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สาส์นจากนายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

 สวัสดีท่านผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคม สมาชิกของสมาคม และท่านผู้อ่านข่าวสารหรือบทความ 
จากวารสารของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยทุกท่าน ขอต้อนรับทุกท่านสู่วารสารฉบับแรกของปี พ.ศ. 2563 ประจ�าเดือน
มกราคมถึงเมษายน ปี 2563 นี้ นับว่ามีเรื่องน่ายินดีหลายประเด็น เรื่องแรกคือ สมาคมฯ มีอายุครบ 20 ปีตั้งแต่ก่อตั้งในปี  
พ.ศ. 2542 จึงได้ฉลองด้วยการจัดงานประชุมวิชาการประจ�าปีของสมาคมนอกกรุงเทพ ณ โรงแรมอมารี ที่เมืองพัทยา และได้
รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมด้วยดีเสมอมา และยังจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกับวนัดีๆ คือวันตรุษจีน และยังเป็นช่วงจงัหวะ
ที่โชคดีที่งานประชุมได้เสร็จส้ินก่อนการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสจะเริ่มต้นเพียงไม่กี่วัน ในงานนั้นมีการประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปี วันที่ 23 มกราคม 2563 ได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 8 ท่าน ท่ีเลือกตั้งไว้เม่ือ
เดอืน ธนัวาคม 2562 กต้็องแสดงความยนิดกีบัทกุท่านมา ณ โอกาสนีด้้วย และกรรมการสมาคมได้สรรหา และแต่งตัง้กรรมการ
เพ่ิมเติมจนได้ครบเกณฑ์ตามระเบียบของสมาคมคือกรรมการไม่เกิน 15 คน จึงถือเป็นการต้อนรับเข้าสู่การด�าเนินการของ
คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ ม.ค. 2563 ถึง ม.ค. 2565 
 แม้ว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคไม่ติดต่อท่ีมีความส�าคัญมาก และสมาชิกเองก็มีความช�านาญในสาขานี้อยู่แล้ว  
แต่โรคติดต่อกลับกลายเป็นประเด็นส�าคัญที่กระทบต่อทุกคนทั่วโลกโดยที่พวกเราจะประมาทไม่ได้ เพราะได้มาใกล้ตัว 
ในทุกขณะ ทางสมาคมจงึยดึถอืหลกัการไม่รวมกลุม่คน หลกีเลีย่งกจิกรรมทีส่่งผลให้มกีารเดนิทาง การพบปะ จงึจะไม่มกีจิกรรม
ของสมาคมทีต้่องมีรวมตวัของคนหมูม่าก หรอืต้องมกีารเดนิทาง จนถงึปัจจบุนัมข้ีอมูลข่าวสารของโรคติดต่อออกมาจ�านวนมาก 
ขอให้ทกุท่านเลอืกรับข่าวสารรกัษาสขุภาพ โดยปลอดภยัและปราศจากโรคติดต่อ ขอให้ช่วยปฏบิติัตามค�าแนะน�าของทางราชการ
และองค์กรวชิาชพีอย่างเคร่งครดั เหตกุารณ์โรคระบาดในครัง้นีค้งจะผ่านพ้นไปด้วยดส่ีงผลต่อสมาชกิของสมาคมน้อยทีส่ดุ คงจะ
สร้างบทเรียนอันใหญ่หลวงต่อทุกคนบนโลกนี้ที่ต้องช่วยกันรักษาสมดุลในการป้องกันและรักษาทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
 แม้ว่าฐานะทางการเงินของสมาคมมีความมั่นคงในระดับหนึ่ง แต่สมาคมมีค่าใช้จ่ายคงท่ีอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับ
รายรับ การหยุดพักหลายกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมจะน�ามาสู่ผลประกอบการที่ติดลบในที่สุด อย่างไรก็ดี สมาคมจะยังคง
สนับสนุนงานวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวารสารซึ่งได้เชิญ อาจารย์นภาศรี ชัยสินอนันต์กุล รับหน้าที่เป็นสารณียกรและ
บรรณาธกิารวารสาร โดยม ีนพ.ศกัดิสิ์ทธ์ิ ศกัดิสู์ง และ นพ.สงคราม โชตกิอนชิุต เป็นบรรณาธกิารร่วม และสมาคมยงัคงสนบัสนนุ
งานวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสมาชิกของสมาคมเอง
 อนึ่งทางกรรมการชุดใหม่ของสมาคมได้พิจารณาขยายขอบเขตงานให้กว้างขึ้นอีก 2 มิติได้แก่ ด้านองค์ความรู้ และ
ความร่วมมอืของผู้ดแูลและผูส้นบัสนนุโรคหลอดเลอืดสมองคือ องค์กรช่วยเหลือโรคหลอดเลอืดสมองไทย (Thai Stroke Support 
Organization-SSO) ซึ่งทาง World Stroke Society มีหน่วยงานฝ่ายนี้อยู่แล้วอันเป็นต้นแบบให้สมาคมพิจารณาจัดตั้งขึ้น
มาโดยม ีอาจารย์สามารถ นิธินันทน์ เป็นประธานโครงการ และอกีมติิคอืงานคณุภาพมาตรฐานของการรกัษาโรคหลอดเลอืดสมอง 
เป็นการก้าวหน้าต่อยอดจากศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Certified Primary Stroke Center) เข้าสู่ศักราชของศูนย์
โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร (Certified Comprehensive Stroke Center) โดยมี ศ.พญ.ดิษยา รัตนากร เป็น
ประธานฝ่ายรบัรองคณุภาพ อนัจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลโรคหลอดเลอืดสมองให้ทัดเทียมนานาชาต ิและ
เป็นการแสดงถงึการจดัระบบการรกัษาผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองอย่างบรูณาการแบบสหสาขาโดยแท้จริงซึง่ประกอบด้วย การ
รักษาโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดโดยผ่านสายสวน งานประสาทศัลยศาสตร์ เวชบ�าบัดวิกฤติ รังสีร่วมรักษาระบบประสาท 
รังสีวินิจฉัยขั้นสูง การผ่าตัดประเภทต่างๆ เช่น endarterectomy, ventriculostomy, aneurysm clipping & coiling หรือ 
decompressive craniotomy เป็นต้น จนถึงการประเมินการท�างานวิจัยด้านโรคหลอดเลือดสมอง
 ในท้ายที่สุดนี้ กระผมขอให้ทุกท่านที่สนใจวารสาร และสนับสนุนวารสารของสมาคมเสมอมา มีสุขภาพที่ดี มีจิตใจที่
เข้มแขง็ และปลอดภยัจากสถานการณ์ในปัจจบุนั วารสารจะด�ารงอยูไ่ม่ได้ถ้าปราศจากบทความทีไ่ด้รับมาตีพมิพ์ จงึขอเชญิชวน
ทุกท่านส่งบทความให้กับทีมบรรณาธิการเพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ

พ.อ. นพ.เจษฎา อุดมมงคล
นายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
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บทบรรณาธิการ

สวัสดี ท่านผู้อ่านทุกท่าน
 
 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทางวารสาร Journal of Thai stroke society โดยสมาคม
โรคหลอดเลือดสมองไทยได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการจากทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai 
Journal Citation Index Centre) ให้วารสารจัดอยู่ในวารสารกลุ่มท่ี 2 ซึ่งผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ในวารสารน้ี สามารถน�าไปใช้เพือ่ขอก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการได้ ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลกัเกณฑ์การพจิารณา
วารสารทางวชิาการ ส�าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2562 ทัง้นีต้้องขอขอบคณุกองบรรณาธกิารวารสาร 
กรรมการและสมาชิกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ตลอดจนผู้อ่านทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมเป็นแรงผลักดันและ
สนับสนุนให้วารสารสามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
 อน่ึง ทางสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยได้จัดให ้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม
โรคหลอดเลือดสมองไทย วาระ พ.ศ. 2563-2565 ขอแสดงความยินดีกับ พ.อ. นพ.เจษฎา อุดมมงคล ท่ีได้รับเลือก
เป็นนายกสมาคม และกรรมการทุกท่าน รวมถึง พญ.นภาศรี ชัยสินอนันต์กุล ที่ได้รับเลือกเป็นสาราณียกร ซึ่งจะมา
ดูแลงานวารสาร Journal of Thai stroke society ต่อไป
 วารสาร Journal of Thai stroke society มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนางานด้านวิชาการด้าน
โรคหลอดเลือดสมองต่อทั้งบุคลากรทางการแพทย์และสังคม และสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยจะยังมุ่งม่ันพัฒนา
ให้วารสารมีคุณภาพดียิ่งข้ึนต่อไป

          ผศ. พญ.สุรีรัตน์  สุวัชรังกูร
          บรรณาธิการ
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Improved Stroke Fast Track Strategy leads to 
6 Minutes Door-To-Needle Time
Bodeepat Worathitianan, MD*
*Division of Emergency Medicine, Nakhonpathom Hospital, Nakhonpathom 73000 Thailand

Abstract
 Stroke fast track protocol which administrating rtPA to the patient at emergency department, 
Nakhonpathom hospital has started since April 2016. The protocol increased the patients who 
received rtPA and improved door-to-needle time. Lastly during April 2018 to March 2019, 
for 1 year, 195 patients received rtPA. The rtPA treatment rate was 13.2%. Mean door-to-
needle time was 36 minutes. Several strategies were adopted to continuously improve door-
to-needle time. The best door-to-needle time was 6 minutes.
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การพัฒนากลยุทธ์ช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองส่งผล 
ให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ภายใน 6 นาที
นพ.บดีภัทร วรฐิติอนันต์*
*กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 ประเทศไทย

บทคัดย่อ
 แนวทางเวชปฏิบัติช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ยาละลายล่ิมเลือดแก่ผู้ป่วย ณ แผนก
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครปฐม เร่ิมต้นในเดือนเมษายน 2559 สามารถท�าให้ผู้ป่วยได้รับยาละลายล่ิมเลือด
จ�านวนมากขึ้น และได้รับยาเร็วมากขึ้นตามล�าดับ ล่าสุดในช่วงเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 
เป็นระยะเวลา 1 ปี มีผู้ป่วยได้รับยาจ�านวน 195 ราย คิดเป็นอัตราการได้รับยาร้อยละ 13.2 ระยะเวลาเฉลี่ย
ตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนกระทั่งได้รับยาละลายล่ิมเลือด 36 นาที หลากหลายกลยุทธ์ถูกน�ามาใช้
พัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้ยาได้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้มีผู้ป่วยได้รับยารวดเร็วที่สุดใช้เวลาเพียง 6 นาที 

ค�าส�าคัญ: กลยุทธ์, ช่องทางด่วน, โรคหลอดเลือดสมอง, ระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนกระทั่ง
ได้รับยาละลายล่ิมเลือด (J Thai Stroke Soc. 2020;19(1):5-15)

บทน�ำ
 ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองขาดเลือดเฉยีบพลนั
ที่มีอาการภายใน 270 นาที สามารถให้การรักษาด้วย
ยาละลายลิ่มเลือด1 โดยผลการรักษาขึ้นอยู่กับระยะเวลา
ที่ผู้ป่วยได้รับยา1,2 ดังวลีที่ว่า “ยิ่งให้ยาเร็วย่ิงดี” พบว่า
ทุก 1 นาทีที่เสียไปเซลล์สมองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองขาดเลือดเฉียบพลันตาย 1.9 ล้านเซลล์3 ดังนั้น 
เพ่ือให้เกิดประสทิธภิาพสงูสดุจงึจ�าเป็นต้องมีการพฒันา
กลยทุธ์เพือ่สามารถให้ยาละลายลิม่เลอืดได้รวดเรว็ทีส่ดุ 
หลากหลายกลยุทธ ์ถูกน�ามาใช ้ เ พ่ือพัฒนาตั้งแต ่ 
ก่อนผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล และหลังจากผู้ป่วยมาถึง
โรงพยาบาลแล้ว 
 ตัวอย่างกลยุทธ์เพ่ือพัฒนา ก่อนผู้ป่วยมาถึง
โรงพยาบาล ได้แก่

 1. การให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติส�าหรับอาการ
โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ต้องมาโรงพยาบาล
ทันที ห้ามรอสังเกตอาการซึ่งท�าให้มาตรวจช้า 
 2. โครงการผู ้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิ์ทุกท่ี 
(universal coverage for emergency patient; 
UCEP) ท�าให ้ผู ้ป ่วยสามารถเข ้ารับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลใกล้ที่สุดโดยไม่ต้องค�านึงถึงสิทธิ์รักษา
 3. ระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉนิ (emergency 
medical service; EMS) สามารถน�าส่งผู ้ป่วยได้
รวดเร็วข้ึน และสามารถประสานแจ้งข้อมลูผูป่้วยก่อนถงึ
โรงพยาบาลส่งผลให้ผู ้ป ่วยได้รับยารวดเร็วขึ้นได้ 
นอกจากนั้นสามารถพัฒนาการคัดกรองผู้ป่วยที่สงสัย
โรคหลอดเลือดสมองแบบ large vessel occlusion  
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เพ่ือส่งไปยังโรงพยาบาลทีม่ศีกัยภาพเหมาะสม สามารถ
ท�า thrombectomy ได้
 4. ระบบส่งต่อผู้ป่วย (referral system) ไปยัง
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าและระบบการแพทย์
ทางไกล (telemedicine) การปรึกษาและส่งต่อ 

ข้อมูล รวมถึงการจัดการระบบการส่งต่อผู ้ป่วยที่มี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยารวดเร็วข้ึน
 5. หน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนท่ี (mobile 
stroke unit) ซึ่งสามารถให้ยาละลายล่ิมเลือดแก่ผู้ป่วย
ตั้งแต่ก่อนมาถึงโรงพยาบาล

รปูท่ี 1. กลยุทธ์เพ่ือพัฒนา การให้ยาผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันได้รวดเร็วข้ึน

 ขณะที่เม่ือผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล บทบาท
ส�าคัญคือการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติช่องทางด่วน 
(fast track) เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่าง
รวดเร็วที่สุด ระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล 
จนกระทั่งได้รับยาละลายล่ิมเลือด (door-to-needle; 
DTN) ถกูน�ามาใช้เป็นตวัช้ีวัดส�าคัญ และมคีวามท้าทาย
ไม่เพียงเฉพาะการได้ให้ยาผู้ป่วยแต่จ�าเป็นต้องให้ยา 
ได ้รวดเร็วที่สุด ท�าให ้เกิดความคุ ้มค ่าต ่อต ้นทุน
ประสิทธิภาพ (cost effectiveness) เพราะการให้ยา
อย ่ างรวดเร็ วส ่ งผลดีหลายประการ 2 ท� า ให ้ลด
อัตราการตาย เพิ่มการฟื้นฟูภาวะทุพพลภาพ และลด
ภาวะแทรกซ้อนจากยาละลายลิ่มเลือด เช่น ภาวะเลือด
ออกในสมอง มีการศึกษาต่างๆ4-7 แสดงถึงหลากหลาย
กลยุทธ์ที่สามารถพัฒนาการให้ยาให้รวดเร็วข้ึนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ได้แก่
 1. มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนผู้ป่วยมาถึง
โรงพยาบาลปลายทาง เช่น แจ้งเตือนจากทีมบริการการ

แพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ซ่ึงออกรับผู้ป่วยจากการรับแจ้ง
เบอร์ฉุกเฉิน 1669 และแจ้งเตือนจากทีมส่งต่อ (refer) 
จากโรงพยาบาลต้นทาง
 2. มีแนวทางการคัดกรองและแจ้งทีม Stroke 
fast track อย่างรวดเร็ว
 3. การประกาศแจ้งทีม Stroke fast track โดย
ใช้การโทรคร้ังเดียว ท�าให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
และเตรียมพร้อมได้พร้อมกัน เช่น แพทย์ พยาบาล 
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่เอกซเรย์ เจ้าหน้าท่ี
หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น
 4. ทีม EMS น�าส่งผู้ป่วยจากนอกโรงพยาบาล
เคลื่อนย้ายไปยังเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง
โดยตรง โดยไม่เปล่ียนเตียง 
 5. ลงทะเบียนผู ้ป่วยอย่างรวดเร็ว หรือลง
ทะเบียนล่วงหน้า อาจระบุเป็นรูปแบบ “ผู้ป่วยไม่ทราบ
ชื่อ”
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 6. ได้ผลตรวจเลือดอย่างรวดเร็ว หรือใช้
เครื่องตรวจข้างเตียงเพ่ือทราบผลทันที หรือไม่รอผล
ตรวจเลือด (INR และ platelet) ในกลุม่ผูป่้วยทีไ่ม่สงสยั
ว่ามีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด หรือภาวะ
เกล็ดเลือดต�่า หรือไม่ได้ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด 
ก่อนการให้ยาละลายลิ่มเลือด
 7. แปลผลผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง
อย่างรวดเร็ว
 8. สามารถเตรียมและให้ยาละลายล่ิมเลือดแก่
ผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว เช่น เตรียมยาพร้อมใช้ที่แผนก
ฉุกเฉิน ท�าการเตรียมผสมยาละลายลิ่มเลือดล่วงหน้า 
ให้ยาละลายลิ่มเลือดผู ้ป ่วยบริเวณเครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 9. มีการก�าหนดแนวทาง Stroke fast track 
และเอกสารพร้อมใช้ เช่น เอกสารค�าสั่งทางการแพทย์ 
แบบประเมินข้อบ่งช้ี/ข้อห้ามการให้ยา แบบประเมิน 
NIHSS เป็นต้น
 10. ท�างานเป็นทีม ตามแนวทางเวชปฏิบัติที่
เป ็นมาตรฐานและมีคุณภาพ มีการฝึกปฏิบัติตาม
แนวทางที่ก�าหนดร่วมกันจนมีความช�านาญ ผู้เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการประชุมเพือ่ทบทวนและพฒันาแนวทาง
ให้ดยีิง่ขึน้ และมกีารแจ้งสะท้อนข้อมลูผลการปฏบิตังิาน 
โดยท�าการเก็บข้อมูลต่างๆ ร่วมกันก�าหนดเป้าหมาย 
และแจ้งข้อมูลต่างๆ แก่ทีมผู้เกี่ยวข้อง เช่น ทีม EMS 
ทีมแผนกฉุกเฉิน ทีม Stroke fast track ทีมห้อง
ปฏิบัติการ เป็นต้น

กำรพัฒนำแนวทำงเวชปฏิบัติช ่องทำงด่วน 
โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยำบำลนครปฐม
 แนวทางเวชปฏบิตัช่ิองทางด่วนโรคหลอดเลอืด
สมอง โรงพยาบาลนครปฐม เริ่มต้นในเดือนสิงหาคม 
25578 ในช่วงแรกทีมแผนกฉุกเฉินจะดูแลผู ้ป ่วย
โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันจนกระทั่งเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สมองแล้วไม่พบเลือดออก จึงส่งต่อผู้ป่วย
ไปยังหอผู้ป่วยหนักแผนกอายุรกรรมเพื่อให้ทีมแพทย์
อายุรกรรมตัดสินใจให้ยาละลายลิ่มเลือด อย่างไรก็ตาม
มีอัตราการให้ยาละลายลิม่เลอืดแก่ผูป่้วยโรคหลอดเลอืด
สมองขาดเลือดเฉียบพลันที่ค่อนข้างน้อยและไม่รวดเร็ว 
หลังจากนั้นมีการพัฒนากลยุทธ์แนวทางเวชปฏิบัติการ

ให้ยาละลายล่ิมเลือด ณ แผนกฉุกเฉินในเดือนเมษายน 
25598 โดยมกีารปรบัลดขัน้ตอนต่างๆ ปรบัปรุงแนวทาง
เวชปฏิบัติ ให ้ทันยุค เพิ่มจ�านวนบุคลากรแพทย ์ 
และพยาบาลเมื่อมีผู้ป่วยมาที่แผนกฉุกเฉิน เพิ่มการ
ตัดสินใจให้ยาโดยแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และเริ่มต้น
ให้ยาที่แผนกฉุกเฉิน ท�าให้มีจ�านวนผู ้ป่วยได้รับยา
ละลายล่ิมเลือดมากขึ้น ได้รับยาเร็วขึ้น โดยมีภาวะ
แทรกซ้อนเลือดออกในสมองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน8,9

 ภายหลังให้ยาละลายล่ิมเลือดผู้ป่วย ณ แผนก
ฉุกเฉิน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 พบว่าผ่านช่วงเวลา 
3 ปี มีจ�านวนผู้ป่วยได้รับยาท้ังสิ้น 428 ราย โดยมีผู้ป่วย
ได้รับยาเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ข้อมูลปีล่าสุดในช่วง
เดือนเมษายน 2561 - มีนาคม 2562 มีผู้ป่วยได้รับยา 
195 ราย จากจ�านวนผู ้ป ่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ขาดเลือด 1,474 ราย คิดเป็นจ�านวนร้อยละ 13.2  
[สูงกว่าสองเท่าของค่าเฉลี่ยจ�านวนผู้ป่วยทั้งประเทศ 
สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห ่ งชาติที่ ได ้ รับยาใน
ปีงบประมาณ 2561 (ร้อยละ 6.58)]10 ขณะที่มีผู้ป่วยได้
รับยาเร็วมากข้ึน ระยะเวลาเฉล่ียต้ังแต่ผู้ป่วยมาถึงโรง
พยาบาลจนกระทั่งได้รับยา (door-to-needle; DTN) 
36.0 นาท ีโดยมจี�านวนผูไ้ด้รบัยาภายใน 60 นาทร้ีอยละ 
90.8 และได้รับยาภายใน 45 นาทีจ�านวนร้อยละ 84.1 
ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 1 นอกจากนั้นการพัฒนา
ต่อเนื่องท�าให้มีผู ้ป่วยได้รับยารวดเร็วมากขึ้น สถิติ
ผู ้ป ่วยที่ได้รับยารวดเร็วที่สุดใช้เวลาเพียง 6 นาที  
หลังจากผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล
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ตำรำงที ่1. ข้อมลูผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองขาดเลือด โรงพยาบาลนครปฐม

จ�านวน / จ�านวนผู้ป่วย เม.ย.58-มี.ค.598 เม.ย.59-มี.ค.608 เม.ย.60-มี.ค.619 เม.ย.61-มี.ค.62

Ischemic stroke 1,382 1,385 1,471 1,474

Administrated rtPA 15 88 145 195

rtPA rate 1.1% 6.4% 9.9% 13.2%

DTN within 60 min 2 (13.3%) 68 (77.3%) 128 (88.3%) 177 (90.8%)

DTN within 45 min 0 47 (53.4%) 104 (71.7%) 164 (84.1%)

Mean DTN time 102.0 min 49.0 min 39.9 min 36.0 min

Mean OTT time 176.3 min 144.9 min 162.1 min 149.2 min

ICH after rtPA administration 4 (26.7%) 10 (11.4%) 7 (5.5%) * 6 (3.4%) **

Refer for thrombectomy N/A N/A 17 20

N/A; not available, rtPA; recombinant tissue plasminogen activator, DTN; door-to-needle, OTT; onset-to-treatment, 
ICH; intracranial hemorrhage
*จากผู้ป่วย 128 รายที่ไม่ได้ refer, **จากผู้ป่วย 175 รายท่ีไม่ได้ refer

รปูท่ี 2. ข้อมลู Door-to-needle time ของผู้ป่วย 195 ราย ในช่วงเมษายน 2561-มีนาคม 2562

รปูท่ี 3. ข้อมลูเวลาผูป่้วย ตัง้แต่มอีาการจนกระทัง่ได้รับยาละลายล่ิมเลือด
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ตำรำงที ่2. รายละเอียดการจัดการผูป่้วย ซ่ึงสามารถให้ยาละลายล่ิมเลือดภายใน 6 นาที

เวลา กิจกรรม

08:00 น. • เร่ิมมีอาการ

• ชายอายุ 68ปี มีอาการอ่อนแรงซีกซ้ายเฉียบพลัน ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ขณะคุยโทรศัพท์

• ปฏิเสธโรคประจ�าตัว สูบบุหรี่ 1 ซอง/วัน * 40 ปี

09:09 น. • โทรแจ้ง 1669

09:12 น. • ทีม EMS โดยรถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูง (advanced life support; ALS) ออกเหตุ

 �Activated time 3 min

09:18 น. • ทีม EMS ถึงที่เกิดเหตุ ระยะเดินทาง 5 กิโลเมตร

• พาราเมดิกประเมินอาการผู้ป่วยเข้าได้กับ Stroke และช่วงเวลาเข้าได้กับ Fast track 

• ตรวจคัดกรอง DTX 147 mg%

• แจ้งข้อมลูกลบัมายังศูนย์รับแจ้งเหตแุละสัง่การ 1669 เพือ่ประสานทมีแผนกฉกุเฉนิเตรยีมพร้อม

� ทีมแผนกฉุกเฉินรับข้อมูลทาง LINE ประสานห้องบัตร เพื่อท�าบัตรผู้ป่วยล่วงหน้า

� ทีมแผนกฉุกเฉิน ประสานทีมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พร้อมรับผู้ป่วยทันทีที่มาถึง

 �Response time 9 min

09:23 น. • ทีม EMS ออกจากที่เกิดเหตุ

• ยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

• เปิดหลอดเลือดด�าพร้อมให้ยาและเก็บเลือดพร้อมส่งตรวจ ให้การดูแลระหว่างน�าส่ง

 �On scene care 5 min

09:31 น. • ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล

• ทีมแผนกฉุกเฉิน activate ทีม Stroke fast track

• เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชั่งน�้าหนัก และส่งผู้ป่วยเข้าท�าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทันทีโดยไม่เปลี่ยนเตียง

• แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตรวจร่างกายผู้ป่วยที่เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง

� BP 159/82 mmHg, PR 66 bpm (regular), RR 12 /min

 � Eyes deviate to right side

 � Left facial palsy

 � Dysarthria

 � Motor left side; upper extremity gr.III, lower extremity gr.IV

 � Impair sensation left side

o NIHSS 12 คะแนน

• ขณะผู้ป่วยก�าลังตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง แพทย์ตรวจสอบข้อบ่งชี้/ข้อห้าม  

แจ้งขอความยินยอมการให้ยาละลายลิ่มเลือดจากญาติผู้ป่วยและเซ็นยินยอมล่วงหน้า

• แพทย์แปลผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองไม่พบ hemorrhage, large infarction, stroke mimic

• ค�านวณขนาดยา เบิกยาจากห้องยาฉุกเฉิน ผสมยา

o หมายเหตุ: ไม่รอผลตรวจเลือด และผลอ่านเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองอย่างเป็นทางการ

09:37 น. • ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือด ขณะอยู่บนเตียงเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง

### 6 min – Door-to-needle Time ###
### 97 min – Onset-to-treatment Time ###
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อภิปรำย
 ข้อมูลในปัจจบุนัแสดงถงึประโยชน์ในการรกัษา
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันด้วย
ยาละลายลิ่มเลือด ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้และไม่มีข้อห้ามจึง
ควรได้รับโอกาสจากระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้ได้
รับยาละลายลิ่มเลือด และเม่ือจ�าเป็นต้องให้ยาผู้ป่วย 
ซึ่งต้องจ่ายยาราคาแพงและใช้บุคลากรผู ้เกี่ยวข้อง
มากมายน้ัน เป ็นเร่ืองท ้าทายอย ่างยิ่งที่จะสร ้าง

ความคุ้มค่าสูงสุด โดยการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ 
เพื่อให้ยาแก่ผู ้ป่วยได้อย่างรวดเร็วท่ีสุด ท�าให้เกิด
ผลลัพธ์ที่ดีหลายประการ ได้แก่ ลดอัตราการตาย  
เพ่ิมการฟื้นฟูภาวะทุพพลภาพ และลดภาวะแทรกซ้อน
จากยาละลายล่ิมเลือด เช่น ภาวะเลือดออกในสมอง
 อย่างไรก็ตามกระบวนการเพื่อให้ยาละลาย
ลิ่มเลือดแก่ผู ้ป ่วยมีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรหลากหลายสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่

บุคลากร กิจกรรมหลัก

1. ทีมบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ประเมินและดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล

2. เจ้าหน้าที่บัตร ออกเลขรหัสและบัตรผู้ป่วย

3. แพทย์ ประเมินผู้ป่วย และตัดสินใจให้ยา

4. พยาบาล ดูแลผู้ป่วย ส่งตรวจเลือด ผสมยาและให้ยาละลายล่ิมเลือด

5. เภสัชกร จ่ายยา

6. ด้านรังสี; นักรังสีเทคนิคและรังสีแพทย์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง และรายงานผล

7. นักเทคนิคการแพทย์ รายงานผลตรวจเลือด

8. เจ้าหน้าที่เปล เคล่ือนย้ายผู้ป่วย ช่ังน�้าหนักผู้ป่วย

 ข้ันตอนต่างๆ ล้วนส่งผลโดยตรงต่อความ
รวดเร็วในการให้ยาละลายลิ่มเลือด จึงมีความส�าคัญ
อย่างย่ิงในการท�างานร่วมกันเป็นทีมจากทุกภาคส่วน
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท้ังนี้สถิติที่ดีที่สุด
สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ภายใน 6 นาทีหลัง
ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล มีปัจจัยส�าคัญต่างๆ ที่ส่งผลให้
ประสบความส�าเร็จ ได้แก่

1. มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงโรงพยาบาล 
2. ส่งผู้ป่วยเข้าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

สมองทันที 
3. มีการก�าหนดแนวทาง Stroke fast track 

และเอกสารพร้อมใช้
4. ไม่รอผลเลือดก่อนให้ยาละลายลิ่มเลือด
5. ให้ยาที่แผนกฉุกเฉิน
6. ตัดสินใจให้ยาโดยแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
7. ท�างานเป็นทีม โดยทีมงานคุณภาพ

1. มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงโรงพยาบาล 
 การที่ทีมแผนกฉุกเฉินทราบเคสล่วงหน้า
มีผลดีหลายประการ ท�าให้สามารถเตรียมการต่างๆ ให้
พร้อมดูแลผู้ป่วยทันทีโดยเฉพาะในกลุ่มโรคท่ีมีปัจจัย
ด้านเวลามีผลต่อการรักษา เนื่องจากสถานการณ ์
ในแผนกฉุกเฉินมีความผันแปรตลอดเวลา อาจมีเคส
หนักหรือเคสจ�านวนมากมาเวลาใดก็ได้ มีการศึกษา4 
ระบุว่าการแจ้งเตือนล่วงหน้าสามารถลดระยะเวลา 
median DTN ได้มากถึง 11 นาที
 เคสที่สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้แก่ เคสท่ี
น�าส่งโดยทีม EMS และเคส Refer นับเฉพาะกลุ่ม 
Refer และได้รับยาละลายล่ิมเลือด ณ แผนกฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลนครปฐม ในช่วงเมษายน 2561 - มีนาคม 
2562 มีจ�านวน 97 รายจากผู้ได้รับยาทั้งหมด 195 ราย 
มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 49 นอกจากน้ันบุคลากรในทีม 
EMS หรือ Refer สามารถให้การดูแลเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการให้ยาละลายล่ิมเลือด เช่น การให้
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สารน�้าทางหลอดเลือดด�า เก็บเลือดพร้อมส่งตรวจ 
เป็นต้น 
 ตัวอย่างการจัดการต่างๆ ภายหลังมีการแจ้ง
เตือนล่วงหน้า
 a. ทีมแผนกฉุกเฉินสามารถแจ้งเตือนทีมต่างๆ 
ให้เตรียมพร้อม ได้แก่ 

• ทีมห้องบัตร เพื่อออกบัตรผู้ป่วยล่วงหน้า
ก่อนผู้ป่วยมาถึง โดยมีการส่งภาพบัตรประชาชนผู้ป่วย 
หรือแจ้งชื่อผู ้ป่วยเข้ามาทางโทรศัพท์ผ่านโปรแกรม 
LINE มีการศึกษา4 ระบุว ่าการลงทะเบียนผู ้ป ่วย
ล่วงหน้าสามารถลดระยะเวลา median DTN ได้มาก
ถึง 13 นาที

• ทีมเปล ท�าการช่ังน�้าหนักเปลพร้อมใช้ 
(กรณีไม่มีเปลเฉพาะ ท�าการชั่งเปลใหม่ทุกครั้ง)

• ทมีแผนกฉกุเฉนิ เตรยีมบคุลากรใหพ้รอ้ม 
และท�าหน้าที่แจ้งประสานทีมต่างๆ

• ทีมเอกซเรย์ เตรียมเครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์พร้อมใช้ หรือชะลอเคสที่มีคิวมาใช้เคร่ือง
ในช่วงเวลาน้ันได้ (เช่น เคสนดัท�า CT whole abdomen 
ทีมี่การฉีด/สวนสารทบึรงัส ีอาจใช้เวลานานถงึ 30 นาท)ี

• ทีม Stroke unit เตรยีมเตยีงรับผูป่้วยใหม่ 
และพร้อมลงมาที่แผนกฉุกเฉิน
 b. ทีม EMS หรือ ทีม Refer น�าส่งผู้ป่วย 

• สามารถคดักรองผู้ป่วยเบือ้งต้น เช่น ตรวจ
ระดบัน�า้ตาลในเลอืด ประเมนิอาการเข้าได้กบัโรคหลอด
เลือดสมองเฉียบพลัน หรือสงสัยภาวะ large vessel 
occlusion เพ่ือน�าส่งโรงพยาบาลปลายทางทีม่ศัีกยภาพ
เหมาะสม เป็นต้น

• สามารถท�าการเปิดเส้นพร้อมให้ยาทาง
หลอดเลือดด�า และเก็บเลือดพร้อมส่งตรวจนอกจากนั้น
ในอนาคตสามารถพัฒนาต่อยอด โดยการเพิ่มแนวทาง
เวชปฏิบัติในการดูแลระหว่างน�าส่ง เพื่อให้สามารถให้
ยาผู้ป่วยได้เร็วขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น

• การให้ยาลดความดันโลหิตให้ต�่ากว่า 
180/105 mmHg ในผู้ป่วย Stroke fast track ทุกราย

• การตรวจสอบข้อบ่งชี้/ข้อห้ามในการให้
ยาละลายลิ่มเลือดแก่ผู้ป่วย

• การให้ข้อมูล และ/หรือแจ้งขอค�ายินยอม
ในการให้ยาละลายลิ่มเลือดล่วงหน้า ท�าให้ญาติหรือ
ผู้ป่วยมีเวลาตัดสินใจมากข้ึน
2. ส่งผู้ป่วยเข้าเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทันที 
 มีการศึกษา4 ระบุว ่ากลยุทธ์นี้สามารถลด 
median DTN ได้มากถงึ 20 นาท ีทัง้นีก้ารทีจ่ะสามารถ
ตัดสินใจส่งผู้ป่วยเข้าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง
ทันที จ�าเป็นต้องได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า ท�าการ
ลงทะเบยีนผูป่้วยล่วงหน้า อย่างไรกต็ามความน่าเชือ่ถอื
ของการแจ ้งเตือนข ้อมูลต ่างๆ ของผู ้ป ่วยขึ้นกับ
ผู้ประเมินก่อนน�าส่งว่ามีความแม่นย�าถูกต้องหรือไม่  
อีกท้ังปัจจัยด้านผู ้ป่วยเองก็มีการเปล่ียนแปลงดีขึ้น 
หรือแย่ลงระหว่างน�าส่งได้ ท�าให้เม่ือผู้ป่วยมาถึงแผนก
ฉุกเฉินอาจมีอาการต่างไปจากข้อมูลที่ได้รับก่อนหน้า 
โดยผู้ประเมินก่อนน�าส่งอาจมาจากบุคลากรในหลาย
ระดับความช�านาญ เช่น แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พารา
เมดิก พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (emergency 
medical technician; EMT) อาสาสมัครฉุกเฉินการ
แพทย์ (emergency medical response; EMR) หรือ
แม้กระทั่งญาติผู้ป่วยที่แจ้งข้อมูลมาที่แผนกฉุกเฉินก่อน
น�าส่งเอง เป็นต้น
3. มกีารก�าหนดแนวทาง Stroke fast track และเอกสาร
พร้อมใช้ ได้แก่ standing order, checklists, inform 
consent เป็นต้น
 ในสถานการณ์ทีต้่องปฏบิตัแิละตดัสนิใจภายใต้
ความบีบคั้นด้านเวลา การมีแนวทางเวชปฏิบัติที่ระบุ
หน้าที่และแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน สามารถช่วย
ให้ควบคุมมาตรฐานการรักษาและเกิดประสิทธิภาพที่ดี 
โดยเฉพาะในบริบทแผนกฉุกเฉินซึ่งมีแพทย์เวรผลัด
เปลีย่นมาปฏบิติังานและมคีวามช�านาญต่างกนั การปรบั
ให้แนวทางเวชปฏิบัติและเอกสารพร้อมใช้ สามารถ
เข้าใจง่าย กระชับ ไม่ซับซ้อน จะท�าให้เกิดความครบ
ถ้วนของการบันทึกข้อมูล รักษาได้ตามมาตรฐาน และ
ลดระยะเวลาต่างๆ ได้มาก
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นอกจากนั้น การปรับเปลี่ยนแนวทางเวชปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล สามารถพัฒนาให้ยาผู้ป่วยได้จ�านวน
มากขึ้นและรวดเร็วมากขึ้น เช่น การให้ยาในผู้ป่วยที่มี
อาการภายใน 4.5 ชม. ทดแทน 3 ชม. การไม่รอผล
ตรวจเลือดก่อนให้ยา เป็นต้น
4. ไม่รอผลเลือดก่อนให้ยาละลายลิ่มเลือด
 การลดขั้นตอนและลัดขั้นตอนช่วยให้สามารถ
ให้ยาแก่ผู ้ป ่วยรวดเร็วขึ้น มีหนึ่งในค�าแนะน�าของ
แนวทางเวชปฏบิตัขิอง AHA/ASA ตัง้แต่ปี ค.ศ.200711 
ระบุว่า ไม่ควรรอผลตรวจเลือดก่อนตัดสินใจให้ยาใน
กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สงสัยว่ามีความผิดปกติของการแข็งตัว
ของเลือดหรือภาวะเกล็ดเลือดต�่า หรือไม่ได้ใช้ยาต้าน
การแข็งตัวของเลือด เช่น วอร์ฟาริน ซึ่งผลตรวจเลือด
ในกรณีนี้ได้แก่ prothrombin time (PT), activated 
partial thromboplastin time (aPTT) และ platelet 
ขณะที่ AHA/ASA ปีค.ศ.201312 ระบุว่าเวลาในการให้
ยาละลายล่ิมเลือดมีความส�าคัญยิ่งยวด ดังนั้นผลตรวจ
เลือดเพียงอย่างเดียวที่ต้องท�าในผู ้ป่วยทุกรายก่อน
ตัดสินใจให้ยาคือระดับน�้าตาลในเลือดเท่านั้น ซึ่ง
สามารถใช้เครื่องเจาะตรวจเลือดจากปลายนิ้วท�าให้ได้
ผลอย่างรวดเร็ว และในกรณีผู ้ป ่วยท่ีไม่สงสัยว่ามี
ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดหรือภาวะเกล็ด
เลือดต�า่ หรือไม่ได้ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด พบว่า
ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีโอกาสต�่ามากที่ผลตรวจเลือดจะมีความ
ผิดปกติและมีข้อห้ามในการให้ยาละลายลิ่มเลือด 
5. ให้ยาที่แผนกฉุกเฉิน
 แนวทางเวชปฏิบัติ เก ่ าของโรงพยาบาล
นครปฐม ตัง้แต่สงิหาคม 2557 ได้ก�าหนดให้ส่งต่อผูป่้วย
เพื่อตัดสินใจให้ยาที่หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ช่วงระยะ
เวลา 1 ปีก่อนปรับเปลี่ยนมาให้ยาที่แผนกฉุกเฉิน  
มีผู้ป่วยได้ยาละลายลิ่มเลือด 15 ราย มีค่าเฉล่ีย DTN 
102 นาที8 หลังจากปรับเปลี่ยนการให้ยาท่ีแผนกฉุกเฉิน
สามารถลดขั้นตอนต่างๆ เช่น การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย
ระหว่างแผนก การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การประเมิน
ผู้ป่วยซ�้าจากทีมรับดูแลต่อ เป็นต้น ท�าให้ผู้ป่วยได้รับ
ยามีจ�านวนมากขึ้นเป็น 195 ราย และเร็วขึ้นมีค่าเฉล่ีย 
DTN 36 นาที ในปี 2562 
 นอกจากนั้นมีการศึกษา4 ระบุว่าการให้ยา
บรเิวณเครือ่งเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ สามารถลด median 

DTN ได้ 18 นาที ซึ่งโอกาสพัฒนาที่ดีของแผนกฉุกเฉิน 
รพ.นครปฐม คือการมีเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์อยู่
ในแผนกฉุกเฉิน การออกแบบโครงสร้างอาคารท่ีดีเพื่อ
สนับสนุนให้มีการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
ในพื้นที่แผนกฉุกเฉิน ส่งผลให้ผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีต้องท�า
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์มีการไหลเวียน (patient flow) 
ที่ดีขึ้น และเกิดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะภาวะโรคที่มีปัจจัยด้านเวลา 
ส่งผลต่อการรักษา อย่างไรก็ตามจากข้อมูลผู้ป่วยซึ่งได้
รับยาเร็วที่สุดภายใน 6 นาที เป็นกรณีที่ให้ยาละลาย 
ลิ่มเลือดขณะผู ้ป ่วยยังอยู ่บนเตียงเครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ พบว่าแม้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จะ
อยู่ในพื้นที่แผนกฉุกเฉินแล้ว แต่การลดข้ันตอนการยก
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยหลังท�าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เสร็จ  
ก็สามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาเร็วข้ึนได้อีก
6. ตัดสินใจให้ยาโดยแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 ในบริบทโรงพยาบาลนครปฐม พบว่าการ
ตัดสินใจให้ยาโดยแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินท�าให้ผู้ป่วย
ได้รับยาเร็วกว่า นอกจากนั้นช่วยท�าให้ลดความแออัด
ในแผนกฉุกเฉินได้ เพราะสามารถส่งต่อผู้ป่วยท่ีได้รับ
ยาละลายลิ่มเลือดแล้วออกจากแผนกฉุกเฉินเร็วขึ้น 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ9

 ทั้งนี้ป ัจจัยที่ เกื้อหนุนให้แพทย์เวชศาสตร์
ฉุกเฉินสามารถให้ยาได้เร็ว อาทิเช่น แพทย์อยู่ประจ�า
พร้อมปฏิบัติงานที่แผนกฉุกเฉินทันที ลดขั้นตอนการ
ปรกึษาโดยเฉพาะในเคสทีไ่ม่มคีวามซบัซ้อน ลดขัน้ตอน
การประเมินซ�้าจากแพทย์ที่รับปรึกษา และมีความ
ช�านาญในเวชปฏบิตัช่ิองทางด่วนกลุม่โรคต่างๆ เป็นต้น
7. ท�างานเป็นทีม โดยทีมงานคุณภาพ
 เป็นปัจจัยส�าคัญที่สุด เนื่องจากกระบวนการ
ต่างๆ ต้องอาศัยผู้เกี่ยวข้องจ�านวนมาก บุคลากรที่ได้
ท�าการฝึกฝนและปฏิบัติจนมีความช�านาญในภาระงาน
ที่มีส่วนรับผิดชอบ ท�าให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีได้

สรุป
 ในบริบทประเทศไทย สามารถพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง (stroke fast 
track) ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีตามมาตรฐานสากล โดยอาศัย
การพัฒนากลยุทธ์ การท�างานเป็นทีม และความทุ่มเท 
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เพ่ือให้ผู ้ป่วยฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด
เฉียบพลันซึ่งมีปัจจัยด้านเวลาส่งผลต่อการรักษา ได้รับ
โอกาสท่ีดีในการรักษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้รอดตาย 
ลดภาวะทุพพลภาพ หรือหายเป็นปกติ
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The validity and reliability of modified Standardized 
Swallowing Assessment (SSA) to screen dysphagia in acute 
stroke patients
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Abstract
 Objective: This study aimed to assess the validity and reliability of the developed bedside 
swallowing screening test that modified from Standardized Swallowing Assessment (SSA).
 Methods: The developed screening test was modified from the SSA form by changing 
the amount of water and adding food tests. Three experts appraised the validity of the modified 
swallowing screening test. Then, the test was evaluated to 100 acute stroke patients who were 
admitted to the acute stroke ward at Ramathibodi Hospital during October - December 2019. 
Data were collected by two independent registered nurses. The reliability was calculated 
using Cohen’s kappa. Moreover, follow up one month after discharge from the hospital was 
made to track that the passed patient had no aspiration pneumonia. 
 Results: The results showed that confidence (Cronbach’s alpha) of the tool was 0.798. 
The interrater reliability for the full assessment was kappa 0.83. The interrater reliability for 
each item was Kappa 0.928-1.00. The subjects were mostly male, 62%, with a mean age of 
63±15 years old. Ischemic stroke was the typical type of stroke 74%, intracerebral hemorrhage 
14%, and TIA 11%. Ninety-four subjects passed the swallowing screening test. All patients 
who passed the trial did not have a history of aspiration pneumonia after 1-month follow-up. 
 Conclusion: The validity of the developed bedside swallowing screening test was 0.798, 
with excellent reliability. This developed screening test was beneficial to detect and prevent 
the patient at risk of dysphagia in an acute stroke patient. 
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ความถูกต้องและความแม่นย�าของแบบประเมินที่ดัดแปลงจาก
แบบประเมินการกลืนมาตรฐาน (SSA) เพื่อคัดกรองภาวะกลืน
ล�าบากในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

นลินรัตน์ ทองนิรันดร์1, กุลธิดำ ศรีปักษำ1, พญ.พิมพ์ชนก เทือกต๊ะ2, นพ.ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ2

1ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
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บทคัดย่อ

 จุดประสงค์ เพื่อทดสอบความถูกต้องและความแม่นย�าของแบบประเมินการกลืนข้างเตียงที่ดัดแปลง
จากแบบประเมิน Standardized Swallowing Assessment (SSA) 
 วิธีวิจัย ดัดแปลงแบบประเมิน SSA โดยปรับปริมาณน�้าและเพ่ิมการทดสอบด้วยอาหาร ส่งให้
ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่านประเมินความถูกต้องเชิงเนื้อหา จากนั้นทดสอบกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
เฉียบพลันในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลรามาธิบดี จ�านวน 100 คน ระหว่างเดือนตุลาคม 
ถึง ธันวาคม 2562 โดยพยาบาลวิชาชีพ 2 ท่านที่เป็นอิสระต่อกัน ประเมินความเท่ียงโดย Cohen’s Kappa 
ติดตามผู้ป่วยท่ีมีผลการประเมินกลืนผ่าน ว่ามีภาวะปอดอักเสบติดเช้ือจากการส�าลักหรือไม่ หลังจ�าหน่าย
ออกจากโรงพยาบาล 1 เดือน 
 ผลการวิจัย แบบประเมินน้ีมีความแม่นย�าเท่ากับ 0.798 ความเที่ยงระหว่างผู้ทดสอบ 2 คนของ
แบบทดสอบทั้งหมดเท่ากับ 0.83 และความเที่ยงของแต่ละข้อย่อยในแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 0.928 – 1.00 
ผู้ป่วยเป็นผู้ชายร้อยละ 62 อายุเฉลี่ย 63±15 ปี สมองขาดเลือดร้อยละ 74 เส้นเลือดในสมองแตกร้อยละ 14 
สมองขาดเลือดชั่วคราวร้อยละ 11 ผู้ป่วย 94 คนไม่พบความเสี่ยงต่อภาวะกลืนล�าบาก และไม่พบภาวะ
ปอดอักเสบติดเชื้อจากการส�าลักหลังจากติดตามการรักษาไป 1 เดือน
 สรุป แบบทดสอบนีม้คีวามถกูต้อง 0.798 ความแม่นย�าอยูใ่นเกณฑ์ดมีาก และมปีระโยชน์ในการประเมนิ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะกลืนล�าบาก 

ค�าส�าคัญ: แบบประเมินการกลืนข้างเตียง, ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน, ภาวะกลืนล�าบาก  
(J Thai Stroke Soc. 2020;19(1):16-27)
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บทน�ำ
 การกลืนเป็นการท�างานประสานงานร่วมกัน
ของกล้ามเนื้อบริเวณช่องปากและล�าคอหลายมัด หาก
มีความผิดปกติของระบบประสาทที่รับความรู้สึกหรือ
ควบคุมกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องในการกลืน หรือมีความผิด
ปกติโดยตรงกับกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าว จะส่งผลให้
เกิดภาวะกลืนล�าบากได้ (swallowing disorder; 
dysphagia)1 โดยอาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีภาวะ
กลืนล�าบาก ได้แก่ มีเสียงเปลี่ยนขณะกลืนน�้า มีอัตรา
การหายใจเร็วขึ้น ความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแส
เลือดลดต�่าลง และอาการที่สังเกตได้ง่ายคือ การไอและ
การส�าลักระหว่างหรือหลังจากดื่มน�้าหรือรับประทาน
อาหาร โดยภาวะกลนืล�าบากนีท้�าให้เกดิภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆ ตามมา ได้แก่ ภาวะขาดน�า้ (dehydration) ภาวะ
ขาดอาหาร (malnutrition) การอุดกล้ันทางเดินหายใจ 
(suffocation) และปอดอักเสบติดเช้ือจากการส�าลัก 
(aspirate pneumonia) ส่งผลให้ระยะเวลาในการ
นอนโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น (increase length of 
hospital stay) สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มสูงข้ึน 
และเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้1-5 โดยภาวะกลืนล�าบากนี้ 
มักพบในผู้สูงอายุ โรคมะเร็งช่องปากและล�าคอ และพบ
มากในผูท้ีเ่ป็นโรคเกีย่วกบัสมองและระบบประสาท โดย
พบว่าในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันมี
อุบัติการณ์ของภาวะกลืนล�าบากร้อยละ 37-785-9 และ
มากกว่า 80% จะเริ่มมีการฟื้นตัวด้านการกลืนที่ดีข้ึน
ภายใน 2-4 สัปดาห์หลังมีอาการของโรคหลอดเลือด
สมอง10 
 การคัดกรองภาวะกลืนล�าบาก (dysphagia 
screening test) ด้วยการประเมินการกลืนในกลุ่ม 
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสามารถช่วยป้องกันปอด
อักเสบติดเชื้อจากการส�าลักได้3, 6, 11 โดยผู้ป่วยควรได้รับ
การประเมินในช่วง 24- 48 ช่ัวโมงแรกท่ีรับไว้ใน 
โรงพยาบาล หรือก่อนได้รับอาหาร น�้า หรือยาทางปาก
ครั้งแรก1, 3, 7-8, 11-13 เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิด
ขึ้นได้จากภาวะกลืนล�าบาก5, 8, 10-11 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การตรวจ
วนิิจฉัยภาวะกลืนล�าบากสามารถท�าได้โดย การประเมนิ
การกลืนโดยใช้อุปกรณ์ (instrumental evaluation) 
คือ การตรวจทางรงัสเีพือ่ประเมนิการท�างานของอวยัวะ

การกลืน (videofluoroscopic Swallowing Study; 
VFSS) และการส่องกล้องเพื่อประเมินการท�างานของ
อวยัวะการกลนื (Fiber-optic Endoscopic Evaluation 
of Swallowing; FEES) โดยวิธีดังกล่าวถือเป็น
มาตรฐาน (gold standard) ในการประเมินภาวะกลืน
ล�าบาก แต่การตรวจดงักล่าวต้องท�าการตรวจโดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน14-16 ซึ่งไม่สามารถท�าได้ในผู้ป่วย
ทกุราย เนือ่งจากข้อจ�ากดัในการเคลือ่นย้ายตวัผูป่้วยไป
ยังห้องตรวจ และผู้ป่วยบางรายยังมีอาการทางคลินิก
ไม่คงที่ (unstable medical condition) ท�าให้ไม่
สามารถรับการตรวจวินิจฉัยได้อย่างทันท่วงที
 มีการพัฒนาและคิดค้นวิธีการตรวจคัดกรอง 
และการประเมินภาวะกลืนล�าบากจากอาการทางคลินิก
เป็นหลัก (clinical evaluation)3, 9, 15 โดยสามารถ
ท�าการคดักรองและประเมนิเบือ้งต้นได้ง่ายโดยพยาบาล 
ซึ่ งการคัดกรองภาวะกลืนล�าบากในกลุ ่มผู ้ป ่วย 
โรคหลอดเลือดสมองโดยส่วนใหญ่จะท�าการประเมินที่
ข้างเตียง (bedside screening test) โดยวิธีท่ีได้รับ
ความนิยม คือ การประเมินด้วยการกลืนน�้า (water 
swallowing test) โดยก่อนเร่ิมตรวจจะมีการประเมิน
ความพร้อมเบื้องต้นของผู้ป่วยก่อน เช่น การประเมิน
ระดับความรู้สึกตัว (level of consciousness) การท�า
ตามค�าส่ัง (ability to follow command) หลังจากน้ัน
จึงเร่ิมการประเมินโดยการใช้น�้า โดยปริมาณน�้าท่ีใช้มี
ความแตกต่างกันตั้งแต่ 3-150 ซีซี ข้ึนกับการศึกษา 
โดยมีข้อดีคือ ใช้เวลาในการประเมินไม่นาน ประหยัด
ค่าใช้จ่าย และสามารถท�าได้ในผู้ป่วยทุกราย6, 7-9, 11-12, 

16-17 ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีแบบประเมินการกลืนข้างเตียงท่ี
เป็นมาตรฐาน ทั้งปริมาณน�้า ความหนืด และล�าดับ
ข้ันการประเมิน
 โรงพยาบาลรามาธบิดมีกีารพฒันาแบบประเมนิ
การกลืนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมาเป็นระยะ โดย
แบบประเมินการกลืนที่ใช้ในปัจจุบันได้ขออนุญาตการ
ใช้เครื่องมือและดัดแปลงบางส่วนจาก Standardized 
Swallowing Assessment (SSA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
โดยแบบประเมิน SSA นี้มีความสอดคล้องและความ
แม่นย�าอยู ่ในเกณฑ์ดีมาก18 ผนวกร่วมกับแนวทาง 
เวชปฏิบัติส�าหรับผู้มีภาวะกลืนล�าบาก โดยมีการปรับ
ปริมาณน�้าที่ใช้ทดสอบการกลืน และเพิ่มขั้นตอนการ
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ประเมินด้วยอาหารฝึกกลืนเป็นระดับตามหลักการของ 
International Dysphagia Diet Standardisation 
Initiative (IDDSI)19 โดยพัฒนาขึ้นเพื่อคัดกรองภาวะ
กลืนล�าบากในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะ
เฉียบพลันโดยจะท�าการประเมินภายใน 24 ชั่วโมงแรก
ที่รับไว้ในโรงพยาบาล หรือก่อนที่จะเร่ิมอาหารหรือยา
มื้อแรก เพื่อให้การดูแลที่เหมาะสมไม่ให้เกิดภาวะ
แทรกซ้อนต่างๆ ตามมา
 การประเมินการกลืนเพื่อคัดกรองภาวะกลืน
ล�าบากนี้ ยังไม่มีการหาความเที่ยงตรง และระดับ
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือมาก่อน ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้
ท�าการศกึษาเพือ่หาความเทีย่งตรงและความเชือ่มัน่ของ
แบบประเมินฯ และน�าข้อมูลจากการวิจัยไปพัฒนาแบบ
ประเมินการกลืนให้ดียิ่งขึ้นและน�าไปเป็นเครื่องมือที่ใช้
คัดกรองภาวะกลืนล�าบากที่ท�าได้ข้างเตียงโดยพยาบาล
ในกลุ ่ มผู ้ ป ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองเ ฉียบพลัน 
โรงพยาบาลรามาธิบดีต่อไป

ผู้เข้ำร่วมกำรวิจัย
 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันทุกคน 
ที่เข้ารับการรักษาในหอผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้วิจัยได้ค�านวณกลุ่มตัวอย่าง
ส�าหรบัการวเิคราะห์โดยใช้สถติ ิCohen’s Kappa20 โดย
ใช้โปรแกรม R โดยก�าหนดค่า alpha แบบสองทางที่ 
0.5 ก�าหนด Power of test ที่ 80% ก�าหนดโอกาสที่
ผู้ประเมินจะตอบเหมือนกันเท่ากับ 0.5 และตอบต่างกัน
เท่ากับ 0.5 ก�าหนดค่า Kappa coefficient ภายใต้
สมมติฐานนัล (K0) เท่ากับ 0.6 และก�าหนดค่า Kappa 
coefficient ที่เป็นค่าต�่าสุดที่จะสรุปว่ามีความเห็น
เหมือนกัน (K1) เท่ากับ 0.8 ได้กลุ ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมอย่างน้อย 69 คน แต่ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัย
ได้เพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 100 คน เพื่อเป็นตัวแทน
กลุ่มผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยไม่มี 
การสุ่มตัวอย่าง มีเกณฑ์คัดเข้าและเกณฑ์คัดออกดังนี้
 เกณฑ์คัดเข้า

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน อายุ 
18 ปีขึ้นไป 

2. ท�าตามค�าสั่งได้อย่างน้อย 1 ขั้นตอน

3. สัญญาณชีพคงที่และอาการทางระบบ
ประสาท (คะแนน The National Institutes of Health 
Stroke Scale (NIHSS) คงที่) ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่าง
ท�าการประเมินกลืนอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง 

4. ผู้ป่วยยินยอมเข้าร่วมวิจัย
 เกณฑ์คัดออก

1. ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม 
เช่น เจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยหอบ เป็นต้น

2. ผู้ป่วยที่เคยมีประวัติกลืนล�าบากก่อนการ
เจ็บป่วยคร้ังนี้ คือ มีการใส่สายให้อาหารทางจมูก (NG 
tube) มาก่อนการรับไว้เป็นผู ้ป่วยในจนถึงปัจจุบัน 
รวมถึงผู้ป่วยที่เคยรับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งหรือมี
กระดูกหักที่บริ เวณศีรษะและล�าคอที่ ไม ่สามารถ 
นั่งทรงตัวได้

3. ผู้ป่วยไม่สามารถตรวจประเมินทางคลินิก
ได้ เน่ืองจาก ไม่สามารถท�าตามค�าสั่ง หรือ อ้าปากไม่
ได้ ไม่ร่วมมอืในการตรวจประเมนิการกลนื รวมถงึผู้ป่วย
ใส่ท่อช่วยหายใจ

วิธีวิจัย
 การวิจัยเชิงอรรถาธิบาย (explanatory 
research) ใช้การส�ารวจแบบภาคตัดขวาง (cross–
sectional survey) หาความเที่ยงตรง (validity) ของ
แบบประเมินการกลืนผู ้ป ่วยโรคหลอดเลือดสมอง
เฉียบพลัน โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามโครงสร้างของเนื้อหา เกณฑ์ให้คะแนน 
ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ โดยแบ่งเนื้อหา
ประเมินออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ การประเมินความ
พร้อมของผู้ป่วยก่อนการกลืน ข้ันตอนการประเมินการ
กลืนด้วยน�้าเปล่า และการประเมินการกลืนอาหาร 
มีเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ 4 ระดับ 1) คือไม่สอดคล้อง 
2) คือต้องปรับปรุง 3) คือต้องปรับปรุงเล็กน้อย และ 
4) คือสอดคล้อง พร้อมให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นปรับ
ตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญจนได้ค่าความเที่ยงตรง 
Cronbach alpha มากกว่าหรือเท่ากับ 0.7
 หลังจากได้แบบประเมินฯ (ภาคผนวก 1) ที่
ผ่านการพิจารณาความถูกต้องโดยผู้เช่ียวชาญแล้ว ได้
น�าแบบประเมนิฯ มาท�าการศกึษา โดยเกบ็ข้อมลูในกลุม่
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ผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่รับไว้ในหอ
ผู ้ป ่วยโรคหลอดเลือดสมองระหว่าง 1 ตุลาคม -  
31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 100 ราย โดยมีพยาบาล  
2 คนทีไ่ด้รบัความรูแ้ละเกณฑ์การประเมนิการกลืนก่อน
ที่จะท�าการทดสอบนี้ ท�าการประเมินการกลืนแบบเป็น
อิสระต่อกัน เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือระหว่าง
พยาบาล 2 คน (inter-rater reliability) โดยเก็บข้อมูล
ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากรับผู้ป่วยไว้ในหอผู้ป่วยและ
มีอาการทางคลินิกคงท่ี หรือเมื่อมีการอนุญาตให้เร่ิม
รับประทานอาหาร หรือยาทางปากมื้อแรก โดยแต่ละ
ขั้นตอนของการประเมินจะมีการให้คะแนนความ
สามารถในการกลืน 5 ระดับ14 ดังนี้ 
 1 คะแนน คือ กลืนไม่ได้ 
 2 คะแนน คือ กลืนได้ ไม่ส�าลัก แต่มีสัญญาณ
ชีพเปล่ียน เช่น หายใจเร็ว ค่า SO2 ต�่าลง 2% ข้ึนไป
 3 คะแนน คือ กลืนได้ แต่มีเสียงส�าลัก หรือมี
เสียงเปลี่ยนหลังกลืน
 4 คะแนน คือ กลืนได้ ไม่ส�าลัก 
 5 คะแนน คือ กลืนได้ ไม่มีส�าลักและสามารถ
กลืนน�้าลายได้ต่อเนื่อง 2 ครั้งใน 30 วินาที 
 หากได้รับการประเมินได้คะแนนมากกว่าหรือ
เท่ากับ 4 จะเท่ากบัผ่านในการขัน้ตอนนัน้ และได้รับการ
ประเมินในข้ันต่อไป หากได้คะแนนต�่ากว่า 4 จะหยุด
การประเมินทันที และแจ้งผลต่อแพทย์เจ้าของไข้ว่า
ผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะกลืนล�าบาก เพื่อพิจารณาใส่
สายอาหารทางจมูกและปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ต่อไป ดงัรายละเอยีดในภาคผนวก 1 นอกจากนีย้งัมกีาร
ติดตามหลังจากจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 1 เดือน 
เพือ่ตดิตามว่าหลงัผูป่้วยทีป่ระเมนิว่าไม่มปัีจจยัเสีย่งต่อ
ภาวะกลืนล�าบาก มีภาวะปอดอักเสบติดเช้ือจากการ
ส�าลักหรือไม่ เพื่อเพิ่มความเที่ยงตรงของแบบประเมินฯ
 การวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 
COA NO.MURA2019/744 ได้รับอนุมัติเม่ือวันที่  
16 สิงหาคม 2562

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
 วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลการวิจัยด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป (SPSS version 22) 
โดยข้อมูลพื้นฐานจะแสดงโดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเที่ยงตรง (validity) หา
โดยวิธี Cronbach’s method ทั้งนี้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ ่า (α) ที่ยอมรับได ้ในระดับต�่าสุดคือ 0.7  
(Nachmias, C. F.&Nachmias, D. 1998)21 ค่าความ
เช่ือม่ัน (reliability) ระหว่างผู้วิจัย 2 คน ค�านวณโดย
วิเคราะห์หา intrarater reliability โดยใช้ Cohen ’s 
kappa (Landis & Koch, 1977)22 และขนาดความ
สอดคล้อง (Strange of Agreement) ค่าสถิติ Kappa 
ระหว่างผู้ท�าวิจัย 2 คน ต้องมากกว่า 0.81 (almost 
perfect) ถึงจะถือว่าแบบประเมินนี้มีความน่าเช่ือม่ัน 

ผลกำรวิจัย
ผู้เข้าร่วมวิจัย 
 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่เข้ารับ
การรกัษาในหอผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง โรงพยาบาล
รามาธิบดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 
โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่างจ�านวน 100 คนพบว่าเป็น
เพศชาย 62 คน เพศหญิง 38 คน มีอายุเฉล่ีย 63.40 ปี  
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.32) ได้รับการวินิจฉัยเป็น
โรคหลอดเลือดสมองแบบตีบ/ตัน (Ischemic stroke) 
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 74 และโรคหลอดเลือดสมอง
แตกร้อยละ 14 โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดไปเลี้ยง
แบบชั่วคราว (transient ischemic attack; TIA) 
ร ้อยละ 11 และโรคหลอดเลือดด�าในสมองอุดตัน 
(veno-occlusive disease; VOD) ร้อยละ 1 ท้ังหมด
มีโรคร่วมได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมัน
ในเลือดสูง เป็นส่วนใหญ่ มีระยะเวลาที่รับตัวไว้รักษาใน
หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (LOS) ในระยะส้ันๆ  
โดยเฉลี่ย 3.45 วัน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.27) 
คะแนน NIHSS และ GCS scores มีค่ามัธยฐาน 
(median) 5 คะแนน และ 15 ตามล�าดับ ดังตารางท่ี 1
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 สุดท้ายมีการติดตามผู ้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองเฉียบพลันที่ เป ็นกลุ ่ มตั วอย ่ าง  100  คน 
หลงัจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 1 เดือน 
ไม่พบอุบัติการณ์ของโรคแทรกซ้อนจากการกลืน 
(โรคปอดติดเชื้อจากการส�าลัก) มีพบผู ้ป่วยจ�านวน  
2 คน หลังจ�าหน่ายกลับบ้าน 1 เดือนมีอาการทางระบบ
ประสาทที่แย่ลง (progressive stroke) ไม่สามารถกลืน
อาหารได้เองต้องให้อาหารทางสายยาง และมีผู้ป่วย  
1 คน ที่ขณะรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ประเมินกลืน 
ก่อนเริ่มยา/อาหารมื้อแรกหลังยกเลิกค�าสั่งงดน�้าและ
อาหารทางปาก ผลประเมินการกลืนผ่าน สามารถ
รับประทานอาหารทางปากได้ดีไม่มีอาการส�าลัก ต่อมา
อีกหนึ่ งสัปดาห ์ เ กิดเส ้นเลือดในสมองอุดตันเพิ่ม 
(embolic stroke) จากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ท�าให้
ผู้ป่วยซึมลง ประเมินการกลืนซ�้าไม่ผ่านต้องให้อาหาร
ทางสายยาง แต่ไม่เกิดโรคปอดติดเชื้อจากการส�าลัก

ควำมเทีย่งตรง (validity) ของแบบประเมนิกำร
กลืนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันของ
โรงพยำบำลรำมำธิบดี
 ในการศึกษาครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้
ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาจากผูท้รงคณุวุฒิ 
3 ท่าน และได้ปรับตามค�าแนะน�าของผู้เช่ียวชาญ จนได้
ค่าความเที่ยงตรงของแบบประเมินการกลืน (content 
validity index: CVI) เท่ากับ 0.85 และตรวจสอบ
ความเช่ือม่ันจนมีค่า Cronbach's alpha เท่ากับ 0.798 
ซึ่งอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ตามตารางที่ 2

ตำรำงที ่1. ข้อมลูพ้ืนฐาน

ผลลัพธ์

เพศ, ชาย (ร้อยละ) 62

อายุ, ปี (ค่าเฉลี่ย + ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 63 ± 15

ระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาล, วัน (ค่ามัธยฐาน, ค่าควอไทล์ 1-3) 3 (2 - 4)

คะแนน NIHSS (ค่ามัธยฐาน, ค่าควอไทล์ 1-3) 5 (2-7)

คะแนน GCS (ค่ามัธยฐาน) 15

คะแนน BI (ค่ามัธยฐาน, ค่าควอไทล์ 1-3) 57 (35 -37)

คะแนน mRS (ค่ามัธยฐาน, ค่าควอไทล์ 1-3) 4 (2-4)

ชนดิของโรงหลอดเลอืดสมอง, จ�านวน (ร้อยละ)

- สมองขาดเลือด 74

- เส้นเลือดสมองแตก 14

- สมองขาดเลือดชั่วคราว (TIA) 11

NIHSS = The National Institutes of Health Stroke Scale, GCS = Glasgow Coma Scale, BI = Barthel index,  
mRS = modified rankin scale
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ควำมเชื่อม่ัน (reliability) 
 ผลของการประเมินการกลนืโดยพยาบาล 2 คน
แบบอิสระต่อกัน (ผ่าน/ไม่ผ่านในแต่ละขั้นตอนของการ
ประเมินกลืน) และลงผลสรุปการประเมินการกลืนที่ได้
ลงใบแบบบันทึกคะแนนความสามารถในการกลืน 
ในกลุ ่มตัวอย่าง 100 คน ได้ให้ผลการประเมินที่
สอดคล้องกันอยู ่ในระดับดีมาก ดูจาก interrater 

reliability มีค่า kappa 0.83 คือให้ผลการประเมินการ
กลืนผ่าน 94 คน (94%) โดยผู้ป่วยสามารถกลืนได้ไม่
ส�าลัก 26 คน โดยส่วนใหญ่สามารถกลืนได้ไม่ส�าลักและ
กลืนน�้าลายได้ต่อเนื่อง 2 ครั้ง ใน 30 วินาทีจ�านวน  
68 คน ส่วนผลการประเมินการกลืนไม่ผ่านมีจ�านวน  
6 คน (6%) โดยพบว่ากลืนไม่ได้จ�านวน 4 คน อีก 2 คน 
กลืนได้แต่มีเสียงเปล่ียน/ส�าลัก ตามตารางที่ 3 และ 4

ตำรำงที ่2. แสดงค่าสมัประสทิธ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของแบบประเมินการกลืนทัง้ฉบบั

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items

N of Items

0.798 0.774 12

ตำรำงที ่3. แสดงผลการประเมนิกลืนของพยาบาล 2 คนให้ตามคะแนนความสามารถในการกลืน

พยาบาลคนท่ี 1

พยาบาล
คนที่ 2

คะแนน 1 2 3 4 5 Total

1 4 0 0 0 0 4

2 0 0 0 0 0 0

3 0 0 2 0 0 2

4 0 0 0 26 0 26

5 0 0 0 0 68 68

Total 4 0 2 26 68 100

ตำรำงที ่4. แสดงค่าinterrater reliability จากผลการประเมินกลืนของพยาบาล 2 คนทีใ่ห้ตามคะแนนความสามารถใน
การกลืน

Symmetric Measures

Value Asymp. Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Measure of 
Agreement

Kappa 0.813 0.060 9.774 0.000

N of Valid Cases 100
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 ส่วนค่าความสอดคล้องของการประเมินไปใน
ทางเดียวกันด้านรายข้อส่วนใหญ่ในการประเมินการ
กลืนครั้งนี้อยู ่ในระดับดีมาก ค่า Kappa อยู่ในช่วง 

0.928-1.00 และมีรายข้อที่ 2 นั่งทรงตัวได้อย่างน้อย 
 15 นาที (พิง/ไม่พิงพนัก) ที่มีค่าความสอดคล้องอยู่ใน
ระดับดี คือ Kappa 0.663 ผลตามตารางท่ี 5

ตำรำงที ่5. แสดงค่าความสอดคล้องของการประเมินการกลืนด้านรายข้อ (interrater reliability) จากการประเมินกลนื
ของพยาบาล 2 คน

รายข้อที่ประเมินการกลืน Measure
of Agreement 
Kappa Value

Asymptotic 
Standard Errora

Approximate Tb Approximate 
Significance

1. ระดับความรู้สึกตัวดี 
(alert)

1.000 0.000 10.000 0.000

2. น่ังทรงตัวได้อย่างน้อย  
15 นาที (พิง/ไม่พิงพนัก)

0.663 0.315 8.935 0.000

3. สามารถท�าตามค�าส่ังได้
อย่างน้อย 1 อย่าง

1.000 0.000 10.000 0.000

4. กลืนน�้าลายได้ 1.000 0.000 12.300 0.000

5. ทดสอบด้วยน�้าเปล่า 5 ซีซี 
ครั้งที่ 1 

1.000 0.000 11.855 0.000

6. ทดสอบด้วยน�้าเปล่า 5 ซีซี   
ครั้งท่ี 2

1.000 0.000 11.535 0.000

7. ทดสอบด้วยน�้าเปล่า 5 ซีซี  
ครั้งที่ 3 

1.000 0.000 10.000 0.000

8. ด่ืมน�้าเปล่าครึ่งแก้ว  
(60 ซีซี)

1.000 0.000 11.306 0.000

9. โจ๊กปั่น  
(อาหารฝึกกลืนระดับ 4)

1.000 0.000 10.000 0.000

10. โจ๊กธรรมดา  
(อาหารฝึกกลืนระดับ 5)

1.000 0.000 12.892 0.000

11. อาหารอ่อน/นิ่ม น�้าน้อย 
(อาหารฝึกกลืนระดับ 6)

0.928 0.041 11.257 0.000

12. อาหารปกติ  
(อาหารฝึกกลืนระดับ 7)

0.951 0.034 11.542 0.000



24 J Thai Stroke Soc. Volume 19 (1), 2020

อภิปรำย
 การศกึษานีไ้ด้พฒันาแบบทดสอบการกลนืข้าง
เตียง (bedside dysphagia screening test) โดยได้
ดัดแปลงมาจาก Standardised Dysphagia 
Assessment (SSA) และแนวทางเวชปฏิบัติส�าหรับ
ผู ้ มีภาวะกลืนล�าบาก ซึ่งสามารถประเมินได ้ง ่าย
โดยพยาบาล และสามารถใช ้ได ้ ดีในกลุ ่มผู ้ป ่วย
โรคหลอดเลือดสมอง แบบการประเมินนี้ได้ผ่านการ
ตรวจสอบความถกูต้องโดยผูเ้ช่ียวชาญจากผู้ทรงคุณวฒุิ
จ�านวน 3 ท่าน และมีการปรับตามค�าแนะน�าของผู้ทรง
คุณวุฒิจนได้ความถูกต้องของแบบทดสอบอยู่ในเกณฑ์
ดี อีกทัง้มีการทดสอบความน่าเช่ือถอืโดยพยาบาล 2 คน
ท่ีเป็นอิสระต่อกัน โดยทั้ง 2 คนได้รับความรู้เรื่องการ
ประเมินการกลืนมาก่อนที่จะท�าการทดสอบนี้ และ 
ได้ค่าความเชื่อม่ัน interrater-reliabilty 0.83 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ดีมาก
 แบบประเมินการกลืนนี้แตกต ่างจากการ
ประเมินของการศึกษาก่อนหน้านี้3, 7-8, 10, 12 โดยเร่ิมจาก
การกลืนน�้าปริมาณน้อยจ�านวน 5 ซีซี จ�านวน 3 คร้ัง 
หากผูป่้วยกลนืได้โดยไม่มอีาการทางคลนิกิทีบ่่งบอกถงึ
ภาวะกลืนล�าบาก ได้แก่ ไอ ส�าลัก อัตราการหายใจ
เปลี่ยน เสียงเปลี่ยน และความเข้มข้นของออกซิเจน 
ในเลือดลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 2 เปอร์เซ็นต์ จะ
ประเมินต่อในปริมาณน�้าที่มากขึ้น คือ ปริมาณ 60 ซีซี 
ซึ่งเป็นตัวแทนของการทดสอบด้วยน�้าปริมาณมาก และ
หากไม่มีอาการของภาวะกลืนล�าบาก จะมีการทดสอบ
ด้วยการทานอาหารเป็นล�าดับต่อไป โดยเร่ิมจากอาหาร
ฝึกกลืนระดับ 4 (โจ๊กข้นปั่นน�้าน้อย) และหากผู้ป่วย
รับประทานได้ก็จะปรับระดับความยากของการทาน
อาหารตามล�าดับดังมาตรฐานของ IDDSI19 

 จะเห็นว่าการประเมินที่ถูกพัฒนาขึ้นน้ีมีการ
ประเมินทั้งน�้าและอาหาร ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาอื่น
ที่ประเมินโดยของเหลวเท่านั้น3, 7-8, 10, 12 จะแตกต่างกัน
ที่ปริมาณและความหนืดของน�้า โดยการศึกษานี้มี
พยาบาลเป็นผู้ประเมินเท่านั้น ไม่มีแพทย์ นักกิจกรรม
บ�าบัด หรือนักอรรถบ�าบัดมาประเมินร่วมกัน เนื่องจาก
ผู ้ป่วยที่เข้ามารับการรักษามาได้ทุกเวลา ท�าให้ไม่
สามารถรอที่จะประเมินการกลืนพร้อมกันหรือในระยะ
เวลาใกล้เคียงกันได้ และผู้ป่วยหลายรายมีการเร่ิมการ

รักษาด้วยยาที่รับประทานทางปาก เช่น ยาต้าน
เกล็ดเลือด หรือยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ยาลด
ความดันโลหิต เป็นต้น พยาบาลจึงเป็นผู้ประเมินการ
กลืนก่อนท่ีจะให้ผู้ป่วยประทานยาทางปาก หากรอให้
สหสาขาวิชาชีพมาประเมินการกลืนร่วมกันอาจท�าให้
การรักษาล่าช้าได้ นอกจากนี้แบบประเมินการกลืนน้ีได้
ออกแบบมาเพือ่ใช้ในการประเมนิการกลนืซ�า้ได้ ในกรณี
ที่ผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันมีอาการทาง
คลินิก เป ล่ียนแปลง แต ่การศึกษานี้ ได ้ ติดตาม
ความถูกต้องของการประเมินเพิม่เตมิ โดยมกีารตดิตาม
ผู้ป่วยหลังจากจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 1 เดือน 
พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินการกลืนผ่านไม่มีภาวะ
ปอดอักเสบติดเช้ือจากการส�าลักตามมา แบบประเมินนี้
จึงเป็นแบบประเมินที่มีความถูกต้องและแม่นย�าอยู่ใน
เกณฑ์ดี
 การศึกษานี้ได้น�าแบบประเมินดังกล่าวมา
ทดสอบกับผู้ป่วยในหอผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
โรงพยาบาลรามาธิบดี จ�านวน 100 คน พบว่าอัตราการ
เกิดภาวะกลืนล�าบากเพียงร้อยละ 6 ซ่ึงเป็นอัตราที่น้อย
เม่ือเทียบกับการศึกษาอื่น โดยอาจเกิดจากผู้ป่วยท่ีได้
รับการประเมินมีคะแนน Glasgow Coma Score อยู่
ในเกณฑ์เกือบปกติ (14.8) และคะแนนความรุนแรงของ
โรคหลอดเลอืดสมอง (NIHSS) อยูใ่นเกณฑ์รนุแรงน้อย 
 การศึกษานี้มีข้อจ�ากัดคือการวิจัยในครั้งนี้ใช้
พยาบาล 2 คน ในการประเมนิการกลนื ผู้ป่วยไมไ่ดผ้า่น
การตรวจทางรังสีเพื่อประเมินอวัยวะในการกลืน 
(Videofluoroscopic Swallowing Study; VFSS) 
หรือการส่องกล้องเพื่อประเมินการท�างานและอวัยวะใน
การกลืน (Fiberoptic Endoscopic Evaluation of 
Swallowing; FEES) ที่ถือเป็นมาตรฐานในการ
ประเมินภาวะกลืนล�าบาก (gold standard)6, 15 ท�าให้
ผู้ป่วยที่มีภาวะส�าลักเงียบ (silent aspiration) อาจไม่
ได้รับการประเมินว่ามีภาวะเสี่ยงต่อภาวะกลืนล�าบาก
หรือมีผลลบลวง (false negative) ซึ่งท�าให้อุบัติการณ์
ของภาวะกลืนล�าบากน้อยกว่าที่เป็นจริงได้ ดังนั้นทาง
คณะผู้จัดท�ามีแผนท่ีจะเปรียบเทียบแบบประเมินการ
กลืนนี้กับการตรวจที่เป็นมาตรฐานในการศึกษาต่อไป
เพือ่ศกึษาถึงความจ�าเพาะและความไวของแบบประเมนิ 
อีกทั้งแบบประเมินนี้หากต้องการใช้โดยแพร่หลายใน
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กลุม่ผูป่้วยอืน่ ควรมกีารศึกษาถงึความง่าย (feasibility) 
ในการใช ้เครื่องมือโดยพยาบาลแผนกอื่นที่ไม ่ใช ่
พยาบาลแผนกโรคหลอดเลอืดสมองที่มคีวามคุ้นเคยกบั
ผู้ป่วยท่ีมีภาวะกลืนล�าบาก ซึ่งเป็นแผนในการศึกษา
ครั้งต่อไป

บทสรุป
 แบบประเมินการกลืนข้างเตียงที่ถูกพัฒนาโดย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนี้มีความ
แม่นย�าและเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก สามารถน�าไป
ประเมินผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อ
ภาวะกลืนล�าบากได้เป็นอย่างดี และพยาบาลที่จะท�า 
การประเมินการกลืนให้กับผู้ป่วยควรได้รับการอบรม
ความรู ้เชิงปฏิบัติการเรื่องการกลืนก่อนที่จะท�าการ
ประเมินการกลืนให้กับผู้ป่วยจริง 
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ภาคผนวก 1 

แบบประเมินการกลืนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันของโรงพยาบาลรามาธิบดี

Ramathibodi Acute Stroke Swallowing Assessment

การวินิจฉัย……………………………………… แรกรับ GCS ......... NIHSS.......... mRS..........คะแนน

ก่อนเริ่มประเมินการกลืน GCS ..... NIHSS....... mRS.............คะแนน

กระบวนการปฏิบัติ

วันที่……….. วันที่……….. วันที่……….. หมายเหตุ

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน

1. การประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนเริ่มกลืน 
ถ้าข้อ 1.1-1.4 ไม่ผ่านเพียง 1 ข้อ ให้หยุดการทดสอบ แล้วรายงานแพทย์ทราบ

1.1 ระดับความรู้สึกตัวดี (Alert)

1.2 นั่งทรงตัวได้อย่างน้อย 15 นาที (พิง/ไม่พิงพนัก)

1.3 สามารถท�าตามค�าส่ังได้อย่างน้อย 1 อย่าง

1.4 กลืนน�้าลายได้

2. ขั้นตอนการประเมินการกลืนด้วยน�้าเปล่า
 ถ้าข้อ 2.1-2.4 ไม่ผ่านเพียง 1 ข้อ ให้หยุดการทดสอบ แล้วรายงานแพทย์ทราบ
 ทดสอบการกลืนด้วยน�้าเปล่า ใช้ syringe ขนาด 5 ซีซีค่อยๆ ดันน�้าลงใต้ลิ้นให้ผู้ป่วยค่อยๆ กลืน  

ถ้ามีอาการข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 1. ไอหรือส�าลัก 2. ผู้ป่วยเหนื่อย/หายใจเร็วขึ้น และ/หรือ O2 saturation ลดลง ≥ 2 %  3. มีเสียงเปลี่ยนหลังกลืนน�้าเปล่า
 ให้หยุดการทดสอบแล้วแจ้งแพทย์ทราบ เพื่อใส่สายให้อาหารและงดให้อาหารทางปากแต่ถ้าผ่านการทดสอบ

ด้วยน�้าเปล่าทุกข้อ ให้เริ่มทดสอบข้อ 3 ต่อได้

2.1 ทดสอบด้วยน�้าเปล่า 5 ซีซี คร้ังที่ 1

2.2 ทดสอบด้วยน�้าเปล่า 5 ซีซี คร้ังที่ 2

2.3 ทดสอบด้วยน�้าเปล่า 5 ซีซี คร้ังที่ 3

2.4 ดื่มน�้าเปล่าคร่ึงแก้ว (60 ซีซี) 

3. ขั้นตอนการประเมินการกลืนอาหาร
 เมื่อทดสอบการกลืนด้วยอาหาร ควรเร่ิมจากโจ๊กปั่น หรือสามารถเลือกชนิดของอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย 

(ตามการพิจารณาของแพทย์เจ้าของไข้) แต่ถ้ามีอาการข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปนี้ 
 1. ไอหรือส�าลัก 2. ผู้ป่วยเหนื่อย/หายใจเร็วขึ้น และ/หรือ O2 saturation ลดลง ≥ 2 % 3. มีเสียงเปลี่ยนหลังรับประทาน

อาหารให้หยุดการทดสอบและปรับชนิดของอาหารใหม่ ให้มีลักษณะอ่อนนิ่มลง เช่น จากอาหารปกติ เป็นอาหารอ่อน/นิ่ม
น�้าน้อยหรือโจ๊กปั่น 

 สุดท้ายหากทดสอบการกลนืด้วยโจ๊กป่ัน ไม่ผ่าน  ให้แจ้งแพทย์ทราบ เพือ่ใส่สายให้อาหาร และงดให้อาหารทางปาก

3.1 โจ๊กปั่น (อาหารฝึกกลืนระดับ 4)
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Post-Stroke Recovery and Transcranial Magnetic Stimulation

Pachara Leemingsawat, MD* 
*Ramkhamhaeng Hospital, Bangkok 10240 Thailand

Abstract
 Stroke is a leading cause of disability worldwide. About one thirds of stroke survivors 
are still requiring assistance with activity of daily living 6 moths after stroke. The transcranial 
magnetic stimulation (TMS) was firstly used as a tool for predicting recovery of motor 
function after stroke and was later used to modify cortical excitability for rehabilitations. 
From the previous studies, the efficacy of TMS for gaining in motor function are modest. 
Further investigation is needed, before TMS can be used in routine clinical care.
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การฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองด้วยการกระตุ้นสมอง 
ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
นพ.พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์*
*โรงพยาบาลรามค�าแหง กรุงเทพฯ 10240 ประเทศไทย

บทคัดย่อ

 โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญอันดับต้นๆ ของโลกและเป็นสาเหตุส�าคัญของ
ความพิการของประชากรโลก ถึงแม้ได้รับการรักษาโดยการแพทย์แผนปัจจุบันเต็มที่แล้ว ผู้ป่วยส่วนหนึ่ง
ก็ยังมีปัญหาความพิการหลงเหลืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งในสามของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองยังไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ที่ระยะเวลา 6 เดือน
 การกระตุ้นสมองด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าน้ันเดิมใช้เพื่อการตรวจการท�างานของสมอง เพื่อช่วยบ่งบอก
พยากรณ์โรค แต่ต่อมาได้มีการค้นพบว่า การกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบซ�้าๆ เป็นชุดๆ 
สามารถปรับเปลี่ยนการท�างานของสมองได้ชั่วคราว จึงมีการศึกษาว่า การกระตุ ้นสมองด้วย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถจะสามารถช่วยในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้หรือไม่ ปัจจุบันยัง
ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่า การกระตุ้นสมองด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถจะสามารถช่วยในการฟื้นฟู
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ ด้วยเหตุผลหลายประการ จึงมีความจ�าเป็นต้องรอการศึกษาเพิ่มเติม ก่อน
จะน�ามาใช้อย่างแพร่หลาย

ค�าส�าคัญ: การฟื้นฟู, โรคหลอดเลือดสมอง, การกระตุ้นสมองด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (J Thai Stroke Soc. 

2020;19(1):28-32)

บทน�ำ
 โรคหลอดเลือดสมองเป ็นป ัญหาสุขภาพ 
ที่ส�าคัญอันดับต้นๆ ของโลกและเป็นสาเหตุส�าคัญ 
ของการตายและความพิการของประชากรโลก1 ถึงแม้
ป ัจจุบันการรักษาผู ้ป ่วยโรคหลอดเลือดสมองจะมี 
ความก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนของภาวะ
หลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน ที่มีทั้งการให้ยาละลาย
ลิม่เลอืดทางหลอดเลอืดด�าและการใส่สายสวนเพ่ือคล้อง
เอาลิ่มเลือดที่อุดตันออก แต่มีผู ้ป่วยเพียงส่วนน้อย
เท ่ า น้ันที่ ได ้ รับการรักษาดั งกล ่ าว  ในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีเพียง 4.2-21.4% ของผู้ป่วยเท่าน้ัน 
ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด2 และถึงแม้ได้รับการรักษา 

โดยการแพทย์แผนปัจจุบันเต็มท่ีแล้ว ผู้ป่วยส่วนหนึ่งก็
ยังคงเหลือความพิการอยู่ กล่าวคือ หนึ่งในสามของ
ผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองยังไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ที่ระยะเวลา 6 เดือน3 
 การฟ ื ้นตัวจากอาการอ ่อนแรงในผู ้ป ่วย 
โรคหลอดเลือดสมองเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน
อย่างมากและมีความแตกต่างกันมากในแต่ละบุคคล 
หนึ่งในกลวิธีท่ีอาจจะช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองได้ คือ การกระตุ้นสมองด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
(transcranial magnetic stimulation, TMS)
 TMS เป ็นกลวิธีที่ ไม ่ต ้องผ ่าตัด (non- 
invasive), ไม่เจ็บ (painless) โดยหลักการของ
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คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic pulse) กระตุ้น
ไปที่ primary motor cortex ท�าให้เกิดกระแสประสาท
ขึ้นใน Corticospinal Pathway การน�า TMS มาใช้ใน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในช่วงแรกนั้น ใช้ในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองที่เป็นมานาน (มากกว่า 6 เดือน) 
ใช้ทดสอบการท�างานของ corticospinal Pathway  
เพ่ือท�านายการฟ้ืนตวัของผูป่้วย4 ถงึแม้จะเป็นการกลวธิี
ที่ไม่ต้องผ่าตัดและไม่เจ็บ แต่การใช้ TMS เพ่ือท�านาย
การฟื้นตัวของผู้ป่วยกลับไม่ได้รับความนิยมมากนัก 
และเน่ืองจากสมองนั้นมีคุณสมบัติที่จะฟื้นฟูและปรับ
เปล่ียนการท�างานหลังจากมาการบาดเจ็บ ท�าให้เมื่อ
เวลาผ่านไป การท�างานของสมองท่ีสามารถทดสอบด้วย
เครื่อง TMS มีความเปล่ียนแปลงตามเวลาด้วยเช่นกัน 
ท�าให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในส่วนนี้มีไม่มากนัก
 ในเวลาต่อมา มีการค้นพบว่า การกระตุ้นสมอง
ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบซ�้าๆ เป็นชุดๆ (repetitive 

transcranial magnetic stimulation, rTMS) สามารถ
ปรับเปล่ียนการท�างานของสมอง ในส่วนของ cortical 
excitability ได้ และสามารถช่วยรกัษาอาการบางอย่าง
ได้ เช่น ภาวะซึมเศร้า (major depressive disorder) 
การน�า rTMS มาใช้บ�าบดัในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง 
นั้นมีที่มามาจากทฤษฎีของการยับ ย้ังของสมอง 
ด้านตรงข้าม (interhemispheric inhibition model) 
โดยมีสมมุติฐานว่า ความยากง่ายการถูกกระตุ ้น 
(excitability) ของ primary motor cortex (M1) นั้น
มีการเปลี่ยนแปลงไปในผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
กล่าวคือ Excitability ของ M1 ข้างท่ีมีโรคเส้นเลือด
สมองน้ันลดลง และ excitability ของ M1 ด้านตรงข้าม
นัน้เสมอืนมเีพิม่ขึน้ จงึมสีญัญาณจากสมองข้างตรงข้าม
นั้น ส่งมายับยั้ง M1 ข้างที่มีโรคอีกต่อหนึ่ง5 ซึ่งความไม่
สมดุลของสมองสองข้างนี้สัมพันธ์กับการฟื้นตัวท่ีไม่ด ี
(poor outcome)6-7

รปูท่ี 1. Interhemispheric Inhibition Model

During Left Arm Movement:

Normal Brain Activation Brain Activation Post Contralateral Stroke

Inhibition
Disinhibition

Stroke Infarct
Contralateral 
Activation

Ipsilateral 
Inhibited Possible Inhibition

Contralesional 
Activation

 rTMS ถูกน�ามาใช ้ เพื่อแก ้ไข cortical 
excitability โดยสามารถท�าได้ทั้งการเพ่ิม cortical 
excitability ของ M1 ข้างที่มีโรคหลอดเลือดสมอง 
(facilitatory protocols) และการลด cortical 
excitability ของ M1 ข้างตรงข้าม (inhibitory 
protocols)

 - ใน facilitatory protocols ใช้ high 
frequency rTMS ความถ่ีมากกว่าหรือเท่ากับ 5 Hz
 - ใน inhibitory protocols ใช ้ low 
frequency rTMS ความถ่ีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 Hz
 การศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของ rTMS นั้น คือ 
NICHE trial ซึ่งเป็น randomized sham-controlled 
trial ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการมาแล้ว 
3-12 เดือน โดยสุ่มให้ผู้ป่วยได้รับ rTMS เป็นแบบ 
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inhibitory protocols 1 Hz ใน M1 ด้านตรงข้าม 
จ�านวน 18 sessions ใน 6 สัปดาห์ เปรียบเทียบ 
outcome กับ sham operation ที่ระยะเวลา 6 เดือน 
พบว่า outcome ไม่ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ8

 อย่างไรก็ตาม ก็มีการศึกษาบางการศึกษา ที่
บ่งว่า facilitatory protocols อาจจะช่วยฟื้นฟู motor 
function ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง9 นอกจากน้ี ยัง
มีการกระตุ้นด้วยความถี่สูงมาก (intermittent theta 
burst stimulation, iTBS) ก็สามารถเพ่ิม cortical 
excitability ได้เช่นกัน และก�าลังน�ามาศึกษาใน 
B-STARS trial ขณะนี้ 
 นอกเหนือจากการกระตุ้นท่ีบริเวณ primary 
motor cortex, M1 แล้ว cerebellum อาจจะเป็น
ต�าแหน่งท่ีสามารถกระตุ้นได้ จากการศึกษาล่าสุดที่เป็น
ลักษณะของ randomized ,  double  b l ind , 
sham-controlled, phase IIa โดยกระตุ้นแบบ iTBS 
ที่ cerebellar hemisphere ข้างเดียวกันกับที่แขนขา 
อ่อนแรงในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองพบว่า สามารถ
ฟื ้นฟูการเดินและการทรงตัวของผู ้ป ่วยได้อย่างมี
นัยส�าคัญ แต่อย่างไรก็ดี การศึกษานี้ยังอยู ่ในระยะ 
phase IIa ซึ่งมีจ�านวนผู้ป่วยในการศึกษาเพียงแค่  
34 คนเท่านั้น10

สรุป
 โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสุขภาพที่
ส�าคัญ และเป็นสาเหตุที่ส�าคัญของความพิการของ
ประชากร rTMS เป็นเครื่องมือที่มีลักษณะเฉพาะตัว 
คือ มคีวามปลอดภยัสงู, ไม่ต้องผ่าตดั (non-invasive), 
ไม่เจ็บ (painless) ถูกน�ามาใช้เพื่อแก้ไข cortical 
excitability เพื่อบ�าบัดฟื ้นฟูความพิการท่ีเกิดจาก 
โรคหลอดเลือดสมอง แต่ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานที่
ชัดเจนว่า การกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
สามารถจะสามารถช่วยในการฟื้นฟูผู ้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองได้ ด้วยเหตุผลหลายประการ จึงมีความ
จ�าเป็นต้องรอการศึกษาเพิ่มเติม ก่อนจะน�ามาใช้อย่าง
แพร่หลาย
 แม้หลักการของ rTMS น่าจะสามารถช่วย 
ในการฟ้ืนฟูผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองได้ แต่การศกึษา
ในปัจจุบัน ยังไม่มีข้อสรุปด้วยหลักฐานทางวิชาการ 

ที่ชัดเจนว่าได้ผล ซึ่งน่าจะมีสาเหตุจากหลายปัจจัย  
อันได้แก่ โรคหลอดเลือดสมองมีความรุนแรงและอาการ
ที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ความหลากหลายของ 
protocols ที่ใช้ และ ระยะเวลาหลังจากที่ผู้ป่วยมีอาการ
โรคหลอดเลือดสมองจนกระทั่งเข้ามาในการศึกษา 
ก็มีความแตกต่างกัน
 นับเป็นความท้าทายอย่างมากส�าหรับงานวิจัย
จะท�าในอนาคต เพื่อหาหลักฐานในการสนับสนุนว่า 
rTMS นั้น สามารถช่วยในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองได้จริง ในปัจจุบันหากน�ามาใช้ จ�าเป็นที่จะ
ต้องแจ้งผู้ป่วยให้เข้าใจ ว่าการรักษานี้ยังอยู่ในหมวด 
การแพทย์ทางเลือกเท่านั้น (alternative medicine) 
และการจะเลือกใช้ protocols ในการกระตุ้นผู้ป่วยนั้น 
คงต้อง ใช้ทั้งข้อมูลการศึกษาก่อนหน้า (scientific- 
based protocols) และจากประสบการณ์ของผู้ท�า 
(results-based protocols)ด้วย 
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Poststroke seizure and poststroke epilepsy
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Abstract
 Stroke is one of the common causes of acute symptomatic seizure and poststroke epilepsy. 
Stroke-related disabilities and seizures result in increased morbidity, and mortality. Seizures 
occur within 7 days of stroke onset are classified as early poststroke seizure or acute 
symptomatic seizure. The occurrence of seizures after 7 days is classified as late poststroke 
seizure or poststroke epilepsy. To date, pathophysiologic processes involving in the 
development of each condition is not well-established, and probably be different. Acute 
symptomatic seizure is due to the consequence of local metabolic disturbances without altered 
neuronal networks. But, the development of poststroke epilepsy may be involved by 
multi-factorial processes after stroke such as inflammation, metabolic and structural changes 
of the brain, and remodeling of synaptic networks. These predisposing factors finally resulted 
in the ongoing process of epileptogenesis and poststroke epilepsy. Overall, poststroke seizures 
is well-controlled by antiepileptic drug monotherapy. To best of our knowledge, there has 
not been enough information to prevent the occurrence of seizures after stroke, and stop the 
epileptogenesis in poststroke epilepsy. Over the past decades, there has been markedly rapid 
growing in knowledge and management of acute stroke. But less is known about poststroke 
seizure and poststroke epilepsy. This review summarizes recent advances in our understanding 
of poststroke seizure and epilepsy and also provides an update on current understanding of 
pathogenesis, epidemiology, risk factors, and management issues such as diagnosis, AEDs 
selection, and prognosis.
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ภาวะชักและโรคลมชักจากโรคหลอดเลือดสมอง

พญ.กฤติกา ศิริธานันท์*
*สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพฯ 10300 ประเทศไทย

บทคัดย่อ

 โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุที่ส�าคัญของการเกิดภาวะชัก (seizure) และโรคลมชัก (epilepsy) โดย
อาการชกัทีเ่กดิขึน้นัน้ส่งผลให้เกดิความทพุพลภาพทีม่ากขึน้ อตัราการครองเตยีงในโรงพยาบาลยาวนานขึน้ 
และท�าให้เกิดการใช้ทรัพยากรในการดูแลรักษาที่มากขึ้น ซ่ึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบัน 
มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีการเปิดหลอดเลือด 
(revascularization) รวมถงึการใช้ยาต่างๆ เพือ่ป้องกนัการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง อาการชกัทีเ่กดิขึน้จาก
โรคหลอดเลือดสมองนั้นสามารถจ�าแนกออกเป็น 2 ประเภทตามค�าจ�ากัดความโดย International League 
Against epilepsy (ILAE) ซึ่งโดยใช้เกณฑ์ของระยะเวลาเป็นตัวแบ่ง คืออาการชักที่เกิดขึ้นภายหลังการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองในระยะแรก (early poststroke seizures หรือ acute symptomatic seizures) จะ
หมายถึงการชักที่เกิดขึ้นหลังจากการเกิดโรคหลอดเลือดสมองภายใน 7 วัน และอาการชักที่เกิดขึ้นภายหลัง
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองในระยะหลัง (late seizures or poststroke epilepsy) หมายถึงการชัก 
ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหลังจาก 7 วันไปแล้ว โดยเชื่อว่ากลไกในการเกิดการชัก
และการด�าเนินโรคของ acute symptomatic seizures และ poststroke epilepsy มีความแตกต่างกัน  
โดยอาการชักที่เกิดขึ้นภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในระยะแรกเป็นผลมาจากความผิดปกต ิ
ทางชีวเคมีของเซลล์สมองที่เกิดขึ้นเฉพาะที่จึงเป็นผลท�าให้เกิดอาการชักขึ้น ในขณะที่โรคลมชักจะมีกลไก 
การเกดิอาการชักจากเนือ้สมองส่วนทีไ่ด้รับผลกระทบจากการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองแล้วเกดิการเปล่ียนแปลง
จนมีความโน้มเอียงให้เกิดคลื่นชักขึ้นมาได้เอง (epileptogenesis) ซ่ึงโดยรวมแล้วภาวะชักหลังการเกิด 
โรคหลอดเลือดสมองถือว่าเป็นภาวะชกัท่ีสามารถควบคมุได้ดโีดยการใช้ยากนัชกั และอาจมีบางประเดน็ทีต้่อง
พิจารณาในการเลือกใช้ยากันชักที่แตกต่างจากโรคลมชักเฉพาะที่ชนิดอื่นโดยเฉพาะเรื่องปฏิกิริยาระหว่าง 
ยากนัชกักบัยาทีใ่ช้ในการรกัษาโรคหลอดเลอืดสมอง ซ่ึงบทความนีจ้ะรวบรวมข้อมลูเท่าทีม่ใีนปัจจบุนัเกีย่วกบั
กลไกการเกิดโรค แนวทางการวินิจฉัย การให้การรักษา การเลือกใช้ยากันชัก และการพยากรณ์โรค

ค�าส�าคัญ: โรคลมชัก, ภาวะชักจากโรคหลอดเลือดสมอง, ภาวะชัก, โรคหลอดเลือดสมอง (J Thai Stroke 

Soc. 2020;19(1):33-42)

บทน�า
 โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่มีความชุกและ
เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับต้นๆ ทั้งไทย
และในต่างประเทศ1,2 และเป็นที่ทราบกันดีว่าโรคหลอด
เลือดสมองสามารถเป ็นสาเหตุให ้ เ กิดอาการชัก 
(seizure), โรคลมชัก (epilepsy) และภาวะชักต่อเนื่อง 
(status epilepticus) ตามมาได้3,4,5

 การวินิจฉัยโรคลมชักเป็น clinical diagnosis 
สามารถวินิจฉัยได้เมื่อเกิดภาวะชักโดยไม่มีเหตุกระตุ้น 
(unprovoked seizure) ครัง้แรกโดยทีมี่ความน่าจะเป็น
ในการเกิดชักคร้ังต่อไปสูงกว่า 60% ภายใน 10 ปีโดย
ยึดตามนิยามของ International League Against 
Epilepsy (ILAE)6 ซึ่งผู้ป่วยท่ีมีภาวะชักคร้ังแรกตาม
หลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ถ้าพิจารณาตาม 
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etiology ของ epilepsy classification by ILAE จะ
ถือว ่าเป ็นกลุ ่มที่มีรอยโรคในสมอง (structural 
epilepsy) ซ่ึงถอืว่าเป็นกลุม่ทีม่โีอกาสในการเกดิชกัคร้ัง
ต่อไปได้สูงถึงราว 70%7 แต่ภาวะชักท่ีเกิดขึ้นภายหลัง
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองในระยะแรก (early 
seizures or acute symptomatic seizures) ซึ่ง
หมายถึงการชักที่เกิดขึ้นหลังจากการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองภายใน 7 วัน เชื่อว่าการชักนั้นเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงทางเมตาบอลิซึมเฉพาะที่ ซึ่งจะท�าให้ 
seizure threshold ลดลงเพียงชั่วคราวโดยอาการชัก
ไม่ควรจะเกิดขึ้นซ�้าอีกถ้าปัจจัยกระตุ้นน้ันหมดไป ตาม
ค�าจ�ากัดความของ ILAE จึงยังไม่ถือว่าเป็นโรคลมชัก 
โดยจะแตกต่างจากอาการชักที่เกิดขึ้นภายหลังการเกิด 
โรคหลอดเลือดสมองในระยะหลังจาก 7 วันไปแล้ว (late 
seizure or poststroke epilepsy) ซึ่งรอยโรคที่เกิดจาก
โรคหลอดเลือดสมองจะท�าให้เกิด epileptogenesis คือ 
การเปลี่ยนแปลงของวงจรระบบประสาทอย่างถาวร  
เกิดเป็น epileptic networks และท�าให้สมองส่วนนั้น
มีความโน้มเอียงที่จะเกิดภาวะชักได้เองโดยที่ไม่มี
เหตุกระตุ้น โดยในกรณีนี้จะถือว่าเป็นโรคลมชัก8

 จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะ
เลือดออกในสมอง (hemorrhagic stroke) มีโอกาสเกิด
อาการชักตามมาได้มากถึง 16-42% โดยเฉพาะในกลุ่ม
ที่มีเลือดออกบริเวณผิวสมอง (cortical bleeding) 
อายุน้อย และมีเลือดออกปริมาณมาก
 ส่วนผู ้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดสมองอุดตัน 
(ischemic stroke) พบว่าเกิดอาการชักตามมาได้
ประมาณ 2.3-27% โดยมีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ต�าแหน่ง
ของหลอดเลือดอุดตันที่บริเวณผิวสมอง (cortical 
lesion) โดยเฉพาะ anterior circulation stroke  
การท�าหัตถการทางสมองภายหลังการเกิดหลอดเลือด
สมองอุดตัน (neurosurgical procedure) และ
ความรุนแรงภาวะหลอดเลือดสมองอุดตันโดยพิจารณา
จาก National Institutes of Health Stroke Scale 
(NIHSS)9-13

 นอกจากนี้จากข้อมูลในปัจจุบันที่พบว่าการใช้
ยากนัชกัไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม first หรอื second generation 
เป็นเวลานานสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด 
atherosclerosis จากกลไกของ endothelial 

dysfunction ได้14 รวมถึงพบว่าวิธีการรักษาโรคหลอด
เลือดสมองโดยการให้ยากลุ่ม thrombolytics อาจจะมี
ความสัมพันธ์กับ poststroke epilepsy ได้เช่นกัน15  

แต่แนวทางการรักษา poststroke epilepsy ในปัจจุบัน
ก็ยังไม่ได้มีความแตกต่างจากการรักษาโรคลมชัก 
เฉพาะที่จากสาเหตุอื่นๆ เพราะยังไม่มีข ้อมูลเชิง
ประจักษ ์ เพียงพอที่จะสร ้าง evidence-based 
guidelines ส�าหรับการรักษา poststroke epilepsy 
โดยเฉพาะได้ โดยในบทความนี้จะพยายามรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดเท่าที่มีในปัจจุบันมาน�าเสนอรวมถึง
อภิปรายในบางประเด็นที่อาจจะยังไม่มีข้อสรุปท่ีชัดเจน
แต่มีข้อมูลใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เช่น การป้องกันการเกิด
ภาวะชักและโรคลมชักจากโรคหลอดเลือดสมองด้วย

ระบำดวิทยำ
 อุบัติการณ์ของการเกิดภาวะชักตามหลังการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองมีความแตกต่างกันค่อนข้าง
มากขึ้นกับการศึกษาเนื่องจากหลายๆ ปัจจัย เช่น ระยะ
เวลาในการติดตามผู้ป่วย การระบุสาเหตุของโรคหลอด
เลือดสมอง รวมถึงค�าจ�ากัดความของ early seizures 
หรือ acute symptomatic seizures และ late seizures 
หรือ poststroke epilepsy ซึ่งมีความแตกต่างกันใน
แต่ละการศึกษาเนื่องจากแต่ก่อนยังไม่มีหลักปฏิบัติที่
เป็นมาตรฐานสากล แต่อย่างไรกต็ามอบุตักิารณ์ของการ
เกิด poststroke epilepsy พบว่าสูงท่ีสุดในช่วง 1 ปีแรก 
โดยเฉพาะในช่วง 6-12 เดือนหลังการเกิดโรคหลอด
เลือดสมอง9
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ลักษณะอำกำรชัก
 เกือบทั้งหมดของลักษณะอาการชัก (seizure 
semiology) ทีพ่บตามหลงัการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง 
จะเป็นชนิด focal หรอื focal to bilateral tonic-clonic 
seizures (72%) โดยที่ระดับของความรู้สึกตัวจะปกติ
หรือผิดปกติก็ได้
 ภาวะชักต่อเนื่อง (status epilepticus) จาก
โรคหลอดเลือดสมอง สามารถพบได้ทั้ง convulsive 
status epilepticus และ non-convulsive status 
epilepticus โดยชนิด convulsive status epilepticus 
พบได้น้อยมาก ส่วนชนิด non-convulsive status 
epilepticus พบได้ตั้งแต่ 4-19%22-23

 นอกจากนี้ยังพบว ่าการที่ เกิดภาวะชักใน
ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับความเสี่ยงในการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ10,24

กลไกกำรเกิดโรค
 ความแตกต่างระหว่าง acute symptomatic 
seizures และ poststroke epilepsy อยู่บนสมมติฐาน
ของกลไกการเกิดอาการชักที่มีความแตกต่างกัน 
 acute symptomatic seizures เป็นผลมาจาก
ความผิดปกติทางชีวเคมีของเซลล์สมองที่เกิดขึ้นเฉพาะ
ที่และเป็นผลท�าให้เกิดคล่ืนชักข้ึน25 โดยสมมติฐานของ
กลไกดังนี้

ปัจจยัเสีย่งในกำรเกิดโรคลมชักจำกโรคหลอดเลือดสมอง16-21

ปัจจัยเสี่ยงโดยรวม ปัจจัยเส่ียง 
ในกลุ่มเส้นเลือดสมองตีบ

ปัจจัยเส่ียง 
ในกลุ่มเลือดออกในสมอง

- ภาวะเลือดออกในสมอง - Late seizures (>14 วัน) - อายุน้อย

- ความรุนแรงของอาการ (Barthel 
Index 0-4) 

- Early seizures (<7-14 วัน) - รอยโรคที่บริเวณผิวสมองหรือใต้
ผิวสมอง (cortical and 
subcortical lesion)

- อายุน้อย (< 65 ปี) - รอยโรคที่บริเวณผิวสมอง - ขนาดของรอยโรคที่มีปริมาตร
เลือดเร่ิมต้นมากกว่า 10 
มิลลิลิตร

- รอยโรคที่บริเวณผิวสมอง* - ขนาดของรอยโรคที่ใหญ่** 

- ขนาดของรอยโรคที่ใหญ่** 

- Late seizures (>14 วัน) 

- Early seizures (<7 วัน)

- ภาวะโซเดียมในเลือดต�่า

- มีประวัติการใช้แอลกอฮอล์เรื้อรัง
*ต�าแหน่งของรอยโรคบริเวณผิวสมองที่จ�าเพาะ ได้แก่ parieto-temporal cortex, supramarginal gyrus และ 
superior temporal gyrus20

**เส้นผ่านศูนย์กลางของรอยโรค ≥ 10 มิลลิเมตรจาก brain CT scan
 ส่วนสาเหตุของภาวะเส้นเลือดสมองอุดตัน (cardioembolic vs atherosclerosis) โรคร่วมอื่นๆ เพศ ภาวะ
ติดเชื้อที่พบร่วมในขณะนั้น พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิด poststroke epilepsy21
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 จะเห็นได้ว่ามีสมมติฐานของกลไกบางอย่าง 
ที่มีความใกล้เคียงกันในทั้งสองภาวะ ได้แก่ การเกิด 
hemosiderin deposit หลังจากภาวะเลือดออก ไม่ว่า
จะเป็นในกลุม่ ICH หรอื hemorrhagic transformation 
ท่ีเกิดตามหลัง cerebral infarction โดยเชื่อว่า 
hemosiderin สามารถท�าให้เกิด epileptic networks 
ข้ึนได้จากการกระตุ ้นการเกิด free radicals และ 
excitatory amino acid ขึ้นในสมองจากการศึกษา 
ในหนูทดลอง32 ซึ่งอาจอธิบายได้ว่า ภาวะ acute 
symptomatic seizure จากโรคหลอดเลือดสมอง 
ก็มีความสัมพันธ์กับการเกิดลมชักตามมาได้เช่นกัน 
ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน้ันเป็นผลให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงขึ้นกับเซลล์สมองอย่างถาวรจนท�าให้ 
มีความโน้มเอียงท่ีจะเกิดคลื่นชักขึ้นได้เองโดยเฉพาะ
กลุ ่มที่เกิดภาวะเลือดออกในสมอง และนอกจากนี ้
ยังพบว่าการเกิดภาวะชักขึ้นในช่วงที่มีภาวะสมอง 
ขาดเลือดจะเป็นผลให้ขนาดของเนื้อสมองที่ตายเพิ่มขึ้น
ซึ่งมีผลท�าให้การฟื้นตัวของผู้ป่วยแย่ลงด้วย28 ซึ่งจาก
ข้อมลูนีท้�าให้เป็นไปได้ว่าตวัโรคหลอดเลอืดสมองเองกบั
การเกิดภาวะชัก ก็มีกลไกการเกิดโรคบางส่วนที่
เหมอืนกนัและยงัมผีลกบัการพยากรณ์โรคซึง่กนัและกนั
อีกด้วย

ปัจจยัเสีย่งในกำรเกิดโรคลมชักจำกโรคหลอดเลอืดสมอง16-21

กลุ่มเส้นเลือดสมองตีบ กลุ่มเลือดออกในสมอง
• Changes in regional blood flow   

hypoxic-ischemic injury  increased  
extracellular glutamate concentration and 
decreased GABAergic inhibition26-28

• Hemosiderin deposits after ICH* or with 
hemorrhagic transformation  increasing 
neuronal excitability29

• Blood brain barrier disruption

• Ion channel dysfunction  increase in 
extracellular potassium and intracellular 
calcium and sodium  lower threshold for 
depolarization26-28

• Perturbing the homeostasis of 
neurotransmitters  glutamate-induced 
excitotoxicity, extravasated 
thrombin-induced depolarization30 

*Intracerebral hemorrhage
 ส่วน poststroke epilepsy พบว่ากลไกการเกิดอาการชักเป็นผลมาจากเน้ือสมองส่วนที่ได้รับผลกระทบจาก
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองเกิดการเปลี่ยนแปลงจนมีความโน้มเอียงให้เกิด epileptic networks โดยสมมติฐาน
ของ epileptogenesis จากกลไกดังน้ี8,31

กลุ่มเส้นเลือดสมองตีบ กลุ่มเลือดออกในสมอง
• Collateral synaptic sprouting, altered synaptic 

plasticity and deafferentation, selective 
neuronal loss  neuronal hyperexcitability

• Hemosiderin deposits after ICH or with 
hemorrhagic transformation  increasing 
neuronal excitability29

• Chronic inflammation

• Gliotic scarring  neurodegeneration and 
angiogenesis  lower seizure threshold
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แนวทำงกำรประเมินควำมเส่ียงในกำรเกิด 
โรคลมชักหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
 ปัจจุบันยังไม่มีการวิจัยใดที่สามารถบอกถึง
กลไกของการเปลีย่นแปลงจากเนือ้สมองทีต่าย (infarct 
core) ไปเป็นจุดก�าเนิดการชัก (epileptogenic focus) 
ได้ จึงท�าให้การป้องกันการเกิดภาวะ poststroke 
epilepsy ยังไม่มีแนวทางหรือมีการระบุอย่างชัดเจนว่า
ความเส่ียงใดที่ต้องให้ยากันชักหรือมีมาตรการใดๆ  
ที่ต้องท�าเพื่อป้องกันภาวะชัก แต่อย่างไรก็ตามมีบาง
การศึกษาท่ีพบว่ามีตัวแปรบางตัวที่มีความสัมพันธ์กับ
การเกิด poststroke epilepsy โดยมีการน�ามาค�านวณ
เป็นคะแนนเพื่อระบุผู ้ป ่วยที่มีความเสี่ยง หรืออาจ 
เพื่อพิจารณาการให้ยากันชักเพื่อการป้องกันการชัก 
ในบางกรณี ได้แก่ 
 1. SeLECT score33 เป็นการศึกษาแบบ 
cohort ที่ท�าในผู้ป่วย 1200 ราย และติดตามเป็นเวลา 
5 ปี โดยศึกษาเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาด
เลือด (ischemic stroke) เท่านั้น โดยพบว่าปัจจัยที่มี
ความเสี่ยง ได้แก่ ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง 
(stroke severity), การมีเส้นเลือดสมองขนาดใหญ่ตีบ 
(large artery atherosclerosis), การเกิดชักภายใน  
7 วันแรก (early seizures), การขาดเลือดบริเวณ 
ผิวสมอง (cortical involvement) และการมีการ 
ขาดเลือดในบริเวณที่เก่ียวข้องกับ middle cerebral 
artery โดยมีแนวทางการให้คะแนนดังนี้

•  ( S e )  S e v e r i t y  o f  s t r o k e  ;  
NIHSS ≤ 3 = 0 / NIHSS 4–10 = 1 / 
NIHSS ≥ 11 = 2 

•  (L) Large-artery atherosclerosis ;  
No = 0 / Yes = 1 

•  (E) Early seizure (≤7 days) ; No = 0 / 
Yes = 3

•  (C) Cortical involvement ; No = 0 / 
Yes = 2

•  (T) Territory of MCA ; No = 0 /  
Yes = 1

 โดยพบว่าคะแนนรวมตั้งแต่ 6 คะแนนขึ้นไป
มีความเสี่ยงของการเกิด late seizures 18% ภายใน  
1 ปี และ 29% ภายใน 5 ปี (sensitivity 18.2%, 
specificity 96.7%, PPV 27.2%, NPV 94.6%)
 2. Post-Stroke Epilepsy Risk Scale 
(PoSERS)34 เป็นการศึกษาแบบ cohort ที่ท�าในผู้ป่วย 
264 ราย และติดตามเป็นเวลา 1 ปี โดยศึกษาทั้งใน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดเลือดออกในสมอง 
(hemorrhagic stroke) และชนิดขาดเลือด (ischemic 
stroke) โดยปัจจัยที่พบว่ามีความเสี่ยงกับการเกิดโรค
ลมชกัจะคดิเป็นปัจจยัละ 1 คะแนน ได้แก่ supratentorial 
stroke, cortical ICH, cortical or subcortical 
ischemic stroke, ischemia + ongoing neurological 
deficit exceeding 24 hours, stroke-related 
neurological deficit (mRS ≥ 3), vascular 
encephalopathy, early seizures (within 14 days) 
และ late seizures โดยคะแนนตั้งแต่ 7 คะแนนข้ึนไป 
จะม ีsensitivity 70%, specificity 99.6%, PPV 87.5%, 
NPV 98.8% ตามล�าดับ
 3. CAVE score35 เป็นการศึกษาแบบ cohort 
ที่ท�าในผู้ป่วย 993 ราย และติดตามเป็นเวลาเฉลี่ย  
2.7 ปี โดยศึกษาเฉพาะผู ้ป ่วยที่มีภาวะเลือดออก 
ในสมอง โดยพบว่าปัจจัยที่มีความเสี่ยงกับการเกิด 
โรคลมชักจะคิดเป็นปัจจัยละ 1 คะแนน ได้แก่ cortical 
involvement, age < 65 years, larger ICH volume 
at baseline (>10 mL) และ early seizures (within 
7 days) โดยคะแนนตั้งแต่ 2 คะแนนข้ึนไป จะมี 
sensitivity 81%, specificity 89%, PPV 18%,  
NPV 97% ตามล�าดับ 

แนวทำงกำรรักษำผู้ป่วยที่มีภำวะชักหลังกำร
เกิดโรคหลอดเลือดสมอง
 ในปัจจุบันเราจะพิจารณาเร่ิมยากันชักเมื่อ
ผู้ป่วยถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมชักแล้วเท่านั้น ซ่ึงตาม
ค�าจ�ากัดความของโรคลมชักของ ILAE ได้แก่ ผู้ป่วยท่ี
มีอาการชักอย่างน้อย 2 คร้ัง โดยไม่มีปัจจัยกระตุ้น และ
มีอาการชักห่างกันอย่างน้อย 24 ชั่วโมง แต่อาจ
พิจารณาเร่ิมยากันชักในผู ้ป ่วยชักคร้ังแรกที่ไม ่มี
ตวักระตุน้ แต่มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเกดิชกัซ�า้เท่ากบัผูป่้วย
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ที่เคยชักมาแล้ว 2 คร้ัง เช่น มีโรคทางสมอง และตรวจ
ทา ง ร ะบบปร ะส าทผิ ดปกติ  ห รื อพบลั กษณะ 
epileptiform activity จาก EEG หรือบางกรณีที่
ผู ้ป่วยและญาติมีความกังวลถึงผลเสียถ้ามีการชักซ�้า 
เช่น มีอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง โดยในกลุ่ม poststroke 
epilepsy ก็ยึดตามแนวทางเดียวกัน
 หลักการเลือกชนิดของยากันชักโดยท่ัวไปจะ
พิจารณาจากชนิดของอาการชัก (seizure type) เป็น
หลัก และต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุ เพศ โรค
ร่วมหรือยาอื่นที่ผู ้ป่วยใช้อยู ่ร่วมด้วยโดยควรเร่ิมยา
ชนิดเดียว (monotherapy) ในขนาดยาท่ีต�่าและค่อยๆ 
ปรับขนาดยาขึ้นทีละน้อยจนได้ maximal therapeutic 
maintenance dose เพ่ือให้เกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด 
และสะดวกต่อผูป่้วยในการรบัประทานยากนัชกัได้อย่าง
ต ่อ เนื่ อ ง  ในกรณี ท่ี ไม ่สามารถหยุดชักได ้หรื อ
มีผลข้างเคียงของยามากจนไม่สามารถเพิ่มขนาดยาต่อ
ไปได้ เราอาจพิจารณาเปลี่ยนชนิดยากันชัก โดยใส่ยา
ตัวใหม่เข้าไปแล้วค่อยๆ ลดยาตัวเก่าลงช้าๆ จนหยุดยา
ตัวเก่าได้ หรือเพิ่มยาชนิดที่ 2 ที่มีกลไกการออกฤทธิ์
ของยาที่ต่างกัน (polytherapy) 
 ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลหรือแนวทางการรักษา
มาตรฐานใดที่แนะน�าการให้ยากันชักเพ่ือป้องกัน
การเกิดภาวะชักในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิด
เลือดออกในสมองและชนิดขาดเลือด นอกจากนี้
ยังพบว่าการให้ยากันชักเพ่ือป้องกันการเกิดภาวะชัก
อาจน�ามาสู่ผลลัพธ์ของการรักษาที่แย่ลงได้36

 อย่างไรก็ตามอาจมีการแนะน�าการให้ยากันชัก 
เพ่ือป้องกันการชักในบางกรณีซึ่งเช่ือว่ามีแนวโน้มใน
การเกิดภาวะชักได้สูง ได้แก่ ในระยะแรกของผู้ป่วยที่มี
ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ ้มสมองจากหลอดเลือดแดง
โป่งพอง (aneurysmal subarachnoid hemorrhage, 
aSAH) ซ่ึงมีปัจจัยเสี่ยงคือกลุ่มที่มีความหนาของ
ลิ่มเลือดที่ออกมามาก (thickness of aSAH clot),  
มีภาวะเลือดออกในเนื้อสมองร่วมด้วย (associated 
intracerebral hematoma), มีภาวะเลือดออกซ�้า 
(rebleeding), มีภาวะเนื้อสมองตายร ่วมด ้วย,  
อาการทางระบบประสาทรุนแรง และมีประ วัติ
ความดันโลหิตสูง37 นอกจากนี้การที่กลไกของการเกิด
เน้ือสมองตายจากโรคหลอดเลอืดสมองส่วนหนึง่เกดิจาก

กลไกของ glutamate excitotoxicity ดังนั้น การให้ยา
กันชักในกลุ ่มที่มีฤทธ์ิ anti-glutamatergic เช่น 
perampanel ก็อาจมีประโยชน์ในแง่ของการป้องกัน
ภาวะชักได้ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาใด 
ที่พิสูจน์ได้ว่ายากันชักตัวใดจะมีผลป้องกันการเกิดการ
ชักได้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 ส�าหรบัในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทีเ่กดิการ
ชักขึ้นแล้ว ถึงแม้ว่าข้อมูลยังไม่มากนัก แต่ก็มีการ
แนะน�าการให้ยากันชักในรายที่มี multiple early 
seizures, มีอาการชักในรายที่มีเลือดออกในเนื้อสมอง 
(intracerebral hemorrhage) หรือมีภาวะ hemorrhagic 
transformation38, ผู้ป่วยที่มี single, spontaneous, 
unprovoked late seizures6 โดยในรายทีเ่ป็น multiple 
early seizures แนะน�าให้ยากันชักระยะสั้น ส่วนกลุ่มท่ี
เป็น late seizures แนะน�าให้ยากันชักระยะยาว16

 ส่วนการพิจารณาเลือกใช้ยากันชักในระยะยาว
ตามค�าแนะน�าในปัจจุบันก็ไม ่ได ้มีแนวทางปฏิบัติ
มาตรฐานที่แตกต่างจากกรณีอื่นๆ ที่เป็น focal onset 
seizure แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาค�าแนะน�าของ
ผูเ้ชีย่วชาญจะแนะน�าให้ยากันชกัทีเ่ป็นยารุ่นใหม่ในกลุม่
ผู้ป่วย poststroke เช่น gabapentin, levetiracetam 
และ lamotrigine เนื่องจากพบอัตราการชักซ�้าต�่าและ
ผลข้างเคียงน้อยกว่ายากันชักรุ่นเก่า8 นอกจากน้ีสิ่งท่ี
ควรค�านึงถึงในการสั่งจ่ายยากันชักอีกประการก็คือการ
เกิดปฏกิริยิาระหว่ายากนัชกักบัยาชนดิอืน่ (drug–drug 
interactions) เช่น ไม่ควรใช้ยา phenytoin และ 
carbamazepine ในผู้ป่วยที่ได้รับยา apixaban และ 
dabigatran รวมถึงควรหลีกเล่ียงยากันชักในกลุ ่ม 
enzyme-inducing ในผู้ที่ได้รับยา statins เพราะจะมี
ผลลดระดบัของ statins และท�าให้ระดบัไขมนัเพิม่สงูขึน้
ได้ด้วย8,39

 กรณีของการรักษาภาวะชักต่อเนื่อง (status 
epilepticus) ที่เกิดภายหลังโรคหลอดเลือดสมอง ไม่ได้
มีแนวทางการรักษาที่แตกต่างจากการรักษาภาวะชัก
ต่อเนือ่งทีเ่กดิจากสาเหตุอืน่ๆ แต่มกีารศกึษาแบบ pilot 
ที่แนะน�าการให้ lacosamide เป็นยาตัวแรกที่แนะน�า
ในการรักษาภาวะ post-stroke non-convulsive 
status epilepticus (NCSE) ในผู้สูงอายุ40 รวมถึง



40 J Thai Stroke Soc. Volume 19 (1), 2020

การศึกษาท่ีแนะน�าการให้ levetiracetam ในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองด้วย41

 การรักษาภาวะชักด้วยวิธีการอ่ืนๆ นอกจาก
การใช้ยากันชัก ได้แก่ การพิจารณาการผ่าตัดในกรณี
ของ drug-resistant เช่นเดียวกับโรคลมชักท่ีเกิดจาก
สาเหตุอื่น โดยควรพิจารณาส่งต่อไปยัง tertiary care 
center เพื่อประเมินว่าผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มที่สามารถรักษา
ด้วยการผ่าตัดได้หรือไม ่
 นอกจากน้ียังมีการศึกษาใหม่ๆ ในสัตว์ทดลอง
พบว่าการใช้ vagus nerve stimulation (VNS) 
สามารถช่วยในเรื่องของการควบคุมอาการชัก และยังมี
ผลให้อาการอ่อนแรงที่บริเวณแขนดีขึ้นได้หลังจากเกิด
โรคหลอดเลือดสมอง42-43 ซึง่ยงัคงต้องตดิตามข้อมลูของ
การศึกษาในมนุษย์ที่อาจมีตามมาในอนาคตต่อไป

กำรพยำกรณ์โรค
 poststroke epilepsy ส่วนใหญ่ control อาการ
ชักได้ดีด้วยการใช้ยากันชัก โดยมีเพียงไม่เกิน 25% 
เท่านั้นท่ีเกิด drug-resistant epilepsy ซึ่งในปัจจุบัน
ยังไม ่พบว ่าป ัจจัยใดเป ็นความเสี่ยงในการเกิด 
drug-resistant epilepsy ในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง 
แต่การเกิดภาวะชักขึ้นตามหลังโรคหลอดเลือดสมอง 
น้ันท�าให้เพ่ิมการเกิดความพทุพลภาพขึ้นกับผู ้ป่วย
ในระยะยาวได้8,44

สรุป
 ภาวะชักตามหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ในปัจจุบันยังไม่มีแนวทางในการป้องกัน ส่วนแนวทาง
การรักษาและการพิจารณาเลือกใช้ยากันชักยังต้อง
พิจารณาเป็นรายบุคคล รวมถึงภาวะโรคร่วม การรักษา
ก่อนหน้า ยาอื่นๆ ที่ผู้ป่วยใช้ และความคุ้มค่า เพื่อน�า
มาประกอบการตัดสินใจในการเลือกยากันชักเช่นเดียว
กับผู ้ป ่วยโรคลมชักอ่ืนๆ ท้ังน้ีจุดมุ ่งหมายของการ
ป้องกันและรักษาก็เพื่อลดความทุพพลภาพที่จะเกิด
ตามมา ลดอัตราการครองเตยีงในโรงพยาบาลทีย่าวนาน 
และลดการใช้ทรัพยากรในการดูแลรักษาลง ปัจจัยเสี่ยง
หลายประการที่พบ รวมถึงอาการชักที่ไม่ว่าเป็น early 
หรือ late seizures ก็มีความสัมพันธ์กับการเกิด
โรคลมชักตามหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่

เพิ่มขึ้นได้ทั้งสิ้น ซึ่งยังต้องการการศึกษาต่อไปใน
อนาคตเพื่อให้สามารถมีแนวทางในการให้การรักษา 
เพื่อป้องกันการเกิด epileptic focus ข้ึนในเนื้อสมอง 
รวมถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการให้ยากันชักเช่นกัน 
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Internal carotid artery vasospasm from ergotism: A case report

Jedsada Khieukhajee, MD*, Thanaboon Worakijthamrongchai, MD* 
*Neurology department, Prasat Neurological Institute, Bangkok 10400 Thailand

Abstract
 A 22-year-old Thai woman presented with right hemiparesis and global aphasia about  
9 hours prior to hospital. She had underlying migraine headache with frequently used 
ergotamine-caffeine. The magnetic resonance imaging (MRI) brain, diffusion weighted 
imaging (DWI) sequence showed small infarction at left superior and left inferior frontal 
gyri, left periventricular and left basal ganglia with magnetic resonance angiography (MRA) 
brain showed absent blood flow at left cervical internal carotid artery (ICA) to left middle 
cerebral artery (MCA). Then, she was sent to treat with endovascular therapy. The cerebral 
angiogram revealed occlusion at left supraclinoid ICA, then it immediately and spontaneously 
recanalized. The severe vasospasm at left supraclinoid ICA to left MCA was possible. So, 
the nimodipine intra-arterial infusion was done and the vasospasm of vessels were significantly 
improved. After vessels were recanalized, her clinical condition was significantly improved. 
The ICA vasospasm in this case was caused by drug or associated with migraine and is  
a rare cause of stroke. We report an interesting case of ICA vasospasm from ergotamine 
drug use.

Keywords: ergotamine, ergotism, internal carotid artery, migraine headache, vasospasm  
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รายงานผู้ป่วย: หลอดเลือดแดงใหญ่เล้ียงสมองหดเกร็งจากภาวะ
เออร์โกติสซึม

นพ.เจษฎำ เขียวขจี*, นพ.ธนบูรณ์ วรกิจธ�ำรงค์ชัย*
*กลุ่มงานประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

บทคัดย่อ

 กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 22 ปี มาด้วยอาการอ่อนแรงแขนขาขวาและพูดไม่ออกมา 9 ชั่วโมง 
ก่อนมาโรงพยาบาล ผูป่้วยมีโรคประจ�าตัวเป็นโรคปวดศรีษะไมเกรนและซือ้ยา ergotamine-caffeine ใช้เอง
เป็นประจ�า ผลการตรวจ magnetic resonance imaging (MRI) brain, diffusion weighted imaging 
(DWI) พบ small infarction at left superior and left inferior frontal gyri, left periventricular and 
left basal ganglia และ magnetic resonance angiography (MRA) Brain พบ absent blood flow at 
left cervical internal carotid artery (ICA) to left middle cerebral artery (MCA) ผู้ป่วยจึงถูกส่งไป
รับการรักษาด้วยวิธีใส่สายสวนหลอดเลือด โดย Cerebral angiogram พบการอุดตันของเส้นเลือด  
left supraclinoid ICA ซึง่ภายหลงัหลอดเลอืดสามารถเปิดขยายได้เอง ท�าให้วนิจิฉยัคดิถงึภาวะหลอดเลอืด
หดเกร็งอย่างรุนแรงที่ left supraclinoid ICA ถึง left MCA มากที่สุด แพทย์จึงให้การรักษาด้วยการฉีดยา 
Nimodipine เข้าทางหลอดเลือดแดงแล้วพบว่าภาวะหลอดเลือดหดเกร็งลดลงดีขึ้น ภายหลังติดตามอาการ
ผู้ป่วยพบว่าดีข้ึน ภาวะหลอดเลือดแดง ICA หดเกร็งครั้งนี้น่าจะเกิดสัมพันธ์กับการใช้ยาหรือโรคไมเกรน 
ทีผู่ป่้วยเป็นอยูแ่ละเป็นสาเหตทุีพ่บได้น้อยของโรคหลอดเลอืดสมอง ทางผูน้พินธ์จงึอยากน�าเสนอกรณศีกึษา
ผู้ป่วยที่น่าสนใจรายนี้

ค�าส�าคัญ: เออร์โกตามีน, เออร์โกติสซึม, หลอดเลือดแดงอินเทอร์นาลคาโรติด, ไมเกรน, หลอดเลือด
หดเกร็ง (J Thai Stroke Soc. 2020;19(1):43-50)
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บทน�ำ
 Internal carotid artery vasospasm  
เป็นภาวะที่พบได้น้อย แต่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบได้ใน
ผูป่้วย stroke in the young ทีม่อีาการตอนอายนุ้อย 
สาเหตเุชือ่ว่าสมัพนัธ์กบัการกระทบกระเทอืนต่อเส้นเลือด 
ยาบางชนิด รวมถงึโรคปวดศรีษะไมเกรน สามารถท�าให้
เกิดอาการที่รุนแรงน้อยตั้งแต่ transient ischaemic 
attack (TIA) ไปจนถงึ large vessel infarction ได้  
ในรายงานผูป่้วยฉบบันีจ้ะยกตวัอย่างกรณีศึกษาท่ีผูป่้วย
มีภาวะ Internal carotid artery vasospasm สมัพนัธ์
กับการใช้ยากลุม่ ergot derivatives ซึง่เป็นหนึง่ในยา 
ที่ก่อให้เกิดภาวะเส้นเลือดหดเกร็งตามร่างกายได้บ่อย  
แต่ค่อนข้างพบน้อยในกลุม่เส้นเลอืดสมองตบี

กรณศีกึษำ
 ผูป่้วยหญงิไทยโสดอาย ุ22 ปี อาชีพนกัศกึษา 
ถนัดมือขวา มาโรงพยาบาลด้วยอาการอ่อนแรงแขนขา
ข้างขวาและพดูไม่ออกมา 9 ชัว่โมงก่อนมาโรงพยาบาล 
ผู ้ป่วยรายน้ีมีโรคประจ�าตัว เป็นปวดศีรษะไมเกรน 
มาประมาณ 1 ปี ซือ้ยากนิเองตามร้านขายยาประกอบ
ด้วยยา ergotamine-caffeine, flunarizine, diclofenac, 
c h l o r ph en i r am in e  ปก ติ จ ะ รั บปร ะทานยา 
ergotamine-caffeine (ergotamine 1 mg + caffeine 
100 mg/เม็ด) ประมาณวันละ 1-2 เม็ดเวลาปวด 
(ergotamine ขนาด 1-2 mg/วัน) เดอืนละ 5-10 วนั นาน
ประมาณ 1 ปี ปฏิเสธการใช้สารเสพติดอื่นๆ ปฏิเสธ
ประวัติการใช้ยาคุมก�าเนิดหรือฮอร์โมน ปฏิเสธประวัติ
อบุติัเหตหุรอืการกระทบกระเทอืนบรเิวณศีรษะและคอใน
ระยะน้ี โดย 1 วนัก่อนมาโรงพยาบาล เวลา 20.00 น. 
ผู ้ป ่ วยมีอาการปวดศีรษะมากจึงรับประทานยา 
ergotamine-caffeine และ flunarizine ไปอย่างละ  
1 เม็ด แล้วเข้านอนปกต ิเช้าวันต่อมาญาตมิาปลกุผูป่้วย
ตอนเช้า สังเกตว่าไม่พดู ไม่ยอมท�าตามสัง่ ไม่ค่อยสนใจ
สิง่รอบข้าง และมอีาการอ่อนแรงแขนขาข้างขวา เดนิไม่ได้ 
ผู้ป่วยไม่มีอาการปากเบี้ยว ไม่ซึม ไม่มีปวดศีรษะแล้ว  
ไม่อาเจียน ไม่มตีาเข ญาตสิงัเกตว่านอนพักแล้วอาการ
ไม่ดีขึ้น ญาติจึงพาผู้ป่วยไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน
ก่อนขอส่งตัวมาที่สถาบันประสาทวิทยา ญาติปฏิเสธ
ประวตัโิรคหลอดเลอืดสมองในครอบครวั

กำรตรวจร่ำงกำย
 Vital signs: Temperature 36 oc, Blood 
pressure 126/68 mmHg, Pulse rate 68 bpm, 
Respiratory rate 18 /min, Oxygen saturation 100%
 HEENT: No pale conjunctiva, anicteric 
sclera, normal pharynx, no carotid bruit
 Heart: Full and regular pulse all, normal 
S1S2, no murmur
 Lungs: Normal breath sound, no 
adventitious sound
 Extremities: capillary refill < 3 seconds, 
warm skin, no discoloration of distal limbs 
 Neurological examination: Alert, not 
co-operate and unable to follow command, global 
aphasia, pupils 3 mm react to light both eyes, full 
extraocular movement (EOM) by observe without 
gaze preference, no facial weakness, normal gag 
reflex, tongue in midline, flaccid tone at right side 
of body, muscle power grade II at right arm, grade 
III at right leg, grade V at left arm and left leg, 
deep tendon reflex 3+ all, clonus positive right 
foot, Babinski’s sign present at right foot, decrease 
pinprick sensation at right side of body and face 
by grimace observation, normal cerebellar sign

ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบติักำร
 ผล complete blood count (CBC), electrolyte, 
blood urea nitrogen (BUN), creatinine, blood 
glucose, liver function test, coagulogram อยู่ใน
เกณฑ์ปกต ิelectrocardiogram (EKG): normal sinus 
rhythm, rate 89 beats per minute, chest X-ray  
อยูใ่นเกณฑ์ปกติ
 ผูป่้วยได้รบัการตรวจ non-contrast computed 
tomography (NCCT) brain (รูปที่ 1) พบ small 
ill-defined hypodense lesion at left globus pallidus. 
Ill-defined hypodense lesion at cortical grey and 
underlying white matter of the left basal ganglia, 
anterior frontal lobe and left corona radiata
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 หลั งจากนั้ นผู ้ ป ่ วยได ้ รับการตรวจด ้วย 
magnetic resonance imaging (MRI) brain, 
diffusion weighted imaging (DWI) sequence (รูป
ที่ 2) พบว่ามี restricted diffusion at left superior 
and left inferior frontal gyri, left periventricular 

area and left basal ganglia. ส่วน magnetic 
resonance angiography (MRA) brain (รูปท่ี 3) พบ
ว่า absent blood flow at left cervical internal 
carotid artery (ICA) to left middle cerebral artery 
(MCA)

รปูท่ี 1. NCCT brain: small ill-defined hypodense lesion at left globus pallidus. Ill-defined hypodense 
lesion at cortical grey and underlying white matter of the left basal ganglia, anterior frontal lobe and left 
corona radiata

รปูท่ี 2. MRI brain, DWI sequence: restricted diffusion at left superior and left inferior frontal gyri, left 
periventricular area, and left basal ganglia



47J Thai Stroke Soc. Volume 19 (1), 2020

 จากการประเมินผลภาพถ่ายรังสีทั้ งหมด
เบื้องต้น คิดถึง left cervical ICA disease มากที่สุด 
โดยคดิถงึสาเหตมุาจาก ICA dissection, large vessel 
vasculitis รวมถึง ICA vasospasm จากยาหรือจาก
โรคปวดศรีษะไมเกรนไว้ด้วย เนือ่งจาก DWI sequence 
ม ีrestricted diffusion ขนาดเลก็และไม่ม ีHypersignal 
T2 fluid attenuated inversion recovery (FLAIR) 
จึงน่าจะยังได้ประโยชน์จากการท�า endovascular 
treatment

 จากการฉีดสี cerebral angiogram ท่ี left 
cervical ICA (รูปที่ 4) พบ complete occlusion at 
left supraclinoid ICA จากน้ัน 2-3 นาทีต่อมาจึงได้
ฉีดสารทึบรังสีอีกคร้ังที่ left cervical ICA injection 
พบว่า complete recanalization at left supraclinoid 
ICA to left MCA territories และม ีfocal vasospasm 
at left supraclinoid ICA and left proximal M1 
(รูปท่ี 5) จากนั้นจึงได้ฉีด intra-arterial nimodipine 
6 mg ช้าๆ ผ่านสายสวนหลอดเลือดที่ left cervical 
ICA ท�าให้หลอดเลือด left supraclinoid ICA และ 
left MCA ขยายตัว (รูปท่ี 6)

รปูที ่3. MRA brain: absent blood flow at left cervical ICA to left MCA, but patent of right ICA to 
right MCA and posterior circulation system

รปูที ่4. Cerebral angiogram โดยฉีดสารทึบรังสีจาก left cervical ICA พบว่ามี complete occlusion at left 
supraclinoid ICA

AP view Lateral view
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 หลังจากท�า cerebral angiogram ผู้ป่วยมี
อาการดีข้ึนขยับแขนขาขวาและฟังค�าสั่งได้มากขึ้น จึง
ได้ยา Nimodipine ต่อไปอีก 3 วัน และได้ยาต้านเกล็ด
เลือดเป็น aspirin ร่วมกับการท�ากายภาพบ�าบัด ใน
ระหว่างนั้นได้ตรวจเพิ่มเติมพบว่าผล erythrocyte 
sedimentation rate (ESR), C-reactive protein, 
protein C, protein S, anti thrombin III , 
homocysteine, antinuclear antibody (ANA), 
cytoplasmic antineutrophil cytoplasmic antibodies 
(c-ANCA), perinuclear antineutrophil cytoplasmic 
antibodies (p-ANCA), antiphospholipid, venereal 

disease research laboratory (VDRL), anti-HIV, 
fasting blood sugar, lipid profile, echocardiogram 
อยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งหมด 

กำรวินิจฉัย
 ผู ้ป ่วยรายนี้ ได ้ รับการวินิจฉัยเป ็น ICA 
vasospasm จากการใช้ยากลุ่ม ergot มากที่สุด และ
แนะน�าให้หยุดการใช้ยากลุ่มดังกล่าว

รปูท่ี 5. แสดงภาพการฉีดสี cerebral angiogram โดยฉีดสารทึบรังสีจาก left cervical ICA พบว่า หลอดเลือด 
left supraclinoid ICA เปิดแต่มี focal vasospasm ที่ left supraclinoid ICA และ left MCA 
รปูที ่ 6. ได้ท�าการฉีด nimodipine ทางหลอดเลือดแดงผ่านสายสวนหลอดเลือดที่ left cervical ICA ท�าให้
หลอดเลือดขยายที่บริเวณ left supraclinoid ICA และที่ left MCA 

AP view

AP view

Lateral view

Lateral view
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วิจำรณ์และทบทวนวรรณกรรม
 ภาวะ internal carotid artery vasospasm 
เป็นภาวะท่ีพบไม่บ่อยแต่สามารถพบได้มากขึน้ในผูป่้วย
เส้นเลือดสมองตีบที่อายุน้อย (stroke in the young) 
สาเหตุที่พบบ่อยท่ีสุดคือ เป็นภาวะแทรกซ้อนตามหลัง
การเกิด subarachnoid hemorrhage นอกจากนั้น 
มีรายงานสมัพันธ์กบัสาเหตหุลายอย่าง เช่น การกระทบ
กระเทือนต่อหลอดเลือด (เช่น การผ่าตัด carotid 
endarterectomy) โรคปวดศีรษะไมเกรน1 ยาบางชนิด
ท่ีมีผลต่อ adrenergic และ serotonergic system 
รวมถึง ergotamine ภาวะ reversible cerebral 
vasoconstriction syndrome และครรภ์เป็นพิษ2 โดยที่
มีรายงานผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นเอง (idiopathic)
 ergotamine จัดเป็นสารเคมีในกลุ่ม ergot 
derivatives มีลักษณะโครงสร ้างทางเคมีคล ้าย 
endogenous cathecolamines เช่น noradrenaline 
และ serotonin ท�าให้สามารถจับกับตัวรับสารสื่อ
ประสาทได้หลายชนิด ยา ergotamine ถูกค้นพบและ
ใช้งานทางการแพทย์ตั้งแต่ ค.ศ. 1918 และนิยมใช้ใน
ผู้ป่วยโรคปวดศีรษะไมเกรน โดยเช่ือว่ากลไกการออก
ฤทธิ์ เ กิ ดจากการ จับที่ ตั ว รับ  se ro ton in  และ 
noradrenaline ท�าให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือด 
ในสมอง อย่างไรก็ตามยา ergotamine สามารถท�าให้
เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายคือ ภาวะ ergotism ซึ่ง
มักแสดงอาการผิดปกติของหลายระบบร่วมกัน โดยมี
อาการจ�าเพาะ 2 ประเภท คือ อาการชักเกร็ง 
(convulsive ergotism) จะมีอาการกล้ามเนื้อเกร็งบิด
และกระตุก ไข้ เหงื่อออก และอาจมีอาการหลอน และ
อาการขาดเลือดของเนื้อเยื่อ (gangrenous ergotism) 
จะพบว่ามีการหดตัวของหลอดเลือดอย่างรุนแรง ท�าให้
ระบบไหลเวียนเลือดบริเวณปลายมือปลายเท้าลดลง 
เกิดการท�าลาย vascular endothelium ท�าให้เกิด
ล่ิมเลือดในผนังหลอดเลือดเกิดอาการปวดแสบร้อนที่
ปลายมือปลายเท้า น�าไปสู่การตายของเนื้อเยื่อและ
อันตรายถึงชีวิต นอกจากนี้ยังพบการหดตัวของหลอด
เลือดหัวใจซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลอืดเฉยีบพลนัได้ ภาวะ ergotism มกัพบในผูป่้วย
ที่ใช้ยาขนาดสูงหรือใช้ยาต่อเนื่องเป็นเวลานาน รวมถึง
อาจเกิดจากอันตรกิริยาระหว่างยา ergotamine และยา

อื่ นที่ มี คุณสมบัติยับยั้ งการท� างานของเอนไซม ์ 
CYP3A4 ท�าให้ระดับยา ergotamine ในเลือดสูงข้ึน 
ปัจจัยอื่นที่สามารถส่งเสริม ได้แก่ การติดเช้ือในกระแส
เลือด ไข้สูง ภาวะขาดสารอาหาร ผู้ที่มีประวัติโรคหัวใจ 
ไตและตับท�างานบกพร่อง ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ ความ
ดันโลหิตสูง ตั้งครรภ์ และสูบบุหร่ี เป็นต้น3

 ส�าหรับภาวะ ergotism ท่ีมีผลท�าให้เกิด ICA 
vasospasm น้ันมีรายงานในหลายกรณีศึกษา ส่วนใหญ่
มักเป็น intracranial ICA infarction แต่ก็สามารถ
พบใน extracranial ICA ได้เช่นกัน อาการทางคลินิก 
มักเป็นผู้ป่วยอายุน้อย 20-40 ปี1,2 มาด้วยอาการของ
หลอดเลือดสมองตีบแบบ large vessel disease ร่วม
กบัมปีระวตักิารใช้ยาทีม่คีวามเสีย่ง เนือ่งจากผูป่้วยกลุม่
นี้มักเป็นผู้ป่วยปวดศีรษะไมเกรนที่ใช้ยา ergotamine 
รักษามายาวนาน ดังนั้นจ�าเป็นต้องวินิจฉัยแยกจาก
ภาวะ complicated migraine และ reversible 
cerebral vasoconstriction syndrome4 รวมถึง
สาเหตุอื่นๆ ของ stroke in the young ได้แก่ 
vasculopathy, cerebral venous thrombosis, 
internal carotid artery dissection, และ cerebral 
vasculitis รวมถึงประวัติยาชนิดอื่นๆ ที่อาจมีผลท�าให้
หลอดเลือดสมองผิดปกติ เช่น โคเคน แอมเฟตามีน 
เป็นต้น
 การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ส�าคัญ ประกอบ
ด้วยการส่งตรวจ NCCT brain และ MRI brain  
เพื่อประเมินรอยโรคสมองขาดเลือด และการตรวจ 
เพื่อประเมินหลอดเลือดสมอง ประกอบด้วย non- 
invasive procedure ได้แก่ computed tomography 
angiography (CTA) brain และ MRA brain จะพบ
ลักษณะ high grade stenosis หรือ occlusion บริเวณ
หลอดเลือด internal carotid artery และการส่ง 
invasive procedure ได้แก่ cerebral angiography 
สามารถช่วยในการวินิจฉัยแยกสาเหตุอ่ืนของ carotid 
artery disease เช่น dissection, vasculitis และ 
atherosclerosis ได้ดี ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางวินิจฉัย
ภาวะ vasospasm ที่ชัดเจน แต่มักแนะน�าว่าจะต้องมี
การเปิดของ ICA ภายหลงัการอดุตนัเองในเวลาไม่นาน 
(บางรายงานระบุไว้ 24-72 ช่ัวโมง) ร่วมกับอาจมี
ประวัติการเป็นซ�้าในต�าแหน่งเดิม โดยไม่พบสาเหตุอื่น
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ท่ีอธิบายความผิดปกติของ ICA1,2 ดังนั้นการส่งตรวจ 
CTA brain/MRA brain หรือท�า cerebral 
angiography ซ�้าจึงอาจมีความส�าคัญในผู้ป่วยกลุ่มนี้ 
 การรักษาภาวะ ICA vasospasm จาก 
ergotism ควรต้องประเมนิภาวะฉกุเฉนิทีพ่บเป็นอนัดบั
แรกตามหลัก Airway-Breathing-Circulation และ
เนื่องจากผู้ป่วยจะแสดงอาการของหลอดเลือดสมองตีบ 
จึงสามารถให้การรักษาแบบผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบ
ระยะฉุกเฉินได้เลย แม้ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษามากพอ
แต่ในทางปฏิบัติสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดทาง
หลอดเลือดด�า (intravenous alteplase) ได้หากไม่มี
ข้อห้าม การท�า cerebral angiogram ช่วยในการ
ประเมินหลอดเลือดและอาจช่วยในการให้ยาทาง
หลอดเลือดแดงได้ ส�าหรับการรักษาจ�าเพาะที่ส�าคัญ
ที่สุดคือ การหยุดยากลุ่ม ergot derivatives ที่น่าจะ
เป็นสาเหตุทันทีและต้องหลีกเลี่ยงไม่ใช้ยากลุ่มนี้อีก4 
ส่วนการรักษาทางยาอ่ืนๆ มักอาศัยแนวทางเดียวกับ
การรักษา cerebral vasospasm จากสาเหตุอื่น เช่น 
calcium channel blocker (nimodipine), steroid, 
papaverine, และ nitroglycerine เป็นต้น มีรายงาน
การใช้ carotid artery stent ในบางการศึกษา1,2 แต่
เนื่องจาก vasospasm เป็นภาวะที่สามารถหายเองได้ 
ประโยชน์จากการรกัษาด้วยวิธเีหล่านีจ้งึยงัไม่ชดัเจนนกั 
การรักษาตามอาการและการรักษาประคับประคอง 
จึงยังเป็นส่วนส�าคัญที่สุด

สรุป
 ผู้ป่วยรายนี้มาด้วยอาการแขนขาขวาอ่อนแรง
และพูดไม่ออกซึ่งเป็นอาการของหลอดเลือดสมองตีบ
ขนาดใหญ่ในผู้ป่วยท่ีอายุน้อย ท�าให้ต้องคิดถึงสาเหตุ
ของหลอดเลือดสมองตีบที่พบไม่บ่อย การตรวจ CT/
CTA หรือ MRI/MRA Brain สามารถบ่งช้ีรอยโรค
หลอดเลือดสมองตีบบริเวณ left extracranial ICA 
ท�าให ้ เบื้องต ้นต ้องวินิจฉัยแยกสาเหตุ arterial 
dissection, vasculitis, severe atherosclerosis และ
ต้องคิดถึง vasospasm ซึ่งอาจเกิดจากยาที่ใช้รักษาโรค
ปวดศีรษะไมเกรนด้วย โดยเฉพาะกลุ่มยา ergot 
derivatives ผู ้ป ่วยรายนี้ภายหลังท�า cerebral 
angiography หลอดเลือดของผู้ป่วยเปิดดีหลังจากได้

รับยา nimodipine และการตรวจเพิ่มเติมอื่นๆ ไม่พบ
ความผิดปกติ ท�าให้คิดถึงภาวะนี้มากที่สุดในผู้ป่วย
รายนี ้หลงัจากทีผู่ป้ว่ยได้รบัการรักษาและหยุดยาที่เปน็
สาเหตแุล้ว ผูป่้วยมอีาการดขีึน้อย่างช้าๆ แผนการรักษา
ตดิตามในผูป่้วยรายนีน่้าจะได้ประโยชน์จากการตดิตาม
จาก CTA หรือ MRA เพื่อประเมินว่าหลอดเลือด
เปิดดีหรือไม่ และวินิจฉัยแยกสาเหตุอื่นที่ยังอาจเป็นไป
ได้ด้วย

องค์ควำมรู้ใหม่
 ภาวะ internal carotid artery vasospasm 
สัมพันธ์กับการใช้ยากลุ่ม ergot derivatives ซึ่งเป็น
หนึ่งในสาเหตุที่พบได้มากข้ึนในผู้ป่วยเส้นเลือดสมอง
ตบีทีอ่ายนุ้อย โดยเฉพาะผูป่้วยทีม่ปีระวตัโิรคปวดศีรษะ
ไมเกรนเร้ือรังและใช้ยากลุ ่มนี้ต ่อเนื่องมายาวนาน  
การค�านึงถึงภาวะนี้ส่งผลต่อการรักษาและการประเมิน
พยากรณ์โรคในระยะยาวของผู้ป่วย 
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เล่าเรื่อง Stroke News

พญ.นภำศรี ชัยสินอนันต์กุล

โรงพยาบาลพญาไท 1

อาจารย์พิเศษ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 สวัสดีทุกท่านะค่ะ ฟังข่าว COVID 19 กันมามากมายแต่อย่า
เครียดกันเกินไปนะคะ พวกเรายังคงต้องท�างานหนักกัน ดูแลสุขภาพ
กันด้วยนะคะและขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ  ในวันนี้เป็นวันแรกที่
กรุงเทพมหานครปิดห้างสรรพสินค้าและสถานบันเทิงต่างๆ ถนน
หนทางดูโล่งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน (อ้อ... จ�าได้ละ..เหมือนตอน
น�้าท่วมกรุงเทพเลย คุ้นๆ กันบ้างไหมคะ) บรรยากาศดูเงียบเหงาวังเวง
จรงิๆ เรามาหาอะไรอ่านสนกุๆ กนัดกีว่าค่ะ ในงานประชมุ International 
Stroke Conference 2020 ที่นครลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย ได้มีการ
พูดถึงรถ Mobile Stroke Unit (MSU) เอิ่ม... มันคืออะไรเหรอ อ้อ...
มันก็คือรถพยาบาลที่มีเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง มีอุปกรณ์
ตรวจแลปที่จ�าเป็น ที่ท�าให้สามารถรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้
ถึงที่บ้านเลยไง เรามาดูประวัติความเป็นมาของรถคันนี้กันไหมคะ รถ 
MSU ได้มีความคิดท่ีจะสร้างรถคันน้ีข้ึนในปี 2008 ที่ Homburg 
เยอรมัน ที่นี่เป็นคันแรกของโลกค่ะ ตามมาด้วยคันที่สองในปี 2011 ท่ี 
Berlin เยอรมันอีกเช่นกัน มีคนมากมายตั้งค�าถามสงสัยว่าการท่ีเรา
มีรถ MSU นี้ จะดีจริงหรือ จะคุ ้มค่ากับเงินเป็นสิบล้านหรือไม ่
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าเป็นอย่างไร เรามาอ่านกันดีกว่าค่ะ ว่าดี
จริงอย่างไรบ้าง Berlin Prehospital Or Usual Delivery of acute 
stroke care (B_PROUD) (International Stroke Conference 
(ISC), Late-breaking abstract 5 February 20, 2020, Los 
Angeles, California) เป็นการศึกษาเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการ
รักษาบนรถ MSU เปรียบเทียบกับการรักษาปกติ โดยดูผลลัพธ์ mRS 
ที่ 3 เดือน รูปแบบการศึกษาของ B_PROUD (Berlin Prehospital 
Or Usual Delivery of acute stroke care) ใน 15 stroke centers 
ในเยอรมัน การรักษาโดยรถพยาบาลทั่วไปจะได้รับการรักษามาตรฐาน 
ในขณะที่บนรถ MSU จะมีประสาทแพทย ์ที่ เ ช่ียวชาญด ้าน
โรคหลอดเลือดสมอง เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองที่สามารถ 
ดูเนื้อสมองและหลอดเลือดแดงได้ ถ้ามีการอุดตันของหลอดเลือดแดง
ใหญ่ของสมองสามารถติดต ่อประสานงานกับโรงพยาบาลท่ีท�า 
Endovascular Treatment ได้ทันที
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รปูท่ี 1. รถ Mobile Stroke Unit

 ได้มกีารศกึษาผูป่้วยทีไ่ด้รบัการรักษาโดยใช้รถ 
MSU จ�านวน 749 ราย และ 794 รายที่ใช้รถพยาบาล
ปกติ อายุเฉล่ียของผู้ป่วย คือ 74 ปี เป็นผู้หญิงร้อยละ 
47 ประเมินผลการรกัษา (mRS) ที ่3 เดอืนโดยประสาท
แพทย์ซึ่งไม่ทราบว่าผู ้ป ่วยได้รับการรักษาด้วยรถ
พยาบาลชนิดใด ผลการศึกษาพบว่า การใช้รถ MSU 
ลดอัตราการเกิดความทุพพลภาพและอัตราการตายได้

ดีกว่ารถพยาบาลปกติ (OR 0.72, 95%CI 0.60-0.87) 
การรักษาโดยรถ MSU ท�าให้ผู้ป่วยได้รับยาละลาย
ล่ิมเลือด (TPA) ร้อยละ 60 ในขณะที่รถพยาบาลปกติ
ให้ยาละลายล่ิมเลือดกับผู ้ป่วยเพียงร้อยละ 48 ซึ่ง
มากกว่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.001)

ตำรำงที ่1. แสดงข้อบ่งชี้ (Inclusion) และข้อห้าม (Exclusion criteria) ของประชากรที่ศึกษา

ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม

1. ผู้ป่วยมีอาการเข้าได้กับโรคหลอดเลือดสมองท่ีอยู ่
ในเวลาท�าการของรถ MSU (7.00-23.00 น.  
วันจันทร์ถึงอาทิตย์)

1. อาการผิดปกติได้หายไปเม่ือรถ MSU หรือ  
รถพยาบาลมาถึง

2. อายุมากกว่าเท่ากับ 18 ปี 2. มีโรคประจ�าตัว มะเร็ง หรือโรคอื่นท่ีมีอายุคาดเฉลี่ย
น้อยกว่า 1 ปี

3. ได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือสมอง
ขาดเลือดชั่วคราว

3. ได้รับการผ่าตัดใหญ่ภายใน 4 อาทิตย์

4. สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ mRS ≤ 3 4. เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองภายใน 3 เดือน

5. เวลาตั้งแต่มีอาการถึงเรียกรถ ≤ 4 ชั่วโมง 5. มีข้อห้ามในการให้ยาละลายลิ่มเลือดและการรักษา
โดยวิธี Endovascular treatment
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 เห็นได้ว่าในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดย 
รถ MSU จะได้รับยาละลายลิ่มเลือดเร็วกว่ารถพยาบาล
ปกติ 50 นาทีและ 70 นาทีตามล�าดับ โดยอัตราการเกิด
เลอืดออกในสมองไม่แตกต่างกนั อตัราการเสยีชวีติน้อย
กว่า และในกลุ่มรถ MSU ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้
ร้อยละ 61 ส่วนในรถพยาบาลปกติสามารถกลับบ้านได้
ร้อยละ 56 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาแรกเกี่ยวกับรถ 
Mobile Stroke Unit โดยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ความคุ้มค่าของการใช้รถ MSU แต่
อย่างไรก็ตามเรายังมีการศึกษา BEST MSU trial 
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความคุ้มค่าของรถ MSU ใน
สหรัฐอเมริกาที่ Texas, Colorado, Memphis, Los 
Angeles, Indianapolis, New York ซ่ึงผลจะเป็น
อย่างไร เราคงได้ทราบกันในปีหน้าค่ะ 
 เป็นอย่างไรกันบ้าง หวังว่าอย่างน้อยเราคงได้
รับรู ้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ ส�าหรับ
ประเทศไทยเราก็ไม่น้อยหน้าประเทศอื่นนะ เรามีรถ 
Mobile Stroke Unit ถึงสองคันกันเลยทีเดียวใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีที่ โรงพยาบาลพญาไท 1  
ในปี 2558 (คันแรกของเอเชีย) และโรงพยาบาลศิริราช
ในปี 2560 และคาดว่าจะมีคันที่สาม สี่ ตามมาใน

เร็วๆ นี้ที่จะช่วยรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้
อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ท�าให้คนไทยเรามีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้คนไทยเราทุกคน
อยู่รอดและปลอดภัยจากไวรัส COVID-19 กันนะคะ...

ตำรำงที ่2. เปรียบเทียบผลการรักษาผู้ป่วยในสองกลุ่ม

MSU Standard care

Alarm to treatment time
50 mins (IQR 43-64) 70 mins (IQR 59-85)

Receiving tPA within 60 mins
13% 4%

Symptomatic hemorrhage
3.6% 2.6%

Mortality 
1.7% 3.0%

Discharged home
61% 56%
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ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

นพ.เจษฎำ อุดมมงคล 
นายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

1. งานประชุมวิชาการประจ�าปีสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ANNUAL MEETING OF THE THAI 
STROKE SOCIETY 2021 มีก�าหนดการจะจัดข้ึนในวันพุธที่ 20 มกราคม ถึงวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564  
ณ โรงแรม Amari Pattaya ซึ่งก�าหนดการนี้เป็นการประกาศในเบื้องต้นโดยที่สมาคม และสมาชิกจ�าเป็นต้อง
ติดตามการระบาดเป็นวงกว้างของโรคติดเช้ือโคโรนาไวรัส 19 อย่างใกล้ชิด สมาคมจึงจะยืนยันการจัดงานประชุม
ในปีหน้าได้ ขอให้ติดตามข้อมูลได้ ในเว็บไซต์ของสมาคม หรือทีมเลขาของสมาคม

2. มูลนิธิศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร ร่วมกับชมรม Neurosonology Group สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย 
จะจดังาน Neurosonology Tutorial Workshop เป็นงานประชมุเตม็วนั สามารถร่วมงานจดัการบรรยายทบทวน
เตรียมสอบช่วงเช้าเพื่อเข้าสอบ ASN Exam ในช่วงบ่ายได้ พร้อมทั้ง live demonstration and hand on ใน
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 8.30-15. 00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ช้ัน 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งก�าหนดการนี้เป็นการประกาศในเบื้องต้นโดยที่สมาคม และสมาชิกจ�าเป็นต้อง
ติดตามการระบาดเป็นวงกว้างของโรคติดเช้ือโคโรนาไวรัส 19 อย่างใกล้ชิด สมาคมจึงจะยืนยันการจัดงานประชุม
ในปีหน้าได้ ขอให้ติดตามข้อมูลได้ ในเว็บไซต์ของสมาคม หรือทีมเลขาของสมาคม

3. ชมรม Neurosonology Group ภายใต้สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยด้วยความร่วมมือกับ The American 
Society of Neuroimaging (ASN) จะจัดให้มีการสอบซึ่งจัดเป็นประจ�าทุกปี “ASN International 
Neurosonology Exam - Bangkok” เพื่อประกาศนียบัตร Certification Neurosonology ในวันอังคารท่ี  
19 ม.ค. 2564 เวลา 13.00 - 18.00 น. รวมเวลาสอบ 5 ชั่วโมงที่ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 10 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซ่ึงก�าหนดการนี้เป็นการประกาศในเบื้องต้นโดยที่สมาคม และ
สมาชิกจ�าเป็นต้องติดตามการระบาดเป็นวงกว้างของโรคติดเช้ือโคโรนาไวรัส 19 อย่างใกล้ชิด สมาคมจึงจะยืนยัน
การจัดงานสอบในปีหน้าได้ ขอให้ติดตามข้อมูลได้ ในเว็บไซต์ของสมาคม หรือทีมเลขาของสมาคม

4. สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ร่วมกับ มูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัทเซ็นทรัลมาเก็ตติ้ง  
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ร่วมมือกันจัดงานการจัดงานรณรงค์ และเผยแพร่ความรู้เร่ืองโรคหลอดเลือดสมอง
เพื่อประชาชนหรือ World Stroke Day 2020 ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00-17.00 น. 
สถานที่ ณ ลาน Beacon Zone ที่ Central World ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งก�าหนดการนี้เป็นการประกาศ 
ในเบื้องต้นโดยที่สมาคม และสมาชิกจ�าเป็นต้องติดตามการระบาดเป็นวงกว้างของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 19 
อย่างใกล้ชิด สมาคมจึงจะยืนยันการจัดงานประชุมในปีหน้าได้ ขอให้ติดตามข้อมูลได้ ในเว็บไซต์ของสมาคม หรือ
ทีมเลขาของสมาคม

5. เพ่ือการรักษามาตรฐานในวิชาชีพ และประกาศนียบัตรของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา 
อนุสาขาโรคหลอดเลือดสมอง และการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง สมาคมก�าหนดการสอบ 
เพื่อประกาศนียบัตรนี้ ในวันที่ 10 ก.ค. 2563 08.00-12.00 น. โดยจะไม่สนับสนุนการจัดสอบแบบต้องเดินทาง 
การสัมผัสผู้ป่วย หรือมีการประชุม ส่วนรูปแบบการสอบจะประกาศให้ทราบก่อนสอบประมาณ 2 เดือน



55J Thai Stroke Soc. Volume 19 (1), 2020

6. ก�าหนดการประชุม Inter-hospital Vascular Neurology Conference ที่ก�าลังจะมีข้ึนในเดือนพฤษภาคมน้ี 
รายละเอียดวิธีการการประชุม หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะตามมาจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป 
หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เลขานุการของสมาคม

 

วันที่ เวลา ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
เตรียมผู้ป่วยและห้องประชุม

อาจารย์ประสานงาน

28 พ.ค. 2563 13.00-15.00 น. สถาบันประสาท
รพ. พญาไท 1

อ.นพ. สุชาติ หาญไชยพิบูลกุล
(สถาบันประสาท)
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รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย 
วาระ พ.ศ. 2563-2565

1. พ.อ. นพ.เจษฎา  อุดมมงคล นายกสมาคม
2. นพ.เจษฎา  เขียนดวงจันทร ์ อุปนายกและเลขาธิการ   
3. พลตรี รศ. นพ.สามารถ  นิธินันทน์ เหรัญญิกและประธานองค์การรช่วยเหลือโรคหลอดเลือด  

  สมองไทย (Thai Stroke Support Organization-SSO)
4. ศ. พญ.ดิษยา  รัตนากร ประธานฝ่ายรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง  

  มาตรฐาน และศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน 
  ครบวงจร (Certified Primary Stroke Center  
  และ Certified Comprehensive Stroke Center)

5. นพ.สุชาติ   หาญไชยพิบูลย์กุล ประธานฝ่ายวิจัย
6. ผศ. พญ.สุรีรัตน์  สุวัชรังกูร ประธานวิชาการและเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน 

  วันโรคหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke Day) 
7. ศ. พญ.พรภัทร  ธรรมสโรช ปฏิคมและการศึกษาต่อเนื่อง 
8. รศ. พญ.อรอุมา  ชุติเนตร ประชาสัมพันธ์
9. พญ.นภาศรี  ชัยสินอนันต์กุล สาราณียกรและบรรณาธิการวารสาร
10. พ.ท. นพ.ศักดิ์สิทธิ์  ศักดิ์สูง นายทะเบียนและบรรณาธิการร่วม
11. นพ.สงคราม โชติกอนุชิต กรรมการกลางและบรรณาธิการร่วม   
12. รศ. นพ.ยงชัย  นิละนนท์ กรรมการกลาง
13. รศ. นพ.สมบัติ  มุ่งทวีพงษา กรรมการกลาง   
14. ศ. พญ.นิจศรี  ชาญณรงค์  กรรมการกลาง
15. พลตรี นพ.สิรรุจน์  สกุลณะมรรคา กรรมการกลาง
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ค�าแนะน�าส�าหรับผู้นิพนธ์

 วารสารสมาคมโรคหลอดเลอืดสมองไทยเป็นวารสารวชิาการสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มวีตัถปุระสงค์
เพ่ือน�าเสนอ ตพีมิพ์ เผยแพร่ผลงานวิจยั และผลงานทางวชิาการทางด้านโรคหลอดเลอืดสมอง ครอบคลมุวทิยาศาสตร์
พ้ืนฐาน ระบาดวิทยา การป้องกัน การรักษา จากสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิเช่น ประสาทวิทยา ประสาทศัลยศาสตร์  
รังสีวินิจฉัยระบบประสาท รังสีร่วมรักษาระบบประสาท เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น ท้ังน้ีผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ต้องไม่เคยตพีมิพ์มาก่อน 

ประเภทบทความ
1. บทความวิจัยประเภทนพินธ์ต้นฉบบั (original article)* เป็นบทความรายงานข้อมลูจากการศกึษา หรือ

วิจยัประเภทต่างๆ อาทเิช่น randomized trials, intervention studies, cohort studies, case-control 
studies, observational studies, diagnostic/prognostic studies เป็นต้น

2. บทความปริทศัน์ (review article)* เป็นบทความซึง่ถกูคดัเลอืกว่าเป็นหวัข้อทีม่คีวามส�าคัญหรอืน่าสนใจ 
น�ามาถกูทบทวนและเรยีบเรยีงจากหนงัสอื การศกึษา งานวจิยั ตลอดจนผลงานตพีมิพ์ประเภทต่างๆ

3. รายงานผู้ป่วย (case report)* เป็นบทความเสนอรายงานตวัอย่างผูป่้วยกรณศีกึษาทีม่โีรคทีพ่บได้น้อย 
หรอืเกดิขึน้ใหม่ซึง่มคีวามน่าสนใจ 

4. บทความรับเชิญ (invited commentary) เป็นบทความโดยผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ด้าน 
โรคหลอดเลอืดสมอง ซึง่ได้ถกูเชญิโดยกองบรรณาธิการเพือ่อภปิราย แสดงข้อคดิเหน็ทางวชิาการ

5. แนวทางเวชปฏิบัติ (clinical practice guideline) เป็นแนวทางในการวินิจฉัย การดูแลรักษาโรค  
ซึ่งจัดท�าโดยองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรคนั้น เพื่อให้เกิดการปฏิบัติท่ีมี
มาตรฐาน ทั้งนี้อาจมีการปรับปรุงจากแนวทางเวชปฏิบัติเดิมเป็นระยะเพื่อให้มีความทันสมัย 
และมปีระสทิธภิาพ เหมาะสมกบับรบิทของประเทศ 

6. แถลงการณ์ (scientific statement) เป็นถ้อยแถลงเชิงวชิาการจากนกัวชิาการหรอืสมาคมวชิาชพี
7. บทความอ่ืน ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์, ข่าวสารด้านโรคหลอดเลือดสมอง, กิจกรรมของสมาคมโรค

หลอดเลอืดสมองไทยหรอืสมาชกิ, ตารางการประชมุวชิาการ เป็นต้น
*บทความวจัิยประเภทนพินธ์ต้นฉบบั (original article) บทความปรทิศัน์ (review article) และรายงานผูป่้วย (case 
report) ต้องผ่านการประเมนิโดยวิธกีาร double-blinded จากผูท้รงคณุวฒุอิย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ (peer review)
 คณะกองบรรณาธกิารขอสงวนสิทธิใ์นการพจิารณารบัตพีมิพ์บทความในวารสารสมาคมโรคหลอดเลอืดสมองไทย 
ในกรณีได้รับการตอบรับตีพิมพ์ ผู้นิพนธ์หลักจะได้รับวารสารจ�านวน 3 ฉบับ โดยจะจัดส่งให้ผู้นิพนธ์หลักตามท่ีอยู่ 
ท่ีระบุไว้ นอกจากนี้บทความทั้งหมดจะได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย (https://
thaistrokesociety.org) และเวบ็ไซต์ของ ThaiJO (https://tci-thaijo.org/ หรือ https://www.tci-thaijo.org/index.
php/jtss/index)

ข้อพิจารณาด้านลิขสิทธ์ิ (copyright notice)
 ข้อความภายในบทความทีต่พิีมพ์ในวารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ตลอดจนความรับผดิชอบด้านเนือ้หา
และการตรวจร่างบทความเป็นของผู้นิพนธ์ ไม่เก่ียวข้องกับกองบรรณาธิการแต่อย่างใด การน�าเน้ือหา ข้อความหรือ 
ข้อคดิเหน็ของบทความไปเผยแพร่ ต้องได้รบัอนุญาตจากกองบรรณาธกิารอย่างเป็นลายลักษณ์อกัษร ผลงานทีไ่ด้รบัการ
ตีพมิพ์ในวารสารเล่มนีถ้อืเป็นลขิสทิธิข์องวารสาร
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การเตรียมต้นฉบับ
 การเตรียมบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้โปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร Browallia New 
ขนาด 16 ผู ้นิพนธ์ต้องจัดเตรียมบทความต้นฉบับ (manuscript) ตามข้อก�าหนดของบทความแต่ละประเภท  
ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

ประเภทบทความ ข้อก�าหนด รายละเอียด

บทความวิจัย 
(original article)

จดหมายปะหน้า (cover letter) ประกอบด้วย ประเภทบทความ ชื่อและสังกัด ที่ติดต่อ 
เบอร์โทรศัพท์ และ Email address ของผู้นิพนธ์หลัก 
(corresponding author) ระบุว่าได้ผ่านคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของหน่วยงานและผลงานที่ต้องการ
เผยแพร่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน

 หน้าแรก (title page) 
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ประกอบด้วย ชื่อบทความ ชื่อและสังกัดผู้นิพนธ์ทุกคน 
ระบผุูน้พินธ์หลกั พร้อมทีต่ดิต่อ เบอร์โทรศพัท์และ Email 
address 

บทคัดย่อ (abstract) 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

เป็นข้อความสรุปเน้ือหาบทความวิจัย จ�านวนไม่เกิน  
250 ค�า ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การวิจัย (objective) 
วิธีวิจัย ผลการวิจัยและบทสรุป

ค�าส�าคัญ (keywords)
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จ�านวน 3-5 ค�า

บทน�า (introduction)

วิธีวิจัย (methods)

ผลการวิจัย (results)

อภิปราย (discussion)

บทสรุป (conclusion)

องค์ความรู้ใหม่ เป็นบทสรุปของบทความที่แสดงถึงองค์ความรู ้ใหม่ 
จากบทความ

เอกสารอ้างอิง (references) รปูแบบแวนคเูวอร์ (Vancouver style) โปรดดคู�าอธบิาย 
“เอกสารอ้างอิง” ด้านล่าง

ตาราง แผนภูมิหรือภาพประกอบ แยกออกจากเนื้อหาบทความ  
โปรดดูค�าอธิบาย “ตารางแผนภูมิหรือภาพประกอบ” 
ด้านล่าง
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ประเภทบทความ ข้อก�าหนด รายละเอียด

บทความวิชาการ
(review article)

จดหมายปะหน้า (cover letter) ประกอบด้วย ประเภทบทความ ชื่อและสังกัด ท่ีติดต่อ 
เบอร์โทรศัพท์และ Email address ของผู้นิพนธ์หลัก 
(corresponding author) ระบุว่าผลงานที่ต้องการ 
เผยแพร่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน

หน้าแรก (title page) 
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ประกอบด้วย ชื่อบทความ ชื่อและสังกัดผู้นิพนธ์ทุกคน 
ระบผุูน้พินธ์หลกั พร้อมทีต่ดิต่อ เบอร์โทรศพัท์และ Email 
address 

บทคัดย่อ (abstract) 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เป็นข้อความสรุปเนื้อหาบทความวิชาการ จ�านวนไม่เกิน 
200 ค�า ประกอบด้วย บทน�า เนื้อหาและบทสรุป 

ค�าส�าคัญ (keywords) 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จ�านวน 3-5 ค�า

เนื้อหา 
บทสรุป (conclusion)

 

องค์ความรู้ใหม่ เป็นบทสรุปของบทความที่แสดงถึงองค์ความรู ้ใหม่ 
จากบทความ

เอกสารอ้างอิง (reference) รูปแบบแวนคเูวอร์ (Vancouver style) โปรดดคู�าอธบิาย 
“เอกสารอ้างอิง” ด้านล่าง

ตาราง แผนภูมิหรือภาพประกอบ แยกออกจากเนื้อหาบทความ  
โปรดดูค�าอธิบาย “ตารางแผนภูมิหรือภาพประกอบ” 
ด้านล่าง

รายงานผู้ป่วย 
(case report)

จดหมายปะหน้า (cover letter) ประกอบด้วย ประเภทบทความ ชื่อและสังกัด ท่ีติดต่อ 
เบอร์โทรศัพท์และ E-mail address ของผู้นิพนธ์หลัก 
(corresponding author) ระบุว่าผลงานที่ต้องการ 
เผยแพร่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน

หน้าแรก (title page) 
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ประกอบด้วย ชื่อบทความ ชื่อและสังกัดผู้นิพนธ์ทุกคน 
ระบผุูน้พินธ์หลกั พร้อมทีต่ดิต่อ เบอร์โทรศพัท์และ Email 
address 

บทคัดย่อ (abstract) 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เป็นข้อความสรุปเนื้อหารายงานผู้ป่วย จ�านวนไม่เกิน  
200 ค�าประกอบด้วย บทน�า เนื้อหาและบทสรุป 

ค�าส�าคัญ (keywords) 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จ�านวน 3-5 ค�า

เนื้อหา 
อภิปราย (discussion) 
บทสรุป (conclusion)

 

องค์ความรู้ใหม่ เป็นบทสรุปของบทความที่แสดงถึงองค์ความรู ้ใหม่ 
จากบทความ

เอกสารอ้างอิง (reference) รูปแบบแวนคเูวอร์ (Vancouver style) โปรดดคู�าอธบิาย 
“เอกสารอ้างอิง” ด้านล่าง

ตาราง แผนภูมิหรือภาพประกอบ แยกออกจากเนื้อหาบทความ โปรดดูค�าอธิบาย  
“ตารางแผนภูมิหรือภาพประกอบ” ด้านล่าง
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 ผู ้นิพนธ์สามารถส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ (online submission) ในวารสารสมาคม 
โรคหลอดเลือดสมองไทยผ่านทาง website ThaiJO (https://www.tci-thaijo.org/index.php/jtss/index) 
หรือหากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อบรรณาธิการวารสารได้ที่ Email: thaistroke@gmail.com

เอกสารอ้างอิง เขียนเอกสารอ้างอิงในรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) อาทิเช่น
- การอ้างอิงบทความจากวารสาร 
 รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง (Author). ชื่อบทความ (Title of the article). ชื่อวารสาร (Title of the Journal). 

ปีพิมพ์(Year);เล่มที่ของวารสาร(Volume):หน้าแรก-หน้าสุดท้าย(Page).
 ตัวอย่าง :
 Dharmasaroja PA, Muengtaweepongsa S, Kommarkg U. Implementation of Telemedicine 

and Stroke Network in thrombolytic administration: comparison between walk-in and referred 
patients. Neurocritical care. 2010;13(1):62-6.

- การอ้างอิงบทหนึ่งของหนังสือที่มีผู ้เขียนเฉพาะบทและมีบรรณาธิการของหนังสือ (Chapter in  
a book) 

 รปูแบบ: ชือ่ผูเ้ขยีน(Author).ชือ่บท(Title of a chapter).ใน/In:ชือ่บรรณาธกิาร,บรรณาธกิาร/editor(s). 
ชื่อหนังสือ(Title of the book).ครั้งที่พิมพ์(Edition).เมืองที่พิมพ์(Place of publication):ส�านักพิมพ์ 
(Publisher);ปีพิมพ์(Year).หน้า/p.หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

 ตัวอย่าง :
 Dharmasaroja PA. Telemedicine and stroke network. In: Dharmasaroja PA, editor. Ischemic 

Stroke. Bangkok: Jarunsanitwongkanpim; 2012. p. 259-278.
- บทความวารสารบนอินเทอร์เน็ต (Journal article on the Internet) 
 รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง (Author). ชื่อบทความ (Title of the article). ชื่อวารสาร (Title of the Journal) 

[ประเภทของส่ือ]. ปีพิมพ์[เข้าถึงเมื่อ/citedปีเดือนวันท่ี];ปีที่:[หน้า/about screen]. เข้าถึงได้จาก/ 
Available from: http://.............

 ตัวอย่าง :
 Dharmasaroja PA, Ratanakorn D, Nidhinandana S, Charernboon T. Comparison of 
      Computerized and Standard Cognitive Test in Thai Memory Clinic. Journal of 
      neurosciences in rural practice [Internet]. 2018 [cited 2018 Dec 12];9(1):140-2. 
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Improved Stroke Fast Track Strategy leads to 6 Minutes Door-To-Needle Time

The validity and reliability of modified Standardized Swallowing Assessment (SSA) 

to screen dysphagia in acute stroke patients

Post-Stroke Recovery and Transcranial Magnetic Stimulation

Poststroke seizure and poststroke epilepsy

Internal carotid artery vasospasm from ergotism- A case report
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