หรือมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไป
และถึงแม้ไม่ได้มีผลมาจากทางสมอง แต่การที่ผู้ป่วยมี
ปัญหาทางร่างกาย ทั้งการเคลื่อนไหว หรือการติดต่อ
สื่อสาร ความสามารถในการท�ำหน้าที่ และต้องพึ่งพา
ผู้อื่น ก็อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกด้อยคุณค่า
ซึมเศร้า เครียด วิตกกังวล หรือหงุดหงิดได้ง่าย หากมี
ภาวะอารมณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรุนแรง ผู้ป่วยควรได้รับ
การประเมิน และการดูแลทางด้านจิตใจ และในส่วนของ
ผู้ดูแลก็ควรมีความ
เข้าใจในตัวผูป้ ว่ ย คอยสนับสนุนและให้กำ� ลังใจ
ในการท�ำสิง่ ต่างๆ การหากิจกรรมให้ผปู้ ว่ ยท�ำ งานอดิเรก

การออกก�ำลังกาย หรือการฟังเพลงก็จะช่วยในเรื่อง
จิตใจ และอารมณ์ของผู้ป่วยได้เช่นกันญาติและผู้ดูแล
เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากที่สุด หากมี
ความเข้าใจในบทบาทของตนเอง ได้รับค�ำแนะน�ำที่
ถู ก ต้ อ งในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย ก็ จ ะสามารถท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ย
โรคหลอดเลือดสมองได้รับการฟื้นฟูที่ดีที่สุด ตัวญาติ
หรื อ ผู ้ ดู แ ลเอง อาจรู ้ สึ ก เหนื่ อ ยล้ า หรื อ เครี ย ดได้
ก็สามารถปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ หรือบุคคลรอบ
ข้าง รวมทั้งหาเวลาพักผ่อนให้กับตนเองบ้าง

การปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม

บ้านหรือสภาพแวดล้อม ที่พักอาศัยที่เคยอยู่
อาจไม่เหมาะสมต่อการด�ำรงชีวิตใหม่ภายหลังออกจาก
โรงพยาบาล เช่น บางคนสามารถเดินได้แต่ขึ้นลงบันได
ไม่ได้ หรือบางคนอาจเดินไม่ได้ ต้องใช้รถเข็น อาจต้อง
จัดห้องนอนเปลี่ยนเป็นชั้นล่าง เพื่อความสะดวกใน
การเคลือ่ นย้าย เป็นต้น ผูท้ ปี่ ระสบปัญหาคงต้องดัดแปลง
บ้านและสภาพแวดล้อมไม่มากก็น้อยตามแต่ก�ำลังที่มี

รูปที่ 12 การสร้างความคุ้นเคยกับผู้ป่วยเพื่อลดความวิตกกังวล (stroke unit)
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เส้นเลือดในสมองแตกตีบหรือตันท�ำให้สมอง
ขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงส่งผลให้สมองสูญเสียสมรรถภาพ
เกิดอาการอ่อนแรงหรือการรับความรู้สึกผิดปกติ ปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แก่ ความดันโลหิต
สูง เบาหวาน ไขมันสูง การสูบบุหรี่และดื่มสุรา เป็นต้น
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านเป็นสิ่งส�ำคัญ
ญาติ/ผู้ดูแลควรให้ก�ำลังใจและส่งเสริมผู้ป่วยให้เกิด
ความเชือ่ มัน่ ในตนเองกระตุน้ ผูป้ ว่ ยไม่ให้ลมื ร่างกายข้าง
ที่อ่อนแรง กระตุ้นการรับรู้ บุคคล วันเวลา สถานที่
และสังคม ครอบครัวควรให้ความรัก ความใส่ใจเข้าใจ
ปัญหาของผู้ป่วย กระตุ้นให้ผู้ป่วยร่วมกิจกรรมต่างๆ
ในครอบครัวเท่าที่ท�ำได้อย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ต้องมีการ
การป้ อ งกั น การเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นเช่ น กั น ควรมี
การหมุ น เวี ย นผู ้ ดู แ ล กรณี ผู ้ ป ่ ว ยช่ ว ยเหลื อ ตนเอง
ไม่ ไ ด้ เนื่ อ งจากต้องดูแ ลอย่า งใกล้ชิดเป็นเวลานาน
การรั บ ประทานยาโรคหลอดเลื อ ดสมองตามแผน
การรักษาของแพทย์ เช่น ยาละลายลิ่มเลือด ยาต้าน
การแข็งตัวของเลือด โดยรับประทานอย่างเคร่งครัด และ
ควรสังเกตอาการข้างเคียงของยา การรับประทานยาที่
ใช้ในการควบคุมปัจจัยเสีย่ งหรือยาทีร่ กั ษาโรคทีเ่ กิดร่วม
ตามแพทย์สั่ง เช่น ยาลดความดันโลหิตสูง ยาโรคหัวใจ
ยาลดไขมันในเลือด ยาเบาหวานเป็นสิ่งส�ำคัญ และ
การมาพบแพทย์ตามนัด หากมีอาการผิดปกติให้มาพบ
แพทย์ก่อนวันนัด เช่น แขน-ขาอ่อนแรง หรือชามากขึ้น
ง่วงซึม สับสนมากขึ้น พูดไม่ได้ ไม่เข้าใจค�ำพูดมากขึ้น
มีไข้ติดต่อกันเกิน 3 วัน ปัสสาวะบ่อยกลั้นปัสสาวะ
ไม่ได้ ปัสสาวะขุ่น มีกลิ่นเหม็น เป็นต้น

3.
4.
5.
6.

ความสามารถในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลน่าน.วิทยานิพนธ์(พย.ม.)จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2552:85-93.
คู ่ มื อ โรคหลอดเลื อ ดสมอง(อั ม พาต อั ม พฤกษ์ )
ส�ำหรับประชาชน.กรุงเทพฯ:สถาบันประสาทวิทยา;
2558.
แนวทางการพยาบาลผูป้ ว่ ยหลอดเลือดสมองส�ำหรับ
พยาบาลทั่วไป.กรุงเทพฯ:สถาบันประสาทวิทยา;
2554.
คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู
ฉบับผู้ป่วยและผู้ดูแล.กรุงเทพ. บริษัท บียอนด์ พับ
ลิสชิ่ง จ�ำกัด 2554:1-12.
อุมา จันทวิเศษ, ฉมาภรณ์ วรกุล,ฉวีวรรณ ยี่สกุล.
การวางแผนจ�ำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองใน
หอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลสงขลานครินทร์.
สงขลานครินทร์เวชสาร 2547;1:19-22.
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เส้ น เลื อ ดในสมองแตกตี บ หรื อ ตั น ท� ำ ให้ ส มองขาดเลื อ ดไปหล่ อ เลี้ ย งส่ ง ผลให้ ส มองตายหรื อ
ไม่ ส ามารถท� ำ หน้ า ที่ ไ ด้ ต ามปกติ และอวั ย วะที่ ส มองส่ ว นดั ง กล่ า วควบคุ ม หยุ ด ท� ำ งานหรื อ สู ญ เสี ย
สมรรถภาพ เกิดอาการอ่อนแรงหรือการรับความรู้สึกผิดปกติ ดังนั้นการให้ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลและฟื้นฟูสภาพร่างกาย ให้สามารถกลับไป
ท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ดูแลให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย ปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แก่ความดันโลหิตสูง เบาหวานความอ้วนไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่
การดื่มสุราและความเครียด บทบาทหน้าที่ของญาติ/ผู้ดูแลและครอบครัวคือการกระตุ้นให้ผู้ป่วยท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันด้วยตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่ผู้ป่วยสามารถท�ำได้ การให้ก�ำลังใจและส่งเสริมผู้ป่วยให้เกิด
ความเชื่อมั่นในตนเอง หากมีปัญหาในการดูแลผู้ป่วยควรปรึกษาทีมสุขภาพ ส�ำหรับเรื่องการสื่อสารกับ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยอาจมีปัญหาการสื่อสาร อาจใช้สัญลักษณ์ที่สื่อความต้องการ หรือ
ความหมายแทนค�ำพูด การป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนเป็นสิ่งส�ำคัญ ซึ่งภาวะแทรกซ้อนอาจเกิดได้
อาทิเช่น เกิดจากการให้อาหารทางสายยาง การเกิดแผลกดทับ และ การเกิดข้อติดแข็ง เป็นต้นส�ำหรับ
สภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันของผู้ป่วย และการดูแลทางด้านจิตใจ อาจเกิดจากรอยโรคซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางอารมณ์ เกิดภาวะซึมเศร้า หรือมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไป ผู้ดูแลก็ควรมีความเข้าใจในตัวผู้ป่วย ตัวญาติ
หรือผู้ดูแลเอง อาจรู้สึกเหนื่อยล้า หรือเครียดได้ ก็สามารถปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ หรือบุคคล
รอบข้าง รวมทั้งหาเวลาพักผ่อนให้กับตนเองบ้าง ดังนั้นค�ำแนะน�ำส�ำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองดังกล่าว จึงเป็นสิ่งส�ำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�ำหรับผู้ป่วยและญาติ/ผู้ดูแล
ค�ำส�ำคัญ: การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
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Abstract

A 52-year-old Thai male presented with acute onset
of seeing multiple images when focusing on one object or
polyopia. The symptom persisted even though he closed one
of his eyes. The neurological examination revealed normal
extraocular movement and visual field. His magnetic resonance
imaging (MRI brain) showed acute tiny infarction at left
occipital cortex. There was no large vessel occlusion from
vascular imaging study. Holter monitoring revealed normal
sinus rhythm without detectable arrhythmia. Agitated saline
with TCD/TTE/TEE showed large shunt-size patent foramen
ovale without atrial septal aneurysm. The diagnosis of acute
ischemic stroke due to cardioembolism from patent foramen
ovale was made. In summary, the thorough history taking
together with appropriate investigation could help diagnose the
uncommon cause of stroke, which lead to proper treatment.
(J Thai Stroke Soc. 2018; 17 (2): 41-46.)

Keywords: Patent foramen ovale, ischemic stroke, cerebral
polyopia
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อาการมองเห็นภาพซ้อนกันหลายภาพ หรือ
polyopia เป็นอาการทีเ่ กิดขึน้ ได้ไม่บอ่ ย แต่หากเกิดขึน้
จะบ่งชี้ต�ำแหน่งพยาธิสภาพที่บริเวณรอยต่อระหว่าง
primary และ secondary visual cortex จากการศึกษา
ที่ผ่านมาเคยมีรายงานผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวจาก
ไมเกรน โรคลมชัก โรคหลอดเลือดสมอง และ traumatic
brain injury ในรายงานผู้ป่วยฉบับนี้จึงยกตัวกรณี
ศึกษาที่ผู้ป่วยมีอาการ polyopia จากโรคสมองขาด
เลือดที่เกิดจาก patent foramen ovale ถึงแนวทาง
การตรวจวินิจฉัยและแนวทางการรักษา

กรณีศึกษา

ผู้ป่วยชายไทยคู่อายุ 52 ปี มาโรงพยาบาลด้วย
อาการส�ำคัญคือเห็นโทรทัศน์ซ้อนกันหลายเครื่อง 9
ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล โดยผู้ป่วยมีอาการหลังตื่น
นอนตอนเช้า รู้สึกมึนศีรษะ จากนั้นเห็นโทรทัศน์ด้าน
หน้าซ้อนกันหลายเครื่องไปทางขวาจากโทรทัศน์จริง
ปิดตาทีละข้างอาการภาพซ้อนไม่ดีขึ้น ลุกขึ้นยืนแล้ว
มองสิง่ อืน่ ก็ยงั มีภาพซ้อนกันเช่นเดิม เดินแล้วเซไปทาง
ซ้าย แต่ไม่มีอาการอ่อนแรง หน้าเบี้ยว พูดไม่ชัด นอน
พักอาการไม่ดีขึ้นจึงมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยปฏิเสธโรค
ประจ�ำตัว ไม่มีไข้ ไม่มีอาการปวดศีรษะ ปฏิเสธประวัติ
สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ตรวจร่างกายแรกรับ สัญญาณชีพ ไม่มี
ไข้ ความดันโลหิต 140/90 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 80
ครั้งต่อนาที ตรวจร่างกายทั่วไปรวมถึงระบบหัวใจและ

หลอดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ตรวจร่างกายทางระบบ
ประสาท alert, co-operative, good orientation to
time, place and person, intact language, no
dysarthria, cranial nerves: intact visual field
by confrontation test, normal fundoscopic
examination, pupil 3 mm in diameter, both
reactive to light, full extraocular muscles
movement, no nystagmus, normal facial
sensation, motor power grade V all, intact
pinprick sensation, normoreflexia all, Babinski’s
sign negative, normal cerebellar sign.
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ complete
blood count (CBC): hemoglobin 14.1g/dL,
hematocrit 44.5%, white blood cell count 10,090/
mm3, platelet 374,000/mm3, neutrophil 63.7%,
lymphocyte 24.6%; fasting blood sugar 88 mg/
dL, triglyceride 220 mg/dL, LDL 139 mg/dL;
normal creatinine, normal liver function test and
coagulogram; normal chest x-ray, normal
electrocardiogram
Non-contrast computed tomography
(NCCT) scan ปกติ, Magnetic resonance imaging
(MRI) brain พบ restrict diffusion ที่ left occipital
cortex, computed tomography angiography
(CTA) และ magnetic resonance angiography
(MRA) ปกติ (ดังรูปที่ 1)

รูปที่ 1: MRI brain diffusion-weighted imaging (DWI): พบ restricted diffusion lesions บริเวณ occipital cortex
ด้านซ้าย และ MRA brain พบหลอดเลือด middle cerebral artery และ posterior cerebral artery ทั้งสองด้านปกติดี
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ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ การตรวจเพิ่ ม เติ ม โดยการท� ำ
transthoracic echocardiography พร้ อ มทั้ ง ท� ำ
agitated saline พบว่า ขนาด และ systolic function
ของหัวใจห้องล่างซ้ายอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ (left ventricular
ejection fraction 70% โดยวิธี Teicholz method),
ไม่พบ regional wall motion abnormality (RWMA),
ไม่พบ intracardiac thrombus แต่พบ positive saline
agitation test ทั้ ง ในขณะ resting และขณะท� ำ
Valsava maneuver ซึง่ แปลผลว่าเข้าได้กบั intracardiac
shunt ได้ยนื ยันการทดสอบด้วยการท�ำ transesophageal
echocardiography พบ patent foramen ovale ขนาด

4.3 mm ผูป้ ว่ ยได้รบั การทดสอบ transcranial Doppler
ultrasound with agitated saline พบ right to left
intracardiac shunt (ดังรูปที่ 2)
ในผูป้ ว่ ยรายนีไ้ ด้รบั การวินจิ ฉัยเป็น acute left
occipital lobe infarction จากสาเหตุ patent foramen
ovale (PFO) ได้ รั บ การตรวจเลื อ ดเพื่ อ หาภาวะ
hypercoagulable state และแหล่งของลิม่ เลือดในร่างกาย
บริเวณอื่นเพิ่มเติม พบว่าผล lupus anticoagulant,
anti-cardiolipin IgM, IgG และ protein C, protein
S ปกติ ได้รับการตรวจ Doppler ultrasonography
ของขาทั้งสองข้าง ไม่พบภาวะ deep vein thrombosis

รูปที่ 2: Transcranial Doppler ultrasound (TCD) ผู้ป่วยได้รับการฉีด agitated saline และท�ำการวัดการไหลของเลือดบริเวณ
หลอดเลือด middle cerebral artery ที่ระดับความลึก 60 มิลลิเมตร ขณะที่ผู้ป่วยนอนพักในท่าหงาย พบ microbubbles จ�ำนวน
มากกว่า 30 microembolic signals ซึ่งเข้าได้กับ intracardiac shunt ความรุนแรงระดับ 3 โดยมาตรวัด Spencer’s logarithm scale

ระหว่างการนอนโรงพยาบาลอาการภาพซ้อน
ดีขึ้นจนหายปกติภายใน 1 วัน และได้รับการรักษาโดย
ท�ำ PFO closure ด้วย Amplatzer เนื่องจากขนาด
PFO มีขนาดใหญ่ และ RoPE score เท่ากับ 8 ซึ่ง
บ่ ง บอกว่ า สมองขาดเลื อ ดนั้ น เกิ ด จาก PFO จริ ง
ภายหลังการปิดด้วยอุปกรณ์ผู้ป่วยได้รับการตรวจหัวใจ
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพบว่าเครื่องมือปิดรูได้สนิท
จึงได้ให้ยาต้านเกล็ดเลือด aspirin ขนาด 81 มิลลิกรัม
ต่อวัน ร่วมไปกับ clopidogrel 75 มิลลิกรัมต่อวัน
เป็นเวลา 1 เดือน จากนั้นให้ aspirin 81 มิลลิกรัมต่อวัน
รับประทานอย่างต่อเนื่อง

วิจารณ์และทบทวนวรรณกรรม

อาการมองเห็นโทรทัศน์ซ้อนกันหลายเครื่อง
ของผู้ป่วยเข้าได้กับภาวะที่เรียกว่า polyopia โดยเป็น
ชนิด monocular polyopia เนื่องจากภาพซ้อนไม่หาย
ไปเมื่อปิดตาข้างใดข้างหนึ่ง การตรวจร่างกายไม่พบ
สาเหตุจาก refractive error จึงท�ำให้คิดถึง cerebral
polyopia มากทีส่ ดุ อาการเกิดจากต�ำแหน่งพยาธิสภาพ
บริ เวณรอยต่ อ ระหว่ า ง primary visual cortex
หรือ occipital lobe ไปยัง secondary visual cortex
หรื อ temperopaietooccipital region1 ปั จ จุ บั น
กลไกการเกิ ด ของอาการ cerebral polyopia ยั ง
ไม่ ท ราบแน่ ชั ด มี ห ลายทฤษฎี ที่ เชื่ อ ถื อ กั น ได้ แ ก่
การเกิดภาพลวงตาเมื่อลานสายตาต�ำแหน่งนั้นเสียไป
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(deafferent hyperexcitability), การเสีย visuospatial
orientation เนื่องจากการสูญเสียการเชื่อมโยงระหว่าง
primary และ secondary visual cortex หรือการเกิด
reorganization ของ receptive visual field ใกล้กับ
บริเวณที่เสียหายไป2 โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักมีพยาธิ
สภาพด้านตรงข้ามกับต�ำแหน่งที่วัตถุซ้อน หรือมีพยาธิ
สภาพทั้งสองด้านของสมอง สาเหตุที่มีการรายงานพบ
ในผู้ป่วย ได้แก่ epilepsy, migraine, ischemic stroke
และ traumatic brain injury3 โดยอาการ polyopia
ที่เกิดจาก ischemic stroke หรือ traumatic brain
injury จะเป็นชัว่ คราวแล้วตามมาด้วยความผิดปกติของ
ลานสายตา2
ในผู้ป่วยรายนี้จากภาพ MRI ยืนยันพยาธิ
สภาพต�ำแหน่ง primary occipital cortex ด้านซ้าย
ที่เกิดจากสมองขาดเลือดเฉียบพลัน เนื่องจากต�ำแหน่ง
รอยโรคอยู่บริเวณชั้น cortex และมีขนาดเล็ก จึงคิดถึง
arterial to arterial emboli หรือ cardioembolic
stroke ที่มี intracardiac shunt และเกิด paradoxical
emboli มากที่สุด เพราะโดยทั่วไปลิ่มเลือดจากหัวใจที่
เกิดจาก atrial fibrillation จะมีขนาดใหญ่มากกว่า
อย่างไรก็ตามผูป้ ว่ ยรายนีจ้ ำ� เป็นต้องได้รบั การตรวจแยก
โรคสาเหตุ อื่ น ๆของสมองขาดเลื อ ดออกไปก่ อ น
อันได้แก่การตรวจเลือดหาปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอด
เลือดแดงแข็ง, การตรวจท�ำภาพรังสีวนิ จิ ฉัยหลอดเลือด,
การตรวจติดตามคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ (Holter monitoring)
และการท�ำคลืน่ เสียงสะท้อนหัวใจ (echocardiography)
จึงสามารถสรุปว่าสมองขาดเลือดครัง้ นีเ้ กิดจาก PFO จริง
Patent foramen ovale เป็นภาวะที่เกิดจาก
ลิ้ น เหลื่ อ มของ septum secundum และ septum
primum ปิดไม่สนิทภายหลังจากที่ทารกคลอด ซึ่งพบ
ได้ในประชากรทั่วไปร้อยละ 17-29 ภาวะ PFO พบว่า
เป็นปัจจัยเสี่ยงของสมองขาดที่ส�ำคัญใน cryptogenic
stroke ทีม่ อี ายุนอ้ ยกว่า 55 ปี4 โดยกลไกลการเกิดสมอง
ขาดเลือดที่ส�ำคัญคือ paradoxical emboli หรือการที่
เลือดที่มีลิ่มเลือดผสมอยู่จากหัวใจห้องบนขวาไปยัง
หัวใจห้องบนซ้าย ในช่วงที่หัวใจบีบตัว หรือมีภาวะที่
ท�ำให้ความดันในหัวใจห้องบนขวาเพิ่มขึ้น เช่นการท�ำ
valsava maneuver ส่งผลท�ำให้ลิ่มเลือดดังกล่าวอุดตัน
หลอดเลือดสมองและเกิดการขาดเลือดตามมา ปัจจัยที่

44 J Thai Stroke Soc. Volume 17 (2), 2018

เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคสมองขาดเลือดในผู้ป่วย
ที่มี PFO ได้แก่ ขนาดรูรั่วที่มากกว่า 4 มิลลิเมตร,
การพบ atrial septal aneurysm และการพบเลือดไหล
จากหัวใจห้องขวาบนไปยังห้องซ้ายบนในภาวะที่ผู้ป่วย
อยู่น่ิงโดยไม่ได้ออกแรงเบ่ง เป็นต้น5
ลักษณะภาพรังสีของสมองขาดเลือดที่เกิดจาก
PFO จะมีขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1.5
เซนติ เ มตร, อยู ่ ใ นเนื้ อ สมองที่ เ ลี้ ย งโดยหลอดเลื อ ด
เดี ย วกั น และอยู ่ ใ นบริ เวณสมองชั้ น cortex โดย
ผู ้ ป ่ ว ยมี สั ด ส่ ว นที่ พ บสมองขาดเลื อ ดในต� ำ แหน่ ง
vertebrobasilar system มากกว่าสาเหตุอื่น และหาก
ท�ำภาพรังสีหลอดเลือดจะพบว่าไม่พบหลอดเลือดใหญ่
อุดตัน ซึ่งแตกต่างจากสมองขาดเลือดที่เกิดจาก atrial
fibrillation จะมีขนาดใหญ่กว่า อยู่ในหลายต�ำแหน่ง
ของสมอง ต�ำแหน่งพบได้ทั้ง subcortical และ cortical
area และหลอดเลือดขนาดใหญ่มักมีการอุดตัน ซึ่งมี
recanalization ได้ง่าย6, 7
การตรวจหาภาวะ PFO ที่เป็น gold standard
คื อ transesophageal echocardiography with
agitated saline ซึ่งมีความไวในการตรวจร้อยละ 89
และความจ�ำเพาะในการตรวจร้อยละ 100 นอกจากนี้ยัง
มีการตรวจด้วยวิธอี นื่ ทีท่ ำ� ได้งา่ ยกว่า เช่น transthoracic
echocardiography with agitated saline และ
transcranial Doppler ultrasonography with
agitated saline เป็นต้น8
ปั จ จุ บั น แนวทางการรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยสมองขาด
เลือดที่เกิดจาก PFO อ้างอิงตามแนวทางป้องกันโรค
สมองขาดเลือดจาก American Heart Association
และ American Stroke Association ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2557 ดังนี้คือ ให้ยาต้านเกล็ดเลือด
เพื่อป้องกันการเกิดสมองขาดเลือดซ�้ำ (Class I, level
of evidence B) และแนะน�ำให้ใช้ยาป้องกันเลือดแข็ง
ตัวหากผู้ป่วยตรวจพบภาวะ deep vein thrombosis
หรือ ภาวะเลือดแข็งตัวง่าย (hypercoagulable state)
(Class I, level of evidence A) ส�ำหรับการใส่อุปกรณ์
ปิดรูรั่วยังไม่แนะน�ำหากไม่พบ deep vein thrombosis
(Class III, level of evidence A)9

ปัจจุบันมีข้อมูลจากการศึกษา CLOSE trial10,
Gore REDUCE trial11, RESPECT trial12 ที่ได้ตีพมิ พ์
ในปี พ.ศ. 2560 สนั บ สนุ น การใส่ อุ ป กรณ์ ป ิ ด รู รั่ ว
ว่ า สามารถลดการเกิ ด สมองขาดเลื อ ดซ�้ ำ ได้ ดี ก ว่ า
การรับประทานยาแต่เพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ ปัจจุบันการรักษาจึงอาจพิจารณาใส่อุปกรณ์
ปิดรูรั่วเพื่อป้องกันการเกิดสมองขาดเลือดซ�้ำในผู้ป่วย
ที่เป็น cryptogenic stroke และมีรูรั่วขนาดใหญ่หรือ
พบ atrial septal aneurysm เมื่อเปรียบเทียบข้อดีและ
ข้อเสียแล้ว

สรุป

ในผู้ป่วยรายนี้มาด้วยอาการมองเห็นภาพซ้อน
หลายภาพ ปิดตาแล้วภาพซ้อนไม่หายไป อาการเกิดขึน้
เร็วภายใน 1 วัน การส่งตรวจ MRI brain พบ acute
occipital infarction ที่สมองด้านซ้าย ผลการตรวจ
MRA brain, echocardiography และ Holter
monitering ไม่ พ บความผิ ด ปกติ จึ ง เข้ า ได้ กั บ
cryptogenic stroke จึงได้ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เพิม่ เติมคือ agitated saline TCD/TTE/TEE พบภาวะ
patent formen ovale ซึ่งอธิบายถึงสาเหตุของสมอง
ขาดเลื อ ดในผู ้ ป ่ ว ยรายนี้ ไ ด้ จึ ง ให้ ก ารรั ก ษาโดยใส่
อุ ป กรณ์ ป ิ ด รู รั่ ว เนื่ อ งจากขนาด patent foramen
ovale มีขนาดใหญ่และมี right to left shunt ในภาวะ
resting โดยที่ยังไม่ได้ท�ำ Valsava maneuver เมื่อ
ติดตามอาการผู้ป่วยพบว่าอาการมองเห็นภาพซ้อนขึ้น
จนหายเป็นปกติ และยังไม่เกิดสมองขาดเลือดซ�้ำ
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บทคัดย่อ

กรณีศึกษาผู้ป่วยชายไทยอายุ 52 ปี มาด้วยอาการมองเห็นภาพซ้อนหลายภาพ อาการเกิดขึ้น
เฉียบพลันเมื่อผู้ป่วยตื่นนอนตอนเช้า อาการมองเห็นภาพซ้อนไม่ดีขึ้นเมื่อปิดตาข้างใดข้างหนึ่ง การตรวจ
ร่างกายทางระบบประสาทปกติ ไม่พบความผิดปกติของการกลอกตาและลานสายตา การตรวจสมองด้วย
คลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็กพบสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่บริเวณ occipital cortex ของสมองด้านซ้าย
การตรวจหลอดเลือดด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก (MRA brain) พบหลอดเลือดปกติ คลื่นไฟฟ้า
หัวใจ ไม่พบภาวะ atrial fibrillation การตรวจ agitated saline ด้วย TCD/TTE/TCD พบ patent
foramen ovale จึงสรุปว่าผู้ป่วยมีอาการ cerebral polyopia จากโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่เกิดจาก
patent foramen ovale การซักประวัติโดยละเอียดร่วมกับการตรวจหาสาเหตุของสมองขาดเลือดเพิ่มเติม
ด้วยวิธีที่ถูกต้อง ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคและรักษาได้อย่างเหมาะสม
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะรูรั่วในหัวใจห้องบนชนิด foramen ovale ไม่ปิด, โรคสมองขาดเลือด, ภาวะมองเห็นภาพ
ซ้อนหลายภาพ
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เล่าเรื่อง Stroke News
พญ. นภาศรี ชัยสินอนันต์กุล
โรงพยาบาลพญาไท 1
อาจารย์พิเศษ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านคะ เป็นอย่างไรกันแล้วบ้าง หลังจากที่
น้องๆแพทย์ประจ�ำบ้านและแพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอดเคร่งเครียดกับ
การอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ สุดท้ายก็บรรลุเป้าหมาย จึงขอแสดง
ความยินดีกับน้องๆ resident และ stroke fellow ทุกท่านนะคะ 
ในฉบับนี้เราจะมาเล่าเรื่องยา antiplatelet กัน บางครั้งอาจจะ
เคยมีค�ำถามในใจว่าเมื่อไรเราจะให้ยาต้านเกล็ดเลือดสองตัว เอ้! หรือว่า
จะให้ยาแค่ตัวเดียวดี เรามาหาค�ำตอบกันในงานวิจัยชิ้นนี้กันดีกว่าคะ
“Clopidogrel and Aspirin in Acute Ischemic Stroke and
High-Risk TIA” (N Engl J Med 2018;379:215-25) เป็นการศึกษา
ถึงการให้ยาต้านเกล็ดเลือดสองตัวคือ aspirin ร่วมกับ clopidogrel
เปรียบเทียบกับ aspirin เพียงอย่างเดียว ในผู้ป่วยสมองขาดเลือด
จ�ำนวน 4881 ราย ที่มีอาการน้อย (NIHSS น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3) และ
มีอาการภายใน 12 ชั่วโมง โดยผู้ป่วยจะได้รับยา Clopidogrel 600 mg
ในวันแรก ตามด้วยยา Clopidogrel 75 มก. ต่อวัน ร่วมกับยา aspirin
ขนาด 50 มก. ถึง 325 มก. เปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับยา aspirin
อย่างเดียว โดยขนาดของยา aspirin อาจแตกต่างกันขึ้นกับสถานที่
ท�ำการศึกษา (site investigator) และติดตามผลการรักษาที่ 90 วัน
				
				
				
Ischemic Stroke
Onset < 12 hrs			
				

Clopidogrel 600 mg on day 1
followed by 75 mg/day
Aspirin (50-325 mg/day)
Aspirin (50-325 mg/day)

การศึกษานีไ้ ด้หยุดก่อนก�ำหนด เพราะเมือ่ มาประมวลผลในเรือ่ ง
ของความปลอดภัยพบว่า กลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยาต้านเกล็ดเลือดสองตัว (aspirin+
clopidogrel) มีอุบัติการณ์การในการเกิดสมองขาดเลือดซ�ำ้ ต�ำ่ กว่า และ
ก็พบภาวะเลือดออกมากกว่ากลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยา aspirin เพียงตัวเดียว
ผลการศึกษาดังตารางที่ 1 อายุเฉลี่ยในกลุ่มที่ได้ aspirin+
clopidogrel 65 ปี, เป็นผู้หญิงร้อยละ 45.1, เชื้อชาติเป็นคนผิวขาว
ร้อยละ 75.2, ผิวด�ำ ร้อยละ 20, เอเซีย ร้อยละ 3.3 ความรุนแรงของ
โรค NIHSS เท่ากับ 2, ในกลุ่มที่ได้รับยา aspirin+placebo มีอายุเฉลี่ย
65 ปี, เป็นผูห้ ญิงร้อยละ 44.8, เชือ้ ชาติเป็นคนผิวขาวร้อยละ 74.9, ผิวด�ำ
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ร้อยละ 20.7, เอเซีย ร้อยละ 2.8 ความรุนแรงของ
โรค NIHSS เท่ากับ 2
เมื่อติดตามผลการรักษาพบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ได้
รับยา ASA+Clopidogrel มี primary outcome
(stroke, MI, death from ischemic vascular causes)
ร้อยละ 5 พบ secondary outcome ที่เป็น Ischemic

stroke ร้อยละ 4.6 และพบภาวะเลือดออก (major
bleeding) ร้อยละ 0.9 ในขณะที่ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับ
Aspirin ตัวเดียวพบว่ามี primary outcome ร้อยละ
6.5 พบ secondary outcome ที่เป็น Ischemic stroke
ร้อยละ 6.3 และพบภาวะเลือดออก (major bleeding)
ร้อยละ 0.4 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม
Aspirin+Clopidogrel

Aspirin+Placebo

Median age (IQR) — yr

65.0 (55.0–74.0)

65.0 (55.0–74.0)

Female sex — no. (%)

1097 (45.1)

1098 (44.8)

United States

2014 (82.8)

2029 (82.9)

Other countries

418 (17.2)

420 (17.1)

TIA

1056 (43.4)

1052 (43.0)

Ischemic Stroke

1376 (56.6)

1397 (57.0)

2.0 (1.0–2.0)

2.0 (1.0–2.0)

Region — no. (%)

Qualifying event — no. (%)

NIHSS for ischemic stroke

ตารางที่ 2 แสดงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษา
Aspirin+Clopidogrel
Primary outcome

121 patients (5%)

Aspirin+Placebo

P value

0.75 (0.59-0.95)

0.02

Secondary outcome Ischemic stroke 4.6% Ischemic stroke 6.3% 0.72 (0.56-0.92)

0.01

Major bleeding

0.02

0.9%

160 patients (6.5%)

HR (95%CI)

0.4%

จากผลการศึกษานี้สรุปได้ว่าผู้ป่วยสมองขาด
เลือดที่มีอาการน้อยหรือสมองขาดเลือดชั่วคราวที่ได้รับ
ยาต้านเกล็ดเลือดสองตัว aspirin+clopidogrel มี
โอกาสเกิ ด ภาวะขาดเลื อ ดซ�้ ำ (major ischemic
events) น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับ aspirn เพียงอย่างเดียว
แต่กพ็ บภาวะเลือดออก (major hemorrhage) มากกว่า
เช่นกัน
เป็ น อย่ า งไรกั น บ้ า งคะ ต่ อ ไปท่ า นผู ้ อ ่ า นมี
แนวโน้มจะให้ยาต้านเกล็ดเลือดกี่ตัวในผู้ป่วยสมองขาด
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2.32 (1.10-4.87)

เลือดคะ ตัวเดียวหรือสองตัวดีเอ่ย!!! ความเห็นส่วนตัว
คิดว่าการศึกษาของ POINT จะมีความหลากหลายใน
แง่เชื้อชาติมากกว่า CHANCE ซึ่งประโยชน์ในการให้
ยาสองตัวจะเห็นได้ชัดในช่วงอาทิตย์แรกและพบภาวะ
เลือดออกน้อย แต่อย่างไรก็ตามการให้ยาควรประเมิน
ความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกและควรระมัดระวังใน
ผู้ป่วยที่มี cerebral microbleed ด้วย
ในฉบับนี้ขอลาไปก่อนนะคะ ไว้เจอกันฉบับ
หน้าค่ะ บาย 

ประชาสัมพันธ์
น.พ. เจษฎา อุดมมงคล
เลขาธิการสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
1. ชมรม Neurosonology ภายใต้สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ร่วมกับ มูลนิธิศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร
จะจัดงานอบรม comprehensive course ในงาน Precongress Neurosonology Workshop “Advance in
Intracranial & Extracranial Ultrasonography in Clinical Practice” ในวันอังคารที่ 2 ต.ค. 2561
เวลา 08.30- 13.30 น. ณ. ห้องประชุม ห้องประชุมนิรันดร์วิชย ชั้น 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ลงทะเบียนติดต่อได้ที่เลขาฯ ของสมาคม ตามที่อยู่และช่องทางติดต่อ
ตามสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับและโปสเตอร์
2. ชมรม Neurosonology ภายใต้สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย และด้วยความร่วมมือกับ The American
Society of Neuroimaging (ASN) จะจัดให้มีการสอบ “ASN International Neurosonology Exam Bangkok” ในวันอังคารที่ 2 ต.ค. 2561 เวลา 08.00- 13.00 น. ณ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้า
เพชรรัตน์ฯ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ติดต่อสมัครลงทะเบียนสอบได้ท่ี https://www.asnweb.
org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3604
3. งานประชุมวิชาการประจ�ำปีสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย Thai Stroke Society Annual Meeting 2018
จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 3- ศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รายละเอียดดังโปสเตอร์ สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่เลขาฯของสมาคมฯ ช่อง
ทางติดต่อตามที่ปรากฏในแผ่นพับประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์งานประชุม
4. งานประชุม Inter-hospital vascular neurology conference ส�ำหรับปีการศึกษา 2561 ได้ออกตามหมาย
ก�ำหนดการต่อไปนี้ ส่วนรายละเอียดหรือการเปลี่ยนแปลงสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เลขาฯ ของสมาคม
ก�ำหนดการประชุม Vascular Neurology Interhospital Conference 2561-2562
วันที่
โรงพยาบาลเจ้าภาพ
(13.00-15.30 น.) และเตรียมเคส

สถานที่

อาจารย์ประสานงานและ
ผู้ช่วยประสานงาน

23 ส.ค. 2561

พระมงกุฎเกล้า
รามาธิบดี

ห้องประชุมพลโท อรุณฯ ชั้น 15 อ. เจษฎา อุดมมงคล
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ร.พ. พระมงกุฎเกล้า

6 ธ.ค. 2561

จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์

ห้องประชุม 210 ชั้น 2
ตึกอานันทมหิดล ร.พ.จุฬาฯ

อ. อรอุมา ชุติเนตร

21 ก.พ. 2562

ศิริราช

ห้องประชุมศฤงคไพบูลย์ ชั้น 4
ร.พ.ศิริราช

อ. ยงชัย นิละนนท์

23 พ.ค. 2562

พญาไท 1
สถาบันประสาท

ห้องประชุม We Happy
ร.พ. พญาไท 1

อ. นภาศรี ชัยสินอนันต์กุล
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5. การจั ด งานความรู ้ เ พื่ อ ประชาชน World Stroke Day 2018 สมาคมร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ วิ จั ย ประสาทใน

พระบรมราชูปถัมภ์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีก�ำหนดจัดงานประชุมให้ความรู้สู่ประชาชน ในวันเสาร์ที่ 6
ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่ ห้องประชุมนิรันดร์วิชย ชั้น 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
6. การสอบเพื่อประกาศนียบัตรอนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วย
คลื่นความถี่สูง ได้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้าสอบ 5 คน สอบผ่าน
ทุกคน ทั้ง ข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ดังรูปแสดงบรรยากาศการสอบ

สอบข้อเขียน

สอบปฏิบัติและ OSCE
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สอบสัมภาษณ์

รูปหมู่หลังสอบ

สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร มอบทุนวิจัยแก่ ศาสตราจารย์
แพทย์ ห ญิ ง พรภั ท ร ธรรมสโรช จากศู น ย์ โรคหลอดเลื อ ดสมอง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
ในการศึกษาวิจัยการ สร้างและพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อการตรวจคัดกรองความจ�ำผ่านระบบคอมพิวเตอร์
ด้วยตนเอง และงานวิจัยได้เสร็จสมบูรณ์แล้วและได้จดสิทธิบัตรแล้วในปี พ.ศ. 2561
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้เขียนบทความ
วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยมีจุดมุ่งหมายที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองแตก ซึ่งจะครอบคลุม
ด้านระบาดวิทยา การรักษา การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ กายภาพบ�ำบัด โดยบทความ
ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยจะผ่านการคัดเลือก อ่านและให้ค�ำแนะน�ำจากประสาทแพทย์
หรือบุคคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองอย่างน้อย 1 คนก่อนการตีพิมพ์ (peerreview process)
1. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ได้แก่
• บทความวิจยั (original article) เป็นรายงานผลการวิจยั ของผูเ้ ขียน ในกรณีทท
ี่ ำ� วิจยั ในคน ผลงานวิจยั จ�ำเป็นต้อง
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมกรรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
• บทความทางวิชาการ (review article) เป็นบทความทีเ่ ขียนจากการรวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ ความรูเ้ รือ่ งใด
เรื่องหนึ่งจากบทความวิจัยและ/หรือบทความวิชาการจากวารสารต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมี
บทสรุปวิจารณ์
• รายงานผู้ป่วย (case report) เป็นรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ อภิปรายประเด็นที่น่าสนใจโดยอ้างอิงจากหลักฐาน
ข้อมูลทางการแพทย์ที่มีการศึกษาหรือรายงานไว้ เสนอข้อคิดเห็นและมีบทสรุป
• บทความอื่นๆ เช่น บทความเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมประสาทวิทยา คณะกรรมการ หรือสมาชิก ตาราง
การประชุมวิชาการ เป็นต้น
2. การเตรียมต้นฉบับ
การส่งต้นฉบับให้ส่ง online ไปที่ email: thaistroke@gmail.com สามารถส่งต้นฉบับได้ทั้งภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ ในการส่งต้นฉบับจะประกอบด้วยจดหมายปะหน้า (cover letter) และต้นฉบับบทความ (manuscript)
จดหมายปะหน้า (Cover letter)
เป็นจดหมายเพื่อน�ำส่งต้นฉบับบทความเพื่อให้กองบรรณาธิการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารสมาคมโรค
หลอดเลือดสมองไทย ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อบทความ ประเภทที่ต้องการจะลงตีพิมพ์ เช่น บทความวิจัย
หรือ รายงานผู้ป่วย เป็นต้น ชื่อ ต�ำแหน่ง ที่อยู่ของผู้เขียนหลัก (Corresponding author) และยืนยันว่าบทความนี้
ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารฉบับใดมาก่อน
ต้นฉบับบทความวิจัย (Original article)
จะต้องประกอบด้วยหน้าหัวเรือ่ ง (title page), บทคัดย่อ (abstract) และบทความวิจยั ทีม่ เี นือ้ หาในส่วนบทน�ำ
(introduction), วิธีวิจัย (methods), ผลการวิจัย (results), อภิปราย (discussion), บทสรุป (conclusion) และ
เอกสารอ้างอิง การเตรียมบทความใช้โปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร Browallia New ขนาด 16
หน้าแรก (Title page) ประกอบด้วยชื่อบทความวิจัย ชื่อและนามสกุล ต�ำแหน่ง ที่ท�ำงานหรือต้นสังกัดของ
ผู้เขียนทุกคน แหล่งทุนวิจัย และชื่อนามสกุล ที่อยู่ ที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ email address ของผู้เขียนหลัก
(corresponding author)
บทคัดย่อ (Abstract) เป็นบทสรุปเนื้อหาของบทความวิจัย จ�ำกัดจ�ำนวนไม่เกิน 250 ค�ำ ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีวิจัย ผลการวิจัย และสรุป ให้ใส่ค�ำส�ำคัญ (key words) 3-5 ค�ำ ใต้บทคัดย่อด้วย
โดยขอบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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บทความวิจัย มีเนื้อหาในส่วนบทน�ำ (introduction), วิธีวิจัย (methods), ผลการวิจัย (results), อภิปราย
(discussion) และบทสรุป (conclusion)
เอกสารอ้างอิง ในกรณีที่อ้างอิงจากบทความวิจัยให้ใส่ชื่อผู้เขียน 3 คน (ในกรณีท่ีมีผู้เขียนมากกว่า 3 คนให้
ใส่ et al. หลังชือ่ ผูแ้ ต่งคนที่ 3). ตามด้วยชือ่ เรือ่ งวิจยั .วารสารทีต่ พี มิ พ์ ปีทตี่ พี มิ พ์;ฉบับ:หน้า.(ค�ำย่อของวารสาร
ให้ใช้คำ� ย่อวารสารทีใ่ ช้ตามหลักสากล (สามารถดูตวั อย่างได้จาก http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
ดังตัวอย่าง
- Dharmasaroja PA, Muengtaweepongsa S, Kummark U. Implementation of telemedicine and
stroke network in thrombolytic administration: comparison between walk-in and referred
patients. Neurocrit Care 2010;13:62-66.
หากอ้างอิงจากบทในหนังสือหรือต�ำรา ให้ใส่ชื่อผู้เขียน. ชื่อบทความ. ชื่อบรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. สถานที่
พิมพ์.ส�ำนักพิมพ์,ปีที่พิมพ์:หน้า. ดังตัวอย่าง
- Dharmasaroja PA. Telemedicine and stroke network. In Dharmasaroja PA, ed. Ischemic Stroke.
Bangkok, Jarunsanitwongkanpim 2012: 259-278.
ตารางแผนภูมิ หรือภาพประกอบ ให้แยกต่างหากจากบทความ ให้มีความสมบูรณ์ในตัวอ่านแล้วเข้าใจง่าย
ไม่ควรใช้ตาราง หรือแผนภูมิที่ไม่รัดกุม ซับซ้อน หรือมากเกินความจ�ำเป็น
บทความวิชาการ
จะต้องประกอบด้วย
หน้าแรก (Title page) ประกอบด้วยชื่อบทความวิจัย ชื่อและนามสกุล ต�ำแหน่ง ที่ท�ำงานหรือต้นสังกัดของ
ผู้เขียนทุกคน และชื่อนามสกุล ที่อยู่ ที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ email address ของผู้เขียนหลัก (corresponding
author)
บทคัดย่อ (Abstract) เป็นบทสรุปเนื้อหาของบทความ จ�ำกัดจ�ำนวนไม่เกิน 200 ค�ำ ให้ใส่ค�ำส�ำคัญ (key
words) 3-5 ค�ำ ใต้บทคัดย่อด้วย โดยขอบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทความ ประกอบด้วย บทน�ำ เนื้อหาที่ต้องการน�ำเสนอ บทสรุป และเอกสารอ้างอิง (วีธีเขียนเอกสารอ้างอิง
ดังตัวอย่างข้างต้น)
การเตรียมบทความใช้โปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร Browallia New ขนาด 16
รายงานผู้ป่วย
จะต้องประกอบด้วย
หน้าแรก (Title page) ประกอบด้วยชื่อเรื่อง ชื่อและนามสกุล ต�ำแหน่ง ที่ท�ำงานหรือต้นสังกัดของผู้เขียน
ทุกคน และชื่อนามสกุล ที่อยู่ ที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ email address ของผู้เขียนหลัก (corresponding
author)
บทคัดย่อ (Abstract) เป็นบทสรุปเนื้อหาของบทความ จ�ำกัดจ�ำนวนไม่เกิน 200 ค�ำ ให้ใส่ค�ำส�ำคัญ (key
words) 3-5 ค�ำ ใต้บทคัดย่อด้วย โดยขอบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทความรายงานผู้ป่วย อาจรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ 1 ราย หรือมากกว่า 1 ราย (case series) โดยน�ำเสนอ
ประวัติ ตรวจร่างกาย ผลการตรวจเพิ่มเติม การวินิจฉัย และอภิปรายประเด็นที่น่าสนใจโดยอ้างอิงจาก
หลักฐานทางการแพทย์ที่เคยรายงานมาก่อน และเอกสารอ้างอิง
การเตรียมบทความใช้โปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร Browallia New ขนาด 16
(หมายเหตุ ในกรณีที่กล่าวถึงยาในบทความประเภทต่างๆดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้ generic names)
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คณะบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับตีพิมพ์บทความในวารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
ในกรณีรับตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับจดหมายตอบรับจากกองบรรณาธิการ และจะได้รับวารสารจ�ำนวน 3 ฉบับ โดยจะ
จัดส่งให้ผู้เขียนบทความชื่อแรกหรือชื่อหลักตามที่อยู่ที่ระบุไว้
บทความทัง้ หมดจะมีการเผยแพรทาง website ของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย (http://thaistrokesociety.org)
ข้อพิจารณาด้านลิขสิทธิ์ (Copyright Notice)
ข้อความที่ปรากฎภายในบทความของแต่ละบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเล่มนี้ เป็นของผู้เขียนแต่ละ
ท่าน ไม่เกีย่ วข้องกับกองบรรณาธิการวารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยแต่อย่างใด ความรับผิดชอบด้านเนือ้ หา
และการตรวจร่างบทความแต่ละบทความเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะ
ต้องรับผิดชอบบทความของตนเองแต่ผู้เดียว
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์มิให้น�ำเนื้อหา ทัศนะ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ของบทความในวารสารสมาคม
โรคหลอดเลือดสมองไทย ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ผลงานที่
ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร
การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง
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Promising Neuroprotective Drug

In Acute Treatment

PROVED EFFICACY IN STROKE
BENEFIT FOR TRAUMATIC BRAIN INJURY
proved efficacy in stroke
% Global Recovery
at Week 12

In Chronic Treatment

IMPROVE POST-STROKE VASCULAR
COGNITIVE IMPAIRMENT
POSITIVE EFFECT IN CHRONIC
CEREBRAL DISORDERS
Can improve Post-Stroke Vascular
Cognitive Impairment
Six months after stroke, 44% to 74% of patients present some degree of cognitive disturbance.3

p=0.0043 ( OR = 1.38, 95% CI = 1.10-1.72)
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N=1,652
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Citicoline
2000 mg/day

Rate of complete recovery according to all scales (NIHSS ≤ 1, MRS ≤ 1, BI ≥ 95)

N=347

1

SOMAZINA : Increase the probability of complete recovery at 3 months

2,000 mg/day for 6 weeks then
1,000 mg/day up to 12 months

2

SOMAZINA : Improve Attention and Orientation significantly after 6 months
treatment in post-stroke patient
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1. Davalos A.et al. Oral Cticoline in acute ischemic stroke. An individual patient data pooling analysis of clinical trials. Stroke 2002;33:2850-2857
2. Álvarez-Sabín J. et al. Citicoline in Vascular Cognitive Impairment and Vascular Dementia After Stroke. Stroke 2011; 42 (suppl 1): S 40-S43
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