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สารจากนายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 ได้ส่งผลต่อเวชปฏิบัติ และภารกิจของแพทย์พยาบาล
ทั่วทั้งประเทศ สมาคมขอแสดงความห่วงใย และปรารถนาดีต่อสมาชิกทุกท่านและผู้อ่านวารสารให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้
ไปด้วยดี กิจกรรมของสมาคมก็ได้ปรับเปลีย่ นลดไปตามบริบทของสถานการณ์ แม้วา่ เป็นโรคติดเชือ้ ไวรัสเป็นโรคระบาด แต่กส็ ง่ ผล
เพิม่ การเกิดภาวะเลือดเป็นลิม่ ในผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ลิม่ เลือดในปอด และส่วนน้อยเป็นลิม่ เลือดทีห่ ลอดเลือดสมอง
ในผู้ป่วยติดเชื้อ Covid 19 ถึงแม้ว่าจะพบได้ไม่บ่อยก็ตาม และที่สำ�คัญคือผลที่ติดตามมาหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
โดยเฉพาะวัคซีนที่ผลิตจากไวรัสเวกเตอร์ส่งผลสำ�คัญทำ�ให้เกิด “ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ�ที่กระตุ้นการเกิดหลอดเลือดอุดตัน
จากภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีน” (vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia - VITT) ซึ่งอาจเกิดขึ้นหลัง
ฉีดวัคซีนไปแล้วสี่วัน และอีกภาวะอาการที่พบได้บ่อยกว่าคือ เกิดอาการที่พบในโรคหลอดเลือดสมองฉับพลันที่เกิดขึ้นได้
รวดเร็วภายหลังการฉีดวัคซีนและมักหายได้เอง และส่วนใหญ่ไม่พบความผิดปกติจากการตรวจภาพวินิจฉัยแม่เหล็กสมอง
และหลอดเลือด แต่ก็มีผู้ป่วยน้อยรายพบภาวะที่เข้าใจกันว่าเกิด vaccine induced transient vasoconstriction syndrome
ซึง่ ถือเป็นกลุม่ อาการใหม่ทแี่ พทย์ และผูเ้ ชีย่ วชาญโรคหลอดเลือดสมองไม่ได้มปี ระสบการณ์กบั ภาวะเหล่านีม้ ากนัก ในนามสมาคม
ก็ขอแนะนำ�ให้สมาชิกติดตามข่าวสารและข้อมูลทางวิชาการที่เชื่อถือได้ และเฝ้าระวังติดตามการวินิจฉัย และการดูแลรักษา
ผูป้ ว่ ยกลุม่ นีด้ ว้ ยความรอบคอบ และยึดถือประโยชน์และความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยเป็นสำ�คัญ ในโอกาสนีส้ มาคมขอแจ้งกิจกรรม
ที่จะยังคงดำ�เนินการจัดต่อไปดังนี้
1. กำ�หนดการสอบประกาศนียบัตรประสาทวิทยาอนุสาขาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วย
คลื่นเสียงความถี่สูงในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
2. ขอแจ้งกำ�หนดการประชุมวิชาการ Interhospital stroke conference ดังตารางแนบ
3. สมาคมได้รว่ มกับสถาบันรับรองคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล หรือ สรพ. (องค์การมหาชน) จัดอบรมเพือ่ ทำ�ความ
เข้าใจเกณฑ์การตรวจและรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดมาตรฐานครบวงจร (Comprehensive Stroke center - CSC)
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 และจะเริ่มตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลศิริราชเพื่อรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน
เป็นสถาบันแห่งแรก
4. ขอแจ้งกำ�หนดการประชุมวิชาการประจำ�ปีสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยจะจัดตั้งแต่ 25 ถึง 28 มกราคม 2565
กำ�หนดการประชุม Vascular Neurology - Interhospital Conference ปีการศึกษา 2564-2565
รูปแบบการประชุมแบบ Hybrid (onsite & Zoom)

วัน
5 ส.ค. 64

เวลา
13.00-15.00 น.

4 พ.ย. 64

13.00-15.00 น.

3 ก.พ. 65

13.00-15.00 น.

12 พ.ค. 64

13.00-15.00 น.

Case Conference
รพ.รามา + รพ.พระมงกุฎ
ห้องประชุม
รพ.ธรรมศาสตร์ + รพ.จุฬา
ห้องประชุม
รพ.ศิริราช + รพ.เชียงใหม่
ห้องประชุม
รพ.พญาไท 1 + สถาบัน
ประสาท
ห้องประชุม

อาจารย์ประสานงาน
อ.เจษฎา เขียนดวงจันทร์
อ.พรภัทร ธรรมสโรช
อ.ยงชัย นิละนนท์
อ.นภาศรี ชัยสินอนันต์กุล

พ.อ. นพ.เจษฎา อุดมมงคล
นายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
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บทบรรณาธิการ
สวัสดีคะท่านสมาชิกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยและผู้สนใจทุกท่านคะ
ในช่ ว งของการระบาดไวรั ส COVID 19 เราทุ ก คนต้ อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ ป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ไวรั ส โดยใส่
หน้ากาก พกเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างกับผู้อื่น ทำ�ให้การจัดงานประชุมวิชาการหลายๆงานทั้งใน
และต่างประเทศได้เปลี่ยนรูปแบบในการจัดงาน ซึ่งต่างก็จัดแบบ virtual meeting รวมถึงงานประชุมของสมาคม
โรคหลอดเลือดสมองไทย ที่ปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ได้จัดแบบ virtual meeting เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อ
ไม่ทราบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นอย่างไร สามารถเสนอแนะได้นะคะ และถ้ามีข้อผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยคะ
สำ�หรับวารสารฉบับนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ด้านโรคหลอดเลือดสมอง
ทั้งแพทย์และพยาบาลเหมือนเช่นเคย โดยมีเนื้อหาสาระที่เป็นความรู้ มีเคสตัวอย่างที่น่าสนใจ ส่วนจะมีเรื่องใด
บ้างนั้น ขอให้ทุกท่านได้เปิดอ่านและติดตามกันคะ
นอกจากนี้ ข อเชิ ญ ชวนสมาชิ ก สมาคมโรคหลอดเลื อ ดสมองไทย และผู้ ส นใจทุ ก ท่ า นร่ ว มส่ ง บทความ
เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ไม่ว่าจะเป็นการแชร์ประสบการณ์ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ทบทวนเนื้อหา
โรคหลอดเลือดสมองหรือกรณีผู้ป่วยที่น่าสนใจ ซึ่งจะทำ�ให้มีการพัฒนางานในด้านนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปคะ หรือหาก
ท่ า นผู้ อ่ า นสนใจหรื อ อยากให้ มี เ นื้ อ หาเรื่ อ งใดที่ น่ า สนใจเพิ่ ม เติ ม สามารถบอกกล่ า วกั น มาได้ น ะคะ
ทางกองบรรณาธิการเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งคะ

พญ. นภาศรี ชัยสินอนันต์กุล
บรรณาธิการ
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Detection of Atrial Fibrillation by Holter Monitoring
in Elderly Patients with Ischemic Stroke
Punya Ngamtrairai, MD*

*Department of Internal Medicine, Trang Hospital, Trang 92000 Thailand

Abstract
Introduction: Atrial fibrillation (AF) is one of the preventable causes of ischemic
stroke. Searching for AF in ischemic stroke patients is very important. But there is low
probability to detect and not suitable to use Holter monitoring to detect AF in all patients.
However, if selected only for those groups with a higher prevalence of AF, it probably is
more appropriate.
Objective: To find the prevalence of AF detected by the Holter monitoring in patients
70 years old or older, hospitalized with ischemic stroke.
Method: All ischemic stroke patients who are 70 years old or older admitted at Trang
hospital from June 10, 2014 to October 4, 2019 were prospectively enrolled in order to detect
AF by the Holter monitoring for 24-48 hours.
Results: There were 139 patients comprising of 58 males and 81 females with average
age of 80.25 years old. The mean monitoring time was 44.03 hours, and 13 patients (9.35%)
were found to have AF and there was a higher prevalence in female patient (13.58%).
Conclusion: In this study, AF was not an uncommon cause of ischemic stroke in patients
70 years old or older, especially female patients. Holter monitoring will likely be considered
in detecting AF in similar groups.
Keywords: Atrial fibrillation, Holter monitoring, Ischemic stroke, Elderly, elderly stroke
patient who is aged over 70 years. (J Thai Stroke Soc. 2021;20(1):5-14)
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การตรวจหาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial fibrillation
ด้วย Holter monitoring ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคสมองขาดเลือด
นพ.ปัญญา งามไตรไร*

*กลุ่มงานอายุรกรรม งานโรคหัวใจ โรงพยาบาลตรัง ตรัง 92000 ประเทศไทย

บทคัดย่อ
บทนำ�: Atrial fibrillation (AF) เป็นสาเหตุที่ป้องกันได้ของโรคสมองขาดเลือด (ischemic stroke)
การค้นหา AF ในผูป้ ว่ ยโรคสมองขาดเลือดจึงมีความสำ�คัญมาก แต่มโี อกาสพบได้นอ้ ยไม่เหมาะทีจ่ ะใช้ Holter
monitoring ตรวจหา AF ในผู้ป่วยทุกราย แต่ถ้าเลือกตรวจเฉพาะกลุ่มที่มีโอกาสพบโรค AF ได้สูงขึ้น
อาจมีความเหมาะสมที่จะให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ ได้รับการตรวจด้วย Holter monitoring
วัตถุประสงค์: หาความชุกของ AF ทีต่ รวจพบโดย Holter monitoring ในผูป้ ว่ ยอายุตงั้ แต่ 70 ปีขนึ้ ไป
ที่มารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคสมองขาดเลือด
วิธีการวิจัย: ผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ที่รับการรักษาในโรงพยาบาลตรังตั้งแต่
10 มิถุนายน 2557 จนถึง 4 ตุลาคม 2562 ได้รับการตรวจหา AF ด้วย Holter monitoring เป็นเวลานาน
24-48 ชั่วโมง
ผลการศึกษา: ผู้ป่วย 139 ราย เพศชาย 58 ราย เพศหญิง 81 ราย อายุเฉลี่ย 80.25 ปี ระยะเวลาติดตาม
เฉลี่ย 44.03 ชั่วโมง ได้รับการวินิจฉัย AF 13 ราย (9.35%) โดยกลุ่มผู้ป่วยเพศหญิงมีโอกาสพบได้มากถึง
13.58%
สรุป: ผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปโดยเฉพาะเพศหญิง มีโอกาสพบ AF ได้สูง
จึงเป็นกลุ่มที่ควรได้รับการพิจารณาตรวจหา AF ด้วย Holter monitoring อย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง
คำ � สำ � คั ญ : โรคหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว, เครื่องติดตามกราฟและจังหวะของหัวใจตลอด 24-48 ชั่วโมง,
โรคสมองขาดเลือด, ผูป้ ว่ ยโรคสมองขาดเลือดอายุตงั้ แต่ 70 ปีขนึ้ ไป (J Thai Stroke Soc. 2021;20(1):5-14)
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บทนำ� (introduction)

Atrial fibrillation (AF) เป็นโรคหัวใจเต้น
ผิดจังหวะ (arrhythmia) ที่พบบ่อย มีผู้ป่วยโรคนี้
ทั่วโลกถึงประมาณ 33 ล้านคน1-3 ผู้ป่วย AF จะมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองขาดเลือด (cardioembolic stroke)3-5 ได้ถึง 15-30%6, 7 ผู้ป่วยโรคสมอง
ขาดเลือดที่มีสาเหตุจาก AF จะมีพยากรณ์โรคที่แย่กว่า
โรคสมองขาดเลือดที่เกิดจากสาเหตุอื่น6, 8 เพิ่มโอกาส
เกิดโรคซ้ำ�และมีโอกาสเสียชีวิตสูงขึ้น6, 8 ในกรณีที่เป็น
AF ตลอดเวลา (permanent AF) สามารถวินิจฉัย
AF ได้จากการตรวจร่างกายและยืนยันด้วยการตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ(electrocardiogram; ECG)9 อย่างไร
ก็ตาม กรณี AF ทีม่ ลี กั ษณะเป็นๆ หายๆ (paroxysmal
atrial fibrillation; PAF) ผู้ป่วยไม่ได้รับการวินิจฉัย
AF เนื่ อ งจากอาการเป็ น ชั่ ว คราว 5, 10 จึ ง ควรได้ รั บ
การตรวจติ ด ตามเพื่ อ หาสาเหตุ โรคสมองขาดเลื อ ด
ที่เกิดจากโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด AF ถึงแม้จะ
เป็น PAF ก็สามารถเกิดโรคสมองขาดเลือดได้เท่ากับ
permanent AF 1, 4, 5, 9, 11, 12 ซึ่งโรคสมองขาดเลือด
สามารถป้องกันการเกิดซ้ำ�ได้โดยใช้ยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด (anticoagulant)4, 5, 7, 9, 10-15 ดังนั้นการค้นหา
สาเหตุโรคสมองขาดเลือดที่มีสมองขาดเลือดเฉียบพลัน
ที่เกิดจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด AF จึงมีความ
สำ�คัญในการเลือกการรักษาที่เหมาะสมด้วยยาต้านการ
แข็งตัวของเลือด เพื่อการป้องกันการกลับเป็นซ้ำ�ของ
โรคสมองขาดเลือด (recurrent stroke)13
Holter monitoring เป็นการตรวจคลื่นไฟฟ้า
หัวใจชนิดติดตามต่อเนื่องเพื่อตรวจหาโรคหัวใจเต้นผิด
จังหวะที่มีลักษณะเป็นๆ หายๆ (paroxysmal cardiac
arrhythmia) ใช้เวลาติดตาม 24-48 ชั่วโมง หรือนาน
กว่านั้น อย่างไรก็ตาม การตรวจ Holter monitoring
ในผู้ ป่ ว ยโรคสมองขาดเลื อ ด (ischemic stroke)
พบ AF ได้เพียง 2-6.4%5, 6, 8, 10, 13, 15, 16 ไม่เหมาะจะ
นำ�มาตรวจหา AF ในผู้ป่วยทุกราย สมาคมโรคหัวใจ
และสมาคมโรคสมองของประเทศอเมริกา ก็ยังไม่ได้
แนะนำ�ให้ตรวจ Holter monitoring ในผู้ป่วยเหล่านี้
ทุกราย (คำ�แนะนำ�ระดับ II B)17 อย่างไรก็ตามถ้าเลือก
ตรวจเฉพาะกลุ่มที่มีความชุก (prevalence) ของ AF
สูงขึ้นอาจจะมีความเหมาะสม จากหลายการศึกษาพบ

AF มากขึน้ ในกลุม่ ผูส้ งู อายุ1, 9, 11, 12, 15, 18, 19 การศึกษาใน
ผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด เฉพาะกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่
65 ปี ขึ้ น ไปด้ ว ย Holter monitoring เป็ น เวลา
24 ชั่วโมง ก็พบ AF ได้มากขึ้นเช่นกัน โดยพบ AF ได้
6.9%20 การศึกษานี้หาความชุกของ AF ในผู้ป่วยโรค
สมองขาดเลือดเฉพาะกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป
ก็นา่ จะมีโอกาสที่จะพบ AF ได้มากขึ้น และถ้าพบความ
ชุกของ AF ในกลุ่มนี้มากพอ อาจนำ�ไปสู่การพิจารณา
ให้ผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่มีอายุตั้งแต่
70 ปีขึ้นไป และยังไม่ทราบสาเหตุหรือสงสัยว่ามีสาเหตุ
โรคสมองขาดเลือดที่เกิดจาก AF ให้ได้รับการตรวจ
Holter monitoring เพื่อหา AF

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ หาความชุ ก ของ AF ที่ ต รวจพบได้
ด้วย Holter monitoring ในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด
(acute ischemic stroke) อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป
ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลและเป็นผู้ป่วยที่ไม่รับ
การวินิจฉัย AF ขณะนอนโรงพยาบาล
2. คำ�นวณค่าใช้จ่ายในการค้นหา AF ด้วย
เครื่ อ ง Holter monitoring ในผู้ ป่ ว ยโรคสมอง
ขาดเลือดที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป
3. หาปั จ จั ย ที่ เ พิ่ ม โอกาสตรวจพบโรค AF
ในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป

วิธีวิจัย

เป็ น การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนา (descriptive
study) ในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้น
ไป ทีร่ บั การรักษาในโรงพยาบาลตรัง ผูป้ ว่ ยจะได้รบั การ
วินิจฉัยและรักษาโรคโดยอายุรแพทย์โรคระบบประสาท
และสมอง (neurologist) นิยามโรคสมองขาดเลือด
คือความผิดปกติของระบบประสาทแบบเฉพาะที่ ที่
เกิ ด จากการขาดเลื อ ดไปเลี้ ย งสมอง ไขสั น หลั ง หรื อ
จอประสาทตา (An episode of neurological
dysfunction caused by focal cerebral, spinal, or
retinal infarction)21 ผู้ป่วยทุกรายได้รับการตรวจคลื่น
ไฟฟ้าหัวใจ (electrocardiogram; ECG) เอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สมอง (brain computer tomography)
และรับการตรวจ Holter monitoring เป็นเวลานาน
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24-48 ชั่วโมง โดยใช้เครื่อง Holter monitoring
บริ ษั ท Phillip รุ่ น Dig Trak XT และ Custo
Flash 510 การอ่านผลทุกราย จะทำ�โดยอายุรแพทย์
โรคหัวใจที่ทำ�การวิจัย (เนื่องจากมีข้อจำ�กัดของจำ�นวน
อายุ ร แพทย์ โรคหั ว ใจที่ มี ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาล
ตรังในระหว่างการดำ�เนินงานวิจัย) ผู้ป่วยที่ได้รับการ
วิ นิ จ ฉั ย ว่ า มี AF จะต้ อ งมี ค ลื่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจตรงตาม
คำ�จำ�กัดความของสมาคมโรคหัวใจยุโรป คือมี RR
interval ที่ไม่สม่ำ�เสมอ ไม่เห็น P wave ที่ชัดเจน
โดย ECG ที่เข้าได้กับ AF มีอย่างน้อย 1 ครั้ง ที่นาน
กว่า 30 วินาที1 ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive
statistics) ในการดูปัจจัยพื้นฐานของผู้ป่วย (baseline
characteristic) การเปรียบเทียบปัจจัยที่เพิ่มโอกาส
พบ AF จะใช้ chi square test หรือ Fisher exact
probability test ขึ้นอยู่กับผลข้อมูล
การคำ � นวณหาค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมดเฉพาะค่ า
Holter monitoring ที่ต้องใช้ทั้งหมด ต่อการตรวจพบ
AF 1 ราย ทำ�โดยการนำ�จำ�นวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ต้องได้
รับการตรวจ Holter monitoring ต่อการตรวจพบ AF
1 ราย (number needed to screen; NNS) คูณกับ
ราคาค่าตรวจต่อรายของ Holter monitoring โดยที่
ราคาค่าตรวจ Holter monitoring ในการศึกษานี้จะ
อิงตามราคาของโรงพยาบาลตรังคือ 2,000 บาท/ราย
โดยที่ค่า NNS คำ�นวณจาก 1 หารด้วยความชุก

เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มศึกษา

1. ผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด (acute ischemic
stroke) ทุ ก รายอายุ ตั้ ง แต่ 70 ปี ขึ้ น ไปที่ รั ก ษาใน
โรงพยาบาลตรัง
2. ผู้ป่วยสามารถรับการตรวจด้วย Holter
monitoring ได้
3. มี Holter monitoring พร้อมใช้ในขณะ
ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล

เกณฑ์การคัดออก

1. สภาพร่างกายผู้ป่วยไม่สามารถรับการตรวจ
ด้วย Holter monitoring ได้
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2. มีประวัติโรค AF, intracardiac thrombus,
valvular heart disease, congenital heart disease
หรือ carotid stenosis มาก่อน
3. ตรวจพบ AF ในขณะนอนโรงพยาบาลด้วย
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) หรือโดย telemetry
(ในกรณีผู้ป่วยอยู่ใน stroke unit)
4. รับการตรวจ Holter monitoring ได้น้อย
กว่า 24 ชั่วโมง
5. ไม่มีเครื่อง Holter monitoring พร้อมใช้
ในระหว่างที่ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล
6. อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง เปลี่ยน
วินิจฉัยจากโรคสมองขาดเลือดเป็นโรคอื่น

ข้อพิจารณาทางจริยธรรม

การศึกษานี้ เป็นการค้นหา AF ด้วย Holter
monitoring ในผู้ป่วยที่เข้ามารักษาโรคสมองขาดเลือด
ในโรงพยาบาล เป็ น การตรวจชนิ ด non-invasive
จึ ง ไม่ มี อั น ตรายใดๆ กั บ ผู้ ป่ ว ย ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
แผนการรักษาโรคสมองขาดเลือดตามปกติของแพทย์
ผู้ ทำ � การรั ก ษา ถ้ า ตรวจพบ AF ในผู้ ป่ ว ยเหล่ า นี้
จะนำ�ไปสู่การป้องกันการเกิดโรคสมองขาดเลือดซ้ำ�
ด้ ว ยยาต้ า นการแข็ ง ตั ว ของเลื อ ด (anticoagulant)
เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเอง ทั้งนี้ได้รับคำ�ยินยอมจาก
ผู้ ป่ ว ยและ/หรื อ ญาติ แ ล้ ว และผ่ า นความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์ของ
โรงพยาบาลตรังแล้ว

ผลการวิจัย

เก็ บ ข้ อ มู ล เริ่ ม จาก 10 มิ ถุ น ายน 2557 ถึ ง
4 ตุลาคม 2562 ผู้ป่วยรวม 139 คน เป็นเพศหญิง
มากกว่ า เพศชาย โดยเพศหญิ ง ทั้ ง หมด 81 คน
(58.27%) และเพศชาย 58 คน (41.73%) อายุเฉลี่ย
80.25 ปี ระยะเวลาติดตามด้วย Holter monitoring
นานเฉลี่ย 44.03 นาที ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค
สมองขาดเลือดที่พบได้มากที่สุดคือโรคความดันโลหิต
สูง (61.15%) ส่วนปัจจัยอื่นได้แก่ ไขมันสูง (35.25%)
สูบบุหรี่ (26.62%) มีประวัติเคยเป็นโรคสมองขาดเลือด
มาก่อน (20.14%) และเบาหวาน (15.83%) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1. ลักษณะทัว่ ไปของผูป้ ว่ ยโรคสมองขาดเลือดทีไ่ ด้รบั การติด Holter monitoring
ข้อมูล

จำ�นวน (%)

เพศ
- ชาย
- หญิง
อายุ (เฉลี่ย 80.25 ปี)
- 70-75 ปี
- 76-80 ปี
- มากกว่า 80 ปี
Onset ของการเกิดโรคสมองขาดเลือด
- Onset เฉลี่ย
- Onset < 4.5 ชั่วโมง
ได้รับยา rt-PA
ชีพจร > 100/นาที
Systolic pressure ≥ 140 mmHg
Diastolic pressure ≥ 90 mmHg
ดื่มเหล้า
สูบบุหรี่
เบาหวาน
ความดันสูง
ไขมันสูง
เส้นเลือดหัวใจตีบ
โรคหลอดเลือดส่วนปลายตีบ
ประวัติโรคเส้นเลือดสมองมาก่อน
- โรคสมองขาดเลือด
- เส้นเลือดสมองแตก
CHA₂DS₂-VASc score เฉลี่ย

58 (41.73%)
81 (58.27%)
45 (32.37%)
40 (28.78%)
54 (38.85%)
18.88 ชั่วโมง
72 (51.80%)
18 (12.95%)
8 (5.76%)
91 (65.47%)
37 (26.62%)
15 (10.79%)
37 (26.62%)
22 (15.83%)
85 (61.15%)
49 (35.25%)
9 (6.74%)
0
30 (21.58%)
28 (20.14%)
2 (1.44%)
5.1

คำ�ย่อ: rtPA = reversed tissue plasminogen activator
CHA2DS2-VASc = Congestive heart failure, Hypertension, Age >75 years, Diabetes mellitus, Stroke,
Vascular disease, Age 65 - 74 years, Sex category (female)
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ผลการตรวจด้ ว ย Holter monitoring
สามารถตรวจพบ AF ในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด
ได้รวม 13 ราย (9.35%, NNS=10.69) โดยผู้ป่วย
12 ราย (92.31%) พบ AF ได้ภายใน 24 ชั่วโมงแรก
นับจากเริ่มติดตามด้วย Holter monitoring มีเพียง
1 รายที่พบ AF หลังจาก 24 ชั่วโมง เวลาเฉลี่ยที่เริ่ม
พบ AF คือ 8.15 ชั่วโมง กลุ่มย่อยผู้ป่วยที่สามารถ
พบ AF สูงขึ้นคือ เพศหญิง โดยพบ AF ในผู้ป่วย
เพศหญิง จำ�นวน 11 ราย จากผู้ป่วยเพศหญิงทั้งหมด

81 ราย (13.58%) ส่วนผู้ป่วยเพศชายพบ AF 2 ราย
จากผู้ป่วยเพศชายทั้งหมด 58 ราย (3.45%) โอกาสพบ
AF ในผู้ป่วยเพศหญิงมากว่าเพศชายอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (odds ratio=5.405, p=0.015) และผู้ป่วยที่
มีอายุมากกว่า 80 ปีมีโอกาสพบ AF เพิ่มเป็น 14.81%
แต่ ไ ม่ พ บความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ
(p value =1.808) นอกจากนี้ผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง
ยังพบ AF ได้สูงขึ้นเล็กน้อย (4.08%) แต่มีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (odds ratio=0.237, p=0.043) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2. ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตรวจพบ AF ด้วย Holter monitoring ในผูป้ ว่ ย ischemic stroke ทีม่ อี ายุมากกว่า
70 ปีขน้ึ ไป ก
ปัจจัย

ไม่พบ AF (n=126) พบ AF (n=13)
เพศหญิง
70
11
ชีพจร > 100 /นาที (แรกรับ)
8
0
Systolic pressure ≥ 140
81
10
mmHg (แรกรับ)
Diastolic pressure ≥ 90
35
2
mmHg (แรกรับ)
โรคความดันโลหิตสูง
77
8
โรคเบาหวาน
21
1
โรคไขมันสูง
47
2
โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
8
1
สูบบุหรี่
31
1
ดื่มเหล้า
15
0
เคยเป็นโรคสมองขาดเลือด
25
3
อายุ (เฉลี่ย80.25ปี)
- 70-75ปี
41
4
- 76-80ปี
39
1
- มากกว่า 80 ปี
46
8
ก

วิเคราะห์ด้วยวิธี Binary logistic regression
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P-value
0.015
0.821
0.182

Odds ratio
5.405
0
2.408

0.768

0.289

0.999
0.257
0.043
0.917
0.366
0.992
0.722
0.618

1.807
0.365
0.237
1.837
1.900
0
1.894
1.808

ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมดเฉพาะค่ า ตรวจ Holter
monitoring ในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดอายุตั้งแต่
70 ปีขึ้นไป ต่อการพบ AF 1 ราย โดยคำ�นวณจาก
ค่ า NNS และราคาของ Holter monitoring ใน
กรณีตรวจ Holter monitoring ในผู้ป่วยโรคสมอง
ขาดเลื อ ดทุ ก รายที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 70 ปี ขึ้ น ไป เพื่ อ
หา AF จะต้องตรวจ Holter monitoring ไปรวม
10.69 ราย (NNS=10.69) จึ ง จะพบ AF 1 ราย

ค่าใช้จ่ายเฉพาะ Holter monitor ต่อการพบ AF
1 ราย รวม 21,380 บาท (ราคา Holter monitoring
ต่ อ ราย = 2,000 บาท) แต่ ถ้ า เลื อ กทำ � เฉพาะกลุ่ ม
ผู้ป่วยเพศหญิงซึ่งพบ AFได้ 13.58% (NNS=7.36)
ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมดเฉพาะค่ า Holter monitoring
ของผู้ ป่ ว ยเพศหญิ ง จะลดเหลื อ เพี ย ง14,720 บาท
ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3. แสดงค่าใช้จา่ ยเฉพาะค่า Holter monitoring ทัง้ หมดทีต่ อ้ งใช้ตอ่ การตรวจพบ AF 1 ราย
แยกตามเพศผูป้ ว่ ย
ผู้ป่วย
รวมทุกเพศ
เพศชาย
เพศหญิง

ความชุก AF(%)
9.35%
3.45%
13.58%

NNS
10.69
28.94
7.36

ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการค้นหา AF 1รายก
21,380 บาท
57,880 บาท
14,720 บาท

คำ�ย่อ : NNS = Number needed to screen
ก
คำ�นวณจาก NNSxราคา Holter monitoring (คิดราคา 2000 บาท/ราย)

อภิปราย

การศึกษานี้ใช้เวลานานเนื่องจากมีข้อจำ�กัด
ด้วยจำ�นวนเครือ่ ง Holter monitoring ของโรงพยาบาล
ตรังในระหว่างการดำ�เนินการวิจัยมีจำ�นวนน้อย
โรคสมองขาดเลือด มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง
มี ผ ลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ ป่ ว ย สิ้ น เปลื อ ง
ค่าใช้จ่ายทั้งในการรักษา การดูแลในกรณีเป็นผู้ป่วย
ติดเตียงและการสูญเสียรายได้ของญาติที่ต้องหยุดงาน
เพื่อดูแลผู้ป่วย จากการศึกษาของ Sribundit N และ
คณะพบว่า ค่าใช้จ่ายเฉพาะค่ารักษาในโรงพยาบาล
สูงถึง 42,400 บาทต่อราย22 การค้นหา AF ในผู้ป่วย
เหล่ า นี้ จึ ง มี ค วามสำ � คั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการป้ อ งกั น
การเกิดโรคสมองขาดเลือดซ้ำ�
ผู้ป่วยในการศึกษานี้ อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยง
ของการเกิดโรคสมองขาดเลือดซ้ำ�ได้สูง เนื่องจากมัก
จะมีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคขาดเลือดอยู่มาก เช่น
ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, ไขมันสูง, สูบบุหรี่ และ
ผู้ป่วยในการศึกษานี้ มีค่า CHA₂DS₂-VASc score
สูงเฉลี่ย 5.1 ในรายที่มี AF จะมีโอกาสเกิดโรคสมอง
ขาดเลือดซ้ำ�ได้ถึง 6.7% ต่อปี26

ผลการตรวจด้วย Holter monitoring ใน
ผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ใน
การศึกษานี้ พบ AF ได้มากถึง 9.35% เมื่อเทียบกับ
ผลการตรวจ Holter monitoring ในผู้ ป่ ว ย
โรคสมองขาดเลือดในทุกกลุ่มอายุ ที่พบ AF ได้เพียง
2-6.4% 5, 6, 8, 10, 13, 15 สอดคล้ อ งกั บ หลายการศึ ก ษา
ที่ พ บ AF ในกลุ่ ม ประชากรทั่ ว ไป เพิ่ ม ตามอายุ
ที่มากขึ้น1, 9, 11, 12, 15, 18, 19
สามารถพบ AF ด้วย Holter monitoring
ในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
(เพศหญิง 13.58% เพศชาย 3.45%) ซึ่งขัดแย้งกับ
ข้ อ มู ล อื่ น ในประชากรทั่ ว ไปที่ พ บ AF ในเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง1
การตรวจ Holter monitoring จะพบ
AF ได้ สู ง สุ ด ภายใน 24 ชั่ ว โมงแรก โดยพบได้ ถึ ง
92.31% ของการตรวจพบ AF ทั้ ง หมด การตรวจ
Holter monitoring ในเวลาที่นานขึ้น ก็มีโอกาสพบ
AF มากขึ้น ถึงแม้จะพบได้น้อยกว่าใน 24 ชั่วโมง
แรกก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Kishore
A และคณะ25 ที่พบว่าโอกาสพบ AF ด้วย Holter
monitoring เพิ่มขึ้น 2-4% ทุก 24 ชั่วโมงของการ
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ติ ด ตามการทำ � งานของหั ว ใจที่ น านขึ้ น ดั ง นั้ น หาก
โรงพยาบาลที่มี Holter monitor รุ่นที่มีความสามารถ
ในการติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
หรือมีข้อจำ�กัดด้านจำ�นวนเครื่อง Holter monitoring
ที่มีใช้ในโรงพยาบาล การตรวจ Holter monitoring
เพียง 24 ชั่วโมง ก็ยังมีประโยชน์
เมือ่ คำ�นวณค่าใช้จา่ ยของ Holter monitoring
ต่ อ การตรวจพบ AF 1 ราย ในผู้ ป่ ว ยโรคสมอง
ขาดเลือดอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป จะมีค่าใช้จ่ายรวม
เป็นเงิน 21,380 บาท แต่ถ้าเลือกตรวจเฉพาะกลุ่ม
ที่มีโอกาสพบ AF ได้สูงขึ้นอีก เช่น ในกลุ่มผู้ป่วย
เพศหญิ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ ใช้ ค้ น หา AF ด้ ว ย Holter
monitoring ต่อการตรวจพบ AF 1 ราย ลดเหลือ
เพียง 14,720 บาท จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการค้นหา
AF ด้วย Holter monitoring ต่ำ�กว่าค่าใช้จ่ายในการ
รักษาโรคสมองขาดเลือดเป็นอย่างมาก ดังนั้นสมควร
พิ จ ารณาให้ ผู้ ป่ ว ยโรคสมองขาดเลื อ ดที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่
70 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยเพศหญิงให้ได้
รับการตรวจหา AF ด้วย Holter monitoring เพื่อจะ
ได้รับการป้องกันไม่ให้เกิดโรคสมองขาดเลือดซ้ำ�
การเลือกตรวจ Holter monitoring เฉพาะ
กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยโรคสมองขาดเลื อ ดที่ มี โ อกาสพบ AF
ได้ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการค้ น หา AF ต่ อ
รายด้วย Holter monitoring ลดลง นอกจากการ
เลื อ กกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ เช่ น ในการศึ ก ษานี้ แ ล้ ว การ
เลื อ กกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยที่ มี ลั ก ษณะทางคลิ นิ ก เข้ า ได้ กั บ โรค
สมองขาดเลือดที่มีสาเหตุจากโรคหัวใจ เช่น กลุ่มผู้ป่วย
ที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ข องระบบประสาทเกิ ด ขึ้ น มากและ
ทันที (sudden onset to maximum deficit)23 มีการ
ขาดเลือดของสมองหลายๆ ตำ�แหน่ง24 หรือมีความเสีย่ ง
ในการเกิดโรคสมองขาดเลือดที่มีสาเหตุจากโรคหัวใจ
เช่น recent myocardial infarction, mechanical
prosthetic valve, dilated cardiomyopathy หรือ
rheumatic mitral stenosis23 ให้ได้รับการตรวจหา
AF ด้วย Holter monitoring ในผู้ป่วยเหล่านี้ ก็น่าจะ
เพิ่มโอกาสพบ AF ได้เช่นกัน25
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ข้อจำ�กัดในการศึกษานี้ คือ

1. ระยะเวลาในการติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
(monitor time) ของ Holter monitoring ใน
การศึ ก ษาอาจไม่ น านมากเนื่ อ งจากเครื่ อ ง Holter
monitoring ที่มีอยู่ในโรงพยาบาลตรังในขณะที่ทำ�
วิจยั มีความสามารถติดตามการทำ�งานของหัวใจได้นาน
ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ซึ่งขณะปัจจุบัน สามารถติดตามได้
นานถึง 7 วัน หรือมากกว่า การที่ติดตามได้นานขึ้น
น่าจะเพิ่มโอกาสพบ AF ได้มากขึ้น
2. การศึกษานี้ไม่ได้ตัดผู้ป่วย lacunar stroke
ซึ่งสาเหตุของ lacunar stroke อาจไม่ได้เกิดจาก AF
3. เป็ น การศึ ก ษาในโรงพยาบาลเดี ย ว
อาจไม่ใช่เป็นตัวแทนของผู้ป่วยทั้งหมด
4. ไม่ได้มีผลการตรวจ echocardiography
5. การอ่านผล Holter monitoring ทำ�โดย
อายุรแพทย์โรคหัวใจผู้ทำ�วิจัยอาจมีความอคติ (bias)
ในการแปลผล

บทสรุป

ผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด เฉพาะกลุ่มผู้ป่วย
ที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วย
เพศหญิง ที่มารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคสมองขาด
เลือด มีโอกาสตรวจพบ AF ด้วย Holter monitoring สูง
ดั ง นั้ น ผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม นี้ ควรได้ รั บ พิ จ ารณาให้ ไ ด้ รั บ การ
ตรวจหา AF ด้วย Holter monitoring เพื่อจะได้
ป้องกันการเกิดโรคสมองขาดเลือดซ้ำ�ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ นางสาว ฐิตาพร ทองรอด ผู้ช่วย
นักวิจัยศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาคลินิกโรงพยาบาลตรัง
ที่ให้คำ�แนะนำ�และคำ�นวณค่าทางสถิติ

องค์ความรู้ใหม่

การตรวจหา AF ด้วย Holter monitoring
ในผู้ ป่ ว ยโรคสมองขาดเลื อ ด โดยเลื อ กตรวจใน
กลุ่ ม ที่ มี โ อกาสพบ AF ได้ สู ง ขึ้ น เช่ น กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยที่
มี อ ายุ 70 ปี ขึ้ น ไป โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู้ ป่ ว ยเพศ
หญิ ง จะทำ � ให้ ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ อ การตรวจพบ AF ด้ ว ย
Holter monitoring ต่ำ�ลง นอกจากการตรวจหา AF
ด้ ว ยHolter monitoring แล้ว ยังมีอุป กรณ์อื่น ที่
สามารถตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้นานกว่าและมีโอกาส
พบ AF ได้มากกว่า เช่น Implantable loop recorder
แต่ มี ข้ อ จำ � กั ด คื อ เป็ น อุ ป กรณ์ ต้ อ งผ่ า ตั ด ฝั ง เครื่ อ ง
ในตัวผู้ป่วย และในประเทศไทยมีใช้เฉพาะโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ ห รื อ ระดั บ โรงพยาบาลของมหาวิ ท ยาลั ย
เท่านั้น ทำ�ให้การเข้าถึงอุปกรณ์นี้ได้น้อยกว่า Holter
monitoring ที่มีใช้กันแพร่หลายมากกว่า ในอนาคต
การหาวิธีใหม่ๆ ในการค้นหา AF ในผู้ป่วยโรคสมอง
ขาดเลื อ ด ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ที่ ส ามารถตรวจคลื่ น ไฟฟ้ า
หัวใจต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลาทีน่ านขึน้ และถึงได้งา่ ย เช่น
นาฬิกาอัจฉริยะ (smart watch) หรือ smartphone ที่
มีความสามารถในการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ อาจจะ
มีการศึกษาเพิ่มเติม1
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Use of Transcranial Doppler ultrasound as Confirmatory
Test in Brain death
Assist.Prof. Supharat Winitprichagul, MD*
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Abstract
A diagnosis of brain death requires a strict clinical diagnosis and methods: an apnea
test for the absence of chest and abdominal movements when the respirator has stopped.
However, in case where apnea test is not available, an ancillary test may be used to help
assess brain cell activity or to determine the absence of blood flow to the brain (cerebral
circulatory arrest: CCA) for the diagnosis of brain death.
Transcranial Doppler Ultrasound (TCD) can be used to confirm CCA whiles transmits
high-frequency waves to detect the flow of blood in the arteries and interprets the changed
pattern of Doppler spectral waveform in each phase correlate with intracranial pressure
(ICP) increases.
The advantages of TCD as a safe tool and there is no risk of using contrast agent. TCD
can be done at the bedside and can repeat studies for follow-up. Limited TCD, as the patient’s
skull must be intact. And may not be examined in patients with thick temporal skull (poor
temporal window), etc. TCD should be examined and interpreted by a well-trained person.
Keywords: Brain death, apnea test, Transcranial Doppler ultrasound (TCD), Doppler spectral
waveform (J Thai Stroke Soc. 2021;20(1):15-24)
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การใช้ Transcranial Doppler ultrasound เพื่อช่วยยืนยัน
ภาวะสมองตาย
ผศ.พญ.สุภารัตน์ วินิจปรีชากุล*

*หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร 10300 ประเทศไทย

บทคัดย่อ
การวินิจฉัยสมองตาย (Brain death) จะต้องใช้หลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยทางคลินิกอย่างเคร่งครัด
และทำ�การทดสอบการไม่หายใจ (apnea test) ว่าไม่มกี ารเคลือ่ นไหวของทรวงอกและหน้าท้อง เมือ่ หยุดเครือ่ ง
ช่วยหายใจ แต่ในกรณีที่ไม่สามารถทดสอบ apnea test ได้ จะมีการใช้การตรวจเพิ่มเติม (ancillary test)
ช่วยการประเมินการทำ�งานของเซลล์สมองหรือช่วยตรวจยืนยันว่าไม่มีเลือดไหลเวียนเข้าสู่สมอง (cerebral
circulatory arrest : CCA) เพื่อประกอบการวินิจฉัยสมองตาย
Transcranial Doppler ultrasound (TCD) สามารถเป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยตรวจยืนยันภาวะ CCA โดยส่ง
คลื่นเสียงความถี่สูงไปตรวจจับการไหลเวียนของเลือด (flow) ในหลอดเลือดแดง และใช้การแปลผลรูปแบบ
ของสัญญาณคลื่นเสียงดอปเพลอร์ (pattern of Doppler spectral waveform) ที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป
ในแต่ละช่วงเวลาที่ความดันในกะโหลกศีรษะ (ICP) เพิ่มขึ้น
ข้อดีของTCD เช่น เป็นเครื่องมือที่ปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงในการฉีดสารทึบแสง สามารถทำ�ข้างเตียง
ผู้ป่วย ทำ�ซ้ำ�และติดตามได้ ส่วนข้อจำ�กัด เช่น ผู้ป่วยต้องมีกะโหลกศีรษะที่ปกติ และไม่สามารถตรวจได้
ในผู้ป่วยที่มีกะโหลกศีรษะส่วนขมับหนา (poor temporal window) เป็นต้น อีกทั้งต้องทำ�การตรวจ
และแปลผลโดยผู้ที่ได้รับการฝึกฝนการใช้เครื่องนี้มาโดยเฉพาะ
คำ�สำ�คัญ: สมองตาย, การทดสอบการไม่หายใจ, การตรวจการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดสมองด้วย
คลื่นเสียงความถี่สูง, รูปคลื่นเสียงดอปเพลอร์ (J Thai Stroke Soc. 2021;20(1):15-24)
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ภาวะสมองตาย (Brain death) คือภาวะที่สูญ
เสียการทำ�งานของสมองแบบถาวร ไม่มีเลือดไหลเวียน
เข้าสู่สมอง อันเกิดจากเมื่อสมองได้รับความเสียหาย
จากสาเหตุ ต่า งๆทำ�ให้มีการเพิ่มขึ้นของความดันใน
กะโหลกศีรษะ (increased intracranial pressure ;
ICP) ส่งผลให้มีการลดลงของเลือดที่เข้าสู่สมองตาม
มา และนำ�ไปสู่ภาวะไม่มีการไหลเวียนเลือดของสมอง
(cerebral circulatory arrest: CCA) ในที่สุด
การวิ นิ จ ฉั ย สมองตาย (Brain death) ใช้
หลั ก เกณฑ์ วิ นิ จ ฉั ย ทางคลิ นิ ก 1, 2, 3 ในประเทศไทย
แพทยสภาได้ กำ � หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารวิ นิ จ ฉั ย
สมองตายออกเป็นประกาศแพทยสภาที่ 7/2554 ผู้ป่วย
มีสภาวะและเงื่อนไขดังต่อไปนี้1
1. ผู้ ป่ ว ยต้ อ งไม่ รู้ สึ ก ตั ว และไม่ ห ายใจโดยมี
ข้อวินิจฉัยถึงสาเหตุ ให้รู้แน่ชัดว่าสภาวะของผู้ป่วยนี้
เกิดขึ้นจากการที่สมองเสียหายโดยไม่มีหนทางเยียวยา
ได้ (irremediable and irreversible structural brain
damage) และ
2. การไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจนี้ไม่ได้เกิดจาก
ก. พิ ษ ยา (drug intoxication) เช่ น
ยาเสพติด, ยานอนหลับ, ยาคลายกล้ามเนื้อ, สารพิษ
ที่มีผลให้กล้ามเนื้อไม่ทำ�งาน
ข. ภาวะอุ ณ หภู มิ ใ นร่ า งกายต่ำ � รุ น แรง
(น้อยกว่า 32 องศาเซลเซียส)
ค. ภาวะผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อและ
เมตาโบลิก (endocrine and metabolic disturbances)
ง. ภาวะช็อก (shock) ยกเว้นที่เกิดจาก
การสูญเสียหน้าที่ของระบบประสาทที่ควบคุมการเต้น
ของหัวใจและการหดตัวของหลอดเลือด (neurogenic
shock)
3. เมื่ อ ผู้ ป่ ว ยอยู่ ใ นสภาวะครบตามเงื่ อ นไข
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อยืนยันการวินิจฉัยสมองตาย
ให้ตรวจร่างกายตามเกณฑ์ ดังนี้
3.1) ตรวจไม่พบการเคลื่อนไหวใดๆ ได้เอง
ยกเว้นการเคลื่อนไหวที่เกิดจากรีเฟลกซ์ของไขสันหลัง
(spinal reflex)
3.2) ตรวจไม่ พ บรี เ ฟลกซ์ ข องก้ า นสมอง
(absence of brainstem reflexes) การตรวจพบนี้
ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

4. ทดสอบการไม่หายใจ (apnea test) เป็น
บวก (positive) หมายความว่า ไม่มีการเคลื่อนไหว
ของทรวงอกและหน้าท้อง เมื่อหยุดเครื่องช่วยหายใจ
เป็ น เวลาอย่ า งน้ อ ย 10 นาที บ่ ง บอกถึ ง ก้ า นสมอง
สูญเสียหน้าที่โดยสิ้นเชิงและสมองตาย
เกณฑ์การวินจิ ฉัยของประเทศไทย การวินจิ ฉัย
สมองตายให้กระทำ�โดยองค์คณะของแพทย์ไม่น้อยกว่า
3 คน และต้องไม่ประกอบด้วยแพทย์ผู้ทำ�การผ่าตัด
ปลู ก ถ่ า ยอวั ย วะ หากมี ข้ อ สงสั ย ให้ ป รึ ก ษาแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท
เกณฑ์ ก ารวิ นิ จ ฉั ย สมองตายยั ง ได้ รั บ การ
รวบรวมใน The Journal of the American Medical
Association (JAMA) ปี 2020 3 ในลั ก ษณะที่
คล้ายกับเกณฑ์การวินิจฉัยของประเทศไทย คือ การ
ตรวจร่างกายทางคลินิกต้องแสดงถึงภาวะ coma ไม่
พบรีเฟลกซ์ของก้านสมอง (brainstem areflexia) และ
ไม่หายใจ (apnea) ดังนี้
1) there is no evidence of arousal or
awareness to maximal external stimulation,
including noxious visual, auditory, and tactile
stimulation
2) pupils are fixed in a midsize or dilated
position and are nonreactive to light
3) corneal, oculocephalic, and oculovestibular reflexes are absent
4) there is no facial movement to noxious
stimulation
5) the gag reflex is absent to bilateral
posterior pharyngeal stimulation
6) the cough reflex is absent to deep
tracheal suctioning
7) there is no brain-mediated motor
response to noxious stimulation of the limbs and
8) spontaneous respirations are not
observed when apnea test targets reach pH<7.30
and PaCO2 ≥ 60 mmHg.
แนวทางปฏิบัติในหลายประเทศ1, 4, 5 มีการใช้
การตรวจเพิ่มเติม (ancillary test) ช่วยในการวินิจฉัย
สมองตาย ในกรณีที่ไม่สามารถทดสอบการไม่หายใจ

J Thai Stroke Soc. Volume 20 (1), 2021 17

(apnea test) ได้ ห รื อ มี ข้ อ จำ � กั ด ที่ ทำ � ให้ ก ารตรวจ
ร่างกายทางคลินิกดังกล่าวข้างต้นไม่ครบถ้วน
การตรวจเพิ่มเติม (ancillary test) แบ่งได้เป็น3, 4
1) การประเมิ น การทำ � งานของเซลล์ ส มอง/
เซลล์ประสาทสมอง (electrophysiologic testing)
• การตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (electroencephalogram : EEG)
• การตรวจศักย์ไฟฟ้าจากระบบประสาท
(evoked potential)
2) การประเมินการไหลเวียนเลือดของสมอง
(brain blood flow studies) เพื่อยืนยันว่าไม่มีเลือด
ไหลเวียนเลือดเข้าสู่สมอง เช่น
• การฉี ด สี ห ลอดเลื อ ดสมอง (cerebral
angiogram)
• การถ่ า ยเอกซเรย์ ห ลอดเลื อ ดสมอง
(digital subtraction angiogram: DSA)
• การศึ ก ษาเลื อ ดไปสู่ ส มองด้ ว ยสาร
กัมมันตรังสี (nuclear scan)
• การตรวจการไหลเวี ย นเลื อ ดในหลอด
เลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Transcranial
Doppler ultrasound :TCD)
ในเครื่ อ งมื อ การตรวจเพิ่ ม เติ ม หลายหลาย
อย่ า งดั ง กล่ า ว โดยทั่ ว ไปจะนิ ย มใช้ ก ารตรวจ EEG
เพราะหาเครื่องมือตรวจ และใช้ผู้ชำ�นาญในการแปล
ผลการตรวจได้ง่ายกว่าวิธีอื่น และไม่มีความเสี่ยงใน
เรื่องการฉีดสารทึบแสงหรือสวนหลอดเลือดผู้ป่วย แต่
การตรวจจะมีข้อจำ�กัด คือ ไม่สามารถแปลผลในผู้ป่วย
ที่ได้กลุ่มยากล่อมประสาท (sedative drug) มาเป็น
ระยะเวลานานได้ ซึ่งมักจะพบการใช้ยากลุ่มนี้ในผู้ป่วย
วิกฤติอยู่แล้ว ในการตรวจผู้ป่วยกลุ่มนี้ การใช้ TCD
ตรวจจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม
ข้อดีของ TCD คือ
1. เป็นเครื่องมือที่ปลอดภัยไม่ทำ�ให้ผู้ป่วยได้
รับบาดเจ็บจากการตรวจ
2. ไม่มีความเสี่ยงในการฉีดสารทึบแสงทำ�ให้
สามารถรักษาการทำ�งานของอวัยวะไว้ได้
3. สามารถทำ�ข้างเตียงผูป้ ว่ ยได้ ไม่ตอ้ งเคลือ่ น
ย้ายผู้ป่วยจึงเหมาะสำ�หรับผู้ป่วยที่มีข้อจำ�กัดในการ
เคลื่อนย้าย
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4. ทำ � การตรวจติ ด ตามหรื อ ทำ � ซ้ำ � ได้ และ
สามารถทำ�การตรวจเพื่อยืนยัน CCA ได้ภายใน 2
ชั่วโมง หลังจากการตรวจทางคลินิกวินิจฉัยสมองตาย
แล้ว6, 7 ซึ่งมีประโยชน์ในกรณีของการบริจาคอวัยวะ
5. ค่าใช้จ่ายไม่สูงเมื่อเทียบกับวิธีการตรวจ
ทางหลอดเลือดอื่นๆ
ส่วนข้อจำ�กัดของการตรวจ TCD และการแปลผล
1. คลื่ น เสี ย งความถี่ สู ง ไม่ ส ามารถผ่ า น
กะโหลกศี ร ษะส่ ว นขมั บ ที่ ห นาของผู้ ป่ ว ยในบางราย
ได้ (poor temporal window) ซึ่งพบได้ประมาณ
10-20%4, 6 ในกรณีนี้อาจใช้การตรวจผ่านทางลูกตา
(ophthalmic approach) เพื่อตรวจการไหลเวียนเลือด
ของเส้นเลือด internal carotid artery (ICA) ส่วน
siphon เป็นตัวแทนในส่วนของ intracranial anterior
circulation8, 9
2. ผู้ป่วยต้องมีกะโหลกศีรษะที่ปกติ (intact
skull)10, 11 เพราะอาจเกิด false positive ได้จากการ
ที่มี ventricular drainage, large craniectomies,
skull fracture, skull defects จะมีผลต่อรูปคลื่นเสียง
ดอปเพลอร์ (Doppler spectral waveform) และ
สามารถทำ�ให้ยังมี diastolic flow ปรากฏอยู่ทั้งๆ ที่
ผู้ป่วยสมองตายแล้ว ในกรณีดังกล่าวอาจต้องใช้การ
ตรวจดู Doppler spectral waveform ที่เส้นเลือด
internal carotid artery ส่ ว นคอ (cervical
extracranial ICA) แทน
3. ผู้ ป่ ว ยที่ มี ส มองตายจากความเสี ย หาย
บริเวณก้านสมองอย่างเดียว TCD อาจจะยังตรวจจับ
การไหลเวียนของเลือดในสมองได้
4. การไหลเวี ย นของเลื อ ดอาจมี ผ ลกระทบ
ม า จ า ก ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ร ะ ดั บ p C O 2 ,
ความเข้ ม ข้ น เลื อ ด (Hct) หรื อ cardiac output
เช่ น ผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะหายใจเร็ ว รุ น แรง (severe
hyperventilation) จะทำ�ให้มีเส้นเลือดสมองหดตัว
(cerebral vasoconstriction) ส่งผลให้เกิดรูปแบบ
sonographic ที่เปลี่ยนแปลงไป และทำ�ให้ดูคล้ายกับ
Doppler spectral waveform ใน increase ICP ได้
และไม่ควรใช้การตรวจ TCD ในผู้ป่วยที่มีความดัน
โลหิตต่ำ� (hypotensive patient) หรือมีภาวะที่มีผลต่อ
cardiac output

5. ต้องทำ�การตรวจและแปลผลโดยผู้ที่ได้รับ
การฝึกฝนการใช้เครื่องมือนี้มาโดยเฉพาะ
ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงวิธีการใช้ TCD
เป็นเครื่องมือในการตรวจและการแปลผลรูปแบบของ
สัญญาณดอปเพลอร์ (pattern of Doppler signal) ที่
แสดงถึงภาวะไม่มกี ารไหลเวียนเลือดของสมอง (CCA)
เพื่อช่วยวินิจฉัยสมองตาย

Transcranial Doppler ultrasound (TCD)

มีการใช้ TCD ช่วยในการวินิจฉัย CCA มา
ตั้งแต่ปี 198712, 13 โดยพิจารณาการตรวจ TCD เมื่อ
การตรวจร่ า งกายทางคลิ นิ ก เข้ า ได้ ต ามเกณฑ์ ก าร
วินิจฉัยสมองตาย1, 4, 10, 11, 14 และไม่สามารถทดสอบการ
ไม่หายใจ (apnea test) ได้ จาก American Academy
of neurology ปี 2004 รายงาน sensitivity 91% ถึง
100% และ specificity 97% ถึง 100% เมื่อทำ�การ
ตรวจ TCD หลังจากการตรวจร่างกายเข้าได้กับสมอง
ตายแล้ว15
จากMeta-analysis ปี 2006 16 TCD มี
sensitivity 89% และ specificity 99% และ systemic
review and meta-analysis ปี 2016 มี sensitivity
90% และ specificity 98%17

วิธีการตรวจ4, 7, 12, 18, 19

ใช้เครื่องมือในการตรวจด้วยหัวตรวจ pulsedwaved Doppler ความถี่ 2 MHz ใช้ sample
volume ขั้นต่ำ� 10 mm. ส่งคลื่นเสียงความถี่สูงตรวจ
ผ่าน temporal window ทั้งสองข้าง ตรวจจับการ
ไหลเวียนของเลือด (flow) ในหลอดเลือดแดง แนะนำ�
ใช้ ก ารตรวจที่ บ ริ เวณส่ ว นกลางของส่ ว น M1 ของ
หลอดเลือดแดง middle cerebral artery (MCA) เพื่อ
ดูการไหลเวียนของ anterior circulation และส่วนต้น
ของหลอดเลือดแดง basilar artery (BA) เพื่อดูการ
ไหลเวียนของ posterior circulation แล้วส่งสัญญาณ
สะท้ อ นกลั บ มาปรากฏเป็ น รู ป คลื่ น เสี ย งดอปเพลอร์
(Doppler spectral waveform) หลายการศึกษา
ใช้ การตรวจที่ ICA, MCA, anterior cerebral
artery, vertebral artery (VA) และ BA ให้ผลลัพธ์
ที่แตกต่างกันไป20-23

การแปลผลการตรวจที่ ICA ควรพึงระวังและ
ควรทำ�ประกอบกับ intracranial examination เพราะ
ประมาณ 20% ของผู้ป่วย สามารถพบ anterograde
diastolic flow ใน Doppler spectral waveform ได้
ทั้งๆที่อยู่ในภาวะ CCA แล้ว ซึ่งอธิบายว่า flow ที่
ปรากฏเห็นใน ICA นั้น เกิดจากการ shunt ของเลือด
จาก ICA ไปสู่ external carotid system โดยที่ไม่ได้
ผ่านเข้าไปเลี้ยงในสมอง24 หรืออาจเป็นได้จากในผู้ป่วย
บางรายเกิดการหยุดของเลือดที่เข้าสู่สมองในระดับที่
สูงกว่า carotid bifurcation24 ดังนั้นการตรวจที่ BA
ประกอบด้วย จึงช่วยลดการแปลผลที่ผิดพลาดได้23, 25
อี ก ทั้ ง BA ยั ง เป็ น เส้ น เลื อ ดที่ ห ล่ อ เลี้ ย งก้ า นสมอง
โดยตรง และในการวินิจฉัยสมองตายก็ใช้การตรวจการ
ทำ�งานของก้านสมอง23

การแปลผล Doppler signal เพื่อยืนยันภาวะ
CCA4, 6, 10, 11

อาจแบ่ ง ลั ก ษณะรู ป คลื่ น เสี ย งดอปเพลอร์
(Doppler spectral waveform ) ได้เป็น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 Incresing pulsatility* of the
Doppler waveform
เมื่ อ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของ ICP จะแสดงให้ เ ห็ น
ลักษณะ incresing pulsatility ของ Doppler waveform
คือ end-diastolic velocity ต่�ำ ลงเรื่อยๆ จนเมื่อ ICP
เพิ่มขึ้นจนเท่ากับ แรงดันเลือดช่วง diastole (diastolic
blood pressure : DBP) ก็จะทำ�ให้ end-diastolic
velocity เท่ากับศูนย์ และเมือ่ ICP เพิม่ ขึน้ อีกแต่ยงั ไม่สงู
กว่า mean arterial pressure (MAP) จะมี retrograde
diastolic flow และยังปรากฏ anterograde diastolic
flow อยู่ซึ่งแสดงถึงว่ายังไม่เข้าสู่ภาวะ CCA ดังรูปที่ 1
*The pulsatility index (PI) is calculated by formula:
PI = ( peak systolic velocity – end diastolic
velocity) / mean velocity (reference values in
healthy subjects 0.86±0.15 in MCA)26
High PI สัมพันธ์กับ high ICP และ high PI ยังสัมพันธ์
กับภาวะอืน่ ๆ ทีม่ ี increase cerebrovascular resistance
ได้อีกด้วย เช่น cerebral vasospasm, cerebral small
vessel disease, chronic hypertension
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รูปที่ 1. รู ป วาด Doppler spectral waveform แสดง minimal retrograde diastolic flow และ
anterograde diastolic flow โดยจะเห็นว่าส่วนที่เหลือของรอบ cycle ยังแสดงการไหลเวียนของ diastolic flow
อย่างต่อเนื่องอยู่ (ยังมี anterograde diastolic flow) ซึ่งแสดงว่ายังไม่เข้าสู่ภาวะ CCA

ระยะที่ 2 Oscillating flow
เมื่อ ICP เพิ่มขึ้นจนสูงกว่า MAP แต่ยังไม่ถึง
แรงดันเลือดช่วง systole (systolic blood pressure :
SBP) Doppler spectral waveform จะปรากฏส่วน
ของ anterograde systolic flow และ retrograde
diastolic flow ในลักษณะแสดงการเคลื่อนไหวแบบ
สั่ น สะเทื อ นของเลื อ ดในเส้ น เลื อ ด (reverberating
movement/ reverberating flow) เมื่อ anterograde
flow และ retrograde flow ใกล้เคียงกัน (พื้นที่ใต้

envelope ของ positive และ negative deflection
ใกล้ เ คี ย งกั น ) จะแสดงถึ ง เลื อ ดที่ ไ หลเวี ย นสู่ ส มอง
หยุดลง Doppler spectral waveform แสดงลักษณะ
ของ oscillating flow หรือ reverberating flow
ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะภาพการตรวจทาง
เส้นเลือด (angiographic flow arrest) ของภาวะ
CCA27 ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2. รูปวาด Doppler spectral waveform แสดง oscillating flow

ระยะที่ 3 Systolic spikes
เมื่ อ ICP เพิ่ ม ขึ้ น จนถึ ง SBP Doppler
spectral waveform จะแสดงลักษณะของ early sharp
systolic spike pattern ซึ่งมีลักษณะ unilateral
velocity signal in early systole, systolic peak น้อย
กว่า 50 cm/sec, duration น้อยกว่า 200 msec12, 13
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และไม่มี flow signal เกิดขึ้นอีกในรอบ cardiac cycle
นั้นๆ ในการตรวจระยะนี้ควรตั้ง filter ให้อยู่ในระดับ
ต่ำ�สุด คือ 50 Hz เพื่อให้เห็น Doppler spectral
waveform ที่ชัดเจนดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับการ
วินิจฉัยภาวะ CCA ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3. รูปวาด Doppler spectral waveform แสดง sharp systolic spike

ระยะที่ 4 Lack of signal
เมื่อ ICP เพิ่มขึ้นจนมากกว่า SBP และเมื่อ
เวลาผ่านไปสัญญาณสะท้อนคลื่นเสียงความถี่สูงจาก
การตรวจการไหลเวียนของเลือดในเส้นเลือดก็จะหาย
ไป ข้อพึงระวังในการแปลผลในระยะนี้ คือ ถ้าตรวจ
ไม่ พ บสั ญ ญาณสะท้ อ นของคลื่ น เสี ย งความถี่ สู ง เลย
ตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มทำ�การตรวจ อาจเป็นจากปัญหา
การส่งสัญญาณ ultrasound ได้ เช่น ผู้ป่วยมีกะโหลก

ศีรษะส่วนขมับที่หนา ดังนั้นการแปลผลในระยะนี้จึง
ควรพิจารณาในรายที่ได้ทำ�การตรวจ TCD เพื่อช่วย
วินิจฉัย CCA ภายใต้ส ภาวะแวดล้อมเดียวกั นและ
ผู้ตรวจคนเดียวกัน มาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะ
สามารถเห็นความต่อเนื่องของ ICP ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ที่
ทำ�ให้ปรากฏ Doppler spectral waveform ต่างๆ
เปลี่ ย นแปลงเป็ น ระยะ จนท้ า ยที่ สุ ด คื อ ไม่ ป รากฏ
สัญญาณสะท้อนอีกเลย ดังรูปที่ 46, 28

รูปที่ 4. รูปวาดแสดงการเปลี่ยนแปลงของ Doppler spectral waveform pattern ที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
intracranial pressure (ICP) และส่งผลให้มีการลดลงของ cerebral perfusion pressure (CPP) ตามมา

ดัดแปลงจาก6, 28
- Lovrencic-Huzjan A. Transcranial Doppler as an Confirmatory Test in Brain Death. In: Randhawa
G, editor. Organ Donation and Transplantation - Public Policy and Clinical Perspectives: IntechOpen.
2012;267-84.
- Cardona P, Quesada H, Cano L, Campelacreu J, Escrig A, Mora P, et al. Oscillating transcranial
Doppler patterns of brain death associated with therapeutic maneuvers. In: Bartels E, Bartels S, Poppert H,
editor. New Trends in Neurosonology and Cerebral Hemodynamics: Perspectives in Medicine. 2012;21-4.
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แนะนำ � ให้ ทำ � การตรวจเส้ น เลื อ ด MCA
ทัง้ สองข้างและ BA เพือ่ หาลักษณะของ CCA pattern
(oscillating flow or systolic spikes) โดยทำ�การ
ตรวจห่างกัน 30 นาที เพือ่ ยืนยันว่าไม่มกี ารกลับมาของ
การไหลเวียนเลือดเข้าสูส่ มองแล้ว4, 10, 11
ควรตรวจติดตามการลดลงของการไหลเวียน
เลือดเป็นระยะจากที่เริ่มมีการไหลเวียนที่ลดลงจนไม่มี
flow signal เพราะการตรวจไม่พบ flow signal ตัง้ แต่
ที่ เริ่ ม ตรวจครั้ ง แรกอาจเป็ น ปั ญ หาของ ultrasonic
transmission ได้ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีน้ีอาจใช้การ
ตรวจ extracranial Doppler signal จาก common
carotid artery, ICA, VA ประกอบ แต่ก็ไม่สามารถ
ทดแทนข้อมูลจาก intracranial Doppler signal ได้อย่าง
สมบูรณ์
False positive เป็นได้จาก4, 6
• ผู้ป่วยที่มี skull defect, skull opening,
ventricular drainage, low BP
• ภาวะความดันกะโหลกศีรษะ (ICP) สูงขึ้น
เฉียบพลันจากเส้นเลือดโป่งพองในสมองแตก (bleeding
from aneurysm) จะทำ�ให้มี flow pattern คล้ายกลับ
CCA ได้ แต่ภาวะดังกล่าวจะเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่และจะ
มีการไหลเวียนของเลือดสู่สมองกลับมาอีกครั้งภายใน
30 นาที การตรวจร่างกายผู้ป่วยทางคลินิกก็จะยังไม่มี
ลักษณะเข้าได้กบั สมองตาย
• ผูป้ ว่ ยทีม่ ี distal ICA occlusion ทัง้ 2 ข้าง
ตรวจพบเป็น systolic spikes ทัง้ 2 ข้างได้ ซึง่ ในกรณีน้ี
จะต้องทำ�การตรวจที่ posterior circulation ประกอบด้วย
• Aortic insufficiency โดยเฉพาะ aortic
dissection ทำ�ให้เกิดปัญหาในการแปลผลจากลักษณะ
flow ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของ CCA, ICA และ BA
False negative เป็นได้จาก4, 6
พบ diastolic flow ใน intracranial ICA ได้
จากการตรวจทาง orbital window ในผู้ป่วยที่ตรวจ
ร่างกายทางคลินกิ เข้าเกณฑ์สมองตายแล้ว

สรุป

TCD สามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจยืนยัน
ว่าไม่มเี ลือดไหลเวียนเข้าสูส่ มอง (cerebral circulatory
arrest : CCA) โดยวิธสี ง่ คลืน่ เสียงความถีส่ งู ไปตรวจจับ
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การไหลเวียนของเลือด (flow) ในหลอดเลือดแดงและ
ใช้การแปลผลรูปแบบของสัญญาณคลื่นเสียงดอปเพลอร์
(pattern of Doppler spectral waveform) ทีม่ ลี กั ษณะ
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาที่ความดันในกะโหลก
ศีรษะ (ICP) เพิม่ ขึน้ TCD เป็นเครือ่ งมือทีม่ ี sensitivity
และ specificity สูง มีความปลอดภัย สามารถทำ�ข้าง
เตียงผูป้ ว่ ย ทำ�ซ้�ำ และติดตามได้ จึงเป็นหนึง่ ในเครือ่ งมือ
ที่มีประโยชน์ในการนำ�ไปประกอบการวินิจฉัยสมองตาย
โดยเฉพาะในกรณีทไ่ี ม่สามารถทำ�การตรวจการไม่หายใจ
(apnea test) ได้ โดยยังคงต้องใช้หลักเกณฑ์และวิธกี าร
วินจิ ฉัยทางคลินกิ อย่างเคร่งครัดในการวินจิ ฉัยสมองตาย
ดังได้กล่าวมาแล้ว
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Takayasu arteritis as a rare cause of ischemic stroke:
A case report and review literature
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Abstract
An 18-year-old female presented with sudden onset of transcortical motor aphasia for ten
hours. She had left carotid bruit with no pulse at the right brachial, radial and ulnar arteries.
Her blood pressure was different between arms. Magnetic resonance imaging/ angiography
showed acute infarction at left frontoparietal lobe and occlusion of left common carotid,
severe stenosis of brachiocephalic trunk, right subclavian, common carotid, and occlusion
of right cervical internal carotid, and vertebral artery without the involvement of thoracic
or abdominal aorta. Laboratory results reviewed elevated erythrocyte sedimentary rate and
C-reactive protein. Takayasu arteritis was diagnosed. She was treated with intravenous
methylprednisolone and methotrexate.
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รายงานผู้ป่วย: สาเหตุโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน
จากหลอดเลือดอักเสบทากายาสุ
นพ.ภัคพล กาญจนวิทยากุล*, นพ.ณัฐพล อุฬารศิลป์*, ศ.พญ.พรภัทร ธรรมสโรช*
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บทคัดย่อ
ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 18 ปี ญาติพามาโรงพยาบาลด้วยเรื่องพูดติดขัด พูดไม่ออก 10 ชั่วโมงก่อนมา
โรงพยาบาล ตรวจร่างกายพบ carotid bruit ด้านซ้าย คลำ�ชีพจรไม่ได้ที่หลอดเลือด brachial, radial
และ ulnar ด้านขวา วัดความดันโลหิตที่แขนทั้งสองข้างได้ไม่เท่ากัน ผลตรวจภาพเอ็มอาร์สมองและ
หลอดเลือดพบรอยโรคสมองตายที่สมองส่วน frontoparietal ด้านซ้าย หลอดเลือด common carotid
ด้านซ้ายอุดตัน หลอดเลือดแดง brachiocephalic trunk, subclavian, common carotid, internal
carotid ด้านขวาตีบมาก และหลอดเลือด internal carotid ส่วนคอด้านขวา และ vertebral ด้านขวา
อุดตัน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบระดับ erythrocyte sedimentary rate และ C-reactive protein สูง
ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Takayasu arteritis และได้รับการรักษาด้วยยา methylprednisolone
ทางหลอดเลือดดำ� และยา methotrexate
คำ�สำ�คัญ: หลอดเลือดแดงใหญ่อักเสบ, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยอายุน้อย
(J Thai Stroke Soc. 2021;20(1):25-34)
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รายงานผู้ป่วย

ผู้ป่วยหญิงไทยโสด อายุ 18 ปี เป็นนักศึกษา
ไม่ มี โ รคประจำ � ตั ว ญาติ พ ามาโรงพยาบาลด้ ว ย
พูดติดขัด พูดไม่ออก แต่เข้าใจคำ�พูด 1 วัน ก่อนมา
โรงพยาบาล
1 ปี ก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการก้มคอ แหงน
คอแล้วมีอาการหน้ามืด เวลาถือกระเป๋าด้วยแขนซ้าย
แล้วจะมีอาการปวดแขนซ้าย พักแล้วอาการดีขึ้น
10 ชั่วโมง ก่อนมาโรงพยาบาล มารดาผู้ป่วย
โทรศัพท์ไปคุยกับผู้ป่วย สังเกตว่า ผู้ป่วยพูดจาสับสน
พูดแต่คำ�ซ้ำ�ๆ เช่น คำ�ว่าโอเค ตอบคำ�ถามด้วยคำ�
เดิมๆ ญาติไปพบผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วยเดินได้ ทำ�ตามสั่ง
ได้แต่พูดจาสับสน นึกคำ�พูดไม่ออก ตอบคำ�ถามไม่ได้
อาการไม่ดีขึ้นจึงพามาโรงพยาบาล ปฏิเสธประวัติไข้
ปวดศีรษะ แขนขาอ่อนแรง ตามัว การมองเห็นผิดปกติ
ปวดกราม ปวดต้นคอ ได้ยินเสียงในหูผิดปกติ หรือนวด
บริเวณต้นคอ
ขณะรั บ เข้ า รั ก ษาที่ โรงพยาบาลในวั น ที่ 2
ผู้ป่วยมีอาการแขนขาด้านขวาอ่อนแรง

ผลการตรวจร่างกาย

Vital signs: BT 36.9c PR 98/min RR 20/
min. BP 94/55 mmHg (right arm) 122/64 mmHg
(left arm), 128/54 mmHg (right leg) 116/61 mmHg
(left leg)
Cardiovascular system: PMI at 5th
ICS MCL, no heave, no thrill, normal S1S2, no
murmur, right brachial, radial and ulnar arteries
pulse cannot be palpated, left carotid bruit, no
abdominal bruit.
Neurological examination: Alert, full
range of eye movement, no facial palsy, no
dysarthria, non-fluent speech, normal repetition
and comprehension, word finding difficulty,
anomia, no neglect, no agraphia, no acalculia,
normal muscle tone and power, normal cerebellar
signs.
CT Brain non-contrast: (รูปที่ 1) พบ
Acute infarction at left frontal area and dense
left middle cerebral artery sign.

รูปที่ 1. แสดง acute infarction at left frontal area (A) and dense left MCA sign (B)
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ในผู้ ป่ ว ยรายนี้ อาการทางคลิ นิ ก เข้ า ได้ กั บ
transcortical motor aphasia อาการเป็นขึ้นมาทันที
และ CT brain เห็นลักษณะเข้าได้กับโรคหลอดเลือด
สมอง ขณะเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วย
มี อ าการแขนขาข้ า งขวาอ่ อ นแรงมากขึ้ น ทำ � ตามสั่ ง
ได้ เข้าใจภาษา แต่พูดไม่ได้ ตรวจร่างกายพบ mute,
gaze preference to the left, right homonymous
hemianopia, motor aphasia, right facial palsy
(upper motor neuron lesion) และright side
weakness (grade 1/5) จึ ง ส่ ง ตรวจ magnetic
resonance imaging/ angiography (MRI/MRA
brain) (รูปที่ 2) พบ Acute to subacute infarction
at left frontoparietal lobes, left insular cortex, left

basal ganglia, left external capsule and anterior
limb of left internal capsule. Long segmental
severe narrowing along brachiocephalic trunk,
right subclavian artery, and right internal carotid
artery (ICA). Non-visualized proximal part of
left common carotid artery (CCA), right cervical
ICA, right proximal vertebral artery. Severe
narrowing at proximal left middle cerebral
artery (M1 segment), focal severe stenosis at
left anterior cerebral artery (A3 segment), and
along lacerum, cavernous and clinoid parts of
right ICA.

รูปที่ 2. A, B) MRI brain: Diffusion-weighted imaging (DWI) showed acute infarction at left
frontoparietal lobes, left insular cortex, left basal ganglia, left external capsule and anterior limb of
left internal capsule, C-F) MRA brain: Long segmental severe narrowing along brachiocephalic trunk,
right subclavian artery, and right internal carotid artery (ICA). Non-visualized proximal part of left
common carotid artery (CCA), right cervical ICA, right proximal vertebral artery. Severe narrowing
at proximal left middle cerebral artery (M1 segment), focal severe stenosis at left anterior cerebral
artery (A3 segment), and along lacerum, cavernous and clinoid parts of right ICA.
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Carotid duplex ultrasound (รูปที่ 3) พบ
homogenous hypoechoic wall thickening along
right common carotid artery, 2) increased flow
velocity at right carotid bifurcation, meeting
criteria of 50-75% stenosis, 3) To-and-fro at left
mid-common carotid artery with reversed flow

at left distal common carotid, carotid bifurcation
and external carotid artery, suggestive of
high-grade stenosis or occlusion proximal left
common carotid artery and left internal carotid
artery is received collateral flow from left
external carotid artery.

รูปที่ 3. แสดง Carotid duplex ultrasound (A) Homogenous hypoechoic wall thickening of right
common carotid artery. (B) Increased flow velocity at right carotid bifurcation. (C) To-and-fro at
left mid-common carotid artery, (D) Reversed flow at left external carotid artery.

จากการตรวจร่ า งกายและผลการตรวจทาง
รังสีวิทยาเบื้องต้นเข้าได้กับโรค Takayasu arteritis
จึ ง ส่ ง ตรวจเพิ่ ม เติ ม พบระดั บ erythrocyte
sedimentary rate (ESR) 16 mm/hr (ค่าปกติ 0-20
mm/hr) และ C-reactive protein (CRP) 11 mg/L
(ค่าปกติ 0-1 mg/L), Echocardiography: normal
left ventricular ejection fraction, left ventricle:
diastolic dysfunction grade 1, aortic root and
ascending aorta are not enlarged, no flow in
right brachiocephalic artery and common carotid
artery, no significant valvular heart disease.
MRA whole aorta (รูปที่ 4) Long segment
stenosis at right brachiocephalic trunk with

occluded both common carotid arteries and
stenosis at both subclavian arteries, normal
abdominal and thoracic aorta.
รูปที่ 4. แสดง MRA whole aorta: Long segment
stenosis at right brachiocephalic trunk with
occluded both common carotid arteries and
stenosis at both subclavian arteries, normal
abdominal and thoracic aorta.
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รูปที่ 4. แสดง MRA whole aorta: Long segment
stenosis at right brachiocephalic trunk with
occluded both common carotid arteries and
stenosis at both subclavian arteries, normal
abdominal and thoracic aorta.

จากผลการตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและ
ผลการตรวจทางรั ง สี วิ ท ยาทั้ ง หมด ผู้ ป่ ว ยจึ ง ได้
รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น Takayasu arteritis และ
ได้ รั บ การรั ก ษาด้ ว ย methylprednisolone
ทางหลอดเลือดดำ� 3 วัน หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็น
prednisolone 50 mg/day ร่วมกับ methotrexate
7.5 mg/week เพื่ อ ลดการอั ก เสบของหลอดเลื อ ด
และป้องกันไม่ให้เกิดการตีบตันของหลอดเลือดแดง
ใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟู
จนสามารถเดินได้เองโดยใช้ไม้เท้าสามารถช่วยเหลือ
ตัวเอง และสื่อสารด้วยประโยคสั้นๆ ได้

อภิปรายและทบทวนรายงานการศึกษา

ในผู้ ป่ ว ยรายนี้ อ ายุ น้ อ ย ซึ่ ง มาพบแพทย์
ด้วยอาการผิดปกติทางระบบประสาทส่วนกลางเกิด
ขึ้นเร็ว (sudden focal neurological deficits) ที่
สามารถอธิบายรอยโรคตาม arterial territory ได้
ถึ ง แม้ ไ ม่ มี ป ระวั ติ โรคประจำ � ตั ว หรื อ ปั จ จั ย เสี่ ย งของ
โรคหัวใจ และหลอดเลือดก็ต้องนึกถึงโรคหลอดเลือด
สมอง แนวทางการส่ ง ตรวจเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ หาสาเหตุ
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ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอายุน้อย (stroke in
the young) นั้น นอกเหนือจากการส่งตรวจ blood
chemistry เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือด, ตรวจ
หัวใจ (chest x-ray, electrocardiogram (EKG),
echocardiogram) และการส่งตรวจดูหลอดเลือดสมอง
แล้ว ในกรณีที่ไม่พบสาเหตุอาจจำ�เป็นต้องส่งตรวจ
เพิ่มเติมดังนี้ anti HIV, TPHA, ระดับ protein C,
protein S, antithrombin III, ANA profile, ESR,
CRP, lupus anticoagulant, anti-cardiolipin และ
ควรถามประวัติยาคุมกำ�เนิดร่วมด้วย
สาเหตุ โรคหลอดเลื อ ดสมองตี บ หรื อ อุ ด ตั น
ที่เกิดจากหลอดเลือดผิดปกติ ที่ไม่ได้เกิดจากโรคหลอด
เลือดตีบแข็ง (non-atherosclerotic vasculopathy)
แนวทางสาเหตุอาจแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักคือ noninflammatory vasculopathy และ inflammatory
vasculopathy
ในกลุ่ ม non-inflammatory, nonatherosclerotic vasculopathy ที่ พ บพยาธิ
สภาพในหลอดเลื อ ดแดงเส้ น ใหญ่ ที่ พ บได้ แ ต่ ไ ม่
บ่ อ ยคื อ fibromuscular dysplasia พบใน

ผู้ ห ญิ ง ได้ บ่ อ ยกว่ า ผู้ ช าย, อาการอาจพบได้ แ ตก
ต่ า งกั น ตั้ ง แต่ ไ ม่ มี อ าการ หรื อ มี อ าการ ปวดหั ว
ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด, หลอดเลือดที่ผิด
ปกติส่วนใหญ่จะพบในหลายหลอดเลือด (multifocal)
ได้ บ่ อ ยกว่ า พบความผิ ด ปกติ ที่ ห ลอดเลื อ ดเดี ย ว
(focal), หลอดเลือดที่พบพยาธิสภาพ ได้แก่ renal
artery หลอดเลือด carotid, vertebral, ตรวจร่างกาย
อาจพบความดันโลหิตสูง(จากการที่มีหลอดเลือดที่ไต
ตีบ), abdominal bruit, การวินิจฉัยได้จากการตรวจ
หลอดเลือดพบความผิดปกติลักษณะ ‘string of beads’
หรือพบ focal, tubular narrowing, dissection หรือ
aneurysm1, 2
ในการ approach inflammatory
vasculopathy หรือ vasculitis ส่วนใหญ่จะพบพยาธิ
สภาพที่หลอดเลือดขนาดเล็ก (small vessels) อาจ
แบ่งเป็นที่มีสาเหตุจาก autoimmune หรือไม่ทราบ
สาเหตุ และสาเหตุอื่นๆ (เช่น จากติดเชื้อ Herpes
zoster, drug abuse, lymphoma เป็นต้น), ในส่วนที่
เกี่ยวกับ autoimmune ให้มองหาว่า vasculitis เป็น
ส่วนหนึ่งของโรค systemic vasculitis หรือไม่ โดยใน
กรณีที่เกิดจาก systemic vasculitis ผู้ป่วยส่วนใหญ่
จะมีอาการทาง systemic อื่นๆ ร่วมด้วยขึ้นอยู่กับ
อวัยวะที่มีพยาธิสภาพ และในกรณีที่ไม่พบ systemic
symptoms หรือสาเหตุอื่นๆ อาจเป็นจาก primary
central nervous system vasculitis ซึ่งเป็นโรคที่พบ
ไม่บ่อย ผู้ป่วยมักมาด้วยอาการปวดหัว สับสน หรือใน
บางครั้งมาด้วยอาการโรคหลอดเลือดสมอง3
ในผู้ ป่ ว ยรายนี้ เ ป็ น ผู้ ห ญิ ง อายุ น้ อ ย ตรวจ
ร่างกายคลำ�ชีพจรไม่เท่ากัน ฟังพบ carotid bruit
โดยที่ ต รวจหั ว ใจปกติ ทำ � ให้ นึ ก ถึ ง สาเหตุ ข องโรค
หลอดเลือดสมองในผู้ป่วยรายนี้เกิดจากโรคหลอดเลือด
เส้นใหญ่ ซึ่งเข้าได้กับ Takayasu arteritis
Takayasu arteritis เป็นโรคที่หลอดเลือด
แดงใหญ่ aorta และแขนงของหลอดเลือดแดง aorta
มีการอักเสบเรื้อรัง (granulomatous inflammation)
ส่ ง ผลให้ ผ นั ง หลอดเลื อ ดแดง หนาตั ว ตี บ ตั น หรื อ
เกิดการโป่งพองของหลอดเลือด (aneurysm) โดยไม่
ทราบสาเหตุของการอักเสบที่ชัดเจน การตรวจทาง
พยาธิ วิ ท ยาจะพบการหนาตั ว ของชั้ น intima และ

adventitia ร่วมกับมีการแทรกตัวของเม็ดเลือดขาว
ในชั้น tunica media เป็นหย่อมๆ4 อุบัติการณ์ของ
การเกิดโรคนี้ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ โดยเฉลี่ยพบประมาณ
0.4-2.6 ราย ต่อประชากร 1 ล้านคน มักพบในผู้ป่วย
อายุน้อย (20-30 ปี) ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ
82.9-90)5 อาการโรคแบ่งได้ 2 ระยะ6 คือ
1. Early prepulseless systemic phase
อาการในระยะนี้จะไม่จำ�เพาะเจาะจง เช่น มีไข้, ปวด
เมื่อยตามตัว, เบื่ออาหาร, น้ำ�หนักลด, มีผื่นตามตัว,
อ่อนเพลีย เป็นต้น โดยอาการในระยะนี้อาจจะดีขึ้นเอง
หรือดำ�เนินต่อไปเป็น late occlusive phase
2. Late occlusive phase ภายหลังที่มีการ
อักเสบของหลอดเลือดแดง จนผนังหลอดเลือดแดงหนา
ตัวขึน้ จนตีบหรืออุดตัน จะทำ�ให้เกิดภาวะขาดเลือดของ
อวัยวะที่หลอดเลือดนั้นไปเลี้ยง และเกิดอาการตาม
ระบบอวัยวะที่ขาดเลือดไปเลี้ยง เช่น อาการปวดเวลา
ใช้งานกล้ามเนื้อแขนหรือมือและดีขึ้นเมื่อพัก (limb
claudication) เกิดจากหลอดเลือด subclavian ตีบ,
ภาวะความดั น โลหิ ต สู ง จากหลอดเลื อ ดแดงที่ ไ ตตี บ
(renal artery stenosis), อาการของโรคหลอดเลือด
สมองจากภาวะหลอดเลื อ ดแดง carotid ที่ บ ริ เวณ
คอตีบ, หรือมีอาการปวดและกดเจ็บบริเวณเส้นเลือด
carotid (Carotidynia) เป็นต้น
เกณฑ์ ก ารวิ นิ จ ฉั ย ภาวะหลอดเลื อ ดแดง
อักเสบ Takayasu arteritis อยู่หลายเกณฑ์ โดยใน
แต่ละเกณฑ์การวินิจฉัยจะมีความไวและความจำ�เพาะ
แตกต่างกัน (ตารางที่ 1)4, 5, 7
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ตารางที่ 1. แสดงเกณฑ์การวินจิ ฉัยโรค Takayasu arteritis4, 5, 7
1990 American College of
Rheumatology
วินิจฉัยเมื่อผู้ป่วยมีอาการ
อย่างน้อย 3 ข้อใน 6 ข้อ
1. Age of onset < 40 years
2. Claudication of extremities
3. Decreased brachial artery
pulse
4. Systolic blood pressure
ระหว่างแขน 2 ข้าง ต่างกัน
มากกว่า 10 mmHg
5. ฟังได้ยินเสียงฟู่ (Bruits)
บริเวณ Subclavian artery
และ aorta
6. พบความผิดปกติจาก
Arteriogram เช่น ตีบหรือ
อุดตันของ aorta และแขนง
โดยไม่มีสาเหตุอื่น

Sensitivity 90.5%
Specificity 97.8%

Review Ishikawa diagnostic
criteria By Sharma
วินิจฉัยเมื่อ เกณฑ์การวินิจฉัยหลัก
2 ข้อ หรือ เกณฑ์การวินิจฉัยหลัก
1 ข้อร่วมกับเกณฑ์การวินิจฉัยรอง
2 ข้อ หรือเกณฑ์การวินิจฉัยรอง
4 ข้อ
เกณฑ์การวินิจฉัยหลัก
1. Left mid subclavian artery
lesiona
2. Right mid subclavian artery
lesionb
3. Characteristics sign and
symptoms of at least onemonth duration
เกณฑ์การวินิจฉัยรอง
1. High ESR > 20 mm/hr
2. Carotid artery tenderness on
palpation
3. Hypertension (> 140/90
mmHg brachial, > 160/90
mmHg popliteal)
4. Aortic regurgitation or
annuloaortic ectasia
5. Pulmonary artery lesionc
6. Left mid common carotid
lesiond
7. Distal brachiocephalic trunk
lesion
8. Descending thoracic aorta
lesion
9. Abdominal aorta lesion
10. Coronary artery lesion
Sensitivity 92.5%
Specificity 95%
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EULAR/PRINTO/PRES
criteria
วินิจฉัยเมื่อ มี Mandatory criteria
1. Angiographic abnormality
(Mandatory criteria)
พบ aneurysm/dilatation,
narrowing, occlusion or
thickening arterial wall
จาก Angiography โดยไม่ มี
สาเหตุอื่น
ร่วมกับมีลักษณะร่วมอย่าง 1 ข้อ
1. Pulse deficit or claudication
2. Blood pressure discrepancy
วัดความดันโลหิต systolic ต่าง
กันมากกว่า 10 mmHg
3. Bruits over large artery
4. Hypertension Systolic/
diastolic blood pressure
> 95th percentile of height
5. Acute phase reactants พบ
ESR > 20 mm/hr หรือตรวจ
พบค่า CRP สูงผิดปกติ

Sensitivity 100%
Specificity 99.9%

a Left mid subclavian artery lesion: บริเวณที่พบการตีบหรือตันของหลอดเลือดแดง Subclavian บริเวณตั้งแต่ส่วนต้น
จุดกำ�เนิดหลอดเลือดแดง vertebral artery 1 เซนติเมตร ถึงส่วนหลังต่อจุดกำ�เนิด 3 เซนติเมตร
b Right mid subclavian artery lesion: บริเวณที่พบการตีบตันหรืออุดตันของหลอดเลือดแดง Subclavian บริเวณตั้งแต่ส่วน
ต้นต่อจุดกำ�เนิดหลอดเลือดแดง vertebral artery ถึงส่วนหลังต่อจุดกำ�เนิด 3 เซนติเมตร
c Pulmonary artery lesion: การอุดตันของหลอดแขนงหลอดเลือดแดง Pulmonary artery หรือพบการตีบตัน หรือโป่งพอง
ของแขนงหลอดเลือดแดง pulmonary ใหญ่
d Left mid common carotid lesion: พบการตีบตันหรืออุดตันยาวอย่างน้อย 5 เซนติเมตร หลังต่อจุดกำ�เนิด Common carotid
artery 2 เซนติเมตรขึ้นไป

ในปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ผ ลการตรวจทางห้ อ ง
ปฏิบัติการที่จำ�เพาะต่อการวินิจฉัย แต่สามารถตรวจ
พบการเพิ่มขึ้นของ acute phase reactant ได้แก่
ESR หรือ CRP ซึ่งสามารถนำ�มาใช้เป็นตัวช่วยในการ
ติดตามการรักษา
การตรวจทางรังสีวิทยาสามารถใช้เป็นตัวช่วย
ในการวินิจฉัย ได้แก่ arterial angiography แต่อาจ
ให้ผลตรวจผิดพลาดในระยะแรกของโรค ในปัจจุบันการ
ตรวจหลอดเลือดแบบ non invasive โดยใช้ MRA
หรือ computed tomography angiography (CTA)
มีใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ทำ�ให้สามารถตรวจพบ
ความผิ ด ปรกติ ไ ด้ ตั้ ง แต่ ร ะยะแรกของโรค เช่ น พบ
การหนาตั ว ของหลอดเลื อ ดแดง เป็ น ต้ น การตรวจ
carotid duplex จะพบลั ก ษณะ homogenous,
bright, concentric arterial wall ที่ ห ลอดเลื อ ด
แดง carotid และ subclavian ซึ่งเป็นลักษณะของ
หลอดเลื อ ดแดงอั ก เสบ หรื อ อาจพบหลอดเลื อ ดตี บ
หรือตันได้, การตรวจ fluorodeoxyglucose positron
emission tomography (FDG-PET) จะพบการ uptake
ของ deoxyglucose มากขึ้นบริเวณผนังหลอดเลือด
ที่มีการอักเสบ5, 8
การรักษา ในปัจจุบันยังไม่มี randomized
controlled trial ที่ชัดเจน การรักษาจึงมุ่งเน้นเพื่อ
ลดภาวะการอักเสบของหลอดเลือดแดง และป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเกิดหลอด
เลือดแดงตีบตัน โดยใช้ยากลุ่ม corticosteroid ได้แก่
prednisolone 1 mg/kg/day (ขนาดสูงสุด 60 mg/
day) หรือ corticosteroid ในรูปแบบอื่นในขนาดเทียบ
เท่ากัน5, 7 เนื่องจากในช่วงลดขนาดการใช้ยาในกลุ่ม
corticosteroid จะมีโอกาสที่จะมีอาการกลับมาเป็น
ซ้ำ� แนะนำ�ให้ลดขนาด prednisolone เหลือ 15-20
มิลลิกรัมต่อวัน ภายในระยะเวลา 2-3 เดือน และค่อยๆ

ลดปริมาณ prednisolone ให้เหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ
10 มิลลิกรัมต่อวัน ภายหลังการรักษาประมาณ 1 ปี ร่วม
กับการให้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่ corticosteroid
ตั้งแต่ช่วงแรกเพื่อลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำ� เช่น
methotrexate, mycophenolate mofetil หรื อ
azathioprine เป็นต้น ส่วนการให้ยาต้านเกล็ดเลือด
ไม่ มี ค วามจำ � เป็ น ต้ อ งให้ ใ นผู้ ป่ ว ยทุ ก ราย จะให้ ใ น
กรณีที่มีข้อบ่งชี้อื่น เช่น มีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ
(ischemic heart disease) หรือเกิดโรคหลอดเลือด
สมอง (cerebrovascular disease) เป็นต้น7
การรักษาด้วยวิธี revascularization ควรทำ�
ในขณะที่โรคสงบแล้ว โดยมีข้อบ่งชี้5 ดังนี้
1. ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมยากที่เกิดจาก
ภาวะหลอดเลือดแดงที่ไตตีบ, ภาวะลิ้นหัวใจ aortic
ตีบและภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณส่วนโค้งตีบ
(coarctation of aorta)
2. ภาวะหลอดเลือดแดง aorta โป่งพอง
3. อาการปวดชาแขนหรือขาที่เกิดจากหลอด
เลือดแดงตีบ (claudication of extremities)
4. ภาวะหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจตีบ
5. ภาวะลำ � ไส้ ข าดเลื อ ดจากการตี บ ตั น ของ
หลอดเลือดแดงใหญ่
วิธีการ revascularization มีทั้ง surgical
bypass หรื อ percutaneous angioplasty
(endovascular repair) ขึ้นกับตำ�แหน่งและความ
รุนแรงของรอยโรค Diao Y. และคณะ9 เสนอวิธีการ
revascularization ในผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดตีบหรือ
อุดตัน ดังนี้
a. หลอดเลือด aorta, supra-aortic, superior
mesenteric, renal หรือ lower limb artery ที่ตีบ
ยาวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 เซนติเมตร แนะนำ�ให้ใช้วิธี
endovascular repair
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b. หลอดเลือด aorta, supra-aortic, superior
mesenteric, renal, lower limb artery หรื อ
coronary artery ที่ตีบมากกว่า 5 เซนติเมตร แนะนำ�
ให้ใช้วิธี surgical bypass
c. หากมีการโป่งพองของหลอดเลือด (aneurysm)
แนะนำ�ให้ใช้วิธี endovascular repair
d. หากมี valvular insufficiency แนะนำ�ให้
ผ่าตัด
e. กรณีที่ไม่สามารถทำ� endovascular repair
หรื อ ทำ � ได้ ไ ม่ สำ � เร็ จ ให้ เ ปลี่ ย นเป็ น ใช้ วิ ธี surgical
bypass แทน

สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนีม้ าด้วยอาการพูดติดขัด พูดไม่ออก
คลำ�ชีพจรที่แขน 2 ข้างไม่เท่ากัน พบเอ็มอาร์สมอง
และหลอดเลื อ ดพบหลอดเลื อ ดตี บ และอุ ด ตั น หลาย
ตำ�แหน่งที่เป็นแขนงของหลอดเลือด aorta เข้าได้กับ
โรค Takayasu arteritis ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย
methylprednisolone และ methotrexate

องค์ความรู้ใหม่

โรค Takayasu arteritis เป็นโรคที่พบได้
น้อย ส่วนใหญ่พบในผู้หญิงอายุ 20-30 ปี อาการของ
ผู้ป่วยในระยะแรกอาจไม่จำ�เพาะเจาะจงและยากต่อการ
วินิจฉัย เมื่อผู้ป่วยมีอาการอักเสบของหลอดเลือดเรื้อรัง
จะส่งผลให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงตีบ หรืออุดตัน และ
เกิดอาการตามอวัยวะที่เกิดการขาดเลือดตามมา การ
ให้การวินิจฉัยและการให้การรักษาตั้งแต่ระยะแรกของ
โรค จะช่ ว ยลดภาวะแทรกซ้ อ นและทุ พ พลภาพของ
ผู้ป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นได้
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เล่าเรื่อง Stroke News
ธีรภาพ กิจจาวิจิตร
โรงพยาบาลพญาไท 1
อาจารย์พิเศษ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การศึกษาการใช้ PCSK9 inhibitors ในการป้องกันการเกิด
stroke
ภาวะไขมั น ในเลื อ ดสู ง เป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด โรค
หลอดเลือดสมองและหัวใจ การศึกษาก่อนหน้านี้ระบุว่า การลดไขมัน
ในเลือดด้วยยา statin และ ezetimibe ช่วยลดความเสี่ยงสัมพัทธ์
ของโรคหลอดเลือดสมองตีบ ปัจจุบันมีการใช้ PCSK9 inhibitors ซึ่ง
เป็น monoclonal antibodies ทำ�หน้าที่ยับยั้งการทำ�งานของโปรตีน
proprotein convertase subtilisin kexin 9 (PCSK9) ในตับทำ�ให้
ลดระดับ LDL อ้างอิงจากการศึกษา Fourier trial (NEJM 2017)
โดยการใช้ยา evolocumab ในผู้ป่วย high ASCVD risk ที่มีประวัติ
เป็น MI, stroke หรือ peripheral vascular disease 27,566 ราย
ที่มี LDL-C ≥1.8 mmol / L (LDL ≥ 70 mg/dl) หรือ non-HDL
≥ 2.6 mmol/L และได้รบั atorvastatin อย่างน้อย 20 mg. ผลการศึกษา
ระบุว่า สามารถลด LDL ได้ถึง 59% และลด risk ของ primary
endpoint เมื่อเทียบกับ placebo (9.8% vs 11.3%, p<0.001)
การศึกษานี้เพื่อดูประสิทธิภาพ evolocumab ในการป้องกัน
การเกิด stroke เป็นหลัก โดยใช้เกณฑ์และได้ atorvastatin ดังกล่าว
มาข้างต้น ผู้ป่วยได้รับการสุ่ม ได้ evolocumab 140 mg. ทุก 2 สัปดาห์
หรือ 420 mg. ทุก 4 สัปดาห์ หรือ ยาหลอก ติดตามไปเฉลี่ย 2.1 ปี
(1.8-2.5 ปี) เกิด stroke ทั้งหมด 469 ราย (1.7%) แบ่งเป็น ischemic
421 ราย (84%) และ hemorrhagic 55 ราย (11%) ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มที่ได้รับ evolocumab สามารถลด all stroke ได้ 1.9% เทียบกับ
1.5% HR 0.79 (95% CI, 0.66–0.95; P=0.01) ลด ischemic stroke
ได้ 1.6% เทียบกับ 1.2% HR 0.75 (95% CI, 0.62–0.92; P=0.005)
และไม่มีความแตกต่างใน hemorrhagic stroke 0.18% เทียบกับ
0.21% HR 1.16 (95% CI, 0.68–1.98; P=0.59) ในผู้ที่มีประวัติเป็น
ischemic stroke มาก่อน 5337 ราย (19%) ซึ่งกลุ่มนี้จะมีปัจจัยเสี่ยง
โรคหลอดเลือดแดงแข็ง และระดับ LDL-C มัธยฐานอยู่ที่ 2.4 mmol/L
(LDL-C 92.8 mg/dl) (IQR 2.1-2.8) หลังได้ evolocumab 4 สัปดาห์
ผล LDL-C มัธยฐานอยู่ที่ 0.8 mmol/L (LDL-C 30 mg/dl) (IQR
0.5-1.2) ลดลง 55.6% เทียบกับ placebo ผลการเกิด TIA และ
all stroke อยู่ที่ 259 ราย เทียบกับ 300 ราย HR 0.85 (95% CI,
0.72–1.00; P=0.047) คล้ายกับกลุ่มที่ไม่เคยมีประวัติเป็น ischemic
stroke มาก่อน HR 0.85 (95% CI, 0.79–0.93; P<0.001)
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การลดระดับ LDL-C โดยการใช้ PCSK9
inhibitors (evolocumab) ร่ ว มกั บ การใช้ statin
สามารถลดการเกิด TIA first และ total stroke
ทั้งในรายที่ยังไม่เคยมีประวัติและมีประวัติ ischemic

เอกสารอ้างอิง

1. Robert P. Giugliano and FOURIER Investigators.
Stroke Prevention With the PCSK9 (Proprotein
Convertase Subtilisin-Kexin Type 9) Inhibitor
Evolocumab Added to Statin in High-Risk
Patients With Stable Atherosclerosis. Stroke.
2020;51:1546-1554
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stroke และแม้ว่าจะลด LDL-C < 0.8 mmol (LDL
< 30 mg/dl) ก็ไม่พบว่ามี hemorrhagic stroke
เพิ่มขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
ผศ.นพ. เจษฎา เขียนดวงจันทร์
เลขาธิการสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
1. งานประชุมวิชาการประจำ�ปีสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย THAI STROKE SOCIETY ANNUAL
MEETING 2022 จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 25 มกราคม ถึงวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แต่อาจเปลี่ยนเป็นรูปแบบ online
ถ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงนัน้ ยังมีมาก ส่วนรายละเอียดหัวข้อการประชุมและรูปแบบ
การประชุม สามารถติดตามข้อมูลได้ในเว็บไซต์ของสมาคม หรือติดต่อสอบถามที่ทีมเลขานุการของสมาคม
2. งานประชุม Neurosonology Workshop โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร ร่วมกับชมรม
Neurosonology ภายใต้ ส มาคมโรคหลอดเลื อ ดสมองไทย จะเริ่ ม ประชุ ม ในวั น แรกของงานประชุ ม วิ ช าการ
ประจำ�ปีสมาคมเหมือนปีนี้ส่วนรูปแบบและสถานที่จัดประชุมเป็นแนวทางเดียวกับงานประชุมวิชาการประจำ�ปี
ส่วนการจัดสอบ “American Society of Neuroimaging (ASN) International Neurosonology Exam - Thailand”
เพื่อประกาศนียบัตร Certification ASN Neurosonology ในเบื้องต้นจะเป็นช่วงบ่ายวันเดียวกัน
3. งานประชุม Inter-hospital Vascular Neurology Conference ครั้งสุดท้ายสำ�หรับปีการศึกษา 2563
ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่สถาบันประสาทวิทยาคาดว่าจะเป็นในรูปแบบ hybrid
(onsite และ online) ส่วนกำ�หนดการประชุมในปีการศึกษา 2564-2565 จัดขึ้นในรูปแบบ hybrid (onsite และ
online) ตามวัน เวลา สถานที่ดังแสดงในตาราง
วันที่

เวลา

สถานที่

Cases จาก ร.พ. / ผู้รับผิดชอบ

5 ส.ค.64

13.00-15.00 น.

รพ.รามาธิบดี

รพ.รามา, รพ.พระมงกุฎ / อ.เจษฎา

4 พ.ย.64

13.00-15.00 น.

รพ.ธรรมศาสตร์

รพ.ธรรมศาสตร์, รพ.จุฬา / อ.พรภัทร

3 ก.พ.65

13.00-15.00 น.

รพ.ศิริราช

รพ.ศิริราช / อ.ยงชัย

12 พ.ค.65

13.00-15.00 น.

รพ.พญาไท 1

รพ.พญาไท 1, สถาบั น ประสาท /
อ.นภาศรี

4. การจัดงานเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองเพื่อประชาชนหรือ World Stroke Day 2021
โดยสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ร่วมกับ มูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และความร่วมมือจากบริษทั เซ็นทรัลมาเก็ตติง้ ได้ก�ำ หนดจัดงานในวันจันทร์ที่ 11 ต.ค. 2564 ณ ลานกิจกรรม โซนบีคอน
(Beacon) ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 12.00 – 17.00 น. ทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ในช่วงนั้นอีกครั้ง
5. กำ � หนดการสอบเพื่ อ ประกาศนี ย บั ต รอนุ ส าขาประสาทวิ ท ยาโรคหลอดเลื อ ดสมองและการตรวจ
หลอดเลือดสมองด้วยคลื่นความถี่สูง ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00-12.00 น. การสอบประเมินผล
การฝึกอบรมมีประสาทแพทย์ที่เข้าสอบ 5 ท่าน โดยจะมี การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติเป็นรูปแบบ objective
structured clinical examination (OSCE) แบบไม่สัมผัสผู้ป่วย และการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบเว้นระยะห่าง
และจำ�กัดผู้เข้าร่วมการสอบเหมือนการสอบในปี 2563 ที่ผ่านมา
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คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้นิพนธ์
วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยเป็นวารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ นำ�เสนอ ตีพมิ พ์ เผยแพร่ผลงานวิจยั และผลงานทางวิชาการทางด้านโรคหลอดเลือดสมอง ครอบคลุมวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ระบาดวิทยา การป้องกัน การรักษา จากสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิเช่น ประสาทวิทยา ประสาทศัลยศาสตร์
รังสีวินิจฉัยระบบประสาท รังสีร่วมรักษาระบบประสาท เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 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 วามสำ�คัญหรือน่าสนใจ
นำ�มาถูกทบทวนและเรียบเรียงจากหนังสือ การศึกษา งานวิจยั ตลอดจนผลงานตีพมิ พ์ประเภทต่างๆ
3. รายงานผูป้ ว่ ย (case report)* เป็นบทความเสนอรายงานตัวอย่างผูป้ ว่ ยกรณีศกึ ษาทีม่ โี รคทีพ่ บได้นอ้ ย
หรือเกิดขึน้ ใหม่ซง่ึ มีความน่าสนใจ
4. บทความรับเชิญ (invited commentary) เป็นบทความโดยผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ด้าน
โรคหลอดเลือดสมอง ซึง่ ได้ถกู เชิญโดยกองบรรณาธิการเพือ่ อภิปราย แสดงข้อคิดเห็นทางวิชาการ
5. แนวทางเวชปฏิบัติ (clinical practice guideline) เป็นแนวทางในการวินิจฉัย การดูแลรักษาโรค
ซึ่งจัดทำ�โดยองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรคนั้น เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ
ที่มีมาตรฐาน ทั้งนี้อาจมีการปรับปรุงจากแนวทางเวชปฏิบัติเดิมเป็นระยะเพื่อให้มีความทันสมัย
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)
คณะกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับตีพิมพ์บทความในวารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมอง
ไทย ในกรณีได้รบั การตอบรับตีพมิ พ์ ผูน้ พิ นธ์หลักจะได้รบั วารสารจำ�นวน 3 ฉบับ โดยจะจัดส่งให้ผนู้ พิ นธ์หลักตามทีอ่ ยู่
ที่ระบุไว้ นอกจากนี้บทความทั้งหมดจะได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย (https://
thaistrokesociety.org) และเว็บไซต์ของ ThaiJO (https://tci-thaijo.org/ หรือ https://www.tci-thaijo.org/index.
php/jtss/index)
ข้อพิจารณาด้านลิขสิทธิ์ (copyright notice)
ข้อความภายในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ตลอดจนความรับผิดชอบด้าน
เนือ้ หาและการตรวจร่างบทความเป็นของผูน้ พิ นธ์ ไม่เกีย่ วข้องกับกองบรรณาธิการแต่อย่างใด การนำ�เนือ้ หา ข้อความหรือ
ข้อคิดเห็นของบทความไปเผยแพร่ ต้องได้รบั อนุญาตจากกองบรรณาธิการอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร ผลงานทีไ่ ด้รบั การ
ตีพมิ พ์ในวารสารเล่มนีถ้ อื เป็นลิขสิทธิข์ องวารสาร
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การเตรียมต้นฉบับ
การเตรียมบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้โปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร Browallia
New ขนาด 16 ผู้นิพนธ์ต้องจัดเตรียมบทความต้นฉบับ (manuscript) ตามข้อกำ�หนดของบทความแต่ละประเภท
ดังรายละเอียดข้างล่างนี้
ประเภทบทความ
บทความวิจัย
(original article)

ข้อกำ�หนด

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 จำ�นวนไม่เกิน
250 คำ� ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การวิจัย (objective)
วิธีวิจัย ผลการวิจัยและบทสรุป

คำ�สำ�คัญ (keywords)
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จำ�นวน 3-5 คำ�

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

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

เอกสารอ้างอิง (references)

รูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) โปรดดูค�ำ อธิบาย
“เอกสารอ้างอิง” ด้านล่าง

ตาราง แผนภูมหิ รือภาพประกอบ แยกออกจากเนื้อหาบทความ
โปรดดูคำ�อธิบาย “ตารางแผนภูมิหรือภาพประกอบ”
ด้านล่าง
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ประเภทบทความ
บทความวิชาการ
(review article)

รายงานผู้ป่วย
(case report)

ข้อกำ�หนด
รายละเอียด
จดหมายปะหน้า (cover letter) ประกอบด้วย ประเภทบทความ ชื่อและสังกัด ที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์และ Email address ของผู้นิพนธ์หลัก
(corresponding author) ระบุ ว่ า ผลงานที่ ต้ อ งการ
เผยแพร่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
หน้าแรก (title page)
ประกอบด้วย ชื่อบทความ ชื่อและสังกัดผู้นิพนธ์ทุกคน
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
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