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สาส์นจากนายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
สวัสดีท่านผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคม สมาชิกของสมาคม และท่านผู้อ่านข่าวสารหรือบทความ
จากวารสารของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยทุกท่าน ขอต้อนรับทุกท่านสู่วารสารฉบับแรกของปี พ.ศ. 2563 ประจ�ำเดือน
มกราคมถึงเมษายน ปี 2563 นี้ นับว่ามีเรื่องน่ายินดีหลายประเด็น เรื่องแรกคือ สมาคมฯ มีอายุครบ 20 ปีตั้งแต่ก่อตั้งในปี
พ.ศ. 2542 จึงได้ฉลองด้วยการจัดงานประชุมวิชาการประจ�ำปีของสมาคมนอกกรุงเทพ ณ โรงแรมอมารี ที่เมืองพัทยา และได้
รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมด้วยดีเสมอมา และยังจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกับวันดีๆ คือวันตรุษจีน และยังเป็นช่วงจังหวะ
ที่โชคดีที่งานประชุมได้เสร็จสิ้นก่อนการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสจะเริ่มต้นเพียงไม่กี่วัน ในงานนั้นมีการประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี วันที่ 23 มกราคม 2563 ได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 8 ท่าน ที่เลือกตั้งไว้เมื่อ
เดือน ธันวาคม 2562 ก็ตอ้ งแสดงความยินดีกบั ทุกท่านมา ณ โอกาสนีด้ ว้ ย และกรรมการสมาคมได้สรรหา และแต่งตัง้ กรรมการ
เพิ่มเติมจนได้ครบเกณฑ์ตามระเบียบของสมาคมคือกรรมการไม่เกิน 15 คน จึงถือเป็นการต้อนรับเข้าสู่การด�ำเนินการของ
คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ ม.ค. 2563 ถึง ม.ค. 2565
แม้ว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคไม่ติดต่อที่มีความส�ำคัญมาก และสมาชิกเองก็มีความช�ำนาญในสาขานี้อยู่แล้ว
แต่โรคติดต่อกลับกลายเป็นประเด็นส�ำคัญที่กระทบต่อทุกคนทั่วโลกโดยที่พวกเราจะประมาทไม่ได้ เพราะได้มาใกล้ตัว
ในทุกขณะ ทางสมาคมจึงยึดถือหลักการไม่รวมกลุม่ คน หลีกเลีย่ งกิจกรรมทีส่ ง่ ผลให้มกี ารเดินทาง การพบปะ จึงจะไม่มกี จิ กรรม
ของสมาคมทีต่ อ้ งมีรวมตัวของคนหมูม่ าก หรือต้องมีการเดินทาง จนถึงปัจจุบนั มีขอ้ มูลข่าวสารของโรคติดต่อออกมาจ�ำนวนมาก
ขอให้ทกุ ท่านเลือกรับข่าวสารรักษาสุขภาพ โดยปลอดภัยและปราศจากโรคติดต่อ ขอให้ชว่ ยปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของทางราชการ
และองค์กรวิชาชีพอย่างเคร่งครัด เหตุการณ์โรคระบาดในครัง้ นีค้ งจะผ่านพ้นไปด้วยดีสง่ ผลต่อสมาชิกของสมาคมน้อยทีส่ ดุ คงจะ
สร้างบทเรียนอันใหญ่หลวงต่อทุกคนบนโลกนี้ที่ต้องช่วยกันรักษาสมดุลในการป้องกันและรักษาทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
แม้ว่าฐานะทางการเงินของสมาคมมีความมั่นคงในระดับหนึ่ง แต่สมาคมมีค่าใช้จ่ายคงที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับ
รายรับ การหยุดพักหลายกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมจะน�ำมาสู่ผลประกอบการที่ติดลบในที่สุด อย่างไรก็ดี สมาคมจะยังคง
สนับสนุนงานวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวารสารซึ่งได้เชิญ อาจารย์นภาศรี ชัยสินอนันต์กุล รับหน้าที่เป็นสารณียกรและ
บรรณาธิการวารสาร โดยมี นพ.ศักดิส์ ทิ ธิ์ ศักดิส์ งู และ นพ.สงคราม โชติกอนุชติ เป็นบรรณาธิการร่วม และสมาคมยังคงสนับสนุน
งานวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสมาชิกของสมาคมเอง
อนึ่งทางกรรมการชุดใหม่ของสมาคมได้พิจารณาขยายขอบเขตงานให้กว้างขึ้นอีก 2 มิติได้แก่ ด้านองค์ความรู้ และ
ความร่วมมือของผูด้ แู ลและผูส้ นับสนุนโรคหลอดเลือดสมองคือ องค์กรช่วยเหลือโรคหลอดเลือดสมองไทย (Thai Stroke Support
Organization-SSO) ซึ่งทาง World Stroke Society มีหน่วยงานฝ่ายนี้อยู่แล้วอันเป็นต้นแบบให้สมาคมพิจารณาจัดตั้งขึ้น
มาโดยมี อาจารย์สามารถ นิธนิ นั ทน์ เป็นประธานโครงการ และอีกมิตคิ อื งานคุณภาพมาตรฐานของการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
เป็นการก้าวหน้าต่อยอดจากศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Certified Primary Stroke Center) เข้าสู่ศักราชของศูนย์
โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร (Certified Comprehensive Stroke Center) โดยมี ศ.พญ.ดิษยา รัตนากร เป็น
ประธานฝ่ายรับรองคุณภาพ อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองให้ทดั เทียมนานาชาติ และ
เป็นการแสดงถึงการจัดระบบการรักษาผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองอย่างบูรณาการแบบสหสาขาโดยแท้จริงซึง่ ประกอบด้วย การ
รักษาโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดโดยผ่านสายสวน งานประสาทศัลยศาสตร์ เวชบ�ำบัดวิกฤติ รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
รังสีวินิจฉัยขั้นสูง การผ่าตัดประเภทต่างๆ เช่น endarterectomy, ventriculostomy, aneurysm clipping & coiling หรือ
decompressive craniotomy เป็นต้น จนถึงการประเมินการท�ำงานวิจัยด้านโรคหลอดเลือดสมอง
ในท้ายที่สุดนี้ กระผมขอให้ทุกท่านที่สนใจวารสาร และสนับสนุนวารสารของสมาคมเสมอมา มีสุขภาพที่ดี มีจิตใจที่
เข้มแข็ง และปลอดภัยจากสถานการณ์ในปัจจุบนั วารสารจะด�ำรงอยูไ่ ม่ได้ถา้ ปราศจากบทความทีไ่ ด้รบั มาตีพมิ พ์ จึงขอเชิญชวน
ทุกท่านส่งบทความให้กับทีมบรรณาธิการเพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ
พ.อ. นพ.เจษฎา อุดมมงคล
นายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

2

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

บทบรรณาธิการ
สวัสดี ท่านผู้อ่านทุกท่าน
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทางวารสาร Journal of Thai stroke society โดยสมาคม
โรคหลอดเลือดสมองไทยได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการจากทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai
Journal Citation Index Centre) ให้วารสารจัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 ซึ่งผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ในวารสารนี้ สามารถน�ำไปใช้เพือ่ ขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการได้ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ งหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ ส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ทัง้ นีต้ อ้ งขอขอบคุณกองบรรณาธิการวารสาร
กรรมการและสมาชิกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ตลอดจนผู้อ่านทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมเป็นแรงผลักดันและ
สนับสนุนให้วารสารสามารถด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
อนึ่ ง ทางสมาคมโรคหลอดเลื อ ดสมองไทยได้ จั ด ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารสมาคม
โรคหลอดเลือดสมองไทย วาระ พ.ศ. 2563-2565 ขอแสดงความยินดีกับ พ.อ. นพ.เจษฎา อุดมมงคล ที่ได้รับเลือก
เป็นนายกสมาคม และกรรมการทุกท่าน รวมถึง พญ.นภาศรี ชัยสินอนันต์กุล ที่ได้รับเลือกเป็นสาราณียกร ซึ่งจะมา
ดูแลงานวารสาร Journal of Thai stroke society ต่อไป
วารสาร Journal of Thai stroke society มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานด้านวิชาการด้าน
โรคหลอดเลือดสมองต่อทั้งบุคลากรทางการแพทย์และสังคม และสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยจะยังมุ่งมั่นพัฒนา
ให้วารสารมีคุณภาพดียิ่งขึ้นต่อไป
									
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-toneedle time was 36 minutes. Several strategies were adopted to continuously improve doorto-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 โดยให้ยาละลายลิ่มเลือดแก่ผู้ป่วย ณ แผนก
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครปฐม เริ่มต้นในเดือนเมษายน 2559 สามารถท�ำให้ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือด
จ�ำนวนมากขึ้น และได้รับยาเร็วมากขึ้นตามล�ำดับ ล่าสุดในช่วงเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562
เป็นระยะเวลา 1 ปี มีผู้ป่วยได้รับยาจ�ำนวน 195 ราย คิดเป็นอัตราการได้รับยาร้อยละ 13.2 ระยะเวลาเฉลี่ย
ตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนกระทั่งได้รับยาละลายลิ่มเลือด 36 นาที หลากหลายกลยุทธ์ถูกน�ำมาใช้
พัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้ยาได้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้มีผู้ป่วยได้รับยารวดเร็วที่สุดใช้เวลาเพียง 6 นาที
ค�ำส�ำคัญ: กลยุทธ์, ช่องทางด่วน, โรคหลอดเลือดสมอง, ระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนกระทั่ง
ได้รับยาละลายลิ่มเลือด (J Thai Stroke Soc. 2020;19(1):5-15)

บทน�ำ

ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน
ที่มีอาการภายใน 270 นาที สามารถให้การรักษาด้วย
ยาละลายลิ่มเลือด1 โดยผลการรักษาขึ้นอยู่กับระยะเวลา
ที่ผู้ป่วยได้รับยา1,2 ดังวลีที่ว่า “ยิ่งให้ยาเร็วยิ่งดี” พบว่า
ทุก 1 นาทีที่เสียไปเซลล์สมองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองขาดเลือดเฉียบพลันตาย 1.9 ล้านเซลล์3 ดังนั้น
เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนา
กลยุทธ์เพือ่ สามารถให้ยาละลายลิม่ เลือดได้รวดเร็วทีส่ ดุ
หลากหลายกลยุ ท ธ์ ถู ก น� ำ มาใช้ เ พื่ อ พั ฒ นาตั้ ง แต่
ก่อนผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล และหลังจากผู้ป่วยมาถึง
โรงพยาบาลแล้ว
ตัวอย่างกลยุทธ์เพื่อพัฒนา ก่อนผู้ป่วยมาถึง
โรงพยาบาล ได้แก่
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1. การให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติส�ำหรับอาการ
โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ต้องมาโรงพยาบาล
ทันที ห้ามรอสังเกตอาการซึ่งท�ำให้มาตรวจช้า
2. โครงการผู ้ ป ่ ว ยฉุ ก เฉิ น วิ ก ฤติ มี สิ ท ธิ์ ทุ ก ที่
(universal coverage for emergency patient;
UCEP) ท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยสามารถเข้ า รั บ การรั ก ษาที่
โรงพยาบาลใกล้ที่สุดโดยไม่ต้องค�ำนึงถึงสิทธิ์รักษา
3. ระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน (emergency
medical service; EMS) สามารถน�ำส่งผู้ป่วยได้
รวดเร็วขึน้ และสามารถประสานแจ้งข้อมูลผูป้ ว่ ยก่อนถึง
โรงพยาบาลส่ ง ผลให้ ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ ยารวดเร็ ว ขึ้ น ได้
นอกจากนั้นสามารถพัฒนาการคัดกรองผู้ป่วยที่สงสัย
โรคหลอดเลือดสมองแบบ large vessel occlusion

เพือ่ ส่งไปยังโรงพยาบาลทีม่ ศี กั ยภาพเหมาะสม สามารถ
ท�ำ thrombectomy ได้
4. ระบบส่งต่อผู้ป่วย (referral system) ไปยัง
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าและระบบการแพทย์
ทางไกล (telemedicine) การปรึ ก ษาและส่ ง ต่ อ

ข้ อ มู ล รวมถึ ง การจั ด การระบบการส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยารวดเร็วขึ้น
5. หน่ ว ยรั ก ษาอั ม พาตเคลื่ อ นที่ (mobile
stroke unit) ซึ่งสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดแก่ผู้ป่วย
ตั้งแต่ก่อนมาถึงโรงพยาบาล

รูปที่ 1. กลยุทธ์เพือ่ พัฒนา การให้ยาผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันได้รวดเร็วขึน้

ขณะที่เมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล บทบาท
ส�ำคัญคือการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติช่องทางด่วน
(fast track) เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่าง
รวดเร็วที่สุด ระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล
จนกระทั่งได้รับยาละลายลิ่มเลือด (door-to-needle;
DTN) ถูกน�ำมาใช้เป็นตัวชีว้ ดั ส�ำคัญ และมีความท้าทาย
ไม่เพียงเฉพาะการได้ให้ยาผู้ป่วยแต่จ�ำเป็นต้องให้ยา
ได้ ร วดเร็ ว ที่ สุ ด ท� ำ ให้ เ กิ ด ความคุ ้ ม ค่ า ต่ อ ต้ น ทุ น
ประสิทธิภาพ (cost effectiveness) เพราะการให้ยา
อย่ า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลดี ห ลายประการ 2 ท� ำ ให้ ล ด
อัตราการตาย เพิ่มการฟื้นฟูภาวะทุพพลภาพ และลด
ภาวะแทรกซ้อนจากยาละลายลิ่มเลือด เช่น ภาวะเลือด
ออกในสมอง มีการศึกษาต่างๆ4-7 แสดงถึงหลากหลาย
กลยุทธ์ที่สามารถพัฒนาการให้ยาให้รวดเร็วขึ้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ได้แก่
1. มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนผู้ป่วยมาถึง
โรงพยาบาลปลายทาง เช่น แจ้งเตือนจากทีมบริการการ

แพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ซึ่งออกรับผู้ป่วยจากการรับแจ้ง
เบอร์ฉุกเฉิน 1669 และแจ้งเตือนจากทีมส่งต่อ (refer)
จากโรงพยาบาลต้นทาง
2. มีแนวทางการคัดกรองและแจ้งทีม Stroke
fast track อย่างรวดเร็ว
3. การประกาศแจ้งทีม Stroke fast track โดย
ใช้การโทรครั้งเดียว ท�ำให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
และเตรียมพร้อมได้พร้อมกัน เช่น แพทย์ พยาบาล
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่เอกซเรย์ เจ้าหน้าที่
หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น
4. ทีม EMS น�ำส่งผู้ป่วยจากนอกโรงพยาบาล
เคลื่ อ นย้ า ยไปยั ง เครื่ อ งเอกซเรย์ ค อมพิ ว เตอร์ ส มอง
โดยตรง โดยไม่เปลี่ยนเตียง
5. ลงทะเบี ย นผู ้ ป ่ ว ยอย่ า งรวดเร็ ว หรื อ ลง
ทะเบียนล่วงหน้า อาจระบุเป็นรูปแบบ “ผู้ป่วยไม่ทราบ
ชื่อ”
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6. ได้ ผ ลตรวจเลื อ ดอย่ า งรวดเร็ ว หรื อ ใช้
เครื่องตรวจข้างเตียงเพื่อทราบผลทันที หรือไม่รอผล
ตรวจเลือด (INR และ platelet) ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สงสัย
ว่ามีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด หรือภาวะ
เกล็ดเลือดต�่ำ หรือไม่ได้ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
ก่อนการให้ยาละลายลิ่มเลือด
7. แปลผลผลเอกซเรย์ ค อมพิ ว เตอร์ ส มอง
อย่างรวดเร็ว
8. สามารถเตรียมและให้ยาละลายลิ่มเลือดแก่
ผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว เช่น เตรียมยาพร้อมใช้ที่แผนก
ฉุกเฉิน ท�ำการเตรียมผสมยาละลายลิ่มเลือดล่วงหน้า
ให้ ย าละลายลิ่ ม เลื อ ดผู ้ ป ่ ว ยบริ เวณเครื่ อ งเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
9. มีการก�ำหนดแนวทาง Stroke fast track
และเอกสารพร้อมใช้ เช่น เอกสารค�ำสั่งทางการแพทย์
แบบประเมินข้อบ่งชี้/ข้อห้ามการให้ยา แบบประเมิน
NIHSS เป็นต้น
10. ท�ำงานเป็นทีม ตามแนวทางเวชปฏิบัติที่
เป็ น มาตรฐานและมี คุ ณ ภาพ มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ ต าม
แนวทางที่ก�ำหนดร่วมกันจนมีความช�ำนาญ ผู้เกี่ยวข้อง
มีสว่ นร่วมในการประชุมเพือ่ ทบทวนและพัฒนาแนวทาง
ให้ดยี งิ่ ขึน้ และมีการแจ้งสะท้อนข้อมูลผลการปฏิบตั งิ าน
โดยท�ำการเก็บข้อมูลต่างๆ ร่วมกันก�ำหนดเป้าหมาย
และแจ้งข้อมูลต่างๆ แก่ทีมผู้เกี่ยวข้อง เช่น ทีม EMS
ทีมแผนกฉุกเฉิน ทีม Stroke fast track ทีมห้อง
ปฏิบัติการ เป็นต้น

การพั ฒ นาแนวทางเวชปฏิ บั ติ ช ่ อ งทางด่ ว น
โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลนครปฐม

แนวทางเวชปฏิบตั ชิ อ่ งทางด่วนโรคหลอดเลือด
สมอง โรงพยาบาลนครปฐม เริ่มต้นในเดือนสิงหาคม
2557 8 ในช่ ว งแรกที ม แผนกฉุ ก เฉิ น จะดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย
โรคหลอดเลื อ ดสมองเฉี ย บพลั น จนกระทั่ ง เอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สมองแล้วไม่พบเลือดออก จึงส่งต่อผู้ป่วย
ไปยังหอผู้ป่วยหนักแผนกอายุรกรรมเพื่อให้ทีมแพทย์
อายุรกรรมตัดสินใจให้ยาละลายลิ่มเลือด อย่างไรก็ตาม
มีอตั ราการให้ยาละลายลิม่ เลือดแก่ผปู้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
สมองขาดเลือดเฉียบพลันที่ค่อนข้างน้อยและไม่รวดเร็ว
หลังจากนั้นมีการพัฒนากลยุทธ์แนวทางเวชปฏิบัติการ
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ให้ยาละลายลิ่มเลือด ณ แผนกฉุกเฉินในเดือนเมษายน
25598 โดยมีการปรับลดขัน้ ตอนต่างๆ ปรับปรุงแนวทาง
เวชปฏิ บั ติ ใ ห้ ทั น ยุ ค เพิ่ ม จ� ำ นวนบุ ค ลากรแพทย์
และพยาบาลเมื่อมีผู้ป่วยมาที่แผนกฉุกเฉิน เพิ่มการ
ตัดสินใจให้ยาโดยแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และเริ่มต้น
ให้ ย าที่ แ ผนกฉุ ก เฉิ น ท� ำ ให้ มี จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ ยา
ละลายลิ่มเลือดมากขึ้น ได้รับยาเร็วขึ้น โดยมีภาวะ
แทรกซ้อนเลือดออกในสมองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน8,9
ภายหลังให้ยาละลายลิ่มเลือดผู้ป่วย ณ แผนก
ฉุกเฉิน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 พบว่าผ่านช่วงเวลา
3 ปี มีจ�ำนวนผู้ป่วยได้รับยาทั้งสิ้น 428 ราย โดยมีผู้ป่วย
ได้รับยาเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ข้อมูลปีล่าสุดในช่วง
เดือนเมษายน 2561 - มีนาคม 2562 มีผู้ป่วยได้รับยา
195 ราย จากจ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
ขาดเลื อ ด 1,474 ราย คิ ด เป็ น จ� ำ นวนร้ อ ยละ 13.2
[สูงกว่าสองเท่าของค่าเฉลี่ยจ�ำนวนผู้ป่วยทั้งประเทศ
สิ ท ธิ์ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ที่ ไ ด้ รั บ ยาใน
ปีงบประมาณ 2561 (ร้อยละ 6.58)]10 ขณะที่มีผู้ป่วยได้
รับยาเร็วมากขึ้น ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรง
พยาบาลจนกระทั่งได้รับยา (door-to-needle; DTN)
36.0 นาที โดยมีจำ� นวนผูไ้ ด้รบั ยาภายใน 60 นาทีรอ้ ยละ
90.8 และได้รับยาภายใน 45 นาทีจ�ำนวนร้อยละ 84.1
ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 1 นอกจากนั้นการพัฒนา
ต่ อ เนื่ อ งท� ำ ให้ มี ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ ยารวดเร็ ว มากขึ้ น สถิ ติ
ผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ ยารวดเร็ ว ที่ สุ ด ใช้ เวลาเพี ย ง 6 นาที
หลังจากผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล

ตารางที่ 1. ข้อมูลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด โรงพยาบาลนครปฐม
จ�ำนวน / จ�ำนวนผู้ป่วย
Ischemic stroke

เม.ย.58-มี.ค.598 เม.ย.59-มี.ค.608 เม.ย.60-มี.ค.619 เม.ย.61-มี.ค.62
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 รายที่ไม่ได้ refer

รูปที่ 2. ข้อมูล Door-to-needle time ของผูป้ ว่ ย 195 ราย ในช่วงเมษายน 2561-มีนาคม 2562

รูปที่ 3. ข้อมูลเวลาผูป้ ว่ ย ตัง้ แต่มอี าการจนกระทัง่ ได้รบั ยาละลายลิม่ เลือด
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ตารางที่ 2. รายละเอียดการจัดการผูป้ ว่ ย ซึง่ สามารถให้ยาละลายลิม่ เลือดภายใน 6 นาที
เวลา
08:00 น.

09:09 น.
09:12 น.

กิจกรรม
• เริ่มมีอาการ
• ชายอายุ 68ปี มีอาการอ่อนแรงซีกซ้ายเฉียบพลัน ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ขณะคุยโทรศัพท์
• ปฏิเสธโรคประจ�ำตัว สูบบุหรี่ 1 ซอง/วัน * 40 ปี
• โทรแจ้ง 1669
• 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%
แจ้งข้อมูลกลับมายังศูนย์รบั แจ้งเหตุและสัง่ การ 1669 เพือ่ ประสานทีมแผนกฉุกเฉินเตรียมพร้อม
� ทีมแผนกฉุกเฉินรับข้อมูลทาง LINE ประสานห้องบัตร เพื่อท�ำบัตรผู้ป่วยล่วงหน้า
� ทีมแผนกฉุกเฉิน ประสานทีมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พร้อมรับผู้ป่วยทันทีที่มาถึง
Response

time 9 min

09:23 น.

• ทีม EMS ออกจากที่เกิดเหตุ
• ยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
• เปิดหลอดเลือดด�ำพร้อมให้ยาและเก็บเลือดพร้อมส่งตรวจ ให้การดูแลระหว่างน�ำส่ง
On
 scene care 5 min

09:31 น.

• ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล

09:37 น.

• ทีมแผนกฉุกเฉิน activate ทีม Stroke fast track
• เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชั่งน�้ำหนัก และส่งผู้ป่วยเข้าท�ำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทันทีโดยไม่เปลี่ยนเตียง
• แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตรวจร่างกายผู้ป่วยที่เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง
� 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�ำลังตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง แพทย์ตรวจสอบข้อบ่งชี้/ข้อห้าม
แจ้งขอความยินยอมการให้ยาละลายลิ่มเลือดจากญาติผู้ป่วยและเซ็นยินยอมล่วงหน้า
• แพทย์แปลผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองไม่พบ hemorrhage, large infarction, stroke mimic
• ค�ำนวณขนาดยา เบิกยาจากห้องยาฉุกเฉิน ผสมยา
o หมายเหตุ: ไม่รอผลตรวจเลือด และผลอ่านเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองอย่างเป็นทางการ
• ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือด ขณะอยู่บนเตียงเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง

### 6 min – Door-to-needle Time ###
### 97 min – Onset-to-treatment Time ###
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อภิปราย

ข้อมูลในปัจจุบนั แสดงถึงประโยชน์ในการรักษา
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันด้วย
ยาละลายลิ่มเลือด ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้และไม่มีข้อห้ามจึง
ควรได้รับโอกาสจากระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้ได้
รับยาละลายลิ่มเลือด และเมื่อจ�ำเป็นต้องให้ยาผู้ป่วย
ซึ่ ง ต้ อ งจ่ า ยยาราคาแพงและใช้ บุ ค ลากรผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง
มากมายนั้ น เป็ น เรื่ อ งท้ า ทายอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะสร้ า ง

ความคุ้มค่าสูงสุด โดยการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ
เพื่ อ ให้ ย าแก่ ผู ้ ป ่ ว ยได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ที่ สุ ด ท� ำ ให้ เ กิ ด
ผลลั พ ธ์ ที่ ดี ห ลายประการ ได้ แ ก่ ลดอั ต ราการตาย
เพิ่มการฟื้นฟูภาวะทุพพลภาพ และลดภาวะแทรกซ้อน
จากยาละลายลิ่มเลือด เช่น ภาวะเลือดออกในสมอง
อย่ า งไรก็ ต ามกระบวนการเพื่ อ ให้ ย าละลาย
ลิ่ ม เลื อ ดแก่ ผู ้ ป ่ ว ยมี ห ลายขั้ น ตอนและเกี่ ย วข้ อ งกั บ
บุคลากรหลากหลายสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่

บุคลากร

กิจกรรมหลัก

1.

ทีมบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

ประเมินและดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล

2.

เจ้าหน้าที่บัตร

ออกเลขรหัสและบัตรผู้ป่วย

3.

แพทย์

ประเมินผู้ป่วย และตัดสินใจให้ยา

4.

พยาบาล

ดูแลผู้ป่วย ส่งตรวจเลือด ผสมยาและให้ยาละลายลิ่มเลือด

5.

เภสัชกร

จ่ายยา

6.

ด้านรังสี; นักรังสีเทคนิคและรังสีแพทย์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง และรายงานผล

7.

นักเทคนิคการแพทย์

รายงานผลตรวจเลือด

8.

เจ้าหน้าที่เปล

เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ชั่งน�้ำหนักผู้ป่วย

ขั้ น ตอนต่ า งๆ ล้ ว นส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ความ
รวดเร็วในการให้ยาละลายลิ่มเลือด จึงมีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งในการท�ำงานร่วมกันเป็นทีมจากทุกภาคส่วน
เพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้ ส ถิ ติ ที่ ดี ที่ สุ ด
สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ภายใน 6 นาทีหลัง
ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล มีปัจจัยส�ำคัญต่างๆ ที่ส่งผลให้
ประสบความส�ำเร็จ ได้แก่
1. มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงโรงพยาบาล
2. ส่งผู้ป่วยเข้าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
สมองทันที
3. มีการก�ำหนดแนวทาง Stroke fast track
และเอกสารพร้อมใช้
4. ไม่รอผลเลือดก่อนให้ยาละลายลิ่มเลือด
5. ให้ยาที่แผนกฉุกเฉิน
6. ตัดสินใจให้ยาโดยแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
7. ท�ำงานเป็นทีม โดยทีมงานคุณภาพ

1. มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงโรงพยาบาล
การที่ ที ม แผนกฉุ ก เฉิ น ทราบเคสล่ ว งหน้ า
มีผลดีหลายประการ ท�ำให้สามารถเตรียมการต่างๆ ให้
พร้อมดูแลผู้ป่วยทันทีโดยเฉพาะในกลุ่มโรคที่มีปัจจัย
ด้ า นเวลามี ผ ลต่ อ การรั ก ษา เนื่ อ งจากสถานการณ์
ในแผนกฉุกเฉินมีความผันแปรตลอดเวลา อาจมีเคส
หนักหรือเคสจ�ำนวนมากมาเวลาใดก็ได้ มีการศึกษา4
ระบุ ว ่ า การแจ้ ง เตื อ นล่ ว งหน้ า สามารถลดระยะเวลา
median DTN ได้มากถึง 11 นาที
เคสที่สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้แก่ เคสที่
น�ำส่งโดยทีม EMS และเคส Refer นับเฉพาะกลุ่ม
Refer และได้รับยาละลายลิ่มเลือด ณ แผนกฉุกเฉิน
โรงพยาบาลนครปฐม ในช่วงเมษายน 2561 - มีนาคม
2562 มีจ�ำนวน 97 รายจากผู้ได้รับยาทั้งหมด 195 ราย
มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 49 นอกจากนั้นบุคลากรในทีม
EMS หรื อ Refer สามารถให้ ก ารดู แ ลเพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อมในการให้ยาละลายลิ่มเลือด เช่น การให้
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สารน�้ ำ ทางหลอดเลื อ ดด� ำ เก็ บ เลื อ ดพร้ อ มส่ ง ตรวจ
เป็นต้น
ตัวอย่างการจัดการต่างๆ ภายหลังมีการแจ้ง
เตือนล่วงหน้า
a. ทีมแผนกฉุกเฉินสามารถแจ้งเตือนทีมต่างๆ
ให้เตรียมพร้อม ได้แก่
• ทีมห้องบัตร เพื่อออกบัตรผู้ป่วยล่วงหน้า
ก่อนผู้ป่วยมาถึง โดยมีการส่งภาพบัตรประชาชนผู้ป่วย
หรือแจ้งชื่อผู้ป่วยเข้ามาทางโทรศัพท์ผ่านโปรแกรม
LINE มี ก ารศึ ก ษา 4 ระบุ ว ่ า การลงทะเบี ย นผู ้ ป ่ ว ย
ล่วงหน้าสามารถลดระยะเวลา median DTN ได้มาก
ถึง 13 นาที
• ทีมเปล ท�ำการชั่งน�้ำหนักเปลพร้อมใช้
(กรณีไม่มีเปลเฉพาะ ท�ำการชั่งเปลใหม่ทุกครั้ง)
• ทีมแผนกฉุกเฉิน เตรียมบุคลากรให้พร้อม
และท�ำหน้าที่แจ้งประสานทีมต่างๆ
• ที ม เอกซเรย์ เตรี ย มเครื่ อ งเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์พร้อมใช้ หรือชะลอเคสที่มีคิวมาใช้เครื่อง
ในช่วงเวลานัน้ ได้ (เช่น เคสนัดท�ำ CT whole abdomen
ทีม่ กี ารฉีด/สวนสารทึบรังสี อาจใช้เวลานานถึง 30 นาที)
• ทีม Stroke unit เตรียมเตียงรับผูป้ ว่ ยใหม่
และพร้อมลงมาที่แผนกฉุกเฉิน
b. ทีม EMS หรือ ทีม Refer น�ำส่งผู้ป่วย
• สามารถคัดกรองผูป้ ว่ ยเบือ้ งต้น เช่น ตรวจ
ระดับน�ำ้ ตาลในเลือด ประเมินอาการเข้าได้กบั โรคหลอด
เลือดสมองเฉียบพลัน หรือสงสัยภาวะ large vessel
occlusion เพือ่ น�ำส่งโรงพยาบาลปลายทางทีม่ ศี กั ยภาพ
เหมาะสม เป็นต้น
• สามารถท�ำการเปิดเส้นพร้อมให้ยาทาง
หลอดเลือดด�ำ และเก็บเลือดพร้อมส่งตรวจนอกจากนั้น
ในอนาคตสามารถพัฒนาต่อยอด โดยการเพิ่มแนวทาง
เวชปฏิบัติในการดูแลระหว่างน�ำส่ง เพื่อให้สามารถให้
ยาผู้ป่วยได้เร็วขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น
• การให้ ย าลดความดั น โลหิ ต ให้ ต�่ ำ กว่ า
180/105 mmHg ในผู้ป่วย Stroke fast track ทุกราย
• การตรวจสอบข้อบ่งชี้/ข้อห้ามในการให้
ยาละลายลิ่มเลือดแก่ผู้ป่วย
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• การให้ข้อมูล และ/หรือแจ้งขอค�ำยินยอม
ในการให้ยาละลายลิ่มเลือดล่วงหน้า ท�ำให้ญาติหรือ
ผู้ป่วยมีเวลาตัดสินใจมากขึ้น
2. ส่งผู้ป่วยเข้าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทันที
มี ก ารศึ ก ษา 4 ระบุ ว ่ า กลยุ ท ธ์ นี้ ส ามารถลด
median DTN ได้มากถึง 20 นาที ทัง้ นีก้ ารทีจ่ ะสามารถ
ตัดสินใจส่งผู้ป่วยเข้าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง
ทันที จ�ำเป็นต้องได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า ท�ำการ
ลงทะเบียนผูป้ ว่ ยล่วงหน้า อย่างไรก็ตามความน่าเชือ่ ถือ
ของการแจ้ ง เตื อ นข้ อ มู ล ต่ า งๆ ของผู ้ ป ่ ว ยขึ้ น กั บ
ผู้ประเมินก่อนน�ำส่งว่ามีความแม่นย�ำถูกต้องหรือไม่
อี ก ทั้ ง ปั จ จั ย ด้ า นผู ้ ป ่ ว ยเองก็ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงดี ขึ้ น
หรือแย่ลงระหว่างน�ำส่งได้ ท�ำให้เมื่อผู้ป่วยมาถึงแผนก
ฉุกเฉินอาจมีอาการต่างไปจากข้อมูลที่ได้รับก่อนหน้า
โดยผู้ประเมินก่อนน�ำส่งอาจมาจากบุคลากรในหลาย
ระดับความช�ำนาญ เช่น แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พารา
เมดิ ก พนั ก งานฉุ ก เฉิ น การแพทย์ (emergency
medical technician; EMT) อาสาสมัครฉุกเฉินการ
แพทย์ (emergency medical response; EMR) หรือ
แม้กระทั่งญาติผู้ป่วยที่แจ้งข้อมูลมาที่แผนกฉุกเฉินก่อน
น�ำส่งเอง เป็นต้น
3. มีการก�ำหนดแนวทาง Stroke fast track และเอกสาร
พร้อมใช้ ได้แก่ standing order, checklists, inform
consent เป็นต้น
ในสถานการณ์ทตี่ อ้ งปฏิบตั แิ ละตัดสินใจภายใต้
ความบีบคั้นด้านเวลา การมีแนวทางเวชปฏิบัติที่ระบุ
หน้าที่และแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน สามารถช่วย
ให้ควบคุมมาตรฐานการรักษาและเกิดประสิทธิภาพที่ดี
โดยเฉพาะในบริบทแผนกฉุกเฉินซึ่งมีแพทย์เวรผลัด
เปลีย่ นมาปฏิบตั งิ านและมีความช�ำนาญต่างกัน การปรับ
ให้แนวทางเวชปฏิบัติและเอกสารพร้อมใช้ สามารถ
เข้าใจง่าย กระชับ ไม่ซับซ้อน จะท�ำให้เกิดความครบ
ถ้วนของการบันทึกข้อมูล รักษาได้ตามมาตรฐาน และ
ลดระยะเวลาต่างๆ ได้มาก

นอกจากนั้น การปรับเปลี่ยนแนวทางเวชปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล สามารถพัฒนาให้ยาผู้ป่วยได้จ�ำนวน
มากขึ้นและรวดเร็วมากขึ้น เช่น การให้ยาในผู้ป่วยที่มี
อาการภายใน 4.5 ชม. ทดแทน 3 ชม. การไม่รอผล
ตรวจเลือดก่อนให้ยา เป็นต้น
4. ไม่รอผลเลือดก่อนให้ยาละลายลิ่มเลือด
การลดขั้นตอนและลัดขั้นตอนช่วยให้สามารถ
ให้ ย าแก่ ผู ้ ป ่ ว ยรวดเร็ ว ขึ้ น มี ห นึ่ ง ในค� ำ แนะน� ำ ของ
แนวทางเวชปฏิบตั ขิ อง AHA/ASA ตัง้ แต่ปี ค.ศ.200711
ระบุว่า ไม่ควรรอผลตรวจเลือดก่อนตัดสินใจให้ยาใน
กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สงสัยว่ามีความผิดปกติของการแข็งตัว
ของเลือดหรือภาวะเกล็ดเลือดต�่ำ หรือไม่ได้ใช้ยาต้าน
การแข็งตัวของเลือด เช่น วอร์ฟาริน ซึ่งผลตรวจเลือด
ในกรณีนี้ได้แก่ prothrombin time (PT), activated
partial thromboplastin time (aPTT) และ platelet
ขณะที่ AHA/ASA ปีค.ศ.201312 ระบุว่าเวลาในการให้
ยาละลายลิ่มเลือดมีความส�ำคัญยิ่งยวด ดังนั้นผลตรวจ
เลื อ ดเพี ย งอย่า งเดียวที่ต้องท�ำในผู้ป ่ว ยทุกรายก่อน
ตั ด สิ น ใจให้ ย าคื อ ระดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ดเท่ า นั้ น ซึ่ ง
สามารถใช้เครื่องเจาะตรวจเลือดจากปลายนิ้วท�ำให้ได้
ผลอย่ า งรวดเร็ ว และในกรณี ผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ม่ ส งสั ย ว่ า มี
ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดหรือภาวะเกล็ด
เลือดต�่ำ หรือไม่ได้ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด พบว่า
ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีโอกาสต�่ำมากที่ผลตรวจเลือดจะมีความ
ผิดปกติและมีข้อห้ามในการให้ยาละลายลิ่มเลือด
5. ให้ยาที่แผนกฉุกเฉิน
แนวทางเวชปฏิ บั ติ เ ก่ า ของโรงพยาบาล
นครปฐม ตัง้ แต่สงิ หาคม 2557 ได้กำ� หนดให้สง่ ต่อผูป้ ว่ ย
เพื่อตัดสินใจให้ยาที่หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ช่วงระยะ
เวลา 1 ปี ก ่ อ นปรั บ เปลี่ ย นมาให้ ย าที่ แ ผนกฉุ ก เฉิ น
มีผู้ป่วยได้ยาละลายลิ่มเลือด 15 ราย มีค่าเฉลี่ย DTN
102 นาที8 หลังจากปรับเปลี่ยนการให้ยาที่แผนกฉุกเฉิน
สามารถลดขั้นตอนต่างๆ เช่น การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย
ระหว่างแผนก การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การประเมิน
ผู้ป่วยซ�้ำจากทีมรับดูแลต่อ เป็นต้น ท�ำให้ผู้ป่วยได้รับ
ยามีจ�ำนวนมากขึ้นเป็น 195 ราย และเร็วขึ้นมีค่าเฉลี่ย
DTN 36 นาที ในปี 2562
นอกจากนั้ น มี ก ารศึ ก ษา 4 ระบุ ว ่ า การให้ ย า
บริเวณเครือ่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สามารถลด median

DTN ได้ 18 นาที ซึ่งโอกาสพัฒนาที่ดีของแผนกฉุกเฉิน
รพ.นครปฐม คือการมีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์อยู่
ในแผนกฉุกเฉิน การออกแบบโครงสร้างอาคารที่ดีเพื่อ
สนับสนุนให้มีการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ในพื้นที่แผนกฉุกเฉิน ส่งผลให้ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องท�ำ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์มีการไหลเวียน (patient flow)
ที่ ดี ขึ้ น และเกิ ด ระบบบริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ที่ มี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะภาวะโรคที่มีปัจจัยด้านเวลา
ส่งผลต่อการรักษา อย่างไรก็ตามจากข้อมูลผู้ป่วยซึ่งได้
รับยาเร็วที่สุดภายใน 6 นาที เป็นกรณีที่ให้ยาละลาย
ลิ่ ม เลื อ ดขณะผู ้ ป ่ ว ยยั ง อยู ่ บ นเตี ย งเครื่ อ งเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ พบว่าแม้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จะ
อยู่ในพื้นที่แผนกฉุกเฉินแล้ว แต่การลดขั้นตอนการยก
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยหลังท�ำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เสร็จ
ก็สามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาเร็วขึ้นได้อีก
6. ตัดสินใจให้ยาโดยแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ในบริ บ ทโรงพยาบาลนครปฐม พบว่ า การ
ตัดสินใจให้ยาโดยแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินท�ำให้ผู้ป่วย
ได้รับยาเร็วกว่า นอกจากนั้นช่วยท�ำให้ลดความแออัด
ในแผนกฉุกเฉินได้ เพราะสามารถส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับ
ยาละลายลิ่ ม เลื อ ดแล้ ว ออกจากแผนกฉุ ก เฉิ น เร็ ว ขึ้ น
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ9
ทั้ ง นี้ ป ั จ จั ย ที่ เ กื้ อ หนุ น ให้ แ พทย์ เวชศาสตร์
ฉุกเฉินสามารถให้ยาได้เร็ว อาทิเช่น แพทย์อยู่ประจ�ำ
พร้อมปฏิบัติงานที่แผนกฉุกเฉินทันที ลดขั้นตอนการ
ปรึกษาโดยเฉพาะในเคสทีไ่ ม่มคี วามซับซ้อน ลดขัน้ ตอน
การประเมิ น ซ�้ ำ จากแพทย์ ที่ รั บ ปรึ ก ษา และมี ค วาม
ช�ำนาญในเวชปฏิบตั ชิ อ่ งทางด่วนกลุม่ โรคต่างๆ เป็นต้น
7. ท�ำงานเป็นทีม โดยทีมงานคุณภาพ
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่สุด เนื่องจากกระบวนการ
ต่างๆ ต้องอาศัยผู้เกี่ยวข้องจ�ำนวนมาก บุคลากรที่ได้
ท�ำการฝึกฝนและปฏิบัติจนมีความช�ำนาญในภาระงาน
ที่มีส่วนรับผิดชอบ ท�ำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีได้

สรุป

ในบริบทประเทศไทย สามารถพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง (stroke fast
track) ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีตามมาตรฐานสากล โดยอาศัย
การพัฒนากลยุทธ์ การท�ำงานเป็นทีม และความทุ่มเท
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เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยฉุ ก เฉิ น โรคหลอดเลื อ ดสมองขาดเลื อ ด
เฉียบพลันซึ่งมีปัจจัยด้านเวลาส่งผลต่อการรักษา ได้รับ
โอกาสที่ดีในการรักษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้รอดตาย
ลดภาวะทุพพลภาพ หรือหายเป็นปกติ
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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.
Keywords: Bedside swallowing screening test, acute stroke patients, dysphagia (J Thai Stroke
Soc. 2020;19(1):16-27)
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ความถูกต้องและความแม่นย�ำของแบบประเมินที่ดัดแปลงจาก
แบบประเมินการกลืนมาตรฐาน (SSA) เพื่อคัดกรองภาวะกลืน
ล�ำบากในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
นลินรัตน์ ทองนิรันดร์1, กุลธิดา ศรีปักษา1, พญ.พิมพ์ชนก เทือกต๊ะ2, นพ.ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ2

1

ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

2

บทคัดย่อ
จุดประสงค์ เพื่อทดสอบความถูกต้องและความแม่นย�ำของแบบประเมินการกลืนข้างเตียงที่ดัดแปลง
จากแบบประเมิน Standardized Swallowing Assessment (SSA)
วิธีวิจัย ดัดแปลงแบบประเมิน SSA โดยปรับปริมาณน�้ำและเพิ่มการทดสอบด้วยอาหาร ส่งให้
ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่านประเมินความถูกต้องเชิงเนื้อหา จากนั้นทดสอบกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
เฉียบพลันในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลรามาธิบดี จ�ำนวน 100 คน ระหว่างเดือนตุลาคม
ถึง ธันวาคม 2562 โดยพยาบาลวิชาชีพ 2 ท่านที่เป็นอิสระต่อกัน ประเมินความเที่ยงโดย Cohen’s Kappa
ติดตามผู้ป่วยที่มีผลการประเมินกลืนผ่าน ว่ามีภาวะปอดอักเสบติดเชื้อจากการส�ำลักหรือไม่ หลังจ�ำหน่าย
ออกจากโรงพยาบาล 1 เดือน
ผลการวิจัย แบบประเมินนี้มีความแม่นย�ำเท่ากับ 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�ำบาก และไม่พบภาวะ
ปอดอักเสบติดเชื้อจากการส�ำลักหลังจากติดตามการรักษาไป 1 เดือน
สรุป แบบทดสอบนีม้ คี วามถูกต้อง 0.798 ความแม่นย�ำอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก และมีประโยชน์ในการประเมิน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะกลืนล�ำบาก

ค�ำส�ำคัญ: แบบประเมินการกลืนข้างเตียง, ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน, ภาวะกลืนล�ำบาก
(J Thai Stroke Soc. 2020;19(1):16-27)
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บทน�ำ

การกลืนเป็นการท�ำงานประสานงานร่วมกัน
ของกล้ามเนื้อบริเวณช่องปากและล�ำคอหลายมัด หาก
มีความผิดปกติของระบบประสาทที่รับความรู้สึกหรือ
ควบคุมกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องในการกลืน หรือมีความผิด
ปกติโดยตรงกับกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าว จะส่งผลให้
เกิ ด ภาวะกลื น ล� ำ บากได้ (swallowing disorder;
dysphagia)1 โดยอาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีภาวะ
กลืนล�ำบาก ได้แก่ มีเสียงเปลี่ยนขณะกลืนน�้ำ มีอัตรา
การหายใจเร็วขึ้น ความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแส
เลือดลดต�่ำลง และอาการที่สังเกตได้ง่ายคือ การไอและ
การส�ำลักระหว่างหรือหลังจากดื่มน�้ำหรือรับประทาน
อาหาร โดยภาวะกลืนล�ำบากนีท้ ำ� ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆ ตามมา ได้แก่ ภาวะขาดน�ำ้ (dehydration) ภาวะ
ขาดอาหาร (malnutrition) การอุดกลั้นทางเดินหายใจ
(suffocation) และปอดอักเสบติดเชื้อจากการส�ำลัก
(aspirate pneumonia) ส่งผลให้ร ะยะเวลาในการ
นอนโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น (increase length of
hospital stay) สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มสูงขึ้น
และเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้1-5 โดยภาวะกลืนล�ำบากนี้
มักพบในผู้สูงอายุ โรคมะเร็งช่องปากและล�ำคอ และพบ
มากในผูท้ เี่ ป็นโรคเกีย่ วกับสมองและระบบประสาท โดย
พบว่าในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันมี
อุบัติการณ์ของภาวะกลืนล�ำบากร้อยละ 37-785-9 และ
มากกว่า 80% จะเริ่มมีการฟื้นตัวด้านการกลืนที่ดีขึ้น
ภายใน 2-4 สัปดาห์หลังมีอาการของโรคหลอดเลือด
สมอง10
การคัดกรองภาวะกลืนล�ำบาก (dysphagia
screening test) ด้ว ยการประเมิน การกลืนในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสามารถช่วยป้องกันปอด
อักเสบติดเชื้อจากการส�ำลักได้3, 6, 11 โดยผู้ป่วยควรได้รับ
การประเมิ น ในช่ ว ง 24- 48 ชั่ ว โมงแรกที่ รั บ ไว้ ใ น
โรงพยาบาล หรือก่อนได้รับอาหาร น�้ำ หรือยาทางปาก
ครั้งแรก1, 3, 7-8, 11-13 เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิด
ขึ้นได้จากภาวะกลืนล�ำบาก5, 8, 10-11
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การตรวจ
วินจิ ฉัยภาวะกลืนล�ำบากสามารถท�ำได้โดย การประเมิน
การกลืนโดยใช้อุปกรณ์ (instrumental evaluation)
คือ การตรวจทางรังสีเพือ่ ประเมินการท�ำงานของอวัยวะ
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การกลืน (videofluoroscopic Swallowing Study;
VFSS) และการส่องกล้องเพื่อประเมินการท�ำงานของ
อวัยวะการกลืน (Fiber-optic Endoscopic Evaluation
of Swallowing; FEES) โดยวิ ธี ดั ง กล่ า วถื อ เป็ น
มาตรฐาน (gold standard) ในการประเมินภาวะกลืน
ล�ำบาก แต่การตรวจดังกล่าวต้องท�ำการตรวจโดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน14-16 ซึ่งไม่สามารถท�ำได้ในผู้ป่วย
ทุกราย เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดในการเคลือ่ นย้ายตัวผูป้ ว่ ยไป
ยังห้องตรวจ และผู้ป่วยบางรายยังมีอาการทางคลินิก
ไม่คงที่ (unstable medical condition) ท�ำให้ไม่
สามารถรับการตรวจวินิจฉัยได้อย่างทันท่วงที
มีการพัฒนาและคิดค้นวิธีการตรวจคัดกรอง
และการประเมินภาวะกลืนล�ำบากจากอาการทางคลินิก
เป็นหลัก (clinical evaluation)3, 9, 15 โดยสามารถ
ท�ำการคัดกรองและประเมินเบือ้ งต้นได้งา่ ยโดยพยาบาล
ซึ่ ง การคั ด กรองภาวะกลื น ล� ำ บากในกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ย
โรคหลอดเลือดสมองโดยส่วนใหญ่จะท�ำการประเมินที่
ข้างเตียง (bedside screening test) โดยวิธีที่ได้รับ
ความนิยม คือ การประเมินด้วยการกลืนน�้ำ (water
swallowing test) โดยก่อนเริ่มตรวจจะมีการประเมิน
ความพร้อมเบื้องต้นของผู้ป่วยก่อน เช่น การประเมิน
ระดับความรู้สึกตัว (level of consciousness) การท�ำ
ตามค�ำสั่ง (ability to follow command) หลังจากนั้น
จึงเริ่มการประเมินโดยการใช้น�้ำ โดยปริมาณน�้ำที่ใช้มี
ความแตกต่างกันตั้งแต่ 3-150 ซีซี ขึ้นกับการศึกษา
โดยมีข้อดีคือ ใช้เวลาในการประเมินไม่นาน ประหยัด
ค่าใช้จ่าย และสามารถท�ำได้ในผู้ป่วยทุกราย6, 7-9, 11-12,
16-17
ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีแบบประเมินการกลืนข้างเตียงที่
เป็นมาตรฐาน ทั้งปริมาณน�้ำ ความหนืด และล�ำดับ
ขั้นการประเมิน
โรงพยาบาลรามาธิบดีมกี ารพัฒนาแบบประเมิน
การกลืนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมาเป็นระยะ โดย
แบบประเมินการกลืนที่ใช้ในปัจจุบันได้ขออนุญาตการ
ใช้เครื่องมือและดัดแปลงบางส่วนจาก Standardized
Swallowing Assessment (SSA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยแบบประเมิน SSA นี้มีความสอดคล้องและความ
แม่ น ย� ำ อยู ่ ใ นเกณฑ์ ดี ม าก 18 ผนวกร่ ว มกั บ แนวทาง
เวชปฏิบัติส�ำหรับผู้มีภาวะกลืนล�ำบาก โดยมีการปรับ
ปริมาณน�้ำที่ใช้ทดสอบการกลืน และเพิ่มขั้นตอนการ

ประเมินด้วยอาหารฝึกกลืนเป็นระดับตามหลักการของ
International Dysphagia Diet Standardisation
Initiative (IDDSI)19 โดยพัฒนาขึ้นเพื่อคัดกรองภาวะ
กลืนล�ำบากในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะ
เฉียบพลันโดยจะท�ำการประเมินภายใน 24 ชั่วโมงแรก
ที่รับไว้ในโรงพยาบาล หรือก่อนที่จะเริ่มอาหารหรือยา
มื้ อ แรก เพื่ อ ให้ ก ารดู แ ลที่ เ หมาะสมไม่ ใ ห้ เ กิ ด ภาวะ
แทรกซ้อนต่างๆ ตามมา
การประเมินการกลืนเพื่อคัดกรองภาวะกลืน
ล� ำ บากนี้ ยั ง ไม่ มี ก ารหาความเที่ ย งตรง และระดั บ
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือมาก่อน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
ท�ำการศึกษาเพือ่ หาความเทีย่ งตรงและความเชือ่ มัน่ ของ
แบบประเมินฯ และน�ำข้อมูลจากการวิจัยไปพัฒนาแบบ
ประเมินการกลืนให้ดียิ่งขึ้นและน�ำไปเป็นเครื่องมือที่ใช้
คัดกรองภาวะกลืนล�ำบากที่ท�ำได้ข้างเตียงโดยพยาบาล
ในกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองเฉี ย บพลั น
โรงพยาบาลรามาธิบดีต่อไป

ผู้เข้าร่วมการวิจัย

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันทุกคน
ที่ เข้ า รั บ การรั ก ษาในหอผู ้ ป ่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้วิจัยได้ค�ำนวณกลุ่มตัวอย่าง
ส�ำหรับการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Cohen’s Kappa20 โดย
ใช้โปรแกรม R โดยก�ำหนดค่า alpha แบบสองทางที่
0.5 ก�ำหนด Power of test ที่ 80% ก�ำหนดโอกาสที่
ผู้ประเมินจะตอบเหมือนกันเท่ากับ 0.5 และตอบต่างกัน
เท่ากับ 0.5 ก�ำหนดค่า Kappa coefficient ภายใต้
สมมติฐานนัล (K0) เท่ากับ 0.6 และก�ำหนดค่า Kappa
coefficient ที่ เ ป็ น ค่ า ต�่ ำ สุ ด ที่ จ ะสรุ ป ว่ า มี ค วามเห็ น
เหมื อ นกั น (K1) เท่ า กั บ 0.8 ได้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่
เหมาะสมอย่างน้อย 69 คน แต่ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้เพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 100 คน เพื่อเป็นตัวแทน
กลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองเฉี ย บพลั น โดยไม่ มี
การสุ่มตัวอย่าง มีเกณฑ์คัดเข้าและเกณฑ์คัดออกดังนี้
เกณฑ์คัดเข้า
1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน อายุ
18 ปีขึ้นไป
2. ท�ำตามค�ำสั่งได้อย่างน้อย 1 ขั้นตอน

3. สั ญ ญาณชี พ คงที่ แ ละอาการทางระบบ
ประสาท (คะแนน The National Institutes of Health
Stroke Scale (NIHSS) คงที่) ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่าง
ท�ำการประเมินกลืนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
4. ผู้ป่วยยินยอมเข้าร่วมวิจัย
เกณฑ์คัดออก
1. ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม
เช่น เจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยหอบ เป็นต้น
2. ผู้ป่วยที่เคยมีประวัติกลืนล�ำบากก่อนการ
เจ็บป่วยครั้งนี้ คือ มีการใส่สายให้อาหารทางจมูก (NG
tube) มาก่ อ นการรั บ ไว้ เ ป็ น ผู ้ ป ่ ว ยในจนถึ ง ปั จ จุ บั น
รวมถึงผู้ป่วยที่เคยรับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งหรือมี
กระดู ก หั ก ที่ บ ริ เ วณศี ร ษะและล� ำ คอที่ ไ ม่ ส ามารถ
นั่งทรงตัวได้
3. ผู้ป่วยไม่สามารถตรวจประเมินทางคลินิก
ได้ เนื่องจาก ไม่สามารถท�ำตามค�ำสั่ง หรือ อ้าปากไม่
ได้ ไม่รว่ มมือในการตรวจประเมินการกลืน รวมถึงผูป้ ว่ ย
ใส่ท่อช่วยหายใจ

วิธีวิจัย

การวิ จั ย เชิ ง อรรถาธิ บ าย (explanatory
research) ใช้การส�ำรวจแบบภาคตัดขวาง (cross–
sectional survey) หาความเที่ยงตรง (validity) ของ
แบบประเมิ น การกลื น ผู ้ ป ่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
เฉียบพลัน โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามโครงสร้างของเนื้อหา เกณฑ์ให้คะแนน
ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ โดยแบ่งเนื้อหา
ประเมินออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ การประเมินความ
พร้อมของผู้ป่วยก่อนการกลืน ขั้นตอนการประเมินการ
กลื น ด้ ว ยน�้ ำ เปล่ า และการประเมิ น การกลื น อาหาร
มีเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ 4 ระดับ 1) คือไม่สอดคล้อง
2) คือต้องปรับปรุง 3) คือต้องปรับปรุงเล็กน้อย และ
4) คือสอดคล้อง พร้อมให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นปรับ
ตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญจนได้ค่าความเที่ยงตรง
Cronbach alpha มากกว่าหรือเท่ากับ 0.7
หลังจากได้แบบประเมินฯ (ภาคผนวก 1) ที่
ผ่านการพิจารณาความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว ได้
น�ำแบบประเมินฯ มาท�ำการศึกษา โดยเก็บข้อมูลในกลุม่
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ผู ้ ป ่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองเฉี ย บพลั น ที่ รั บ ไว้ ใ นหอ
ผู ้ ป ่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองระหว่ า ง 1 ตุ ล าคม 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 100 ราย โดยมีพยาบาล
2 คนทีไ่ ด้รบั ความรูแ้ ละเกณฑ์การประเมินการกลืนก่อน
ที่จะท�ำการทดสอบนี้ ท�ำการประเมินการกลืนแบบเป็น
อิ ส ระต่ อ กั น เพื่ อ ประเมิ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ ระหว่ า ง
พยาบาล 2 คน (inter-rater reliability) โดยเก็บข้อมูล
ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากรับผู้ป่วยไว้ในหอผู้ป่วยและ
มีอาการทางคลินิกคงที่ หรือเมื่อมีการอนุญาตให้เริ่ม
รับประทานอาหาร หรือยาทางปากมื้อแรก โดยแต่ละ
ขั้ น ตอนของการประเมิ น จะมี ก ารให้ ค ะแนนความ
สามารถในการกลืน 5 ระดับ14 ดังนี้
1 คะแนน คือ กลืนไม่ได้
2 คะแนน คือ กลืนได้ ไม่ส�ำลัก แต่มีสัญญาณ
ชีพเปลี่ยน เช่น หายใจเร็ว ค่า SO2 ต�่ำลง 2% ขึ้นไป
3 คะแนน คือ กลืนได้ แต่มีเสียงส�ำลัก หรือมี
เสียงเปลี่ยนหลังกลืน
4 คะแนน คือ กลืนได้ ไม่ส�ำลัก
5 คะแนน คือ กลืนได้ ไม่มีส�ำลักและสามารถ
กลืนน�้ำลายได้ต่อเนื่อง 2 ครั้งใน 30 วินาที
หากได้รับการประเมินได้คะแนนมากกว่าหรือ
เท่ากับ 4 จะเท่ากับผ่านในการขัน้ ตอนนัน้ และได้รบั การ
ประเมินในขั้นต่อไป หากได้คะแนนต�่ำกว่า 4 จะหยุด
การประเมินทันที และแจ้งผลต่อแพทย์เจ้าของไข้ว่า
ผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะกลืนล�ำบาก เพื่อพิจารณาใส่
สายอาหารทางจมูกและปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ต่อไป ดังรายละเอียดในภาคผนวก 1 นอกจากนีย้ งั มีการ
ติดตามหลังจากจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 1 เดือน
เพือ่ ติดตามว่าหลังผูป้ ว่ ยทีป่ ระเมินว่าไม่มปี จั จัยเสีย่ งต่อ
ภาวะกลืนล�ำบาก มีภาวะปอดอักเสบติดเชื้อจากการ
ส�ำลักหรือไม่ เพื่อเพิ่มความเที่ยงตรงของแบบประเมินฯ
การวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่
COA NO.MURA2019/744 ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่
16 สิงหาคม 2562
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การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลการวิจัยด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป (SPSS version 22)
โดยข้ อ มู ล พื้ น ฐานจะแสดงโดยค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเที่ยงตรง (validity) หา
โดยวิ ธี Cronbach’s method ทั้ ง นี้ ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
แอลฟ่ า (α) ที่ ย อมรั บ ได้ ใ นระดั บ ต�่ ำ สุ ด คื อ 0.7
(Nachmias, C. F.&Nachmias, D. 1998)21 ค่าความ
เชื่อมั่น (reliability) ระหว่างผู้วิจัย 2 คน ค�ำนวณโดย
วิเคราะห์หา intrarater reliability โดยใช้ Cohen ’s
kappa (Landis & Koch, 1977)22 และขนาดความ
สอดคล้อง (Strange of Agreement) ค่าสถิติ Kappa
ระหว่างผู้ท�ำวิจัย 2 คน ต้องมากกว่า 0.81 (almost
perfect) ถึงจะถือว่าแบบประเมินนี้มีความน่าเชื่อมั่น

ผลการวิจัย

ผู้เข้าร่วมวิจัย
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่เข้ารับ
การรักษาในหอผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาล
รามาธิบดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562
โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่างจ� ำนวน 100 คนพบว่ า เป็ น
เพศชาย 62 คน เพศหญิง 38 คน มีอายุเฉลี่ย 63.40 ปี
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.32) ได้รับการวินิจฉัยเป็น
โรคหลอดเลือดสมองแบบตีบ/ตัน (Ischemic stroke)
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 74 และโรคหลอดเลือดสมอง
แตกร้อยละ 14 โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดไปเลี้ยง
แบบชั่วคราว (transient ischemic attack; TIA)
ร้ อ ยละ 11 และโรคหลอดเลื อ ดด� ำ ในสมองอุ ด ตั น
(veno-occlusive disease; VOD) ร้อยละ 1 ทั้งหมด
มีโรคร่วมได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมัน
ในเลือดสูง เป็นส่วนใหญ่ มีระยะเวลาที่รับตัวไว้รักษาใน
หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (LOS) ในระยะสั้นๆ
โดยเฉลี่ย 3.45 วัน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.27)
คะแนน NIHSS และ GCS scores มีค่ามัธยฐาน
(median) 5 คะแนน และ 15 ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1. ข้อมูลพืน้ ฐาน
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)
คะแนน BI (ค่ามัธยฐาน, ค่าควอไทล์ 1-3)
คะแนน mRS (ค่ามัธยฐาน, ค่าควอไทล์ 1-3)

15
57 (35 -37)
4 (2-4)

ชนิดของโรงหลอดเลือดสมอง, จ�ำนวน (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

สุ ด ท้ า ยมี ก ารติ ด ตามผู ้ ป ่ ว ยโรคหลอดเลื อ ด
สมองเฉี ย บพลั น ที่ เ ป็ น กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง 100 คน
หลังจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 1 เดือน
ไม่ พ บอุ บั ติ ก ารณ์ ข องโรคแทรกซ้ อ นจากการกลื น
(โรคปอดติ ด เชื้ อ จากการส� ำ ลั ก ) มี พ บผู ้ ป ่ ว ยจ� ำ นวน
2 คน หลังจ�ำหน่ายกลับบ้าน 1 เดือนมีอาการทางระบบ
ประสาทที่แย่ลง (progressive stroke) ไม่สามารถกลืน
อาหารได้เองต้องให้อาหารทางสายยาง และมีผู้ป่วย
1 คน ที่ขณะรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ประเมินกลืน
ก่อนเริ่มยา/อาหารมื้อแรกหลังยกเลิกค�ำสั่งงดน�้ำและ
อาหารทางปาก ผลประเมิ น การกลื น ผ่ า น สามารถ
รับประทานอาหารทางปากได้ดีไม่มีอาการส�ำลัก ต่อมา
อี ก หนึ่ ง สั ป ดาห์ เ กิ ด เส้ น เลื อ ดในสมองอุ ด ตั น เพิ่ ม
(embolic stroke) จากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ท�ำให้
ผู้ป่วยซึมลง ประเมินการกลืนซ�้ำไม่ผ่านต้องให้อาหาร
ทางสายยาง แต่ไม่เกิดโรคปอดติดเชื้อจากการส�ำลัก

ความเทีย่ งตรง (validity) ของแบบประเมินการ
กลืนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันของ
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ในการศึกษาครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้
ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒิ
3 ท่าน และได้ปรับตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ จนได้
ค่าความเที่ยงตรงของแบบประเมินการกลืน (content
validity index: CVI) เท่ากับ 0.85 และตรวจสอบ
ความเชื่อมั่นจนมีค่า Cronbach's alpha เท่ากับ 0.798
ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2. แสดงค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของแบบประเมินการกลืนทัง้ ฉบับ
Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on
Standardized Items

N of Items

0.798

0.774

12

ความเชื่อมั่น (reliability)

ผลของการประเมินการกลืนโดยพยาบาล 2 คน
แบบอิสระต่อกัน (ผ่าน/ไม่ผ่านในแต่ละขั้นตอนของการ
ประเมินกลืน) และลงผลสรุปการประเมินการกลืนที่ได้
ลงใบแบบบั น ทึ ก คะแนนความสามารถในการกลื น
ในกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง 100 คน ได้ ใ ห้ ผ ลการประเมิ น ที่
สอดคล้ อ งกั น อยู ่ ใ นระดั บ ดี ม าก ดู จ าก interrater

reliability มีค่า kappa 0.83 คือให้ผลการประเมินการ
กลืนผ่าน 94 คน (94%) โดยผู้ป่วยสามารถกลืนได้ไม่
ส�ำลัก 26 คน โดยส่วนใหญ่สามารถกลืนได้ไม่ส�ำลักและ
กลืนน�้ำลายได้ต่อเนื่อง 2 ครั้ง ใน 30 วินาทีจ�ำนวน
68 คน ส่วนผลการประเมินการกลืนไม่ผ่านมีจ�ำนวน
6 คน (6%) โดยพบว่ากลืนไม่ได้จ�ำนวน 4 คน อีก 2 คน
กลืนได้แต่มีเสียงเปลี่ยน/ส�ำลัก ตามตารางที่ 3 และ 4

ตารางที่ 3. แสดงผลการประเมินกลืนของพยาบาล 2 คนให้ตามคะแนนความสามารถในการกลืน
พยาบาลคนที่ 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

ตารางที่ 4. แสดงค่าinterrater reliability จากผลการประเมินกลืนของพยาบาล 2 คนทีใ่ ห้ตามคะแนนความสามารถใน
การกลืน
Symmetric Measures
Measure of
Agreement

Kappa

N of Valid Cases

Value

Asymp. Std. Errora

Approx. Tb

Approx. Sig.

0.813

0.060

9.774

0.000

100
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ส่วนค่าความสอดคล้องของการประเมินไปใน
ทางเดียวกันด้านรายข้อส่วนใหญ่ในการประเมินการ
กลืนครั้งนี้อยู่ในระดับดีมาก ค่า Kappa อยู่ในช่วง

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

ตารางที่ 5. แสดงค่าความสอดคล้องของการประเมินการกลืนด้านรายข้อ (interrater reliability) จากการประเมินกลืน
ของพยาบาล 2 คน
รายข้อที่ประเมินการกลืน

Measure
of Agreement
Kappa Value

Asymptotic Approximate Tb Approximate
Standard Errora
Significance

1. ระดับความรู้สึกตัวดี
(alert)
2. นั่งทรงตัวได้อย่างน้อย
15 นาที (พิง/ไม่พิงพนัก)

1.000

0.000

10.000

0.000

0.663

0.315

8.935

0.000

3. สามารถท�ำตามค�ำสั่งได้
อย่างน้อย 1 อย่าง

1.000

0.000

10.000

0.000

4. กลืนน�้ำลายได้

1.000

0.000

12.300

0.000

5. ทดสอบด้วยน�้ำเปล่า 5 ซีซี
ครั้งที่ 1

1.000

0.000

11.855

0.000

6. ทดสอบด้วยน�้ำเปล่า 5 ซีซี
ครั้งที่ 2

1.000

0.000

11.535

0.000

7. ทดสอบด้วยน�้ำเปล่า 5 ซีซี
ครั้งที่ 3

1.000

0.000

10.000

0.000

8. ดื่มน�้ำเปล่าครึ่งแก้ว
(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�้ำน้อย
(อาหารฝึกกลืนระดับ 6)

0.928

0.041

11.257

0.000

12. อาหารปกติ
(อาหารฝึกกลืนระดับ 7)

0.951

0.034

11.542

0.000
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อภิปราย

การศึกษานีไ้ ด้พฒ
ั นาแบบทดสอบการกลืนข้าง
เตียง (bedside dysphagia screening test) โดยได้
ดั ด แปลงมาจาก Standardised Dysphagia
Assessment (SSA) และแนวทางเวชปฏิบัติส�ำหรับ
ผู ้ มี ภ าวะกลื น ล� ำ บาก ซึ่ ง สามารถประเมิ น ได้ ง ่ า ย
โดยพยาบาล และสามารถใช้ ไ ด้ ดี ใ นกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ย
โรคหลอดเลือดสมอง แบบการประเมินนี้ได้ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจากผูท้ รงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 3 ท่าน และมีการปรับตามค�ำแนะน�ำของผู้ทรง
คุณวุฒิจนได้ความถูกต้องของแบบทดสอบอยู่ในเกณฑ์
ดี อีกทัง้ มีการทดสอบความน่าเชือ่ ถือโดยพยาบาล 2 คน
ที่เป็นอิสระต่อกัน โดยทั้ง 2 คนได้รับความรู้เรื่องการ
ประเมิ น การกลื น มาก่ อ นที่ จ ะท� ำ การทดสอบนี้ และ
ได้ค่าความเชื่อมั่น interrater-reliabilty 0.83 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ดีมาก
แบบประเมิ น การกลื น นี้ แ ตกต่ า งจากการ
ประเมินของการศึกษาก่อนหน้านี้3, 7-8, 10, 12 โดยเริ่มจาก
การกลืนน�้ำปริมาณน้อยจ�ำนวน 5 ซีซี จ�ำนวน 3 ครั้ง
หากผูป้ ว่ ยกลืนได้โดยไม่มอี าการทางคลินกิ ทีบ่ ง่ บอกถึง
ภาวะกลืนล�ำบาก ได้แก่ ไอ ส�ำลัก อัตราการหายใจ
เปลี่ยน เสียงเปลี่ยน และความเข้มข้นของออกซิเจน
ในเลือดลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 2 เปอร์เซ็นต์ จะ
ประเมินต่อในปริมาณน�้ำที่มากขึ้น คือ ปริมาณ 60 ซีซี
ซึ่งเป็นตัวแทนของการทดสอบด้วยน�้ำปริมาณมาก และ
หากไม่มีอาการของภาวะกลืนล�ำบาก จะมีการทดสอบ
ด้วยการทานอาหารเป็นล�ำดับต่อไป โดยเริ่มจากอาหาร
ฝึกกลืนระดับ 4 (โจ๊กข้นปั่นน�้ำน้อย) และหากผู้ป่วย
รับประทานได้ก็จะปรับระดับความยากของการทาน
อาหารตามล�ำดับดังมาตรฐานของ IDDSI19
จะเห็นว่าการประเมินที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้มีการ
ประเมินทั้งน�้ำและอาหาร ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาอื่น
ที่ประเมินโดยของเหลวเท่านั้น3, 7-8, 10, 12 จะแตกต่างกัน
ที่ ป ริ ม าณและความหนื ด ของน�้ ำ โดยการศึ ก ษานี้ มี
พยาบาลเป็นผู้ประเมินเท่านั้น ไม่มีแพทย์ นักกิจกรรม
บ�ำบัด หรือนักอรรถบ�ำบัดมาประเมินร่วมกัน เนื่องจาก
ผู ้ ป ่ ว ยที่ เข้ า มารั บ การรั ก ษามาได้ ทุ ก เวลา ท� ำ ให้ ไ ม่
สามารถรอที่จะประเมินการกลืนพร้อมกันหรือในระยะ
เวลาใกล้เคียงกันได้ และผู้ป่วยหลายรายมีการเริ่มการ
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รั ก ษาด้ ว ยยาที่ รั บ ประทานทางปาก เช่ น ยาต้ า น
เกล็ดเลือด หรือยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ยาลด
ความดันโลหิต เป็นต้น พยาบาลจึงเป็นผู้ประเมินการ
กลืนก่อนที่จะให้ผู้ป่วยประทานยาทางปาก หากรอให้
สหสาขาวิชาชีพมาประเมินการกลืนร่วมกันอาจท�ำให้
การรักษาล่าช้าได้ นอกจากนี้แบบประเมินการกลืนนี้ได้
ออกแบบมาเพือ่ ใช้ในการประเมินการกลืนซ�ำ้ ได้ ในกรณี
ที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันมีอาการทาง
คลิ นิ ก เปลี่ ย นแปลง แต่ ก ารศึ ก ษานี้ ไ ด้ ติ ด ตาม
ความถูกต้องของการประเมินเพิม่ เติม โดยมีการติดตาม
ผู้ป่วยหลังจากจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 1 เดือน
พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินการกลืนผ่านไม่มีภาวะ
ปอดอักเสบติดเชื้อจากการส�ำลักตามมา แบบประเมินนี้
จึงเป็นแบบประเมินที่มีความถูกต้องและแม่นย�ำอยู่ใน
เกณฑ์ดี
การศึ ก ษานี้ ไ ด้ น� ำ แบบประเมิ น ดั ง กล่ า วมา
ทดสอบกั บ ผู ้ ป ่ ว ยในหอผู ้ ป ่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
โรงพยาบาลรามาธิบดี จ�ำนวน 100 คน พบว่าอัตราการ
เกิดภาวะกลืนล�ำบากเพียงร้อยละ 6 ซึ่งเป็นอัตราที่น้อย
เมื่อเทียบกับการศึกษาอื่น โดยอาจเกิดจากผู้ป่วยที่ได้
รับการประเมินมีคะแนน Glasgow Coma Score อยู่
ในเกณฑ์เกือบปกติ (14.8) และคะแนนความรุนแรงของ
โรคหลอดเลือดสมอง (NIHSS) อยูใ่ นเกณฑ์รนุ แรงน้อย
การศึกษานี้มีข้อจ�ำกัดคือการวิจัยในครั้งนี้ใช้
พยาบาล 2 คน ในการประเมินการกลืน ผู้ปว่ ยไม่ได้ผา่ น
การตรวจทางรั ง สี เ พื่ อ ประเมิ น อวั ย วะในการกลื น
(Videofluoroscopic Swallowing Study; VFSS)
หรือการส่องกล้องเพื่อประเมินการท�ำงานและอวัยวะใน
การกลืน (Fiberoptic Endoscopic Evaluation of
Swallowing; FEES) ที่ ถื อ เป็ น มาตรฐานในการ
ประเมินภาวะกลืนล�ำบาก (gold standard)6, 15 ท�ำให้
ผู้ป่วยที่มีภาวะส�ำลักเงียบ (silent aspiration) อาจไม่
ได้รับการประเมินว่ามีภาวะเสี่ยงต่อภาวะกลืนล�ำบาก
หรือมีผลลบลวง (false negative) ซึ่งท�ำให้อุบัติการณ์
ของภาวะกลืนล�ำบากน้อยกว่าที่เป็นจริงได้ ดังนั้นทาง
คณะผู้จัดท�ำมีแผนที่จะเปรียบเทียบแบบประเมินการ
กลืนนี้กับการตรวจที่เป็นมาตรฐานในการศึกษาต่อไป
เพือ่ ศึกษาถึงความจ�ำเพาะและความไวของแบบประเมิน
อีกทั้งแบบประเมินนี้หากต้องการใช้โดยแพร่หลายใน

กลุม่ ผูป้ ว่ ยอืน่ ควรมีการศึกษาถึงความง่าย (feasibility)
ในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ โดยพยาบาลแผนกอื่ น ที่ ไ ม่ ใช่
พยาบาลแผนกโรคหลอดเลือดสมองที่มคี วามคุ้นเคยกับ
ผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนล�ำบาก ซึ่งเป็นแผนในการศึกษา
ครั้งต่อไป

บทสรุป

แบบประเมินการกลืนข้างเตียงที่ถูกพัฒนาโดย
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี นี้ มี ค วาม
แม่นย�ำและเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก สามารถน�ำไป
ประเมินผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อ
ภาวะกลืนล�ำบากได้เป็นอย่างดี และพยาบาลที่จะท�ำ
การประเมินการกลืนให้กับผู้ป่วยควรได้รับการอบรม
ความรู ้ เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งการกลื น ก่ อ นที่ จ ะท� ำ การ
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………..

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

ไม่ผ่าน

1. การประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนเริ่มกลืน
ถ้าข้อ 1.1-1.4 ไม่ผ่านเพียง 1 ข้อ ให้หยุดการทดสอบ แล้วรายงานแพทย์ทราบ
1.1
1.2
1.3
1.4
2.

ระดับความรู้สึกตัวดี (Alert)
นั่งทรงตัวได้อย่างน้อย 15 นาที (พิง/ไม่พิงพนัก)
สามารถท�ำตามค�ำสั่งได้อย่างน้อย 1 อย่าง
กลืนน�้ำลายได้
ขั้นตอนการประเมินการกลืนด้วยน�้ำเปล่า
ถ้าข้อ 2.1-2.4 ไม่ผ่านเพียง 1 ข้อ ให้หยุดการทดสอบ แล้วรายงานแพทย์ทราบ
ทดสอบการกลืนด้วยน�้ำเปล่า ใช้ syringe ขนาด 5 ซีซีค่อยๆ ดันน�้ำลงใต้ลิ้นให้ผู้ป่วยค่อยๆ กลืน
ถ้ามีอาการข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ไอหรือส�ำลัก 2. ผู้ป่วยเหนื่อย/หายใจเร็วขึ้น และ/หรือ O2 saturation ลดลง ≥ 2 % 3. มีเสียงเปลี่ยนหลังกลืนน�้ำเปล่า
ให้หยุดการทดสอบแล้วแจ้งแพทย์ทราบ เพื่อใส่สายให้อาหารและงดให้อาหารทางปากแต่ถ้าผ่านการทดสอบ
ด้วยน�้ำเปล่าทุกข้อ ให้เริ่มทดสอบข้อ 3 ต่อได้

2.1 ทดสอบด้วยน�้ำเปล่า 5 ซีซี ครั้งที่ 1
2.2 ทดสอบด้วยน�้ำเปล่า 5 ซีซี ครั้งที่ 2
2.3 ทดสอบด้วยน�้ำเปล่า 5 ซีซี ครั้งที่ 3
2.4 ดื่มน�้ำเปล่าครึ่งแก้ว (60 ซีซี)
3. ขั้นตอนการประเมินการกลืนอาหาร
เมื่อทดสอบการกลืนด้วยอาหาร ควรเริ่มจากโจ๊กปั่น หรือสามารถเลือกชนิดของอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
(ตามการพิจารณาของแพทย์เจ้าของไข้) แต่ถ้ามีอาการข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ไอหรือส�ำลัก 2. ผู้ป่วยเหนื่อย/หายใจเร็วขึ้น และ/หรือ O2 saturation ลดลง ≥ 2 % 3. มีเสียงเปลี่ยนหลังรับประทาน
อาหารให้หยุดการทดสอบและปรับชนิดของอาหารใหม่ ให้มีลักษณะอ่อนนิ่มลง เช่น จากอาหารปกติ เป็นอาหารอ่อน/นิ่ม
น�้ำน้อยหรือโจ๊กปั่น
สุดท้ายหากทดสอบการกลืนด้วยโจ๊กปัน่ ไม่ผา่ น ให้แจ้งแพทย์ทราบ เพือ่ ใส่สายให้อาหาร และงดให้อาหารทางปาก
3.1 โจ๊กปั่น (อาหารฝึกกลืนระดับ 4)
3.2 โจ๊กธรรมดา (อาหารฝึกกลืนระดับ 5)
3.3 อาหารอ่อน/นิ่ม น�้ำน้อย (อาหารฝึกกลืนระดับ 6)
3.4 อาหารปกติ (อาหารฝึกกลืนระดับ 7)
ชื่อผู้ประเมินการกลืน

ลงชื่อ……….. ลงชื่อ……….. ลงชื่อ………..
รหัสบุคคล……. รหัสบุคคล……. รหัสบุคคล…….
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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.
Keywords: rehabilitation, stroke, transcranial magnetic stimulation (J Thai Stroke Soc.
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การฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองด้วยการกระตุ้นสมอง
ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
นพ.พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์*
*โรงพยาบาลรามค�ำแหง กรุงเทพฯ 10240 ประเทศไทย

บทคัดย่อ
โรคหลอดเลื อ ดสมองเป็ น ปั ญ หาสุ ข ภาพที่ ส� ำ คั ญ อั น ดั บ ต้ น ๆ ของโลกและเป็ น สาเหตุ ส� ำ คั ญ ของ
ความพิการของประชากรโลก ถึงแม้ได้รับการรักษาโดยการแพทย์แผนปัจจุบันเต็มที่แล้ว ผู้ป่วยส่วนหนึ่ง
ก็ยังมีปัญหาความพิการหลงเหลืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งในสามของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองยังไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ที่ระยะเวลา 6 เดือน
การกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นเดิมใช้เพื่อการตรวจการท�ำงานของสมอง เพื่อช่วยบ่งบอก
พยากรณ์โรค แต่ต่อมาได้มีการค้นพบว่า การกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบซ�้ำๆ เป็นชุดๆ
สามารถปรั บ เปลี่ ย นการท� ำ งานของสมองได้ ชั่ ว คราว จึ ง มี ก ารศึ ก ษาว่ า การกระตุ ้ น สมองด้ ว ย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถจะสามารถช่วยในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้หรือไม่ ปัจจุบันยัง
ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่า การกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถจะสามารถช่วยในการฟื้นฟู
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ ด้วยเหตุผลหลายประการ จึงมีความจ�ำเป็นต้องรอการศึกษาเพิ่มเติม ก่อน
จะน�ำมาใช้อย่างแพร่หลาย

ค�ำส�ำคัญ: การฟื้นฟู, โรคหลอดเลือดสมอง, การกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (J Thai Stroke Soc.

2020;19(1):28-32)

บทน�ำ

โรคหลอดเลื อ ดสมองเป็ น ปั ญ หาสุ ข ภาพ
ที่ ส� ำ คั ญ อั น ดั บ ต้ น ๆ ของโลกและเป็ น สาเหตุ ส� ำ คั ญ
ของการตายและความพิการของประชากรโลก1 ถึงแม้
ปั จ จุ บั น การรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองจะมี
ความก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนของภาวะ
หลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน ที่มีทั้งการให้ยาละลาย
ลิม่ เลือดทางหลอดเลือดด�ำและการใส่สายสวนเพือ่ คล้อง
เอาลิ่ ม เลื อ ดที่ อุ ด ตั น ออก แต่ มี ผู ้ ป ่ ว ยเพี ย งส่ ว นน้ อ ย
เท่ า นั้ น ที่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาดั ง กล่ า ว ในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีเพียง 4.2-21.4% ของผู้ป่วยเท่านั้น
ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด2 และถึงแม้ได้รับการรักษา

โดยการแพทย์แผนปัจจุบันเต็มที่แล้ว ผู้ป่วยส่วนหนึ่งก็
ยังคงเหลือความพิการอยู่ กล่าวคือ หนึ่งในสามของ
ผู ้ ป ่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองยั ง ไม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ
ตัวเองได้ที่ระยะเวลา 6 เดือน3
การฟื ้ น ตั ว จากอาการอ่ อ นแรงในผู ้ ป ่ ว ย
โรคหลอดเลือดสมองเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน
อย่างมากและมีความแตกต่างกันมากในแต่ละบุคคล
หนึ่งในกลวิธีที่อาจจะช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองได้ คือ การกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
(transcranial magnetic stimulation, TMS)
TMS เป็ น กลวิ ธี ที่ ไ ม่ ต ้ อ งผ่ า ตั ด (noninvasive), ไม่ เจ็ บ (painless) โดยหลั ก การของ
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คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic pulse) กระตุ้น
ไปที่ primary motor cortex ท�ำให้เกิดกระแสประสาท
ขึ้นใน Corticospinal Pathway การน�ำ TMS มาใช้ใน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในช่วงแรกนั้น ใช้ในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองที่เป็นมานาน (มากกว่า 6 เดือน)
ใช้ทดสอบการท�ำงานของ corticospinal Pathway
เพือ่ ท�ำนายการฟืน้ ตัวของผูป้ ว่ ย4 ถึงแม้จะเป็นการกลวิธี
ที่ไม่ต้องผ่าตัดและไม่เจ็บ แต่การใช้ TMS เพื่อท�ำนาย
การฟื้นตัวของผู้ป่วยกลับไม่ได้รับความนิยมมากนัก
และเนื่องจากสมองนั้นมีคุณสมบัติที่จะฟื้นฟูและปรับ
เปลี่ยนการท�ำงานหลังจากมาการบาดเจ็บ ท�ำให้เมื่อ
เวลาผ่านไป การท�ำงานของสมองทีส่ ามารถทดสอบด้วย
เครื่อง TMS มีความเปลี่ยนแปลงตามเวลาด้วยเช่นกัน
ท�ำให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในส่วนนี้มีไม่มากนัก
ในเวลาต่อมา มีการค้นพบว่า การกระตุ้นสมอง
ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบซ�้ำๆ เป็นชุดๆ (repetitive

transcranial magnetic stimulation, rTMS) สามารถ
ปรับเปลี่ยนการท�ำงานของสมอง ในส่วนของ cortical
excitability ได้ และสามารถช่วยรักษาอาการบางอย่าง
ได้ เช่น ภาวะซึมเศร้า (major depressive disorder)
การน�ำ rTMS มาใช้บำ� บัดในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
นั้ น มี ที่ ม ามาจากทฤษฎี ข องการยั บ ยั้ ง ของสมอง
ด้านตรงข้าม (interhemispheric inhibition model)
โดยมี ส มมุ ติ ฐ านว่ า ความยากง่ า ยการถู ก กระตุ ้ น
(excitability) ของ primary motor cortex (M1) นั้น
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปในผู ้ ป ่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
กล่าวคือ Excitability ของ M1 ข้างที่มีโรคเส้นเลือด
สมองนั้นลดลง และ excitability ของ M1 ด้านตรงข้าม
นัน้ เสมือนมีเพิม่ ขึน้ จึงมีสญ
ั ญาณจากสมองข้างตรงข้าม
นั้น ส่งมายับยั้ง M1 ข้างที่มีโรคอีกต่อหนึ่ง5 ซึ่งความไม่
สมดุลของสมองสองข้างนี้สัมพันธ์กับการฟื้นตัวที่ไม่ดี
(poor outcome)6-7

รูปที่ 1. Interhemispheric Inhibition Model
During Left Arm Movement:
Brain Activation Post Contralateral Stroke
Normal Brain Activation
Disinhibition

Inhibition

Ipsilateral
Inhibited

Contralateral
Activation

Contralesional
Activation

rTMS ถู ก น� ำ มาใช้ เ พื่ อ แก้ ไ ข cortical
excitability โดยสามารถท�ำได้ทั้งการเพิ่ม cortical
excitability ของ M1 ข้างที่มีโรคหลอดเลือดสมอง
(facilitatory protocols) และการลด cortical
excitability ของ M1 ข้ า งตรงข้ า ม (inhibitory
protocols)
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Stroke Infarct
Possible Inhibition

- ใน facilitatory protocols ใช้ high
frequency rTMS ความถี่มากกว่าหรือเท่ากับ 5 Hz
- ใน inhibitory protocols ใช้ low
frequency rTMS ความถี่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 Hz
การศึ ก ษาที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของ rTMS นั้ น คื อ
NICHE trial ซึ่งเป็น randomized sham-controlled
trial ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการมาแล้ว
3-12 เดือน โดยสุ่มให้ผู้ป่วยได้รับ rTMS เป็นแบบ

inhibitory protocols 1 Hz ใน M1 ด้านตรงข้าม
จ� ำ นวน 18 sessions ใน 6 สั ป ดาห์ เปรี ย บเที ย บ
outcome กับ sham operation ที่ระยะเวลา 6 เดือน
พบว่า outcome ไม่ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ8
อย่างไรก็ตาม ก็มีการศึกษาบางการศึกษา ที่
บ่งว่า facilitatory protocols อาจจะช่วยฟื้นฟู motor
function ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง9 นอกจากนี้ ยัง
มีการกระตุ้นด้วยความถี่สูงมาก (intermittent theta
burst stimulation, iTBS) ก็สามารถเพิ่ม cortical
excitability ได้ เช่ น กั น และก� ำ ลั ง น� ำ มาศึ ก ษาใน
B-STARS trial ขณะนี้
นอกเหนือจากการกระตุ้นที่บริเวณ primary
motor cortex, M1 แล้ว cerebellum อาจจะเป็น
ต�ำแหน่งที่สามารถกระตุ้นได้ จากการศึกษาล่าสุดที่เป็น
ลั ก ษณะของ randomized, double blind,
sham-controlled, phase IIa โดยกระตุ้นแบบ iTBS
ที่ cerebellar hemisphere ข้างเดียวกันกับที่แขนขา
อ่อนแรงในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองพบว่า สามารถ
ฟื ้ น ฟู ก ารเดิ น และการทรงตั ว ของผู ้ ป ่ ว ยได้ อ ย่ า งมี
นัยส�ำคัญ แต่อย่างไรก็ดี การศึกษานี้ยังอยู่ในระยะ
phase IIa ซึ่งมีจ�ำนวนผู้ป่วยในการศึกษาเพียงแค่
34 คนเท่านั้น10

สรุป

โรคหลอดเลื อ ดสมองเป็ น ปั ญ หาสุ ข ภาพที่
ส� ำ คั ญ และเป็ น สาเหตุ ที่ ส� ำ คั ญ ของความพิ ก ารของ
ประชากร rTMS เป็นเครื่องมือที่มีลักษณะเฉพาะตัว
คือ มีความปลอดภัยสูง, ไม่ตอ้ งผ่าตัด (non-invasive),
ไม่เจ็บ (painless) ถูกน�ำมาใช้เพื่อแก้ไข cortical
excitability เพื่อบ� ำบัด ฟื้นฟูค วามพิการที่เกิดจาก
โรคหลอดเลื อ ดสมอง แต่ ป ั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ห ลั ก ฐานที่
ชัดเจนว่า การกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
สามารถจะสามารถช่วยในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองได้ ด้วยเหตุผลหลายประการ จึงมีความ
จ�ำเป็นต้องรอการศึกษาเพิ่มเติม ก่อนจะน�ำมาใช้อย่าง
แพร่หลาย
แม้หลักการของ rTMS น่าจะสามารถช่วย
ในการฟืน้ ฟูผปู้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองได้ แต่การศึกษา
ในปัจจุบัน ยังไม่มีข้อสรุปด้วยหลักฐานทางวิชาการ

ที่ชัดเจนว่าได้ผ ล ซึ่งน่าจะมีส าเหตุจากหลายปั จจั ย
อันได้แก่ โรคหลอดเลือดสมองมีความรุนแรงและอาการ
ที่ แ ตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะบุ ค คล ความหลากหลายของ
protocols ที่ใช้ และ ระยะเวลาหลังจากที่ผู้ป่วยมีอาการ
โรคหลอดเลื อ ดสมองจนกระทั่ ง เข้ า มาในการศึ ก ษา
ก็มีความแตกต่างกัน
นับเป็นความท้าทายอย่างมากส�ำหรับงานวิจัย
จะท�ำในอนาคต เพื่อหาหลักฐานในการสนับสนุนว่า
rTMS นั้น สามารถช่วยในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองได้จริง ในปัจจุบันหากน�ำมาใช้ จ�ำเป็นที่จะ
ต้องแจ้งผู้ป่วยให้เข้าใจ ว่าการรักษานี้ยังอยู่ในหมวด
การแพทย์ทางเลือกเท่านั้น (alternative medicine)
และการจะเลือกใช้ protocols ในการกระตุ้นผู้ป่วยนั้น
คงต้อง ใช้ทั้งข้อมูลการศึกษาก่อนหน้า (scientificbased protocols) และจากประสบการณ์ข องผู ้ ท�ำ
(results-based protocols)ด้วย
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Poststroke seizure and poststroke epilepsy
Krittika Siritanan, MD*
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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.
Keywords: epilepsy, poststroke seizure, seizure, stroke (J Thai Stroke Soc. 2020;19(1):33-42
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ภาวะชักและโรคลมชักจากโรคหลอดเลือดสมอง
พญ.กฤติกา ศิริธานันท์*
*สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพฯ 10300 ประเทศไทย

บทคัดย่อ
โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุที่ส�ำคัญของการเกิดภาวะชัก (seizure) และโรคลมชัก (epilepsy) โดย
อาการชักทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ส่งผลให้เกิดความทุพพลภาพทีม่ ากขึน้ อัตราการครองเตียงในโรงพยาบาลยาวนานขึน้
และท�ำให้เกิดการใช้ทรัพยากรในการดูแลรักษาที่มากขึ้น ซึ่งการรักษาโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบัน
มี ค วามก้ า วหน้ า ขึ้ น อย่ า งมากโดยเฉพาะการรั ก ษาโรคหลอดเลื อ ดสมองด้ ว ยวิ ธี ก ารเปิ ด หลอดเลื อ ด
(revascularization) รวมถึงการใช้ยาต่างๆ เพือ่ ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อาการชักทีเ่ กิดขึน้ จาก
โรคหลอดเลือดสมองนั้นสามารถจ�ำแนกออกเป็น 2 ประเภทตามค�ำจ�ำกัดความโดย 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�ำเนินโรคของ acute symptomatic seizures และ poststroke epilepsy มีความแตกต่างกัน
โดยอาการชักที่เกิดขึ้นภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในระยะแรกเป็นผลมาจากความผิดปกติ
ทางชีวเคมีของเซลล์สมองที่เกิดขึ้นเฉพาะที่จึงเป็นผลท�ำให้เกิดอาการชักขึ้น ในขณะที่โรคลมชักจะมีกลไก
การเกิดอาการชักจากเนือ้ สมองส่วนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแล้วเกิดการเปลีย่ นแปลง
จนมีความโน้มเอียงให้เกิดคลื่นชักขึ้นมาได้เอง (epileptogenesis) ซึ่งโดยรวมแล้วภาวะชักหลังการเกิด
โรคหลอดเลือดสมองถือว่าเป็นภาวะชักทีส่ ามารถควบคุมได้ดโี ดยการใช้ยากันชัก และอาจมีบางประเด็นทีต่ อ้ ง
พิจารณาในการเลือกใช้ยากันชักที่แตกต่างจากโรคลมชักเฉพาะที่ชนิดอื่นโดยเฉพาะเรื่องปฏิกิริยาระหว่าง
ยากันชักกับยาทีใ่ ช้ในการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ซึง่ บทความนีจ้ ะรวบรวมข้อมูลเท่าทีม่ ใี นปัจจุบนั เกีย่ วกับ
กลไกการเกิดโรค แนวทางการวินิจฉัย การให้การรักษา การเลือกใช้ยากันชัก และการพยากรณ์โรค

ค�ำส�ำคัญ: โรคลมชัก, ภาวะชักจากโรคหลอดเลือดสมอง, ภาวะชัก, โรคหลอดเลือดสมอง (J Thai Stroke

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

บทน�ำ

โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่มีความชุกและ
เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับต้นๆ ทั้งไทย
และในต่างประเทศ1,2 และเป็นที่ทราบกันดีว่าโรคหลอด
เลื อ ดสมองสามารถเป็ น สาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด อาการชั ก
(seizure), โรคลมชัก (epilepsy) และภาวะชักต่อเนื่อง
(status epilepticus) ตามมาได้3,4,5
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การวินิจฉัยโรคลมชักเป็น clinical diagnosis
สามารถวินิจฉัยได้เมื่อเกิดภาวะชักโดยไม่มีเหตุกระตุ้น
(unprovoked seizure) ครัง้ แรกโดยทีม่ คี วามน่าจะเป็น
ในการเกิดชักครั้งต่อไปสูงกว่า 60% ภายใน 10 ปีโดย
ยึดตามนิยามของ International League Against
Epilepsy (ILAE)6 ซึ่งผู้ป่วยที่มีภาวะชักครั้งแรกตาม
หลั ง การเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดสมอง ถ้ า พิ จ ารณาตาม

etiology ของ epilepsy classification by ILAE จะ
ถื อ ว่ า เป็ น กลุ ่ ม ที่ มี ร อยโรคในสมอง (structural
epilepsy) ซึง่ ถือว่าเป็นกลุม่ ทีม่ โี อกาสในการเกิดชักครัง้
ต่อไปได้สูงถึงราว 70%7 แต่ภาวะชักที่เกิดขึ้นภายหลัง
การเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดสมองในระยะแรก (early
seizures or acute symptomatic seizures) ซึ่ง
หมายถึ ง การชั ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จากการเกิ ด โรคหลอด
เลือดสมองภายใน 7 วัน เชื่อว่าการชักนั้นเกิดจากการ
เปลี่ ย นแปลงทางเมตาบอลิ ซึ ม เฉพาะที่ ซึ่ ง จะท� ำ ให้
seizure threshold ลดลงเพียงชั่วคราวโดยอาการชัก
ไม่ควรจะเกิดขึ้นซ�้ำอีกถ้าปัจจัยกระตุ้นนั้นหมดไป ตาม
ค�ำจ�ำกัดความของ ILAE จึงยังไม่ถือว่าเป็นโรคลมชัก
โดยจะแตกต่างจากอาการชักที่เกิดขึ้นภายหลังการเกิด
โรคหลอดเลือดสมองในระยะหลังจาก 7 วันไปแล้ว (late
seizure or poststroke epilepsy) ซึ่งรอยโรคที่เกิดจาก
โรคหลอดเลือดสมองจะท�ำให้เกิด epileptogenesis คือ
การเปลี่ ย นแปลงของวงจรระบบประสาทอย่างถาวร
เกิดเป็น epileptic networks และท�ำให้สมองส่วนนั้น
มี ค วามโน้ ม เอี ย งที่ จ ะเกิ ด ภาวะชั ก ได้ เ องโดยที่ ไ ม่ มี
เหตุกระตุ้น โดยในกรณีนี้จะถือว่าเป็นโรคลมชัก8
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะ
เลือดออกในสมอง (hemorrhagic stroke) มีโอกาสเกิด
อาการชักตามมาได้มากถึง 16-42% โดยเฉพาะในกลุ่ม
ที่มีเลือดออกบริเวณผิวสมอง (cortical bleeding)
อายุน้อย และมีเลือดออกปริมาณมาก
ส่ ว นผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ภ าวะหลอดเลื อ ดสมองอุ ด ตั น
(ischemic stroke) พบว่าเกิดอาการชักตามมาได้
ประมาณ 2.3-27% โดยมีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ต�ำแหน่ง
ของหลอดเลื อ ดอุ ด ตั น ที่ บ ริ เวณผิ ว สมอง (cortical
lesion) โดยเฉพาะ anterior circulation stroke
การท�ำหัตถการทางสมองภายหลังการเกิดหลอดเลือด
สมองอุ ด ตั น (neurosurgical procedure) และ
ความรุนแรงภาวะหลอดเลือดสมองอุดตันโดยพิจารณา
จาก National Institutes of Health Stroke Scale
(NIHSS)9-13
นอกจากนี้จากข้อมูลในปัจจุบันที่พบว่าการใช้
ยากันชักไม่วา่ จะเป็นกลุม่ first หรือ second generation
เป็ น เวลานานสามารถเพิ่ ม ความเสี่ ย งของการเกิ ด
atherosclerosis จากกลไกของ endothelial

dysfunction ได้14 รวมถึงพบว่าวิธีการรักษาโรคหลอด
เลือดสมองโดยการให้ยากลุ่ม thrombolytics อาจจะมี
ความสัมพันธ์กับ poststroke epilepsy ได้เช่นกัน15
แต่แนวทางการรักษา poststroke epilepsy ในปัจจุบัน
ก็ ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ค วามแตกต่ า งจากการรั ก ษาโรคลมชั ก
เฉพาะที่ จ ากสาเหตุ อื่ น ๆ เพราะยั ง ไม่ มี ข ้ อ มู ล เชิ ง
ประจั ก ษ์ เ พี ย งพอที่ จ ะสร้ า ง evidence-based
guidelines ส�ำหรับการรักษา poststroke epilepsy
โดยเฉพาะได้ โดยในบทความนี้จะพยายามรวบรวม
ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี ใ นปั จ จุ บั น มาน� ำ เสนอรวมถึ ง
อภิปรายในบางประเด็นที่อาจจะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน
แต่มีข้อมูลใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เช่น การป้องกันการเกิด
ภาวะชักและโรคลมชักจากโรคหลอดเลือดสมองด้วย

ระบาดวิทยา

อุบัติการณ์ของการเกิดภาวะชักตามหลังการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองมีความแตกต่างกันค่อนข้าง
มากขึ้นกับการศึกษาเนื่องจากหลายๆ ปัจจัย เช่น ระยะ
เวลาในการติดตามผู้ป่วย การระบุสาเหตุของโรคหลอด
เลือดสมอง รวมถึงค�ำจ�ำกัดความของ early seizures
หรือ acute symptomatic seizures และ late seizures
หรือ poststroke epilepsy ซึ่งมีความแตกต่างกันใน
แต่ละการศึกษาเนื่องจากแต่ก่อนยังไม่มีหลักปฏิบัติที่
เป็นมาตรฐานสากล แต่อย่างไรก็ตามอุบตั กิ ารณ์ของการ
เกิด poststroke epilepsy พบว่าสูงที่สุดในช่วง 1 ปีแรก
โดยเฉพาะในช่วง 6-12 เดือนหลังการเกิดโรคหลอด
เลือดสมอง9
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ปัจจัยเสีย่ งในการเกิดโรคลมชักจากโรคหลอดเลือดสมอง16-21
ปัจจัยเสี่ยงโดยรวม

ปัจจัยเสี่ยง
ในกลุ่มเส้นเลือดสมองตีบ
- ภาวะเลือดออกในสมอง
- Late seizures (>14 วัน)
- ความรุนแรงของอาการ (Barthel - Early seizures (<7-14 วัน)
Index 0-4)
- อายุน้อย (< 65 ปี)

- รอยโรคที่บริเวณผิวสมอง

ปัจจัยเสี่ยง
ในกลุ่มเลือดออกในสมอง
- อายุน้อย
- รอยโรคที่บริเวณผิวสมองหรือใต้
ผิวสมอง (cortical and
subcortical lesion)
- ขนาดของรอยโรคที่มีปริมาตร
เลือดเริ่มต้นมากกว่า 10
มิลลิลิตร

- รอยโรคที่บริเวณผิวสมอง*
- ขนาดของรอยโรคที่ใหญ่**
- ขนาดของรอยโรคที่ใหญ่**
- Late seizures (>14 วัน)
- Early seizures (<7 วัน)
- ภาวะโซเดียมในเลือดต�่ำ
- มีประวัติการใช้แอลกอฮอล์เรื้อรัง
*ต�ำแหน่งของรอยโรคบริเวณผิวสมองที่จ�ำเพาะ 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

ลักษณะอาการชัก

เกือบทั้งหมดของลักษณะอาการชัก (seizure
semiology) ทีพ่ บตามหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
จะเป็นชนิด focal หรือ 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
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า การที่ เ กิ ด ภาวะชั ก ใน
ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับความเสี่ยงในการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ10,24
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กลไกการเกิดโรค

ความแตกต่างระหว่าง acute symptomatic
seizures และ poststroke epilepsy อยู่บนสมมติฐาน
ของกลไกการเกิดอาการชักที่มีความแตกต่างกัน
acute symptomatic seizures เป็นผลมาจาก
ความผิดปกติทางชีวเคมีของเซลล์สมองที่เกิดขึ้นเฉพาะ
ที่และเป็นผลท�ำให้เกิดคลื่นชักขึ้น25 โดยสมมติฐานของ
กลไกดังนี้

ปัจจัยเสีย่ งในการเกิดโรคลมชักจากโรคหลอดเลือดสมอง16-21
กลุ่มเส้นเลือดสมองตีบ
กลุ่มเลือดออกในสมอง
• Changes in regional blood flow
• Hemosiderin deposits after ICH* or with
hypoxic-ischemic injury increased
hemorrhagic transformation increasing
extracellular glutamate concentration and
neuronal excitability29
decreased GABAergic inhibition26-28
• 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 พบว่ากลไกการเกิดอาการชักเป็นผลมาจากเนื้อสมองส่วนที่ได้รับผลกระทบจาก
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองเกิดการเปลี่ยนแปลงจนมีความโน้มเอียงให้เกิด epileptic networks โดยสมมติฐาน
ของ epileptogenesis จากกลไกดังนี้8,31
กลุ่มเส้นเลือดสมองตีบ
กลุ่มเลือดออกในสมอง
• Collateral synaptic sprouting, altered synaptic • Hemosiderin deposits after ICH or with
plasticity and deafferentation, selective
hemorrhagic transformation increasing
neuronal loss neuronal hyperexcitability
neuronal excitability29
• Chronic inflammation
• Gliotic scarring neurodegeneration and
angiogenesis lower seizure threshold
จะเห็นได้ว่ามีสมมติฐานของกลไกบางอย่าง
ที่มีความใกล้เคียงกันในทั้งสองภาวะ ได้แก่ การเกิด
hemosiderin deposit หลังจากภาวะเลือดออก ไม่ว่า
จะเป็นในกลุม่ ICH หรือ hemorrhagic transformation
ที่ เ กิ ด ตามหลั ง cerebral infarction โดยเชื่ อ ว่ า
hemosiderin สามารถท�ำให้เกิด epileptic networks
ขึ้ น ได้ จ ากการกระตุ ้ น การเกิ ด free radicals และ
excitatory amino acid ขึ้นในสมองจากการศึกษา
ในหนู ท ดลอง 32 ซึ่ ง อาจอธิ บ ายได้ ว ่ า ภาวะ acute
symptomatic seizure จากโรคหลอดเลื อ ดสมอง
ก็ มี ค วามสั ม พันธ์กับการเกิดลมชักตามมาได้เช่นกัน
ถ้ า หากการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น เป็ น ผลให้ เ กิ ด

การเปลี่ยนแปลงขึ้นกับเซลล์สมองอย่างถาวรจนท�ำให้
มีความโน้มเอียงที่จะเกิดคลื่นชักขึ้นได้เองโดยเฉพาะ
กลุ ่ ม ที่ เ กิ ด ภาวะเลื อ ดออกในสมอง และนอกจากนี้
ยั ง พบว่ า การเกิ ด ภาวะชั ก ขึ้ น ในช่ ว งที่ มี ภ าวะสมอง
ขาดเลือดจะเป็นผลให้ขนาดของเนื้อสมองที่ตายเพิ่มขึ้น
ซึ่งมีผลท�ำให้การฟื้นตัวของผู้ป่วยแย่ลงด้วย28 ซึ่งจาก
ข้อมูลนีท้ ำ� ให้เป็นไปได้วา่ ตัวโรคหลอดเลือดสมองเองกับ
การเกิ ด ภาวะชั ก ก็ มี ก ลไกการเกิ ด โรคบางส่ ว นที่
เหมือนกันและยังมีผลกับการพยากรณ์โรคซึง่ กันและกัน
อีกด้วย
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แนวทางการประเมิ น ความเสี่ ย งในการเกิ ด
โรคลมชักหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

ปัจจุบันยังไม่มีการวิจัยใดที่สามารถบอกถึง
กลไกของการเปลีย่ นแปลงจากเนือ้ สมองทีต่ าย (infarct
core) ไปเป็นจุดก�ำเนิดการชัก (epileptogenic focus)
ได้ จึ ง ท� ำ ให้ ก ารป้ อ งกั น การเกิ ด ภาวะ poststroke
epilepsy ยังไม่มีแนวทางหรือมีการระบุอย่างชัดเจนว่า
ความเสี่ ย งใดที่ ต ้ อ งให้ ย ากั น ชั ก หรื อ มี ม าตรการใดๆ
ที่ต้องท�ำเพื่อป้องกันภาวะชัก แต่อย่างไรก็ตามมีบาง
การศึกษาที่พบว่ามีตัวแปรบางตัวที่มีความสัมพันธ์กับ
การเกิด poststroke epilepsy โดยมีการน�ำมาค�ำนวณ
เป็ น คะแนนเพื่ อ ระบุ ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ค วามเสี่ ย ง หรื อ อาจ
เพื่อพิจารณาการให้ยากันชักเพื่อการป้องกันการชัก
ในบางกรณี ได้แก่
1. SeLECT score 33 เป็ น การศึ ก ษาแบบ
cohort ที่ท�ำในผู้ป่วย 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
ผิ ว สมอง (cortical involvement) และการมี ก าร
ขาดเลือดในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับ middle cerebral
artery โดยมีแนวทางการให้คะแนนดังนี้
• (Se) Severity of stroke ;
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
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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�ำในผู้ป่วย
264 ราย และติดตามเป็นเวลา 1 ปี โดยศึกษาทั้งใน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดเลือดออกในสมอง
(hemorrhagic stroke) และชนิดขาดเลือด (ischemic
stroke) โดยปัจจัยที่พบว่ามีความเสี่ยงกับการเกิดโรค
ลมชักจะคิดเป็นปัจจัยละ 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 คะแนนขึ้นไป
จะมี sensitivity 70%, specificity 99.6%, PPV 87.5%,
NPV 98.8% ตามล�ำดับ
3. CAVE score35 เป็นการศึกษาแบบ cohort
ที่ท�ำในผู้ป่วย 993 ราย และติดตามเป็นเวลาเฉลี่ย
2.7 ปี โดยศึ ก ษาเฉพาะผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ภ าวะเลื อ ดออก
ในสมอง โดยพบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ค วามเสี่ ย งกั บ การเกิ ด
โรคลมชักจะคิดเป็นปัจจัยละ 1 คะแนน ได้แก่ cortical
involvement, age < 65 years, larger ICH volume
at baseline (>10 mL) และ early seizures (within
7 days) โดยคะแนนตั้ ง แต่ 2 คะแนนขึ้ น ไป จะมี
sensitivity 81%, specificity 89%, PPV 18%,
NPV 97% ตามล�ำดับ

แนวทางการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะชักหลังการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมอง

ในปั จ จุ บั น เราจะพิ จ ารณาเริ่ ม ยากั น ชั ก เมื่ อ
ผู้ป่วยถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมชักแล้วเท่านั้น ซึ่งตาม
ค�ำจ�ำกัดความของโรคลมชักของ ILAE ได้แก่ ผู้ป่วยที่
มีอาการชักอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยไม่มีปัจจัยกระตุ้น และ
มี อ าการชั ก ห่ า งกั น อย่ า งน้ อ ย 24 ชั่ ว โมง แต่ อ าจ
พิ จ ารณาเริ่ ม ยากั น ชั ก ในผู ้ ป ่ ว ยชั ก ครั้ ง แรกที่ ไ ม่ มี
ตัวกระตุน้ แต่มคี วามเสีย่ งสูงทีจ่ ะเกิดชักซ�ำ้ เท่ากับผูป้ ว่ ย

ที่เคยชักมาแล้ว 2 ครั้ง เช่น มีโรคทางสมอง และตรวจ
ท า ง ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท ผิ ด ป ก ติ ห รื อ พ บ ลั ก ษ ณ ะ
epileptiform activity จาก EEG หรือบางกรณีที่
ผู้ป่วยและญาติมีความกังวลถึงผลเสียถ้ามีการชักซ�้ำ
เช่น มีอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง โดยในกลุ่ม poststroke
epilepsy ก็ยึดตามแนวทางเดียวกัน
หลักการเลือกชนิดของยากันชักโดยทั่วไปจะ
พิจารณาจากชนิดของอาการชัก (seizure type) เป็น
หลัก และต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุ เพศ โรค
ร่ ว มหรื อ ยาอื่น ที่ผู้ป ่ว ยใช้อยู่ร ่ว มด้ว ยโดยควรเริ่มยา
ชนิดเดียว (monotherapy) ในขนาดยาที่ต�่ำและค่อยๆ
ปรับขนาดยาขึ้นทีละน้อยจนได้ maximal therapeutic
maintenance dose เพื่อให้เกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด
และสะดวกต่อผูป้ ว่ ยในการรับประทานยากันชักได้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถหยุ ด ชั ก ได้ ห รื อ
มีผลข้างเคียงของยามากจนไม่สามารถเพิ่มขนาดยาต่อ
ไปได้ เราอาจพิจารณาเปลี่ยนชนิดยากันชัก โดยใส่ยา
ตัวใหม่เข้าไปแล้วค่อยๆ ลดยาตัวเก่าลงช้าๆ จนหยุดยา
ตัวเก่าได้ หรือเพิ่มยาชนิดที่ 2 ที่มีกลไกการออกฤทธิ์
ของยาที่ต่างกัน (polytherapy)
ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลหรือแนวทางการรักษา
มาตรฐานใดที่ แ นะน� ำ การให้ ย ากั น ชั ก เพื่ อ ป้ อ งกั น
การเกิดภาวะชักในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิด
เลื อ ดออกในสมองและชนิ ด ขาดเลื อ ด นอกจากนี้
ยังพบว่าการให้ยากันชักเพื่อป้องกันการเกิดภาวะชัก
อาจน�ำมาสู่ผลลัพธ์ของการรักษาที่แย่ลงได้36
อย่างไรก็ตามอาจมีการแนะน�ำการให้ยากันชัก
เพื่อป้องกันการชักในบางกรณีซึ่งเชื่อว่ามีแนวโน้มใน
การเกิดภาวะชักได้สูง ได้แก่ ในระยะแรกของผู้ป่วยที่มี
ภาวะเลื อ ดออกใต้ เ ยื่ อ หุ ้ ม สมองจากหลอดเลื อ ดแดง
โป่งพอง (aneurysmal subarachnoid hemorrhage,
aSAH) ซึ่ ง มี ป ั จ จั ย เสี่ ย งคื อ กลุ ่ ม ที่ มี ค วามหนาของ
ลิ่มเลือดที่ออกมามาก (thickness of aSAH clot),
มีภาวะเลือดออกในเนื้อสมองร่วมด้วย (associated
intracerebral hematoma), มี ภ าวะเลื อ ดออกซ�้ ำ
(rebleeding), มี ภ าวะเนื้ อ สมองตายร่ ว มด้ ว ย,
อาการทางระบบประสาทรุ น แรง และมี ป ระวั ติ
ความดันโลหิตสูง37 นอกจากนี้การที่กลไกของการเกิด
เนือ้ สมองตายจากโรคหลอดเลือดสมองส่วนหนึง่ เกิดจาก

กลไกของ glutamate excitotoxicity ดังนั้น การให้ยา
กั น ชั ก ในกลุ ่ ม ที่ มี ฤ ทธิ์ anti-glutamatergic เช่ น
perampanel ก็อาจมีประโยชน์ในแง่ของการป้องกัน
ภาวะชั ก ได้ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามยั ง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาใด
ที่พิสูจน์ได้ว่ายากันชักตัวใดจะมีผลป้องกันการเกิดการ
ชักได้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ส�ำหรับในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองทีเ่ กิดการ
ชั ก ขึ้ น แล้ ว ถึ ง แม้ ว ่ า ข้ อ มู ล ยั ง ไม่ ม ากนั ก แต่ ก็ มี ก าร
แนะน� ำ การให้ ย ากั น ชั ก ในรายที่ มี multiple early
seizures, มีอาการชักในรายที่มีเลือดออกในเนื้อสมอง
(intracerebral hemorrhage) หรือมีภาวะ hemorrhagic
transformation38, ผู้ป่วยที่มี single, spontaneous,
unprovoked late seizures6 โดยในรายทีเ่ ป็น multiple
early seizures แนะน�ำให้ยากันชักระยะสั้น ส่วนกลุ่มที่
เป็น late seizures แนะน�ำให้ยากันชักระยะยาว16
ส่วนการพิจารณาเลือกใช้ยากันชักในระยะยาว
ตามค� ำ แนะน� ำ ในปั จ จุ บั น ก็ ไ ม่ ไ ด้ มี แ นวทางปฏิ บั ติ
มาตรฐานที่แตกต่างจากกรณีอ่ืนๆ ที่เป็น focal onset
seizure แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาค�ำแนะน�ำของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญจะแนะน�ำให้ยากันชักทีเ่ ป็นยารุน่ ใหม่ในกลุม่
ผู้ป่วย poststroke เช่น gabapentin, levetiracetam
และ lamotrigine เนื่องจากพบอัตราการชักซ�้ำต�่ำและ
ผลข้างเคียงน้อยกว่ายากันชักรุ่นเก่า8 นอกจากนี้สิ่งที่
ควรค�ำนึงถึงในการสั่งจ่ายยากันชักอีกประการก็คือการ
เกิดปฏิกริ ยิ าระหว่ายากันชักกับยาชนิดอืน่ (drug–drug
interactions) เช่น ไม่ควรใช้ยา phenytoin และ
carbamazepine ในผู้ป่วยที่ได้รับยา apixaban และ
dabigatran รวมถึ ง ควรหลี ก เลี่ ย งยากั น ชั ก ในกลุ ่ ม
enzyme-inducing ในผู้ที่ได้รับยา statins เพราะจะมี
ผลลดระดับของ statins และท�ำให้ระดับไขมันเพิม่ สูงขึน้
ได้ด้วย8,39
กรณีของการรักษาภาวะชักต่อเนื่อง (status
epilepticus) ที่เกิดภายหลังโรคหลอดเลือดสมอง ไม่ได้
มีแนวทางการรักษาที่แตกต่างจากการรักษาภาวะชัก
ต่อเนือ่ งทีเ่ กิดจากสาเหตุอนื่ ๆ แต่มกี ารศึกษาแบบ pilot
ที่แนะน�ำการให้ lacosamide เป็นยาตัวแรกที่แนะน�ำ
ในการรักษาภาวะ post-stroke non-convulsive
status epilepticus (NCSE) ในผู้สูงอายุ40 รวมถึง
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การศึกษาที่แนะน�ำการให้ levetiracetam ในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองด้วย41
การรักษาภาวะชักด้วยวิธีการอื่นๆ นอกจาก
การใช้ยากันชัก ได้แก่ การพิจารณาการผ่าตัดในกรณี
ของ drug-resistant เช่นเดียวกับโรคลมชักที่เกิดจาก
สาเหตุอื่น โดยควรพิจารณาส่งต่อไปยัง tertiary care
center เพื่อประเมินว่าผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มที่สามารถรักษา
ด้วยการผ่าตัดได้หรือไม่
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาใหม่ๆ ในสัตว์ทดลอง
พบว่ า การใช้ vagus nerve stimulation (VNS)
สามารถช่วยในเรื่องของการควบคุมอาการชัก และยังมี
ผลให้อาการอ่อนแรงที่บริเวณแขนดีขึ้นได้หลังจากเกิด
โรคหลอดเลือดสมอง42-43 ซึง่ ยังคงต้องติดตามข้อมูลของ
การศึกษาในมนุษย์ที่อาจมีตามมาในอนาคตต่อไป

การพยากรณ์โรค

poststroke epilepsy ส่วนใหญ่ control อาการ
ชักได้ดีด้วยการใช้ยากันชัก โดยมีเพียงไม่เกิน 25%
เท่านั้นที่เกิด drug-resistant epilepsy ซึ่งในปัจจุบัน
ยั ง ไม่ พ บว่ า ปั จ จั ย ใดเป็ น ความเสี่ ย งในการเกิ ด
drug-resistant epilepsy ในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
แต่การเกิดภาวะชักขึ้นตามหลังโรคหลอดเลือดสมอง
นั้ น ท� ำ ให้ เ พิ่ ม การเกิ ด ความพทุ พ ลภาพขึ้ น กั บ ผู ้ ป ่ ว ย
ในระยะยาวได้8,44

สรุป

ภาวะชักตามหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ในปัจจุบันยังไม่มีแนวทางในการป้องกัน ส่วนแนวทาง
การรั ก ษาและการพิ จ ารณาเลื อ กใช้ ย ากั น ชั ก ยั ง ต้ อ ง
พิจารณาเป็นรายบุคคล รวมถึงภาวะโรคร่วม การรักษา
ก่อนหน้า ยาอื่นๆ ที่ผู้ป่วยใช้ และความคุ้มค่า เพื่อน�ำ
มาประกอบการตัดสินใจในการเลือกยากันชักเช่นเดียว
กั บ ผู ้ ป ่ ว ยโรคลมชั ก อื่ น ๆ ทั้ ง นี้ จุ ด มุ ่ ง หมายของการ
ป้องกันและรักษาก็เพื่อลดความทุพพลภาพที่จะเกิด
ตามมา ลดอัตราการครองเตียงในโรงพยาบาลทีย่ าวนาน
และลดการใช้ทรัพยากรในการดูแลรักษาลง ปัจจัยเสี่ยง
หลายประการที่พบ รวมถึงอาการชักที่ไม่ว่าเป็น early
หรื อ late seizures ก็ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด
โรคลมชั ก ตามหลั ง การเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดสมองที่
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เพิ่ ม ขึ้ น ได้ ทั้ ง สิ้ น ซึ่ ง ยั ง ต้ อ งการการศึ ก ษาต่ อ ไปใน
อนาคตเพื่อให้สามารถมีแนวทางในการให้การรักษา
เพื่อป้องกันการเกิด epileptic focus ขึ้นในเนื้อสมอง
รวมถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการให้ยากันชักเช่นกัน
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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: หลอดเลือดแดงใหญ่เลี้ยงสมองหดเกร็งจากภาวะ
เออร์โกติสซึม
นพ.เจษฎา เขียวขจี*, นพ.ธนบูรณ์ วรกิจธ�ำรงค์ชัย*
*กลุ่มงานประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

บทคัดย่อ
กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 22 ปี มาด้วยอาการอ่อนแรงแขนขาขวาและพูดไม่ออกมา 9 ชั่วโมง
ก่อนมาโรงพยาบาล ผูป้ ว่ ยมีโรคประจ�ำตัวเป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนและซือ้ ยา ergotamine-caffeine ใช้เอง
เป็นประจ�ำ 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 ซึง่ ภายหลังหลอดเลือดสามารถเปิดขยายได้เอง ท�ำให้วนิ จิ ฉัยคิดถึงภาวะหลอดเลือด
หดเกร็งอย่างรุนแรงที่ left supraclinoid ICA ถึง left MCA มากที่สุด แพทย์จึงให้การรักษาด้วยการฉีดยา
Nimodipine เข้าทางหลอดเลือดแดงแล้วพบว่าภาวะหลอดเลือดหดเกร็งลดลงดีขึ้น ภายหลังติดตามอาการ
ผู้ป่วยพบว่าดีขึ้น ภาวะหลอดเลือดแดง ICA หดเกร็งครั้งนี้น่าจะเกิดสัมพันธ์กับการใช้ยาหรือโรคไมเกรน
ทีผ่ ปู้ ว่ ยเป็นอยูแ่ ละเป็นสาเหตุทพี่ บได้นอ้ ยของโรคหลอดเลือดสมอง ทางผูน้ พิ นธ์จงึ อยากน�ำเสนอกรณีศกึ ษา
ผู้ป่วยที่น่าสนใจรายนี้

ค�ำส�ำคัญ: 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
ผูป้ ว่ ย stroke in the young ทีม่ อี าการตอนอายุนอ้ ย
สาเหตุเชือ่ ว่าสัมพันธ์กบั การกระทบกระเทือนต่อเส้นเลือด
ยาบางชนิด รวมถึงโรคปวดศีรษะไมเกรน สามารถท�ำให้
เกิดอาการที่รุนแรงน้อยตั้งแต่ transient ischaemic
attack (TIA) ไปจนถึง large vessel infarction ได้
ในรายงานผูป้ ว่ ยฉบับนีจ้ ะยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาทีผ่ ปู้ ว่ ย
มีภาวะ Internal carotid artery vasospasm สัมพันธ์
กับการใช้ยากลุม่ ergot derivatives ซึง่ เป็นหนึง่ ในยา
ที่ก่อให้เกิดภาวะเส้นเลือดหดเกร็งตามร่างกายได้บ่อย
แต่คอ่ นข้างพบน้อยในกลุม่ เส้นเลือดสมองตีบ

กรณีศกึ ษา

ผูป้ ว่ ยหญิงไทยโสดอายุ 22 ปี อาชีพนักศึกษา
ถนัดมือขวา มาโรงพยาบาลด้วยอาการอ่อนแรงแขนขา
ข้างขวาและพูดไม่ออกมา 9 ชัว่ โมงก่อนมาโรงพยาบาล
ผู ้ ป ่ ว ยรายนี้ มี โรคประจ� ำ ตั ว เป็ น ปวดศี ร ษะไมเกรน
มาประมาณ 1 ปี ซือ้ ยากินเองตามร้านขายยาประกอบ
ด้วยยา ergotamine-caffeine, flunarizine, diclofenac,
c h l o r p h e n i r a m i n e ป ก ติ จ ะ รั บ ป ร ะ ท า น ย า
ergotamine-caffeine (ergotamine 1 mg + caffeine
100 mg/เม็ ด ) ประมาณวั น ละ 1-2 เม็ ด เวลาปวด
(ergotamine ขนาด 1-2 mg/วัน) เดือนละ 5-10 วัน นาน
ประมาณ 1 ปี ปฏิเสธการใช้สารเสพติดอื่นๆ ปฏิเสธ
ประวัติการใช้ยาคุมก�ำเนิดหรือฮอร์โมน ปฏิเสธประวัติ
อุบตั เิ หตุหรือการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะและคอใน
ระยะนี้ โดย 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล เวลา 20.00 น.
ผู ้ ป ่ ว ยมี อ าการปวดศี ร ษะมากจึ ง รั บ ประทานยา
ergotamine-caffeine และ flunarizine ไปอย่างละ
1 เม็ด แล้วเข้านอนปกติ เช้าวันต่อมาญาติมาปลุกผูป้ ว่ ย
ตอนเช้า สังเกตว่าไม่พดู ไม่ยอมท�ำตามสัง่ ไม่คอ่ ยสนใจ
สิง่ รอบข้าง และมีอาการอ่อนแรงแขนขาข้างขวา เดินไม่ได้
ผู้ป่วยไม่มีอาการปากเบี้ยว ไม่ซึม ไม่มีปวดศีรษะแล้ว
ไม่อาเจียน ไม่มตี าเข ญาติสงั เกตว่านอนพักแล้วอาการ
ไม่ดีขึ้น ญาติจึงพาผู้ป่วยไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน
ก่อนขอส่งตัวมาที่สถาบันประสาทวิทยา ญาติปฏิเสธ
ประวัตโิ รคหลอดเลือดสมองในครอบครัว

การตรวจร่างกาย

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

ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร

ผล complete blood count (CBC), electrolyte,
blood urea nitrogen (BUN), creatinine, blood
glucose, liver function test, coagulogram อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ electrocardiogram (EKG): normal sinus
rhythm, rate 89 beats per minute, chest X-ray
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
ผูป้ ว่ ยได้รบั การตรวจ 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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รูปที่ 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

หลั ง จากนั้ น ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ การตรวจด้ ว ย
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. ส่ ว น magnetic
resonance angiography (MRA) brain (รูปที่ 3) พบ
ว่า absent blood flow at left cervical internal
carotid artery (ICA) to left middle cerebral artery
(MCA)

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

จากการประเมิ น ผลภาพถ่ า ยรั ง สี ทั้ ง หมด
เบื้องต้น คิดถึง left cervical ICA disease มากที่สุด
โดยคิดถึงสาเหตุมาจาก ICA dissection, large vessel
vasculitis รวมถึง ICA vasospasm จากยาหรือจาก
โรคปวดศีรษะไมเกรนไว้ดว้ ย เนือ่ งจาก DWI sequence
มี restricted diffusion ขนาดเล็กและไม่มี Hypersignal
T2 fluid attenuated inversion recovery (FLAIR)
จึ ง น่ า จะยั ง ได้ ป ระโยชน์ จ ากการท� ำ endovascular
treatment

จากการฉีดสี cerebral angiogram ที่ left
cervical ICA (รูปที่ 4) พบ complete occlusion at
left supraclinoid ICA จากนั้น 2-3 นาทีต่อมาจึงได้
ฉีดสารทึบรังสีอีกครั้งที่ left cervical ICA injection
พบว่า complete recanalization at left supraclinoid
ICA to left MCA territories และมี focal vasospasm
at left supraclinoid ICA and left proximal M1
(รูปที่ 5) จากนั้นจึงได้ฉีด intra-arterial nimodipine
6 mg ช้าๆ ผ่านสายสวนหลอดเลือดที่ left cervical
ICA ท�ำให้หลอดเลือด left supraclinoid ICA และ
left MCA ขยายตัว (รูปที่ 6)

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

AP view

Lateral view
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รูปที่ 5. แสดงภาพการฉีดสี cerebral angiogram โดยฉีดสารทึบรังสีจาก left cervical ICA พบว่า หลอดเลือด
left supraclinoid ICA เปิดแต่มี focal vasospasm ที่ left supraclinoid ICA และ left MCA
รูปที่ 6. ได้ท�ำการฉีด nimodipine ทางหลอดเลือดแดงผ่านสายสวนหลอดเลือดที่ left cervical ICA ท�ำให้
หลอดเลือดขยายที่บริเวณ left supraclinoid ICA และที่ left MCA

AP view

Lateral view

AP view

Lateral view

หลังจากท�ำ cerebral angiogram ผู้ป่วยมี
อาการดีขึ้นขยับแขนขาขวาและฟังค�ำสั่งได้มากขึ้น จึง
ได้ยา Nimodipine ต่อไปอีก 3 วัน และได้ยาต้านเกล็ด
เลือดเป็น aspirin ร่วมกับการท�ำกายภาพบ�ำบัด ใน
ระหว่ างนั้ นได้ตรวจเพิ่ม เติมพบว่าผล erythrocyte
sedimentation rate (ESR), C-reactive protein,
protein C, protein S, antithrombin 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
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การวินิจฉัย

ผู ้ ป ่ ว ยรายนี้ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย เป็ น ICA
vasospasm จากการใช้ยากลุ่ม ergot มากที่สุด และ
แนะน�ำให้หยุดการใช้ยากลุ่มดังกล่าว

วิจารณ์และทบทวนวรรณกรรม

ภาวะ internal carotid artery vasospasm
เป็นภาวะทีพ่ บไม่บอ่ ยแต่สามารถพบได้มากขึน้ ในผูป้ ว่ ย
เส้นเลือดสมองตีบที่อายุน้อย (stroke in the young)
สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ เป็นภาวะแทรกซ้อนตามหลัง
การเกิด subarachnoid hemorrhage นอกจากนั้น
มีรายงานสัมพันธ์กบั สาเหตุหลายอย่าง เช่น การกระทบ
กระเทื อ นต่ อ หลอดเลื อ ด (เช่ น การผ่ า ตั ด carotid
endarterectomy) โรคปวดศีรษะไมเกรน1 ยาบางชนิด
ที่มีผลต่อ adrenergic และ serotonergic system
รวมถึ ง ergotamine ภาวะ reversible cerebral
vasoconstriction syndrome และครรภ์เป็นพิษ2 โดยที่
มีรายงานผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นเอง (idiopathic)
ergotamine จัดเป็นสารเคมีในกลุ่ม ergot
derivatives มี ลั ก ษณะโครงสร้ า งทางเคมี ค ล้ า ย
endogenous cathecolamines เช่น noradrenaline
และ serotonin ท� ำ ให้ ส ามารถจั บ กั บ ตั ว รั บ สารสื่ อ
ประสาทได้หลายชนิด ยา ergotamine ถูกค้นพบและ
ใช้งานทางการแพทย์ตั้งแต่ ค.ศ. 1918 และนิยมใช้ใน
ผู้ป่วยโรคปวดศีรษะไมเกรน โดยเชื่อว่ากลไกการออก
ฤทธิ์ เ กิ ด จากการจั บ ที่ ตั ว รั บ serotonin และ
noradrenaline ท�ำให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือด
ในสมอง อย่างไรก็ตามยา ergotamine สามารถท�ำให้
เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายคือ ภาวะ ergotism ซึ่ง
มักแสดงอาการผิดปกติของหลายระบบร่วมกัน โดยมี
อาการจ� ำ เพาะ 2 ประเภท คื อ อาการชั ก เกร็ ง
(convulsive ergotism) จะมีอาการกล้ามเนื้อเกร็งบิด
และกระตุก ไข้ เหงื่อออก และอาจมีอาการหลอน และ
อาการขาดเลือดของเนื้อเยื่อ (gangrenous ergotism)
จะพบว่ามีการหดตัวของหลอดเลือดอย่างรุนแรง ท�ำให้
ระบบไหลเวียนเลือดบริเวณปลายมือปลายเท้าลดลง
เกิดการท�ำลาย vascular endothelium ท�ำให้เกิด
ลิ่มเลือดในผนังหลอดเลือดเกิดอาการปวดแสบร้อนที่
ปลายมือปลายเท้า น�ำไปสู่การตายของเนื้อเยื่อและ
อันตรายถึงชีวิต นอกจากนี้ยังพบการหดตัวของหลอด
เลือดหัวใจซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันได้ ภาวะ ergotism มักพบในผูป้ ว่ ย
ที่ใช้ยาขนาดสูงหรือใช้ยาต่อเนื่องเป็นเวลานาน รวมถึง
อาจเกิดจากอันตรกิริยาระหว่างยา ergotamine และยา

อื่ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ยั บ ยั้ ง การท� ำ งานของเอนไซม์
CYP3A4 ท�ำให้ระดับยา ergotamine ในเลือดสูงขึ้น
ปัจจัยอื่นที่สามารถส่งเสริม ได้แก่ การติดเชื้อในกระแส
เลือด ไข้สูง ภาวะขาดสารอาหาร ผู้ที่มีประวัติโรคหัวใจ
ไตและตับท�ำงานบกพร่อง ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ ความ
ดันโลหิตสูง ตั้งครรภ์ และสูบบุหรี่ เป็นต้น3
ส�ำหรับภาวะ ergotism ที่มีผลท�ำให้เกิด ICA
vasospasm นั้นมีรายงานในหลายกรณีศึกษา ส่วนใหญ่
มักเป็น intracranial ICA infarction แต่ก็สามารถ
พบใน extracranial ICA ได้เช่นกัน อาการทางคลินิก
มักเป็นผู้ป่วยอายุน้อย 20-40 ปี1,2 มาด้วยอาการของ
หลอดเลือดสมองตีบแบบ large vessel disease ร่วม
กับมีประวัตกิ ารใช้ยาทีม่ คี วามเสีย่ ง เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยกลุม่
นี้มักเป็นผู้ป่วยปวดศีรษะไมเกรนที่ใช้ยา ergotamine
รักษามายาวนาน ดังนั้นจ�ำเป็นต้องวินิจฉัยแยกจาก
ภาวะ complicated migraine และ reversible
cerebral vasoconstriction syndrome 4 รวมถึ ง
สาเหตุ อื่ น ๆ ของ stroke in the young ได้ แ ก่
vasculopathy, cerebral venous thrombosis,
internal carotid artery dissection, และ cerebral
vasculitis รวมถึงประวัติยาชนิดอื่นๆ ที่อาจมีผลท�ำให้
หลอดเลือดสมองผิดปกติ เช่น โคเคน แอมเฟตามีน
เป็นต้น
การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ส�ำคัญ ประกอบ
ด้วยการส่งตรวจ NCCT brain และ MRI brain
เพื่ อ ประเมิ น รอยโรคสมองขาดเลื อ ด และการตรวจ
เพื่ อ ประเมิ น หลอดเลื อ ดสมอง ประกอบด้ ว ย noninvasive procedure ได้แก่ computed tomography
angiography (CTA) brain และ MRA brain จะพบ
ลักษณะ high grade stenosis หรือ occlusion บริเวณ
หลอดเลื อ ด internal carotid artery และการส่ ง
invasive procedure ได้แก่ cerebral angiography
สามารถช่วยในการวินิจฉัยแยกสาเหตุอื่นของ carotid
artery disease เช่น dissection, vasculitis และ
atherosclerosis ได้ดี ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางวินิจฉัย
ภาวะ vasospasm ที่ชัดเจน แต่มักแนะน�ำว่าจะต้องมี
การเปิดของ ICA ภายหลังการอุดตันเองในเวลาไม่นาน
(บางรายงานระบุไว้ 24-72 ชั่วโมง) ร่วมกั บ อาจมี
ประวัติการเป็นซ�้ำในต�ำแหน่งเดิม โดยไม่พบสาเหตุอื่น
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ที่อธิบายความผิดปกติของ ICA1,2 ดังนั้นการส่งตรวจ
CTA brain/MRA brain หรื อ ท� ำ cerebral
angiography ซ�้ำจึงอาจมีความส�ำคัญในผู้ป่วยกลุ่มนี้
การรั ก ษาภาวะ ICA vasospasm จาก
ergotism ควรต้องประเมินภาวะฉุกเฉินทีพ่ บเป็นอันดับ
แรกตามหลัก Airway-Breathing-Circulation และ
เนื่องจากผู้ป่วยจะแสดงอาการของหลอดเลือดสมองตีบ
จึงสามารถให้การรักษาแบบผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบ
ระยะฉุกเฉินได้เลย แม้ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษามากพอ
แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ ส ามารถให้ ย าละลายลิ่ ม เลื อ ดทาง
หลอดเลือดด�ำ (intravenous alteplase) ได้หากไม่มี
ข้อห้าม การท�ำ cerebral angiogram ช่วยในการ
ประเมิ น หลอดเลื อ ดและอาจช่ ว ยในการให้ ย าทาง
หลอดเลือดแดงได้ ส�ำหรับการรักษาจ�ำเพาะที่ส�ำคัญ
ที่สุดคือ การหยุดยากลุ่ม ergot derivatives ที่น่าจะ
เป็นสาเหตุทันทีและต้องหลีกเลี่ยงไม่ใช้ยากลุ่มนี้อีก4
ส่วนการรักษาทางยาอื่นๆ 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
ประโยชน์จากการรักษาด้วยวิธเี หล่านีจ้ งึ ยังไม่ชดั เจนนัก
การรั ก ษาตามอาการและการรั ก ษาประคั บ ประคอง
จึงยังเป็นส่วนส�ำคัญที่สุด
สรุป

ผู้ป่วยรายนี้มาด้วยอาการแขนขาขวาอ่อนแรง
และพูดไม่ออกซึ่งเป็นอาการของหลอดเลือดสมองตีบ
ขนาดใหญ่ในผู้ป่วยที่อายุน้อย ท�ำให้ต้องคิดถึงสาเหตุ
ของหลอดเลือดสมองตีบที่พบไม่บ่อย การตรวจ CT/
CTA หรือ MRI/MRA Brain สามารถบ่งชี้รอยโรค
หลอดเลือดสมองตีบบริเวณ left extracranial ICA
ท� ำ ให้ เ บื้ อ งต้ น ต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย แยกสาเหตุ arterial
dissection, vasculitis, severe atherosclerosis และ
ต้องคิดถึง vasospasm ซึ่งอาจเกิดจากยาที่ใช้รักษาโรค
ปวดศี ร ษะไมเกรนด้ ว ย โดยเฉพาะกลุ ่ ม ยา ergot
derivatives ผู ้ ป ่ ว ยรายนี้ ภ ายหลั ง ท� ำ cerebral
angiography หลอดเลือดของผู้ป่วยเปิดดีหลังจากได้
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รับยา nimodipine และการตรวจเพิ่มเติมอื่นๆ ไม่พบ
ความผิดปกติ ท�ำให้คิดถึงภาวะนี้มากที่สุดในผู้ป่วย
รายนี้ หลังจากทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั การรักษาและหยุดยาที่เป็น
สาเหตุแล้ว ผูป้ ว่ ยมีอาการดีขนึ้ อย่างช้าๆ แผนการรักษา
ติดตามในผูป้ ว่ ยรายนีน้ า่ จะได้ประโยชน์จากการติดตาม
จาก CTA หรือ MRA เพื่อประเมินว่าหลอดเลือด
เปิดดีหรือไม่ และวินิจฉัยแยกสาเหตุอื่นที่ยังอาจเป็นไป
ได้ด้วย

องค์ความรู้ใหม่

ภาวะ internal carotid artery vasospasm
สัมพันธ์กับการใช้ยากลุ่ม ergot derivatives ซึ่งเป็น
หนึ่งในสาเหตุที่พบได้มากขึ้นในผู้ป่วยเส้นเลือดสมอง
ตีบทีอ่ ายุนอ้ ย โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ระวัตโิ รคปวดศีรษะ
ไมเกรนเรื้ อ รั ง และใช้ ย ากลุ ่ ม นี้ ต ่ อ เนื่ อ งมายาวนาน
การค�ำนึงถึงภาวะนี้ส่งผลต่อการรักษาและการประเมิน
พยากรณ์โรคในระยะยาวของผู้ป่วย
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เล่าเรื่อง Stroke News
พญ.นภาศรี ชัยสินอนันต์กุล
โรงพยาบาลพญาไท 1
อาจารย์พิเศษ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สวัสดีทุกท่านะค่ะ ฟังข่าว COVID 19 กันมามากมายแต่อย่า
เครียดกันเกินไปนะคะ พวกเรายังคงต้องท�ำงานหนักกัน ดูแลสุขภาพ
กันด้วยนะคะและขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ  ในวันนี้เป็นวันแรกที่
กรุ ง เทพมหานครปิ ด ห้ า งสรรพสิ น ค้ า และสถานบั น เทิ ง ต่ า งๆ ถนน
หนทางดูโล่งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน (อ้อ... จ�ำได้ละ..เหมือนตอน
น�้ำท่วมกรุงเทพเลย คุ้นๆ กันบ้างไหมคะ) บรรยากาศดูเงียบเหงาวังเวง
จริงๆ เรามาหาอะไรอ่านสนุกๆ กันดีกว่าค่ะ ในงานประชุม International
Stroke Conference 2020 ที่นครลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย ได้มีการ
พูดถึงรถ Mobile Stroke Unit (MSU) เอิ่ม... มันคืออะไรเหรอ อ้อ...
มันก็คือรถพยาบาลที่มีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง มีอุปกรณ์
ตรวจแลปที่จ�ำเป็น ที่ท�ำให้สามารถรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้
ถึงที่บ้านเลยไง เรามาดูประวัติความเป็นมาของรถคันนี้กันไหมคะ รถ
MSU ได้มีความคิดที่จะสร้างรถคันนี้ขึ้นในปี 2008 ที่ Homburg
เยอรมัน ที่นี่เป็นคันแรกของโลกค่ะ ตามมาด้วยคันที่สองในปี 2011 ที่
Berlin เยอรมันอีกเช่นกัน มีคนมากมายตั้งค�ำถามสงสัยว่าการที่เรา
มี ร ถ MSU นี้ จะดี จ ริ ง หรื อ จะคุ ้ ม ค่ า กั บ เงิ น เป็ น สิ บ ล้ า นหรื อ ไม่
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
ในขณะที่ บ นรถ MSU จะมี ป ระสาทแพทย์ ที่ เ ชี่ ย วชาญด้ า น
โรคหลอดเลือดสมอง เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส มองที่สามารถ
ดูเนื้อสมองและหลอดเลือดแดงได้ ถ้ามีการอุดตันของหลอดเลือดแดง
ใหญ่ ข องสมองสามารถติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ โรงพยาบาลที่ ท� ำ
Endovascular Treatment ได้ทันที
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รูปที่ 1. รถ Mobile Stroke Unit

ตารางที่ 1. แสดงข้อบ่งชี้ (Inclusion) และข้อห้าม (Exclusion criteria) ของประชากรที่ศึกษา
ข้อบ่งชี้

ข้อห้าม

1. ผู้ป่วยมีอาการเข้าได้กับโรคหลอดเลือดสมองที่อยู่ 1. อาการผิดปกติได้หายไปเมื่อรถ MSU หรือ
ในเวลาท� ำ การของรถ MSU (7.00-23.00 น. รถพยาบาลมาถึง
วันจันทร์ถึงอาทิตย์)
2. อายุมากกว่าเท่ากับ 18 ปี

2. มีโรคประจ�ำตัว มะเร็ง หรือโรคอื่นที่มีอายุคาดเฉลี่ย
น้อยกว่า 1 ปี
3. ได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือสมอง 3. ได้รับการผ่าตัดใหญ่ภายใน 4 อาทิตย์
ขาดเลือดชั่วคราว
4. เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองภายใน 3 เดือน
4. สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ mRS ≤ 3
5. เวลาตั้งแต่มีอาการถึงเรียกรถ ≤ 4 ชั่วโมง

ได้มกี ารศึกษาผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การรักษาโดยใช้รถ
MSU จ�ำนวน 749 ราย และ 794 รายที่ใช้รถพยาบาล
ปกติ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วย คือ 74 ปี เป็นผู้หญิงร้อยละ
47 ประเมินผลการรักษา (mRS) ที่ 3 เดือนโดยประสาท
แพทย์ ซึ่ ง ไม่ ท ราบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ การรั ก ษาด้ ว ยรถ
พยาบาลชนิดใด ผลการศึกษาพบว่า การใช้รถ MSU
ลดอัตราการเกิดความทุพพลภาพและอัตราการตายได้
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5. มีข้อห้ามในการให้ยาละลายลิ่มเลือดและการรักษา
โดยวิธี Endovascular treatment
ดีกว่ารถพยาบาลปกติ (OR 0.72, 95%CI 0.60-0.87)
การรักษาโดยรถ MSU ท�ำให้ผู้ป่วยได้รับยาละลาย
ลิ่มเลือด (TPA) ร้อยละ 60 ในขณะที่รถพยาบาลปกติ
ให้ ย าละลายลิ่ ม เลื อ ดกั บ ผู ้ ป ่ ว ยเพี ย งร้ อ ยละ 48 ซึ่ ง
มากกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.001)

ตารางที่ 2. เปรียบเทียบผลการรักษาผู้ป่วยในสองกลุ่ม

Alarm to treatment time

MSU

Standard care

50 mins (IQR 43-64)

70 mins (IQR 59-85)

13%

4%

3.6%

2.6%

1.7%

3.0%

61%

56%

Receiving tPA within 60 mins
Symptomatic hemorrhage
Mortality
Discharged home

เห็นได้ว่าในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดย
รถ MSU จะได้รับยาละลายลิ่มเลือดเร็วกว่ารถพยาบาล
ปกติ 50 นาทีและ 70 นาทีตามล�ำดับ โดยอัตราการเกิด
เลือดออกในสมองไม่แตกต่างกัน อัตราการเสียชีวติ น้อย
กว่า และในกลุ่มรถ MSU ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้
ร้อยละ 61 ส่วนในรถพยาบาลปกติสามารถกลับบ้านได้
ร้อยละ 56
การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การศึ ก ษาแรกเกี่ ย วกั บ รถ
Mobile Stroke Unit โดยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ความคุ้มค่าของการใช้รถ MSU แต่
อย่างไรก็ตามเรายังมีการศึกษา BEST MSU trial
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความคุ้มค่าของรถ MSU ใน
สหรัฐอเมริกาที่ Texas, Colorado, Memphis, Los
Angeles, Indianapolis, New York ซึ่งผลจะเป็น
อย่างไร เราคงได้ทราบกันในปีหน้าค่ะ 
เป็นอย่างไรกันบ้าง หวังว่าอย่างน้อยเราคงได้
รับรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ ส�ำหรับ
ประเทศไทยเราก็ไม่น้อยหน้าประเทศอื่นนะ เรามีรถ
Mobile Stroke Unit ถึงสองคัน กันเลยทีเดียวใน
กรุ ง เทพมหานคร โดยมี ที่ โ รงพยาบาลพญาไท 1
ในปี 2558 (คันแรกของเอเชีย) และโรงพยาบาลศิริราช
ในปี 2560 และคาดว่ า จะมี คั น ที่ ส าม สี่ ตามมาใน

เร็วๆ นี้ที่จะช่วยรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้
อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ท�ำให้คนไทยเรามีคุณภาพชีวิต
ที่ ดี ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ค่ ะ สุ ด ท้ า ยนี้ ข อให้ ค นไทยเราทุ ก คน
อยู่รอดและปลอดภัยจากไวรัส COVID-19 กันนะคะ...
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ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
นพ.เจษฎา อุดมมงคล
นายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
1. งานประชุมวิชาการประจ�ำปีสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ANNUAL MEETING OF THE THAI
STROKE SOCIETY 2021 มีก�ำหนดการจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 20 มกราคม ถึงวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
ณ โรงแรม Amari Pattaya ซึ่งก�ำหนดการนี้เป็นการประกาศในเบื้องต้นโดยที่สมาคม และสมาชิกจ�ำเป็นต้อง
ติดตามการระบาดเป็นวงกว้างของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 19 อย่างใกล้ชิด สมาคมจึงจะยืนยันการจัดงานประชุม
ในปีหน้าได้ ขอให้ติดตามข้อมูลได้ ในเว็บไซต์ของสมาคม หรือทีมเลขาของสมาคม
2. มูลนิธิศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร ร่วมกับชมรม Neurosonology Group สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
จะจัดงาน Neurosonology Tutorial Workshop เป็นงานประชุมเต็มวัน สามารถร่วมงานจัดการบรรยายทบทวน
เตรียมสอบช่วงเช้าเพื่อเข้าสอบ ASN Exam ในช่วงบ่ายได้ พร้อมทั้ง live demonstration and hand on ใน
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 8.30-15. 00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งก�ำหนดการนี้เป็นการประกาศในเบื้องต้นโดยที่สมาคม และสมาชิกจ�ำเป็นต้อง
ติดตามการระบาดเป็นวงกว้างของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 19 อย่างใกล้ชิด สมาคมจึงจะยืนยันการจัดงานประชุม
ในปีหน้าได้ ขอให้ติดตามข้อมูลได้ ในเว็บไซต์ของสมาคม หรือทีมเลขาของสมาคม
3. ชมรม Neurosonology Group ภายใต้สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยด้วยความร่วมมือกับ The American
Society of Neuroimaging (ASN) จะจัดให้มีการสอบซึ่งจัดเป็นประจ� ำทุกปี “ASN International
Neurosonology Exam - Bangkok” เพื่อประกาศนียบัตร Certification Neurosonology ในวันอังคารที่
19 ม.ค. 2564 เวลา 13.00 - 18.00 น. รวมเวลาสอบ 5 ชั่วโมงที่ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 10 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งก�ำหนดการนี้เป็นการประกาศในเบื้องต้นโดยที่สมาคม และ
สมาชิกจ�ำเป็นต้องติดตามการระบาดเป็นวงกว้างของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 19 อย่างใกล้ชิด สมาคมจึงจะยืนยัน
การจัดงานสอบในปีหน้าได้ ขอให้ติดตามข้อมูลได้ ในเว็บไซต์ของสมาคม หรือทีมเลขาของสมาคม
4. สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ร่วมกับ มูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัทเซ็นทรัลมาเก็ตติ้ง
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ร่วมมือกันจัดงานการจัดงานรณรงค์ และเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง
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�ำหนดการนี้เป็นการประกาศ
ในเบื้องต้นโดยที่สมาคม และสมาชิกจ�ำเป็นต้องติดตามการระบาดเป็นวงกว้างของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 19
อย่างใกล้ชิด สมาคมจึงจะยืนยันการจัดงานประชุมในปีหน้าได้ ขอให้ติดตามข้อมูลได้ ในเว็บไซต์ของสมาคม หรือ
ทีมเลขาของสมาคม
5. เพื่ อ การรั ก ษามาตรฐานในวิ ช าชี พ และประกาศนี ย บั ต รของราชวิ ท ยาลั ย อายุ ร แพทย์ ส าขาประสาทวิ ท ยา
อนุสาขาโรคหลอดเลือดสมอง และการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สมาคมก�ำหนดการสอบ
เพื่อประกาศนียบัตรนี้ ในวันที่ 10 ก.ค. 2563 08.00-12.00 น. โดยจะไม่สนับสนุนการจัดสอบแบบต้องเดินทาง
การสัมผัสผู้ป่วย หรือมีการประชุม ส่วนรูปแบบการสอบจะประกาศให้ทราบก่อนสอบประมาณ 2 เดือน
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6. ก�ำหนดการประชุม Inter-hospital Vascular Neurology Conference ที่ก�ำลังจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้
รายละเอียดวิธีการการประชุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะตามมาจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป
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
2. นพ.เจษฎา
เขียนดวงจันทร์
3. พลตรี รศ. นพ.สามารถ นิธินันทน์
		
4. ศ. พญ.ดิษยา
รัตนากร
		
		
		
5. นพ.สุชาติ
หาญไชยพิบูลย์กุล
6. ผศ. พญ.สุรีรัตน์
สุวัชรังกูร
		
7. ศ. พญ.พรภัทร
ธรรมสโรช
8. รศ. พญ.อรอุมา
ชุติเนตร
9. พญ.นภาศรี
ชัยสินอนันต์กุล
10. พ.ท. นพ.ศักดิ์สิทธิ์
ศักดิ์สูง
11. นพ.สงคราม
โชติกอนุชิต
12. รศ. นพ.ยงชัย
นิละนนท์
13. รศ. นพ.สมบัติ
มุ่งทวีพงษา
14. ศ. พญ.นิจศรี
ชาญณรงค์
15. พลตรี นพ.สิรรุจน์
สกุลณะมรรคา
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นายกสมาคม
อุปนายกและเลขาธิการ
เหรัญญิกและประธานองค์การรช่วยเหลือโรคหลอดเลือด		
สมองไทย (Thai Stroke Support Organization-SSO)
ประธานฝ่ายรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง		
มาตรฐาน และศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน
ครบวงจร (Certified Primary Stroke Center
และ Certified Comprehensive Stroke Center)
ประธานฝ่ายวิจัย
ประธานวิชาการและเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
วันโรคหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke Day)
ปฏิคมและการศึกษาต่อเนื่อง
ประชาสัมพันธ์
สาราณียกรและบรรณาธิการวารสาร
นายทะเบียนและบรรณาธิการร่วม
กรรมการกลางและบรรณาธิการร่วม
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้นิพนธ์
วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยเป็นวารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ น�ำเสนอ ตีพมิ พ์ เผยแพร่ผลงานวิจยั และผลงานทางวิชาการทางด้านโรคหลอดเลือดสมอง ครอบคลุมวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ระบาดวิทยา การป้องกัน การรักษา จากสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิเช่น ประสาทวิทยา ประสาทศัลยศาสตร์
รังสีวินิจฉัยระบบประสาท รังสีร่วมรักษาระบบประสาท เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ต้องไม่เคยตีพมิ พ์มาก่อน
ประเภทบทความ
1. บทความวิจยั ประเภทนิพนธ์ตน้ ฉบับ (original article)* เป็นบทความรายงานข้อมูลจากการศึกษา หรือ
วิจยั ประเภทต่างๆ อาทิเช่น randomized trials, intervention studies, cohort studies, case-control
studies, observational studies, diagnostic/prognostic studies เป็นต้น
2. บทความปริทศั น์ (review article)* เป็นบทความซึง่ ถูกคัดเลือกว่าเป็นหัวข้อทีม่ คี วามส�ำคัญหรือน่าสนใจ
น�ำมาถูกทบทวนและเรียบเรียงจากหนังสือ การศึกษา งานวิจยั ตลอดจนผลงานตีพมิ พ์ประเภทต่างๆ
3. รายงานผูป้ ว่ ย (case report)* เป็นบทความเสนอรายงานตัวอย่างผูป้ ว่ ยกรณีศกึ ษาทีม่ โี รคทีพ่ บได้นอ้ ย
หรือเกิดขึน้ ใหม่ซงึ่ มีความน่าสนใจ
4. บทความรับเชิญ (invited commentary) เป็นบทความโดยผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ด้าน
โรคหลอดเลือดสมอง ซึง่ ได้ถกู เชิญโดยกองบรรณาธิการเพือ่ อภิปราย แสดงข้อคิดเห็นทางวิชาการ
5. แนวทางเวชปฏิบัติ (clinical practice guideline) เป็นแนวทางในการวินิจฉัย การดูแลรักษาโรค
ซึ่งจัดท�ำโดยองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรคนั้น เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่มี
มาตรฐาน ทั้ ง นี้ อ าจมี ก ารปรั บ ปรุ ง จากแนวทางเวชปฏิ บั ติ เ ดิ ม เป็ น ระยะเพื่ อ ให้ มี ค วามทั น สมั ย
และมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
6. แถลงการณ์ (scientific statement) เป็นถ้อยแถลงเชิงวิชาการจากนักวิชาการหรือสมาคมวิชาชีพ
7. บทความอื่น ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์, ข่าวสารด้านโรคหลอดเลือดสมอง, กิจกรรมของสมาคมโรค
หลอดเลือดสมองไทยหรือสมาชิก, ตารางการประชุมวิชาการ เป็นต้น
*บทความวิจยั ประเภทนิพนธ์ตน้ ฉบับ (original article) บทความปริทศั น์ (review article) และรายงานผูป้ ว่ ย (case
report) ต้องผ่านการประเมินโดยวิธกี าร double-blinded จากผูท้ รงคุณวุฒอิ ย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ (peer review)
คณะกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิใ์ นการพิจารณารับตีพมิ พ์บทความในวารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
ในกรณีได้รับการตอบรับตีพิมพ์ ผู้นิพนธ์หลักจะได้รับวารสารจ�ำนวน 3 ฉบับ โดยจะจัดส่งให้ผู้นิพนธ์หลักตามที่อยู่
ที่ระบุไว้ นอกจากนี้บทความทั้งหมดจะได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย (https://
thaistrokesociety.org) และเว็บไซต์ของ ThaiJO (https://tci-thaijo.org/ หรือ https://www.tci-thaijo.org/index.
php/jtss/index)
ข้อพิจารณาด้านลิขสิทธิ์ (copyright notice)
ข้อความภายในบทความทีต่ พี มิ พ์ในวารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ตลอดจนความรับผิดชอบด้านเนือ้ หา
และการตรวจร่างบทความเป็นของผู้นิพนธ์ ไม่เกี่ยวข้องกับกองบรรณาธิการแต่อย่างใด การน�ำเนื้อหา ข้อความหรือ
ข้อคิดเห็นของบทความไปเผยแพร่ ต้องได้รบั อนุญาตจากกองบรรณาธิการอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร ผลงานทีไ่ ด้รบั การ
ตีพมิ พ์ในวารสารเล่มนีถ้ อื เป็นลิขสิทธิข์ องวารสาร

J Thai Stroke Soc. Volume 19 (1), 2020 57

การเตรียมต้นฉบับ
การเตรียมบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้โปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร Browallia New
ขนาด 16 ผู้นิพนธ์ต้องจัดเตรียมบทความต้นฉบับ (manuscript) ตามข้อก�ำหนดของบทความแต่ละประเภท
ดังรายละเอียดข้างล่างนี้
ประเภทบทความ
บทความวิจัย
(original article)

ข้อก�ำหนด

รายละเอียด

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

ประกอบด้วย ชื่อบทความ ชื่อและสังกัดผู้นิพนธ์ทุกคน
ระบุผนู้ พิ นธ์หลัก พร้อมทีต่ ดิ ต่อ เบอร์โทรศัพท์และ Email
address

บทคัดย่อ (abstract)
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เป็นข้อความสรุปเนื้อหาบทความวิจัย จ�ำนวนไม่เกิน
250 ค�ำ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การวิจัย (objective)
วิธีวิจัย ผลการวิจัยและบทสรุป

ค�ำส�ำคัญ (keywords)
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จ�ำนวน 3-5 ค�ำ

บทน�ำ (introduction)
วิธีวิจัย (methods)
ผลการวิจัย (results)
อภิปราย (discussion)
บทสรุป (conclusion)
องค์ความรู้ใหม่

เป็ น บทสรุ ป ของบทความที่ แ สดงถึ ง องค์ ค วามรู ้ ใ หม่
จากบทความ

เอกสารอ้างอิง (references)

รูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) โปรดดูคำ� อธิบาย
“เอกสารอ้างอิง” ด้านล่าง

ตาราง แผนภูมหิ รือภาพประกอบ แยกออกจากเนื้อหาบทความ
โปรดดูค�ำอธิบาย “ตารางแผนภูมิหรือภาพประกอบ”
ด้านล่าง
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ประเภทบทความ
บทความวิชาการ
(review article)

รายงานผู้ป่วย
(case report)

ข้อก�ำหนด
รายละเอียด
จดหมายปะหน้า (cover letter) ประกอบด้วย ประเภทบทความ ชื่อและสังกัด ที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์และ Email address ของผู้นิพนธ์หลัก
(corresponding author) ระบุ ว ่ า ผลงานที่ ต ้ อ งการ
เผยแพร่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
หน้าแรก (title page)
ประกอบด้วย ชื่อบทความ ชื่อและสังกัดผู้นิพนธ์ทุกคน
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ระบุผนู้ พิ นธ์หลัก พร้อมทีต่ ดิ ต่อ เบอร์โทรศัพท์และ Email
address
บทคัดย่อ (abstract)
เป็นข้อความสรุปเนื้อหาบทความวิชาการ จ�ำนวนไม่เกิน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
200 ค�ำ ประกอบด้วย บทน�ำ เนื้อหาและบทสรุป
ค�ำส�ำคัญ (keywords)
จ�ำนวน 3-5 ค�ำ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เนื้อหา
บทสรุป (conclusion)
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