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สารจากนายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

 วารสารโรคหลอดเลือดสมองไทยฉบับนี้ประกอบด้วยเร่ืองที่น่าสนใจหลายเร่ือง โดยเฉพาะบทความทาง
วชิาการเก่ียวกับการรบัรองศนูย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร (Certified comprehensive stroke center) 
ซ่ึงสมาคมฯ ได้ร่วมกับราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
และสมาคมรังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท เพื่อเป็นมาตรฐานการประเมิน โดยความร่วมมือกับสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.ในการตรวจประเมินเพื่อรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
ครบวงจรตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
 นอกจากเรื่องดังกล่าวแล้วยังมีนิพนธ์ต้นฉบับซึ่งจะมีผลต่อผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่มีอาการ
หลงัตืน่นอน รวมทัง้การเกดิปอดตดิเชือ้หลงัเกดิอมัพาต และเรือ่งใหม่ทีก่�าลงัเป็นทีส่นใจคอืการใช้ CT angiography, 
perfusion CT ในการประเมินการรักษา ซึ่งจะมีบทบาทอย่างมากในอนาคต
 วารสารโรคหลอดเลือดสมองไทยเล่มนี้จะเป็นฉบับสุดท้ายของกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมอง
ไทยวาระน้ีแล้ว เนือ่งจากจะมกีารเลอืกตัง้นายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมฯ ชดุใหม่ จงึขอเชิญชวนให้สมาชกิ
สามัญทุกท่านลงคะแนนเลือกกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ เพื่อสานต่องานเดิม เสริมงานใหม่ ซึ่งจะท�าให้
สมาคมฯ มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นต่อไป

พล.ต. รศ. นพ.สามารถ นิธินันทน์
นายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
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บทบรรณาธิการ

สวัสดีท่านสมาชิกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยและผู้สนใจค่ะ
 วารสารฉบับนี้ได้เพิ่มเติมบทความแถลงการณ์จากสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย (scientific statement) 
ในหัวข้อ Thai comprehensive stroke center certification ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร  
โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมรังสีร่วมรักษาระบบประสาท ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพ 
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการก�าหนดแนวทาง เกณฑ์ประเมิน และรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดมาตรฐาน
ครบวงจรในประเทศไทย
 อนึ่ง วารสารฉบับนี้เป็นวารสารฉบับสุดท้ายของกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยวาระน้ี 
โอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้ให้เกียรติประเมินบทความเพื่อตีพิมพ์ กองบรรณาธิการทุกท่าน
และท่านผูอ่้านทีใ่ห้การสนบัสนนุ ตดิตามวารสารตลอดจนผลงานต่าง ๆ  ของสมาคม และหากมข้ีอผดิพลาดประการใด 
ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางวารสารและสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยจะได้รับ
การสนับสนุนเป็นอย่างดีเช่นนี้จากทุกท่านและมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานด้านวิชาการ การบริการ 
และการดูแลผู้ป่วยด้านโรคหลอดเลือดสมองให้ดียิ่งข้ึนไป

          ผศ. พญ.สุรีรัตน์  สุวัชรังกูร
          บรรณาธิการ
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Three-Month Outcomes Comparison Among Wake-up and 
Non wake-up Ischemic Stroke in Phramongkutklao Hospital

Porntip Koliyawongsakul, MD*, Samart Nidhinandana, MD* 
*Neurological division, Department of Medicine, Phramongkutklao Hospital, Bangkok 10400 Thailand

Abstract
Background and Objective: Stroke symptoms noticed upon waking, wake-up ischemic 
stroke, account for up to a quarter of all acute ischemic stroke. Patients with wake-up ischemic 
stroke, however, are often excluded from thrombolytic therapy due to stroke onset time is 
unknown, and these patients revealed worse outcomes. The objective was to investigate the 
3-month favorable outcomes between wake-up and non wake-up ischemic stroke, as defined 
by modified Rankin scale 0-2 (mRS 0-2).
Materials and Methods: A prospective cohort study was conducted at Neurological division, 
Phramongkutklao Hospital. All patients of age group 18 years or more presenting with acute 
ischemic stroke during August 2016 to May 2017 were enrolled. Demographic data, clinical 
presentation, severity, treatment, and outcomes were collected. Three-month favorable 
outcomes (mRS 0-2) were compared between wake-up and non-wake up ischemic stroke 
by applying binary logistic regression analysis.
Results: A total of 264 patients diagnosed with acute ischemic stroke were included, of which 
100 (37.9%) were wake-up ischemic stroke. Wake-up stroke patients were at a significantly 
lower percentage to receive thrombolytic therapy (6% vs 14.6%, p-value=0.044). The 3-month 
favorable outcomes were similar between wake-up and non wake-up ischemic stroke patients, 
however, wake-up ischemic stroke patients tend to have less 3-month favorable outcome 
(60% vs 65.2%, p-value=0.431).
Conclusion: In this study, approximately 38% of ischemic strokes were wake-up strokes. 
The 3-month favorable outcome of wake-up strokes were not significantly different from 
non-wake up strokes.

Keywords: ischemic stroke, non wake-up stroke, outcome, wake-up stroke (J Thai Stroke Soc. 

2019;18(3):5-15)
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การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาที่ 3 เดือนของผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่เกิดอาการขณะต่ืนนอน 
กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่ไม่ได้เกิดอาการ 
ขณะต่ืนนอนในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พญ.ภรณ์ทิพย์ โกลิยวงศ์สกุล*, พล.ต. รศ. นพ.สามารถ นิธินันทน์*
*แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

บทคัดย่อ
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์: อาการของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่เกิดอาการขณะตื่นนอนหรือ 
wake-up ischemic stroke พบประมาณ 25% ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดทั้งหมด โดย
ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักไม่ได้รับการรักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือด เนื่องจากไม่ทราบระยะเวลาที่เกิดอาการแน่นอน 
และพบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้มีผลการรักษาท่ีแย่กว่า วัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาท่ีดี
ที่ 3 เดือน (favorable outcome = mRS 0-2) ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่เกิดอาการ 
ขณะตื่นนอนกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่ไม่ได้เกิดอาการขณะตื่นนอน
วัสดุและวิธีการ: เป็นการศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบไปข้างหน้า โดยท�าการวิจัย ณ โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า แผนกประสาทวิทยาในผู้ป่วยอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไปที่มาด้วยสมองขาดเลือดระหว่าง 
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย อาการ
และอาการแสดง ความรุนแรง การรักษา และผลการรักษา ซ่ึงผลการรักษาที่ดีที่ 3 เดือนระหว่างกลุ่มผู้ป่วย
โรคหลอดเลอืดสมองขาดเลอืดทีเ่กดิอาการขณะตืน่นอนกบัผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองขาดเลอืดทีไ่ม่ได้เกิด
อาการขณะตื่นนอนจะถูกวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค
ผลการศึกษา: มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดแบบเฉียบพลันที่เข้าเกณฑ์ของการวิจัยทั้งหมด  
264 คน โดย 100 คน (37.9%) เป็นผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองขาดเลือดทีเ่กดิอาการขณะตืน่นอน ผูป่้วยกลุม่
นี้ได ้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดน้อยกว่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (6% และ 14.6%,  
p-value=0.044) แต่ในส่วนของผลการรักษาท่ีดีที่ 3 เดือนนั้นไม่แตกต่างกันระหว่างผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม 
อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่เกิดอาการขณะตื่นนอนมีแนวโน้มที่จะมีผลการรักษา
ที่ดีท่ี 3 เดือนน้อยกว่าอีกกลุ่ม (60% และ 65.2%, p-value = 0.431)
สรุป: จากการศึกษานี้พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่เกิดอาการขณะต่ืนนอนประมาณ 38% 
ของผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดทั้งหมด โดยผลการรักษาที่ดีที่ 3 เดือนของผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติจากกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่ไม่ได้เกิดอาการขณะตื่นนอน

ค�าส�าคัญ: โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด, โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่เกิดอาการขณะตื่นนอน, 
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่ไม่ได้เกิดอาการขณะตื่นนอน, ผลการรักษา (J Thai Stroke Soc. 2019;18(3): 

5-15)
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Introduction
 Stroke is a major health burden in 
Thailand1. It is a leading cause of death and long 
term disability. The incidence of stroke in 
Thailand from Thai Epidemiological Stroke 
Study between 2004 to 2006 is estimated to be 
1.88% among adults 45 to 80 years2. In 2005, 
stroke is the first most common cause of death 
among both women and men in Thailand3.
 Patients who wake up, having experienced 
a stroke while asleep (wake-up ischemic stroke) 
represent around 8-27% of acute ischemic stroke 
patients4-8 but are often excluded from thrombolytic 
therapy, according to international guidelines for 
the management of acute ischemic stroke, 
because of unknown onset time8, 9. These patients 
have poorer functional outcomes compared to 
patients with known time of stroke (non wake-up 
stroke)8, 10. Studies show that many patients with 
wake-up ischemic stroke have clinical and 
radiological characteristics similar to patients 
with non wake-up ischemic stroke who receive 
thrombolytic treatments4, 8, 9, 11, 12. The primary 
hypothesis prior to data collection for this study 
was that wake-up ischemic stroke patients are 
often ineligible to receive thrombolytic therapy, 
and associated with worse outcomes. If these 
patients receive thrombolytic therapy, the 
outcome would be better.

Objective
 The primary objective is to evaluate the 
3-month favorable outcome between wake-up 
and non wake-up ischemic stroke, as defined by 
modified Rankin scale 0-2 (mRS 0-2). The 
secondary objectives are to assess rate of the 
14-day symptomatic ICH, 90-day mortality and 
National institute of Health Stroke Scale 
(NIHSS).

Materials and Methods
Study design and patient
 This is a prospective cohort study, conducted 
in neurological division, Phramongkutklao 
Hospital between August 2016 to May 2017. The 
inclusion criteria were 1) patients more than  
18 years of age 2) diagnosed with acute ischemic 
stroke within 7 days, was defined according to 
the World Health Organization criteria: rapidly 
developed clinical signs of focal disturbance of 
cerebral function, lasting more than 24 hours, with 
no apparent cause other than vascular origin. The 
exclusion criteria include all case of transient 
ischemic attack, intracerebral hemorrhage, 
meningitis, primary and metastatic brain tumor, 
hypoglycemia, post-ictal phase seizure or post 
head injury infarction.
 Informed consents were done for all 
patients. Demographic data, clinical characteristic, 
onset-to-door time, time of onset, radiological 
characteristic (side and site of stroke, and The 
Alberta stroke program early CT score 
(ASPECTS)), Trial of Org 10172 in acute stroke 
treatment (TOAST) classification and thrombolytic 
therapy. Patient’s functional and clinical status 
has been assessed according to modified Rankin 
scale (mRS) and NIHSS.
 The patients have been classified in to  
2 groups as non wake-up ischemic stroke group, 
with a known time of stroke onset, and wake-up 
ischemic stroke, patients waking from sleep with 
symptoms of stroke. 
 The primary outcome measure was the 
favorable outcome using modified Rankin Scale 
(mRS), defined as favorable (mRS 0-2) or 
unfavorable (mRS >2), and assessed at 90 days. 
The secondary outcomes are the 14-day 
symptomatic ICH, 90-day mortality and NIHSS.
 This study was approved by the 
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Phramongkutklao Health Research Ethics Board. 
The Phramongkutklao Health Information 
Privacy Committee approved data access.

Statistics
 The data were collected and analyzed by 
using SPSS version 22.0. Descriptive statistics 
were used in demographic data. Central tendency 
measurement was represented in the mean and 
standard deviation (mean±SD). The frequency 
and percentage were used for the group data. 
Comparisons of groups were done using 
Chi-square test. Binary logistic regression was 
used to assess outcomes. Statistical significance 
was set at p-value < 0.05.
 
Result
 From the 264 included acute ischemic 
stroke patients during August 2016 to May 2017, 
100 (37.9%) had wake-up stroke and 164 (62.7%) 
had non wake-up stroke. 
 The baseline characteristics of all patients 
are shown in table 1. The median age of the 
patients was 72 years, ranging from 31 to 95 years, 

and study population consisted of 152 (57.6%) 
males and 112 (42.4%) females. The median 
systolic blood pressure was 148 mmHg and 
diastolic blood pressure was 80 mmHg. Most 
common risk factor was hypertension (76.1%), 
followed by dyslipidemia (67%), diabetes mellitus 
(29.9%), previous stroke or TIA (23.1%), atrial 
fibrillation (13.6%), coronary artery disease 
(13.3%) and valvular heart disease (11.4%). Forty 
eigth percent of patients used antiplatelet drug 
and 9.1% used anticoagulant drug. Most common 
clinical presentation was hemiparesis (81.4%). 
The median onset-to-door time of patients was 
420 minutes. Most common onset time was 6 am 
to 5.59 pm period. One hundred sixty-seven 
(96.6%) of patients had favorable baseline mRS 
(0-2). The median NIHSS at onset was 4, ranging 
from 1 to 36. The median ASPECTS was 9. The 
most  common et io logy of  s t roke was 
cardioembolism (31.4%). Thirty (11.4%) patients 
received thrombolytic therapy. The median 
admission duration was 2 days.

Table 1. Baseline characteristics

N (%)
Sex
    Male 152 (57.6)

    Female 112 (42.4)

Age (years) (mean ± SD) 69.6 ± 13.1

Blood pressure (mmHg) (mean ± SD)

    Systolic blood pressure 149.6 ± 27.0

    Diastolic blood pressure 82.7 ± 16.7

Underlying disease
    History stroke/TIA 61 (23.1)

    Atrial fibrillation 36 (13.6)

    Valvular heart disease 30 (11.4)
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N (%)
    Coronary artery disease 35 (13.3)

    Diabetic mellitus 79 (29.9)

    Hypertension 201 (76.1)

    Dyslipidemia 177 (67.0)

Medication
    Antiplatelet 126 (47.7)

    Anticoagulant 24 (9.1)

Clinical presentation
    Hemiparesis 215 (81.4)

    Hemiparesthesia 77 (29.2)

    Diplopia 9 (3.4)

    Facial palsy 166 (62.9)

    Dysarthria 160 (60.6)

    Aphasia 35 (13.3)

    Vertigo 21 (8.0)

    Ataxia 15 (5.7)

    Other 14 (5.3)

Onset-to-door time (minutes) (median [min-max]) 420 [30 - 7200]

Onset time
    24.00-05.59 33 (12.5)

    06.00-11.59 108 (40.9)

    12.00-17.59 68 (25.8)

    18.00-23.59 55 (20.8)

Baseline mRS
     0 - 2 255 (96.6)

     > 2 9 (3.4)

NIHSS at presentation
     < 4 134 (50.8)

     5 – 14 103 (39.0)

     15 – 24 25 (9.5)

     ≥ 25 2 (0.8)

ASPECTS (mean ± SD) 8.7 ± 1.9

TOAST classification
     Large vessel 67 (25.4)

     Cardioembolic 83 (31.4)
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 A comparison of the baseline characteristics 
of wake-up stroke patients with non wake-up 
stroke patients are described in table 2. There 
were female patients in wake-up stroke more than 
non wake-up stroke (53% vs. 36%, p-value=0.007). 
Wake-up stroke patients were older (72 years 
vs. 68 years, p-value=0.008). The diastolic blood 
pressure was 78 mmHg in wake-up stroke, 86 
mmHg in non wake-up stroke (p-value<0.001). 
There was more valvular heart disease in those 
with wake-up stoke (22% vs. 4.9%, p-value<0.001). 
Hemiparesthesia was more found in non  
wake-up stroke (35.4% vs. 19%, p-value=0.005) 
but facial palsy was more found in wake-up 
stroke (71% vs. 57.9%, p-value=0.036). There was 
no statistically significant difference in systolic 
blood pressure, underlying disease (except 

valvular heart disease), medication and clinical 
presentation (except hemiparesthesia and facial 
palsy). As unexpected, the stroke onset was 
significant longer among non wake-up stroke 
patients (p-value=0.028). Wake-up stroke 
occurred more often from 12pm-05.59am 
(p-value<0.001). Non wake-up stroke occurred 
more often from 12am-05.59pm and 6pm-11.59pm 
(p-value=0.006 and 0.019). Wake-up stroke 
showed significantly lower ASPECT score when 
compare with non wake-up stroke (p-value=0.019). 
Wake-up stroke patients were at a significantly 
lower percentage to receive thrombolytic therapy 
(6% vs. 14.6%, p-value=0.044). There was no 
statistically significant difference in baseline 
mRS, NIHSS at  presenta t ion ,  TOAST 
classification, and duration of admission.

N (%)
     Small vessel 80 (30.3)

     Other determined 8 (3.0)

     Undetermined 26 (9.8)

Thrombolytic therapy 30 (11.4)

Duration of admission (days) (median [min-max]) 2 [1 - 178]

Abbreviations: TIA, transient ischemic attack; mRS, modified Rankin scale; NIHSS, National Institutes of Health 
Stroke Scale; ASPECTS, The Alberta stroke program early CT score; TOAST classification, Trial of Org 10172 in 
acute stroke treatment classification

Table 2. Comparison of baseline characteristics between wake-up and non wake-up stroke group

Wake up  
N (%) (n=100)

Non wake up  
N (%) (n=164)

p-value

Sex 
    Male 47 (47.0) 105 (64.0) 0.007

    Female 53 (53.0) 59 (36.0) 0.007

Age (years) (mean ± SD) 72.3 ± 11.5 67.9 ± 13.8 0.008

Blood pressure (mmHg) (mean ± SD)

    Systolic blood pressure 145.7 ± 25.7 151.9 ± 27.6 0.068

    Diastolic blood pressure 77.7 ± 15.2 85.7 ± 16.9 < 0.001
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Wake up  
N (%) (n=100)

Non wake up  
N (%) (n=164)

p-value

Underlying disease
    History stroke/TIA 22 (22.0) 39 (23.8) 0.766

    Atrial fibrillation 10 (10.0) 26 (15.9) 0.200

    Valvular heart disease 22 (22.0) 8 (4.9) < 0.001

    Coronary artery disease 11 (11.0) 24 (14.6) 0.458

    Diabetic mellitus 34 (34.0) 45 (27.4) 0.271

    Hypertension 70 (70.0) 131 (79.9) 0.075

    Dyslipidemia 64 (64.0) 113 (68.9) 0.421

Medication
    Antiplatelet 49 (49.0) 77 (47.0) 0.800

    Anticoagulant 6 (6.0) 18 (11.0) 0.193

Clinical presentation
    Hemiparesis 83 (83.0) 132 (80.5) 0.744

    Hemiparesthesia 19 (19.0) 58 (35.4) 0.005

    Diplopia 6 (6.0) 3 (1.8) 0.087

    Facial palsy 71 (71.0) 95 (57.9) 0.036

    Dysarthria 53 (53.0) 107 (65.2) 0.052

    Aphasia 12 (12.0) 23 (14) 0.711

    Vertigo 6 (6.0) 15 (9.1) 0.483

    Ataxia 3 (3.0) 12 (7.3) 0.177

    Other 4 (4.0) 10 (6.1) 0.578

Onset-to-door time  
(minutes) (median [min-max])

420 [60 - 2880] 480 [30 - 7200] 0.028

Onset time
    24.00 - 05.59 29 (29.0) 4 (2.4) < 0.001

    06.00 - 11.59 42 (42.0) 66 (40.2) 0.797

    12.00 - 17.59 16 (16.0) 52 (31.7) 0.006

    18.00 - 23.59 13 (13.0) 42 (25.6) 0.019

Baseline mRS
     0 - 2 94 (94.0) 161 (98.2) 0.087

     > 2 6 (6.0) 3 (1.8) 0.087

NIHSS at presentation
     < 4 53 (53.0) 81 (49.4) 0.613

     5 - 14 40 (40.0) 63 (38.4) 0.797

     15 - 24 5 (5.0) 20 (12.2) 0.081

     ≥ 25 2 (2.0) 0 (0) 0.143
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 Table 3 shows the outcomes of wake-up 
and non wake-up stroke groups at 14 and 90 days. 
In primary outcome measure, there is not 
statistically significant difference in 90-day 
favorable outcome between wake-up and non 
wake-up stroke (p-value=0.431). However, 
wake-up stroke patients tended to had a lower 
percentage of favorable outcome at 90 days (60% 

vs. 65.2%). In secondary outcomes measure, there 
were not significant differences in 90-day 
mortality rate, 90-day NIHSS, and 14-day 
symptomatic ICH (p-value=1, 0.426, and 0.714). 
The other outcomes; recurrent rate at 14 and 90 
days, and NIHSS at 14 days, did not differ 
significantly between wake-up and non wake-up 
stroke.

Wake up  
N (%) (n=100)

Non wake up  
N (%) (n=164)

p-value

ASPECTS (mean ± SD) 8.3 ± 2.1 8.9 ± 1.8 0.019

TOAST classification
     Large vessel 26 (26.0) 41 (25.0) 0.885

     Cardioembolic 27 (27.0) 56 (34.1) 0.274

     Small vessel 33 (33.0) 47 (28.7) 0.491

     Other determine 3 (3.0) 5 (3.0) 1.000

     Undetermine 11 (11.0) 15 (9.1) 0.673

Thrombolytic therapy 6 (6) 24 (14.6) 0.044

Duration of admission (days) (mean ± SD) 8.3 ± 13.3 8.7 ± 22.5 0.863

Abbreviations: TIA, transient ischemic attack; mRS, modified Rankin scale; NIHSS, National Institutes of Health 
Stroke Scale; ASPECTS; The Alberta stroke program early CT score; TOAST classification, Trial of Org 10172 in 
acute stroke treatment classification.

Table 3. Outcomes of wake-up and non wake-up stroke groups at 14 and 90 days

Outcomes Wake up  
N (%) (n=100)

Non wake up 
N (%) (n=164)

p-value

mRS at 90 days (mean ± SD) 2.2 ± 1.9 2.0 ± 1.9 0.459

    0 - 2 60 (60.0) 107 (65.2) 0.431

    > 2 40 (40.0) 57 (34.8) 0.431

mRS at 14 days (mean ± SD) 2.6 ± 1.8 2.5 ± 1.8 0.767

    0 - 2 49 (49.0) 88 (53.7) 0.526

    > 2 51 (51.0) 76 (46.3) 0.526

Recurrent stroke at 14 days 2 (2.0) 5 (3.0) 0.713

Symptomatic ICH at 14 days 2 (2.0) 6 (3.7) 0.714

NIHSS at 14 days (mean ± SD) 6.1 ± 7.1 5.5 ± 6.1 0.509

     < 4 53 (53.0) 81 (49.4) 0.613

     5 - 14 40 (40.0) 63 (38.4) 0.797
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Outcomes
Wake up 

N (%) (n=100)
Non wake up 

N (%) (n=164)
p-value

     15 - 24 5 (5.0) 20 (12.2) 0.081

     ≥ 25 2 (2.0) 0 (0) 0.143

Mortality at 90 days 2 (2.0) 4 (2.4) 1.000

Recurrent stroke at 90 days 0 (0) 3 (1.8) 0.291

NIHSS at 90 days (mean ± SD) 4.5 ± 5.8 4.00 ± 5.6 0.426

     < 4 66 (66.0) 117 (71.3) 0.410

     5 - 14 27 (27.0) 33 (20.1) 0.226

     15 - 24 5 (5.0) 8 (4.9) 1.000

     > 25 0 (0) 2 (1.2) 0.528

Abbreviations: mRS, modified Rankin scale; ICH, intracerebral hemorrhage; NIHSS, National Institutes of Health 
Stroke Scale.

 In subgroup analysis (table 4), there was 
no statistically significant difference in 90-day 
favorable outcome between thrombolysed and 
non- thrombolysed wake-up stroke patients 
(p-value=1), but thrombolysis in wake-up stroke 

patients tended to had a higher percentage of 
favorable outcome at 90 days (66.7 % vs. 59.6%). 
There is no statistically significant difference in 
symptomatic ICH at 14 days (p-value=0.651 and 
0.571).

Table 4. Subgroup analysis of thrombolysed wake-up and non wake-up stroke patients

Outcomes Wake up 
N (%) (n=100)

Non wake up 
N (%) (n=164)

p-value

mRS at 90 days 0.651

    0 - 2 4 (66.7) 11 (45.8)

    > 2 2 (33.3) 13 (54.2)

Symptomatic ICH at 14 days 2 (33.3) 4 (16.7) 0.571

Abbreviations: mRS, modified Rankin scale; ICH, intracerebral hemorrhage

 The predictors of 90-day favorable 
outcome in multivariate logistic regression 
analysis (table 5) were lower age (adjusted 
OR=0.94, 95%CI 0.91-0.97), lower diastolic blood 
pressure (adjusted OR=0.98, 95%CI 0.96-1), 

higher ASPECTS (adjusted OR=1.67, 95%CI 
1.36-2.05) and thrombolytic therapy (adjusted 
OR=14.42, 95%CI 1.62-128.41). Wake-up and non 
wake-up stroke were not a predictor of 90-day 
favorable outcome (95% CI 0.44-1.91)
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Discussion
 In this prospective cohort study, wake-up 
strokes comprised approximately 38% of ischemic 
stroke cases that presented in Phramongkutklao 
Hospital. This rate is higher than that published 
in the previous studies (8-27%)4-8. Timing of 
wake-up stroke varied widely with the majority 
occurring from 12 am to 05.59 pm. This finding 
is not different from the report of a meta-analysis 
of 31 publications13. The gender-specific risk was 
similar in our study. In concordance with the 
results of other published studies, we found 
females having higher incidence of wake-up 
stroke. We found atrial fibrillation to be more 
frequent among non wake-up stroke. This data 
was supported by the observation of higher 
frequency of cardioembolic etiology.
 Many wake-up stroke patients are not 
eligible for thrombolytic treatment in routine 
clinical practice because the time of onset is not 
known8, 9. The outcome of wake-up stroke may 
be worse compared with patients with non wake-
up stroke8, 10.This study did not show a difference 
in the primary outcome of mRS 0 to 2 at 90 days 
between wake-up and non wake-up stroke (60% 
vs. 65.2%, p-value=0.431), although non wake-up 
stroke patients were at a significantly higher 
percentage to receive thrombolytic therapy (14.6% 

vs. 6%, p-value=0.044). This may be because non 
wake-up stroke patients tended to had higher 
rate of recurrent stroke at 14 and 90 days, 
symptomatic ICH after thrombolysis at 14 days, 
that caused mRS at 90 days of non wake-up 
stroke were not better than wake-up stroke as 
previous studies.
 From multivariate analysis, the predictors 
of 90-day favorable outcome were younger age, 
lower diastolic blood pressure, higher ASPECTS 
and thrombolytic therapy, were not wake-up or 
non wake-up stroke. Especially, thrombolysed 
patients had 14-times of 90-day favorable outcome. 
This suggests that thrombolytic treatment in 
selected wake-up stroke patients is feasible and 
may be associated with better outcomes.
 The strength of this study lies with the 
comparison of wake-up and non wake-up stroke, 
which is possibly the first study on wake-up 
stroke in Thailand. The major limitation of our 
study is being a single-center study. Secondly, 
we only measure functional outcome by mRS 
score.

Conclusion
 The 3-month favorable outcome of wake-
up strokes were not significantly different from 
non-wake up strokes. Wake-up stroke patients 

Table 5. Predictors of 90-day favorable outcome in multivariate logistic regression analysis
Variables Adjusted OR (95%CI) p-value

Female 0.86 (0.43 - 1.71) 0.661

Age 0.94 (0.91 - 0.97) < 0.001

Diagnostic blood pressure 0.98 (0.96 - 1) 0.036

Valvular heart disease 1.66 (0.58 - 4.71) 0.342

ASPECTS 1.67 (1.36 - 2.05) < 0.001

Thrombolytic therapy 14.42 (1.62 - 128.41) 0.017

Wake up stroke 0.91 (0.44 - 1.91) 0.806

Values presented as Odds ratio (95% Confident interval). P-value corresponds to Binary logistic regression.
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were at a significantly lower percentage to receive 
thrombolytic therapy.
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Body of knowledge
 Nowadays, there are more patients who 
wake up having experienced a stroke while asleep 
(wakeup stroke), but there are few studies about 
these patients. This study shows the information 
of wakeup stroke patients in Phramongkutklao 
hospital and the importance of treatment in these 
patients for better outcomes.
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The Incidence of Post Stroke Pneumonia and the Use of 
Modified Water Swallowing Test in Acute Stroke Patients
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Abstract
Background and Objective: Dysphagia is a common problem after stroke which may lead 
stroke patients to have a potential for life-threatening complications such as pneumonia. 
Therefore, the universal screening of swallowing function is recommended. This study aims 
to evaluate a result of modified water swallowing test (MWST) applied in stroke units and 
incidence of pneumonia after stroke. 
Materials and Methods: Data were collected from the Maharat Nakhon Ratchasima stroke 
registry between January 1, 2017 to December 31, 2017. 
Results: A total of 98 patients were enrolled, of these 64 (69.4%) patients were documented 
MWST and 34 (34.7%) patients were not. In the documented group, 45 (71.4%) patients met 
the MWST screening criteria, 25 (55.6%) patients passed and 20 (44.4%) patients failed the 
screening test but only 3 (5.3%) patients were referred for a rehabilitation program. Incidence 
of aspiration pneumonia was 73.5 % (72 of 98 patients). In a group of patients who were 
screened by MWST, pneumonia was found in 85% (17 of 20 patients) of patients with MWST 
score 1-4 (failed) and 60% (15 of 25 patients) with MWST score 5 (passed).
Conclusion: Most stroke patients have dysphagia screening but only a few patients who 
failed screening were referred for swallowing rehabilitation program. The further expansion 
of the screening strategies, and management is necessary to reduce post stroke pneumonia.

Keywords: dysphagia screening, modified water swallowing test, post stroke pneumonia
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Introduction
 Stroke is a major public health problem 
in Thailand. Stroke becomes the first leading 
cause of premature death in females and the 
second leading cause in males. Mortality rate of 
stroke was 38.6, 43.3 and 43.5 per 100,000 
population from 2014 to 2016, respectively1, and 
it has been continuously increasing every year. 
Furthermore, incidences of stroke in Thailand 
have been increased and the prevalence of stroke 
in patients older than 45 years old is approximately 
1.9%2. It is necessary to develop a comprehensive 
care system for stroke patients especially in acute 
phase to reduce complications such as pneumonia3 
which is common and causes the highest 
attributable mortality after stroke4. 
 From a report of the Maharat Nakhon 
Ratchasima stroke care team, stroke mortality 
rate was 16.2%, 14.8% and 14.4% in 2016, 2017, 
and 2018 respectively. Tungkaserirak et al. studied 
245 acute stroke patients and found that 45.6% 
of patients had swallowing disorders, and factor 
related to the occurrence of pneumonia was 
patients with abnormal swallowing (OR=3.1, 
95%CI=1.2-8.1, p=0.01)5.
 Swallowing disorders can be found 
approximately 37-78 % depending on the 
evaluation method6. For instance, the incidence 
of pneumonia can be found up to 80% when 
using instrumental testing7. Not only was 
pneumonia a common complication after stroke 
and the leading cause of death in stroke patient,  
but dysphagia also leads to dehydration and 
malnutrition, which may eventually lead to other 
chronic complications such as chronic renal 
insufficiency and sepsis which is a problem that 
affects the care of stroke patients8, 9. Therefore, 
it is necessary to evaluate every stroke patient’s 
swallowing disorder to provide initial care for 

eating safely and selecting food for feeding 
properly.
 Currently, the gold standard of swallowing 
assessment is to evaluate by using video 
fluoroscopic swallowing examination or video 
endoscopic swallowing examination. However, 
the instrumental assessment may not be practical 
for all stroke patients. Therefore, trying to find  
sensitivity and specificity of clinical swallowing 
examination is necessary to detect the risk of 
aspiration and swallowing problems after stroke 
at bedside10. Clinical swallowing examination has 
been developed in different ways such as dry 
swallowing test method which patients have to 
swallow saliva then the movement of the laryngeal 
elevation while swallowing will be checked, 
water swallow test method which is a test for 
assessing an ability to swallow variety of clear 
water such as 3, 5, 10, 50, 60, 90 and 150 mL and 
observe clinical of coughing, wet-hoarse vocal 
quality or dyspnea during or after swallow that 
suggest the possibility of having swallowing 
disorder requires additional test and is unsafe for 
oral food intake11. In the last few years, the patients 
in stroke unit have been tested by Modified Water 
Swallowing Test (MWST) which the patients must 
swallow 3 mL of water and swallowing problems 
are observed before starting oral feeding. Before 
screening with MWST, the stroke patients must 
meet three criteria including following the 
command, good sitting balance and Glasgow 
Coma Scale ≥ 11. MWST is simple in clinical 
practice and suitable as a bedside screening test 
for stroke patients with sensitivity and specificity 
to detect swallowing problem 55.3 % and 80.8 %, 
respectively12.
 Nowadays, the guideline of swallowing 
assessment and outcome of assessment are scarce. 
The purpose of this study is to evaluate the results 



18 J Thai Stroke Soc. Volume 18 (3), 2019

of the MWST method tested in acute stroke 
patients and the occurrence of pneumonia which 
is a major complication at stroke unit in Maharat 
Nakhon Ratchasima Hospital. The information 
gained from this study can be used as a basis for 
further development of stroke care systems.

Methods
Study design
 A retrospective descriptive study in acute 
stroke patients who were admitted to the stroke 
units, Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. 
Inclusion criteria include (1) Age ≥ 18 years old 
(2) clinical diagnosis of stroke including ischemic 
stroke and hemorrhagic stroke (3) admitted in 
the stroke unit of Maharat Nakhon Ratchasima 
Hospital between January 1, 2017 to December 31, 
2017. Exclusion criteria were (1) Patients with 
history of dysphagia prior to the index stroke  
(2) endotracheal tube was inserted before being 
admitted.

Definition
 Stroke is any disease that interrupts blood 
supply to the brain, which cause cell death and 
loss function of the brain13.
 Stroke units in this study refer to the 
wards where patients were admitted and treated 
as acute stroke.
 Pneumonia is a bacterial or viral infection 
of the lungs Symptoms include fever, chills, 
shortness of breath, coughing that produces 
phlegm, and chest pain14.

Data collection
 We collected data from medical records 
of all stroke patients who met the inclusion 
criteria. Three parts of the following data sets 
were recorded. The first part is demographic data 

such as age, gender, and underlying disease.  
The second part is an information about stroke 
such as stroke onset, types of stroke and 
complications including pneumonia. The third 
part is an information of swallowing disorders 
evaluate by using MWST method and an initial 
treatment after the assessed.
 Patients were eligible for the study if they 
had (1) an acute stroke, (2) able to sit upright, 
have good attentive and well cooperative or GCS 
≥ 11 (3) suited for eating food or drinking water. 
The eligible patients will be screened by MWST 
method before starting oral eating. 

Modified water swallowing test (MWST)15

 The patients must swallow 3 mL of clear 
water followed by dry swallow 2 times and 
assessment the swallowing by using MWST. If 
the first MWST score is 1 to 3 then terminate the 
assessment. If MWST score ≥ 4, repeat the test 
again and record the lowest score. The score of 
MWST is shown below,
 Score 1 No swallow, cough and/or 
frequent breathing
 Score 2 Swallow with frequent breathing
 Score 3 Swallow with normal breathing, 
cough and/or wet-hoarse voice
 Score 4 Swallow with normal breathing, 
no cough, no wet voice
 Score 5 Score 4 + 2 additional swallows 
in 30 seconds
 If the score is 1-4, it is suggested to feed 
via nasogastric tube then consult rehabilitation 
physicians and occupational therapists for 
evaluation and proper management.

Statistical analysis
 Analyze the data with computer analysis 
program SPSS version 10 by using descriptive 
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statistics such as number, percentages, mean and 
standard deviation as appropriate.

Results
 The total of 102 stroke patients was admitted 
in the stroke units. Of these, 51 were male and 51 
were female. Age at the stroke onset was varied, 
29.4 % were aged 76-85 years old, 20.6 % were 
aged 66-75 years old, and 5.1 % were aged < 45 
years old (stroke in the young)15. Onset-to-door 
time was document as < 6 hours in 57.1%, 6 hours 
to 24 hours in 25.5%, > 1 day in 19.6 %. Most patients 
were living outside Mueang district (78.5%), 
followed by patients living in Mueang district 
(22.4%) and patients from other provinces (3.0%).

 Ischemic stroke, hemorrhagic stroke and 
transient ischemic attack were found in 61.2%, 
38.7% and 4.1% respectively. Hypertension was 
the most comorbidity (56.1%) and the second was 
communication problem (aphasia) (38.8%). 
Length of stay < 3 days was found in 42.8 % and  
3 days to 1 week was found in 33.7%. The first 
group was referred to the district hospital for 
subacute care and the latter with the length of 
stay > 1 week was the patients with complications 
such as pneumonia or renal complication. 
Pneumonia is the most common complication 
found in 73.5% when excluding four TIA patients, 
as shown in Table 1.

Figure 1. Flowchart for patient’s screening with the Modified Water Swallowing Test 

In patients: 
98

Excluded: 34 patients 
due to no documented 

screening

Excluded: 19 patients 
due to incomplete 
criteria screening

Complete screening 
documented: 
64 patients

MWST screening: 
45 patients
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Table 1. Demographics and clinical characteristics of patients.
Information Number of patients Percent

Sex

   Male 51 50

   Female 51 50

Age (years)

   ≤ 45 5 5

   46-55 13 13

   56-65 19 19

   66-75 21 21

   76-85 30 30

   > 85 14 14

Domicile

   Outside Mueang district 77 75.5

   Mueang district 22 21.6

   Other provinces 3 2.9

Type of stroke

   Ischemic stroke 60 58.8

   Hemorrhagic stroke 38 37.3

   Transient ischemic attack 4 3.9

Onset after symptom to hospital

   Less than 6 hours 56 54.9

   6 hours – 24 hours 26 25.5

   More than 24 hours 20 19.6

Comorbidities

   Hypertension 55 53.9

   Aphasia 38 37.3

   Diabetes Mellitus type II 28 27.5

   Heart disease 18 17.6

   Bedridden 10 9.8

   Chronic kidney disease 9 8.8

Complications

   Pneumonia (excluded TIA patients) 72 73.5

   Cardiac Arrest 10 9.8

   Renal complication 3 2.9

   Pulmonary embolism 3 2.9

Length of stay

   Less than 3 days 42 41.2

   3 days to 7 days 33 32.4

   More than 7 days 27 26.5
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Figure 2. Initial management of feeding in acute stroke patient

 A total of 57 patients were exclude in 
this analysis, of these, 19 were the patients who 
met the exclusion criteria, 4 were TIA patients, 
and 34 patients with no swallowing assessment 
record before starting oral food intake. Forty-five 

of 98 patients had been assessed by using MWST, 
25 patients had MWST score 5 and had started 
oral eating, 20 patients that MWST score 1-4 and 
retain nasogastric tube for feeding as shown in 
Fig.1.and Fig. 2.

Table 2. Development of pneumonia correlated with results of MWST
MWST score Total number of patients Pneumonia complications (%)

1 13 10 (76.9%)

2 2 2 (100%)

3 5 5 (100%)

4 0 0

5 25 15 (60%)
Abbreviation: MWST = Modified Water Swallowing Test
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 Of 98 patients in the analysis, 57 patients 
(58.2%) had dysphagia and received nasogastric 
tube feed and only 3 patients (3 of 57 patients, 
5.3%) were sent to the rehabilitation department 
to evaluate.
 Incidence of pneumonia was 73.5% (72 
of 98 patients) and commonly found during the 
3-7 days after admission. In a group of patients 
who were screened by MWST, pneumonia was 
found in 85% (17 of 20 patients) of patients with 
MWST score 1-4 (failed) and 60% (15 of 25 
patients) with MWST score 5 (passed). 

Discussion
 The incidence of stroke is commonly 
found in elderly patient16, 17 while young patients 
(age < 45 years) found only 4.9%5 but in some 
developing country stroke in young onset reach 
to 19-30 %18. Ischemic stroke has a higher 
incidence than hemorrhagic stroke and 
hypertension is a major risk factor of ischemic 
stroke due to atherosclerosis as studied by Nijasri 
C. Suwanwela2 showed at 53%, as well as 53.9% 
in this study.
 Our study found that only 45.9 % of stroke 
patients (45 of 98 patients) were evaluated by 
the MWST. All stroke patients were not screened 
even though many studies suggest the screening 
protocol before start eating may reduce the 
occurrence of aspirate pneumonia19, 20.
 Instrumental swallowing assessment that 
is widely accepted as standard is video fluoroscopy 
or modified barium swallow which can assess 
problems while swallowing according to the 
bolus flow, movement of muscle and relationship 
of the swallowing process with aspiration19. The 
disadvantage of video fluoroscopy examination 
is radiation exposed, complications during the 
examination due to varieties of foods to assess 

may provoke aspiration occurring, and it is not 
available for all stroke patients. The bedside 
dysphagia screening has a variety of methods 
that were developed such as Gugging swallowing 
screen (GUSS) and water swallowing tests. The 
limitation of clinical bedside screening was 
missing in detecting silent aspiration, high up to 
40%10. Water swallowing test (WST) is a popular 
method since it is practically assessed aspiration 
while using the varied amount of water, such as 
2, 3, 10, 30, 50 to 150 mL. Although a large amount 
of water swallow testing can easily see aspiration 
or swallowing disorder symptom, but it is a high 
risk to develop pneumonia as well12. Therefore, 
a proper screening test should be safe and 
effective. In addition, a bedside screening should 
be simple because the swallowing assessment in 
foreign countries is the role of speech-language 
pathologists, however, in some country including 
Thailand, it is the role of ward nurse and 
occupational therapist. Increasing awareness to 
assess swallowing problems before start feeding 
food per oral, monitoring throughout the hospital 
stay and collecting medical records are important 
to develop a better process of caring for stroke 
patients.
 The pneumonia incidence of stroke 
patients in this study is up to 73.5%. Pneumonia 
occurred in a group that passed MWST or score 
5 (15 cases) and a group that failed MWST or 
score 1-4 (17cases). Swallowing disorder usually 
occurred in the first 3-5 days during their hospital 
stay as with the previous study that has reported 
to be in the first 3 days at 42-67% and the 
incidences of pneumonia in the first 5 days at 
19.5-42%5. Aspiration usually caused pneumonia 
in stroke patients. Although the early management 
is provided to prevent unsafe oral feeding to 
those who failed swallowing test, patients also 
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have coughs and pneumonia, therefore nasogastric 
tube feeding is unable to prevent the occurrence 
of pneumonia21. On the other hand, stroke patients 
who have passed swallowing tests also have a 
chance of developing pneumonia, so observation 
for aspiration while having a meal and observation 
for clinical changing after screening should be 
concerned. However, the use of MWST method 
is a screening with swallow only 3 mL of water 
to detect swallowing disorders, which may not 
be enough to stimulate swallowing or choking 
disorders in some patients. We recommend the 
combined clinical test for bedside screening and 
close observation of patients who eat meal would 
allow us to identify patients who are at risk of 
developing pneumonia. The results of the 
screening test help us identify the patients who 
should undergo further investigation with 
instruments such as video fluoroscopy or 
fiberoptic endoscopic examination of swallowing. 
Although dysphagia screening is recommended 
in clinical guidelines, However, there is still 
little cooperation in evaluating all stroke patients 
who meet criteria screening and refer for 
rehabilitation.
 The incidence of pneumonia was found 
up to 73.5% in the stroke patients, even who had 
5 of MWST score, we recommend that every 
stroke patients should be screened by the MWST 
for early detection of swallowing problems and 
further management, rehabilitation, prevention 
of pneumonia, and for studying an incidence of 
pneumonia in stroke patients. Based on these 
findings, acute stroke care is complex and 
required multidisciplinary teams. In this study, 
we select a screening method with good screening 
tools which has high sensitivity and specificity, 
and safety for the patients. The appropriate 
dietary modifications and good oral hygiene care 

are all important for the next step of caring, and 
therefore requires expertise and cooperation to 
reduce the impact that dysphagia has on stroke 
patients. Limitation of this study is that we only 
reviewed the assessment of dysphagia problems 
in stroke patients by using MWST method, which 
is evaluated by the stroke unit nurses. The 
implement strategies should be compared to 
rehabilitation physicians or occupational therapists 
to ensure reliable results and improve screening 
skills. Ultimately, screening results should be 
beneficial for further guidance to select the 
patients for instrumental investigation and proper 
management.
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Role of CT, CT Angiography, and Perfusion CT in Acute 
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Abstract
 Acute ischemic stroke is one the leading causes of disability and death. Neuroimaging is 
necessary for stroke assessment. Computed tomography (CT) is the first line tool for acute 
stroke due to its availability and cost-effectiveness. Using noncontrast CT combined with 
CT angiography and perfusion CT can provide necessary information to impact acute treatment 
decision making. The current goal of neuroimaging is not only to diagnose acute ischemic 
stroke but to select appropriate treatment for each patient. This review points out an update 
on the role of each CT modalities in acute ischemic stroke. 
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บทคัดย่อ
 โรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการพิการและเสียชีวิต การตรวจประเมินด้วย
ภาพรังสีระบบประสาทถือเป็นส่ิงจ�าเป็น การตรวจวินิจฉัยด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computed 
tomography (CT)) เป็นการตรวจอันดับแรกเนื่องจากเข้าถึงได้ง่ายและคุ้มราคา ปัจจุบันการตรวจวินิจฉัย
ด้วยภาพรังสีระบบประสาทนอกจากเพื่อการวินิจฉัยแล้วยังมีเป้าหมายเพื่อช่วยเลือกการรักษาที่เหมาะสม
ที่สุดให้กับผู้ป่วยแต่ละคนได้อีกด้วย โดยการน�าข้อมูลจาก noncontrast CT ร่วมกับ CT angiography 
และ perfusion CT มาใช้ร่วมกันเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ในบทความนี้จะกล่าวถึงบทบาทของการใช้ 
CT ในแต่ละแบบในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน

ค�าส�าคัญ: โรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน, เอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้สารทึบรังสี, เอกซเรย์
คอมพวิเตอร์แบบใช้สารทบึรงัสเีพือ่ดหูลอดเลอืดสมอง, เอกซเรย์คอมพวิเตอร์แบบใช้สารทบึรงัสเีพือ่ดูเลอืด
ที่ไปเลี้ยงสมอง (J Thai Stroke Soc. 2019;18(3):25-36)

บทน�า
 Acute ischemic stroke หรือโรคสมอง
ขาดเลอืดเฉียบพลัน นบัช่วงระยะเวลาตัง้แต่เริม่มอีาการ
จนถงึ 24 หรือ 48 ช่ัวโมง1 ถอืเป็นภาวะฉกุเฉนิ การตรวจ
วินิจฉัยด้วยภาพรังสีระบบประสาท (Neuroimaging) 
ถอืเป็นสิง่จ�าเป็นเน่ืองจากมผีลต่อการประเมนิวิธกีารดแูล
รกัษาผูป่้วย1 การตรวจวินิจฉยัด้วยเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 
(computed tomography (CT)) เป็นวิธีท่ีแนะน�า
เนื่องจากเป็นวิธีที่มีประสิทธิผล รวดเร็ว สะดวก และเข้า
ถึงได้ง่าย สามารถช่วยในการแยกภาวะ hemorrhage 
ประเมินหลอดเลือดที่อุดตันและการเปลี่ยนแปลงของ 
เนื้อสมองได้1

 วิธีการตรวจหลักคือการท�า CT แบบไม่ใช้
สารทึบรังสี หรือ noncontrast CT (NCCT) brain โดย
สามารถตรวจแบบใช้สารทึบรังสีเพิ่มเติม ได้แก่ CT 

angiography (CTA) brain and neck และ perfusion 
CT (PCT) brain เพื่อเพิ่มข้อมูลในการตัดสินใจ 
ในการรักษา
 ปัจจุบันวิธีการรักษา acute ischemic stroke 
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากเดิมที่ ใช ้ยา 
เป็นมาตรฐานหลักในการรักษา เช่น ยาต้านเกล็ดเลือด
และยาละลายล่ิมเลือด (rtPA) มีการเปลี่ยนแปลง 
มา ใช ้ ก า รสวนหลอด เลื อด  ( e ndova s cu l a r 
thrombectomy) ร ่วมในการรักษาในผู ้ป ่วยที่มี 
การอุดตันของเส้นเลือด internal carotid artery 
(ICA) หรือ middle cerebral artery (MCA)  
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในปี ค.ศ. 2015 มีการตีพิมพ์ 
ผลงานวิจัยใน New England Journal ท่ีพบว่า 
การท�า mechanical thrombectomy เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการรักษา ผู้เขียนจึงได้ทบทวนบทบาทของการใช้ 
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CT แบบต่างๆ ที่มีส่วนช่วยตัดสินใจในการรักษาและ
การคัดเลือกผู้ป่วยในการท�า acute revascularization 
therapy

Noncontrast computed tomography (NCCT)
 NCCT เป็นวิธีการตรวจที่ส�าคัญท่ีสุดในผู้ป่วย 
acute ischemic stroke2,3 เพราะนอกจากจะสามารถ
ช่วยแยกชนิดว่าเป็น ischemia หรือ hemorrhage 
ได้แล้ว ยังสามารถแสดงให้เหน็การเปลีย่นแปลงของเนือ้
สมองขาดเลือดในระยะแรก (early ischemic changes)1 

ได้อีกด้วย ซึ่งได้แก่ การแยกความแตกต่างของ gray 
และ white matter ได้ไม่ชัดเจน (blurring of gray 
matter-white matter junction), การเห็น insular 
cortex ไม่ชัดเจน (insular ribbon sign) (รูปท่ี 1), 
การเห็น basal ganglia ไม่ชัดเจน (disappearing 
basal ganglia sign) (รูปท่ี 1), เนื้อสมองบวมเห็นจาก 
effacement ของ cortical sulci และการเห็น 
hypodensi ty เป ็น ลักษณะ wedge-shaped 
hypodensity ตามขอบเขตที่หลอดเลือดสมองเส้นนั้น
ไปเล้ียง (vascular territory) (รูปที่ 2)

 การปรับภาพให้เป็น stroke window ม ี
ความส�าคัญในการดู ischemic change ค่าที่แนะน�า
อาจมีหลายค่าแต่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ window level/ 
window width 32/204 35/35 หรือ 40/4023 โดย

ผู้ประเมินควรปรับให้เหมาะสม (รูปที่ 2) อย่างไรก็ตาม
ภายใน 6 ช่ัวโมงแรกหลังมีอาการอาจให้ภาพ CT  
ที่ปกติได้ถึงประมาณร้อยละ 501

รปูท่ี 1. A, NCCT แสดง insular ribbon sign (ลูกศร) และ B, แสดง disappearing basal ganglia sign (ลูกศร)

รปูท่ี 2. NCCT แสดง wedge-shaped hypodensity และ sulcal effacement ที ่ right parietotemporal lobes  
(ลกูศร) A, แสดงภาพแบบ window ปกต ิและ B, แบบ stroke window
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รปูท่ี 3. A และ B, NCCT แสดงต�าแหน่งการให้คะแนน ASPECTS สมองปกตจิะมคีะแนนเตม็ 10 ตามต�าแหน่ง  
10 ต�าแหน่งดังภาพ คะแนนคิดจากการหักลบต�าแหน่งที่มี infarction โดยหักต�าแหน่งละ 1 คะแนน  
(CN = caudate nucleus, LN = lentiform nucleus, I = insular cortex, IC = internal capsule, M1-M3 
อยูท่ี่ระดบั basal ganglia (A) M1 = anterior MCA cortex, M2 = cortex lateral to insular ribbon, M3 
= posterior MCA cortex, M4-M6 อยู่ทีร่ะดับ 2 เซนตเิมตรเหนอื basal ganglia (B) M4 = anterior MCA 
cortex, M5 = lateral MCA cortex, M6 = posterior MCA cortex) ส�าหรับการค�านวณ ASPECTS  
ให้ดูภาพ NCCT ทกุ axial image ทีเ่ป็น ganglionic และ supraganglionic levels และความผดิปกต ิ
ทีพ่บต้องมอีย่างน้อย 2 ภาพตดิกัน

 หากเป็น acute ischemic stroke ใน middle 
cerebral artery (MCA) territory ปัจจบุนัมกีารแนะน�า
ให้ค�านวณขนาดของสมองขาดเลือดเฉียบพลันตาม 
Alberta Stroke Program Early CT Score 
(ASPECTS)5,6 (รูปที่ 3) เนื่องจากมีข้อมูลวิจัยพบว่า

ผูป่้วยทีม่คีะแนน ASPECTS ต�า่มคีวามเสีย่งต่อการเกดิ
ภาวะเ ลือดออกในสมองหลังได ้ยา r tPA หรือ 
endovascular thrombectomy พบว่าผูป่้วยทีไ่ด้รับการ
ท�า mechanical thrombectomy ทีมี่คะแนน ASPECTS 
≥ 6 จะมีความปลอดภัยและมีอาการดีขึ้นมากกว่า7

 นอกจากนี้ยังสามารถเห็นล่ิมเลือดอุดตันใน
หลอดเลอืด MCA ได้ โดยจะเหน็เป็น hyperdense clot 
ในหลอดเลือด โดยจะเห็นหลอดเลือดส่วนที่มีลิ่มเลือด

ขาวขึ้น8 หากอุดตันที่ M1 segment จะเห็นเป็น M1 
dense MCA sign และหากอุดตันที่ M2 segment จะ
เห็นเป็น M2 dot sign1 (รูปที่ 4)

รปูที ่4. A, NCCT แสดง M1 dense MCA sign (ลูกศร) และ B, แสดง M2 dot sign (ลูกศร)
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 ใน American Heart Association/ American 
Stroke Association (AHA/ASA) guideline ปี 2018 
แนะน�าให้ท�า NCCT ในผู้ป่วยที่สงสัย acute stroke 
ทุกราย และผู ้ป ่วยที่อยู ่ในเกณฑ์ที่ได้รับพิจารณา 
ที่จะได้รับการรักษาตัวยา rtPA หรือ mechanical 
thrombectomy อย่างน้อยร้อยละ 50 ควรท�าภายใน  
20 นาทีหลังจากคนไข้มาถึงห้องฉุกเฉิน3

CT angiography (CTA)
 ปัจจุบนัมกีารท�า CTA มากขึน้ในผูป่้วยทีส่งสยั 
acute ischemic stroke โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วย 
ที่มีโอกาสท�า revascularization therapy3

 ใน AHA/ASA guideline ปี 2018 แนะน�า
เรื่องการท�า CTA ว่าควรท�าให้คลุมหลอดเลือดสมอง

และคอ และไม่จ�าเป็นต้องรอผล creatinine ในกรณีท่ี 
ผู้ป่วยไม่มีประวัติว่ามีโรคไตหรือมีไตเสื่อมมาก่อน3

 การท�า CTA มีวัตถุประสงค์เพื่อให ้เห็น
ต�าแหน่งของล่ิมเลือดท่ีอุดตันในหลอดเลือด จะเห็นเป็น 
filling defect ตรงต�าแหน่งของการอุดตันซึ่งจะมีผลใน
การเลือกการรักษา โดยในกลุ่มที่เป็น proximal vessel 
occlusion เช่น intracranial internal carotid artery 
(ICA) และบริเวณ M1 segment ของ MCA occlusion 
(รูปที่ 5) จะมีประโยชน์จากการท�า mechanical 
thrombectomy เพราะมี recanalization rate จากการ
ให้ยา rtPA น้อยเมื่อเทียบกับหลอดเลือดส่วนปลาย 
(distal vessel occlusion)9-12

รปูท่ี 5. A, ผูป่้วยหญงิไทยอาย ุ93 ปี มาด้วย left hemiparesis มา 7 ช่ัวโมง ใน NCCT พบว่ามี dense MCA sign 
ที ่M1 segment ของ right MCA (ลกูศร) B, ตรงกบัต�าแหน่งทีมี่ filling defect (ลูกศร) ใน CTA

 ความยาวของลิม่เลอืดก็มผีลต่อ recanalization 
เช่นกัน พบว่าลิ่มเลือดที่ยาวมากกว่า 8 มิลลิเมตรมักจะ
ไม่สลายหลังได้ยา rtPA13 
 การเห็น contrast ล้อมรอบลิม่เลอืดตรงบริเวณ
หลอดเลือดอุดตันหรือเรียกว่า residual intravascular 

flow บ่งบอกว่าลิ่มเลือดนั้นมีโอกาส recanalization 
ด้วยยาได้มากกว่าลิ่มเลือดไม่มี residual flow ถึง  
4 เท่า14 (รูปที่ 6)
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รปูท่ี 6. A, CTA แสดงล่ิมเลอืดอุดตนัที ่M2 segment ของ left MCA และมี residual intravascular flow (ลูกศร) 
B, ภาพ diffusion weighted image (DWI) แสดง acute left parietotemporal lobes infarction เหน็จาก
ม ีrestricted diffusion (ลกูศร) C, หลงัจากรักษา 3 เดอืน ผูป่้วยได้มาท�า MRA พบว่าไม่มีการอุดตนั

 นอกจากน้ีการท�า CTA ไม่ว่าจะแบบ single 
phase หรือ multiphase ยังสามารถดู collateral 
circulation ได้ Multiphase CTA เป็นการตัด CT 
เพ่ือสามารถประเมิน pial arteries ได้ โดยจะตัด 3 
phases ได้แก่ phase ท่ีหนึ่ง คือ peak arterial phase, 
phase ที่สอง คือ peak venous phase และ phase  
ที่สาม คือ late venous phase13 ผู้ป่วยที่มี good 
collateral circulation คือมี pial arteries มาเร็วพอๆ
กับข้างปกติและ/หรือมาช้ากว่าข้างปกติเล็กน้อยแต่ 

pial arteries ยังมีจ�านวนและขนาดเท่าข้างปกติ จะได้
รับประโยชน์จากการท�า mechanical thrombectomy 
มากกว่า เพราะยังมีเลือดไปเล้ียงสมองส่วนที่ขาดเลือด
นอกเหนือจากหลอดเลือดหลักที่อุดตัน จึงยังสามารถ
ประคับประคอง ischemic prenumbra ได้ นอกจากนี้
ยังพบว่าในผู้ป่วยที่มี good collateral circulation มัก
มีขนาด infarct core ที่เล็กกว่า จึงท�าให้มี clinical 
outcome ที่ดีกว่า3,15 (รูปที่ 7)

รปูท่ี 7. (ผูป่้วยรายเดียวกันกับรูปที ่5) multiphase CTA แสดงถึงภาวะ good collaterals โดยมีหลอดเลือด collateral 
pial arteries สมองข้างขวาจ�านวนเท่ากับข้างซ้ายทีป่กต ิแต่เลือดข้างขวามาช้ากว่าประมาณ 1 phase
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 CTA สามารถดู nonenhancing region ซึ่ง
แสดงถึงเนื้อสมองที่ขาดเลือด (ischemic tissue) ให้
เห็นได้ชัดขึ้น โดยควรดูใน CTA source images 
(CTA-SI) จะพบว่ามี sensitivity ที่สูงกว่า NCCT 
(รูปท่ี 8) สามารถให้คะแนนเป็น CTA-SI ASPECTS 
ได้โดยคะแนนมักจะไม่เท่ากับ NCCT ASPECTS แต่
มักจะน้อยกว่าเล็กน้อย16 เนื่องจาก hypodensity ใน 
CTA-SI และ NCCT บ่งบอกถึง pathophysiology 

ที่แตกต่างกัน CTA-SI ASPECTS บ่งบอกถึง
การลดลงของ cerebral blood volume (CBV) แต่ใน 
NCCT ASPECTS บ่งบอกถึงภาวะสมองบวม มีการ
วิจัยที่พบว่าค่า CTA-SI ASPECTS ที่ > 5 เป็นกลุ่ม
ที่มี Good clinical outcome มากกว่ากลุ่มที่ได้คะแนน
น้อยกว่าหลังรักษาด้วยยา rtPA และท�า mechanical 
thrombectomy 17

รปูท่ี 8. (ผูป่้วยรายเดียวกันกับรูปที ่5) เปรยีบเทียบภาพ NCCT กบั CTA source image A, NCCT เนือ้สมองดปูกติ 
ไม่เห็น hypodensity ทีชั่ดเจน B, CTA-SI เหน็ non-enhancing area ใน right frontoparietal lobes และ 
right basal ganglion ได้ชัดกว่า (ลกูศร)

Perfusion CT (PCT)
 การท�า perfusion CT มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินขนาดของ infarct core คือเนื้อสมองที่ไม่
สามารถกลับคืนมาได้หากมี MCA territory infarct 
core ขนาดใหญ่คือมากกว่า 70-100 มิลลิลิตร ผู้ป่วย
อาจจะมี poor clinical outcome และ ischemic 
penumbra คือเนื้อสมองที่ยังสามารถกลับคืนมาเป็น
ปกตไิด้ การดู PCT ช่วยเพิม่ความเช่ือมัน่ในการวนิจิฉยั
ได้มากข้ึน แต่จะใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการประมวลผลและ
การแปลผลภาพ 
 ปัจจุบัน PCT มีบทบาทส�าคัญในการเลือก
ผู้ป่วยที่จะได้รับการท�า mechanical thrombectomy 

ในผู้ป่วยที่มีอาการมานานกว่า 6 ช่ัวโมง เนื่องจากเป็น 
วิธีท่ีสามารถบอก hemodynamic physiology ของ 
ผู้ป่วยแต่ละคนได้โดยการแยก infarct core และ 
ischemic penumbra เป็นวิธีที่ท�าให้รูปแบบการรักษา
เปลี่ยนจากการรักษาที่ขึ้นกับเวลาเป็นหลัก (time-
based) มาเป็นข้ึนกับสมองของผู้ป่วยแต่ละคนเป็นหลัก 
(tissue-based)
 ใน AHA/ASA guideline ปี 2018 แนะน�า 
ให้ท�า PCT ในผูป่้วย acute ischemic stroke ของ large 
vessel occlusion ทีม่าใน 6-24 ชัว่โมง เพือ่ประกอบการ
ตดัสนิใจในการรกัษาด้วย mechanical thrombectomy 
โดยการท�า PCT นัน้จะต้องระวงัไม่ท�าให้ผูป่้วยเสยีเวลา
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รปูท่ี 9. (ผูป่้วยรายเดียวกันกับรูปที ่5) แสดงการประเมิน PCT จากส ีcolor-coded maps โดยดสูเีทยีบกบัแถบ color 
scale ด้านข้าง พบว่ามขีนาดของ ischemic penumbra ใหญ่ (บริเวณทีมี่ increase Tmax และ decrease 
CBF) ขณะทีไ่ม่ม ีinfarct core เน่ืองจากใน CBV ดเูท่ากนัท้ัง 2 ข้าง ผูป่้วยรายนีจ้งึน่าจะได้รับประโยชน์จาก
การท�า mechanical thrombectomy

และขัดขวางให้ได้รับการรักษาที่ช้าลง3

 ในการประเมิน perfusion ต้องมีการวาง 
region of interests (ROI) 2 ต�าแหน่ง ได้แก่ ที่หลอด
เลือดแดง โดยแนะน�าที่ต�าแหน่ง A2 segment ของ 
ACA และหลอดเลือดด�า แนะน�าที่ต�าแหน่ง superior 
sagittal sinus เพื่อสร้าง arterial input และ venous 
outflow time-attenuation curves และน�ามาค�านวณ
ตัวแปรต่างๆ18,19 โดยตัวแปรที่ใช้มีดังนี้
 Cerebral blood volume (CBV) หมายถึง 
ปริมาณเลือดทั้งหมด ทั้งเลือดที่อยู่ในหลอดเลือดและ
เนื้อสมองที่อยู่ใน voxel นั้น หน่วยเป็น milliliters of 
blood per 100 g brain (ml/100 g) ค่าปกติอยู่ท่ี 5 
ml/100 g1

 Cerebral blood flow (CBF) หมายถึง 
ปริมาณเลือดที่ผ่าน voxel นั้นในช่วงเวลาหนึ่ง หน่วย
เป็น milliliters of blood per 100 g brain per minute 
(ml/100 g/min) ค่าปกติอยู่ที่ 50 ml/100 g/min1

 Mean transit time (MTT) หมายถึง ระยะ
เวลาเฉลี่ยที่สารทึบรังสีทั้งหมดผ่านสมองบริเวณนั้น 

หน่วยเป็นวินาที สามารถค�านวณได้จากสูตร MTT = 
CBV/CBF
 Time to peak (TTP) หมายถึง ระยะเวลา
ตั้งแต่สารทึบรังสีถูกฉีดเข้าหลอดเลือดจน enhance 
สูงสุดในเนื้อสมอง หน่วยเป็นวินาที
 Time to maximum residual function 
(Tmax)  หมายถึง ระยะเวลาที่ ได ้จากการน�า 
time-attenuation curve ไปค�านวณอย่างซบัซ้อนยิง่ขึน้
ด้วยสมการทางคณติศาสตร์ (deconvolution) เพิม่เตมิ20

 โดยปกติ perfusion ของเนื้อสมองทั้ง 2 ข้าง
ควรจะพอๆ กนั โดย CBF และ CBV ของ gray matter 
จะสูงกว่า white matter18

 ในการแปลผลแบบ qualitative data ดจูากสี 
color-coded maps โดยบรเิวณทีเ่ป็น infarct core จะ
มกีารลดลงของ CBV, CBF อย่างมนียัส�าคญั และมกีาร
เพิ่มขึ้นของ MTT, TTP, Tmax ส่วนบริเวณที่เป็น 
penumbra คอืมกีารลดลงของ CBF แต่ CBV จะยงัปกติ 
และมกีารเพิม่ขึน้ของ MTT, TTP, Tmax 18 (รปูที ่9-11)
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 นอกจากนี้ยังอาจแปลผลแบบ quantitative 
data คือสามารถดูค่าตัวเลขที่วัดได้ ปัจจุบันค่าท่ีนิยมใช้
และมีความแม่นย�ามากที่สุด คือการให้ต�าแหน่งท่ีมี 
CBF < 30% ของปกติเป็น infarct core และ Tmax  
> 6 sec เป็น ischemic penumbra ซึ่งค่านี้ใช้ใน 
automated software ที่ช่ือว่า RAPID ซึ่งมีความ
รวดเร็วและแม่นย�าในการประเมินผล CTP ใช้ใน 

DAWN (DWI or CTP Assessment with Clinical 
Mismatch in the Triage of Wake-Up and Late 
Presenting Strokes Undergoing Neurointervention 
with Trevo) trial12 ซึ่งเป็น trial ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับ 
acute ischemic stroke 
 ส�าหรับค่าอื่นๆ ที่แม่นย�าน้อยกว่าได้แก่ ให้
ต�าแหน่งที่มี CBV < 2 ml/100 g หรือ 1.2 ml/ 100 ml 

รปูท่ี 10. (ผูป่้วยรายเดียวกันกับรูปที ่5) angiography A, แสดงการอดุตนัของ M1 segment ของ MCA ข้างขวา 
(ลกูศร) B, ภาพหลงัจากท�า mechanical thrombectomy ส�าเร็จแสดงให้เหน็ว่าไม่มีการอดุตันเหลืออยู่

รปูท่ี 11. (ผูป่้วยรายเดียวกันกับรูปที ่5) ตดิตาม NCCT หลังจากท�า mechanical thrombectomy ประมาณ 2 สปัดาห์ 
พบว่าเน้ือสมองปกต ิไม่มี infarction
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เป็น infarct core และ MTT > 145% หรือ CBF  
< 35.1 ml/ 100 ml/ min เป็น ischemic prenumbra21 

 ขนาดของ infarct core และ penumbra นั้น
มีผลต่อการตัดสินใจท�า mechanical thrombectomy 
โดยอ้างอิงจาก DAWN trial และ DEFUSE 3 trial 
(Diffusion and Perfusion Imaging Evaluation for 
Understanding Stroke Evolution 3)22 ซ่ึงพบว่า
ผลลัพธ์ของการท�า mechanical thrombectomy  
ในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่มาในช่วงเวลา
เกิน 6 ชั่วโมง ได้ผลดีกว่าเม่ือเทียบกับ conservative 
treatment โดยดู PCT ในการเลือกผู้ป่วย 
 โดย DAWN trial จะท�า PCT ในผู้ป่วย acute 
ischemic stroke ที่มาถึงโรงพยาบาลหลังจากเร่ิม 
มีอาการมาแล้ว 6-24 ช่ัวโมง และดูการ mismatch 
ระหว่าง clinical deficit จากคะแนน NIHSS  
(The National Institutes of Health Stroke Scale) 
และ infarct core แบ่งผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่มได้แก่
 ผู้ป่วยที่มีอายุ ≥ 80 ปี มี NIHSS ≥ 10 และมี
ขนาด infarct core < 21 ml
 ผู้ป่วยที่มีอายุ < 80 ปี มี NIHSS ≥ 10 และมี
ขนาด infarct core < 31 ml
 ผู้ป่วยที่มีอายุ < 80 ปี มี NIHSS > 20 และมี
ขนาด infarct core < 51 ml
 พบว่าผู้ป่วยทีท่�า mechanical thrombectomy 
มี clinical outcome ท่ีดีกว่าผู้ป่วยที่รักษาด้วยยา
ส่วน DEFUSE 3 trial ได้ท�า PCT ในผู้ป่วย acute 
ischemic stroke ที่มาถึงโรงพยาบาลหลังจากเริ่มมี
อาการมาแล้ว 6-16 ชั่วโมง และดู mismatch ระหว่าง 
penumbra และ infarct core จาก PCT ผู้ป่วยที่มี 
infarct core < 70 ml, mismatch ratio ≥ 1.8 และมี 
mismatch volume ≥ 15 ml ที่ท�า mechanical 
thrombectomy มี clinical outcome ท่ีดีกว่าผู้ป่วยที่
รักษาด้วยยา

บทสรุป
 CT เป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย
ผู้ป่วย acute ischemic stroke โดยใช้ NCCT ใน 
การแยก ischemia ออกจาก hemorrhage ดูการ
เปลี่ยนแปลงของ early ischemic changes และมีการ

ให้คะแนน ASPECTS ปัจจบุนัมกีารใช้ CTA and PCT 
มากขึ้น เพื่ อช ่วยในการตัดสินใจเรื่ องการรักษา 
โดยเฉพาะเร่ืองการเลือกผู ้ป่วยมาท�า mechanical 
thrombectomy CTA นอกจากจะมีประโยชน์ในการ
บอกต�าแหน่งและความยาวของลิม่เลอืดแล้ว ยงัสามารถ
ประเมิน collateral circulation และ nonenhancing 
region ซึ่งแสดงถึงเนื้อสมองที่ขาดเลือดได้ PCT มี
ประโยชน์ในการประเมินเลือกผู้ป่วยที่มาในช่วง late 
time window (6-24 ช่ัวโมง) ที่น่าจะได้รับประโยชน์
ในการท�า mechanical thrombectomy ซึ่งท�าให้เพิ่ม
โอกาสในการรักษามากข้ึน
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Role of Transcranial Doppler Ultrasound for Emboli Detection 
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Abstract
 Cerebral embolism is one of common of ischemic stroke causes. Transcranial Doppler 
ultrasound can be used to detect cerebral embolism and help clinician to investigate other 
cause of stroke, apart from that transcranial Doppler ultrasound can be used to follow up 
intravenous thrombolysis and antithrombotic treatment in acute ischemic stroke patient.
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บทบาทของการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ผ่านกะโหลกศีรษะเพื่อตรวจหาสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดสมอง 
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน
นพ.พงศธร เรืองรองหิรัญญา*
*สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

บทคัดย่อ
 ภาวะสิง่หลดุอดุหลอดเลอืดสมองเป็นสาเหตทุีพ่บได้บ่อยของโรคหลอดเลอืดสมอง การตรวจหลอดเลอืด
สมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านกะโหลกศีรษะนั้นสามารถตรวจสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดสมองและช่วย 
ในการตรวจหาสาเหตุอื่น ๆ ของโรคหลอดเลือดสมองได้ นอกจากนั้นการตรวจหลอดเลือดสมอง 
ด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูงผ่านกะโหลกศีรษะยังสามารถใช้ในการติดตามการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วย 
ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด�า รวมถึงยาต้านเกล็ดเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด
เฉียบพลันได้อีกด้วย

ค�าส�าคัญ: ภาวะส่ิงหลุดอุดหลอดเลือดสมอง, การตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูงผ่าน
กะโหลกศีรษะ, โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด (J Thai Stroke Soc. 2019;18(3):37-42)

บทน�า
 การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงนั้น 
มีความสามารถในการตรวจจับอนุภาคที่วิ่งในของเหลว
ที่ไหลอยู่ได้ ซึ่งด้วยหลักการนี้ท�าให้การตรวจหลอด
เลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านกะโหลกศีรษะ 
(transcranial Doppler ultrasound) จึงสามารถตรวจ
สิ่งหลุดอุดหลอดเลือด (embolism) ได้ และสัญญาณที่
ตรวจพบจากการตรวจนีเ้รยีกว่า microembolic signal 
ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าหรือ
เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดเลือดฝอย และมัก
จะไม ่ท�าให ้ เกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมอง1 

อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยสนับสนุนการตรวจพบลิ่มเลือด
ที่วิ่งตามเส้นเลือดเป็นตัวบ่งชี้และปัจจัยเสี่ยงในการเกิด
สมองขาดเลือดเฉพาะที่  (cerebral ischemia)  
ในอนาคตได้2

 การตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียง
ความถี่สูงผ่านกะโหลกศีรษะมีความไวในการตรวจ

ล่ิมเลือดที่ว่ิงในเส้นเลือดสมองตามเวลาจริง ณ เวลานั้น  
ซึ่งการตรวจพบสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดสมอง (cerebral 
embolism)3 ช่วยในการหาสาเหตุ การพิจารณา
ประกอบการรักษา และติดตามผลการรักษาโรค
หลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลัน4-6 รวมถึงยังเป็น
หนึ่งในสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมจากความผิดปกติ
ของหลอดเลือด (vascular cognitive impairment)7

วิธีการตรวจล่ิมเลือดท่ีว่ิงในเส้นเลือดสมอง 
(emboli detection)
 เร่ิมจากการใช้หัวตรวจคล่ืนเสียงความถี่สูง 
ของเคร่ืองตรวจหลอดเลือดสมองด ้วยคล่ืนเสียง
ความถี่สูงตรวจผ่านทางบริเวณกระดูกขมับทั้งสองข้าง 
(transtemporal window) ตรวจเส้นเลือด middle 
cerebral artery ทั้งสองข้างหรือข้างที่มีการตีบตันของ
เส้นเลือด ที่ความลึก 30-65 มิลลิเมตร หรือตรวจผ่าน
เส้นเลือด basilar artery 
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 หลักการจะตรวจดูหาสัญญาณของส่ิงหลุดอุด
หลอดเลือด (microembolic signal) โดยระยะเวลา 
ในการตรวจขึ้นอยู่กับภาวะหรือโรคที่สงสัย เช่น หาก
สงสัยลิ่มเลือดที่มาจากลิ่มเลือดจากลิ้นหัวใจเทียม 
(prosthetic heart valve) ท่ีมักจะพบส่ิงหลุดอุดหลอด
เลือดได้บ่อยจะใช้เวลาในการตรวจประมาณ 30 นาที 
ขณะท่ีโรคอื่นเช่น โรคเส้นเลือดใหญ่คาโรติดตีบตัน 
(carotid stenosis) โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (cardiac 
arrhythmia) หรือสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดที่เกิดจากหัวใจ 
(cardiac embolism) ที่ตรวจพบสิ่งหลุดอุดหลอดเลือด
ได้น้อย อาจต้องใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมงในการตรวจ
เพื่อตรวจหา microembolic signal8, 9

ลักษณะของ microembolic signal10 
1. เกิดช่วงระหว่างจังหวะการเต้นของหัวใจ cardiac 

cycle 
2. สัญญาณคล่ืนเกิดในระยะเวลาสั้น brief duration 

(< 0.3 วินาที) 
3. ความเข้มข้นของสัญญาณเสียงสูง (high intensity) 

> 3 เดซิเบล over background 
4. ลักษณะของสัญญาณไปในทิศทางเดียว 

(unidirectional signal) 
5. เสียงคล้ายเสียงนกร้อง (chirp) หรือเสียงดังเปาะ 

(pop) 

การประยุกต ์ใช ้การตรวจลิ่มเ ลือดที่วิ่ งใน
เส้นเลือดสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
เฉยีบพลนั
 1. ประเมินผลการรักษาและการพยากรณ์โรค 
(prognosis) หลังการให้การรักษาด้วยยาละลาย
ลิม่เลอืดทางหลอดเลือดด�า (intravenous thrombolysis)
  1.1 การได ้รับยาละลายลิ่มเลือดทาง
หลอดเลือดด�า และพบว่ามีการลดลงหรือหายไปของ 
microembolic signal ปลายต่อต�าแหน่งเส้นเลือดส่วน
ที่มีการตีบตัน บ่งชี้ถึงการตอบสนองต่อการรักษาด้วย
ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด�า11

  1.2 การตรวจพบว่ามี microembolic 
signal ร่วมกับพบการไหลเวียนของเลือดที่เส้นเลือด 
ที่ต�าแหน่งเส้นเลือดที่เคยอุดตันและไม่มีการไหลเวียน
ของเ ลือดหลังจากได ้ รับยาละลาย ล่ิมเ ลือดทาง
หลอดเลอืดด�า เป็นตวับ่งชีว่้ามกีารสลายไปของลิม่เลอืด
ทีอ่ดุตนั รวมถงึมกีารเปิดของเส้นเลอืด (recanalization)12 
 2. ภาวะสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดแดงส่วนต้น 
สู ่หลอดเลือดแดงส่วนปลาย (arterial to arterial 
embolization) ทัง้ท่ีเกดิจากลิม่เลอืดจากการตบีตนัของ
เส้นเลือดนอกสมอง (extracranial carotid stenosis) 
หรือ การตีบตันของเส้นเลือดในสมอง (intracranial 
carotid stenosis) เกิดได้ในภาวะผนังหลอดเลือด

รปูท่ี 1. ภาพแสดงลกัษณะของ microembolic signal ทีต่รวจพบจากการตรวจเส้นเลือด middle cerebral artery 
ด้วยวิธกีารตรวจ transcranial Doppler ultrasound
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ฉีกขาด (arterial dissection) รวมถึงภาวะไขมันเกาะ
เส้นเลือดใหญ่เอออร์ตา (aortic arch atheroma)4-7, 13 

 3. ประเมนิความเสีย่งในการเกดิโรคหลอดเลอืด
สมองระหว่างการผ่าตัด (perioperative stroke) และ
หลังการผ่าตัด (postoperative stroke) โดยเฉพาะการ
ผ่าตัดหรือหัตถการที่เกี่ยวกับหลอดเลือดคาโรติด เช่น 
การผ ่ าตั ด เป ิ ดหลอดเลื อดคาโรติ ด  ( ca ro t id 
endarterectomy), การใส่โครงลวดถ่างขยายหลอด
เลือดคาโรติด (carotid artery stenting) หรือการขยาย
หลอดเลือดด้วยบอลลูน (percutaneous transluminal 
angioplasty) อาทิเช่น ในระหว่างการผ่าตัดเปิดหลอด
เลือดคาโรติด หากตรวจพบมี microembolic signal 
พบว่ามีโอกาสในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหลังการ
ผ่าตัดสูงขึ้นถึง 15 เท่า14 
 4. ประเมินลิ่มเลือดที่ว่ิงในเส้นเลือดสมองหลัง
จากการรักษาด้วยยาต้านเกล็ดเลือด antithrombotic 
therapy เช่น จากการวิจัยใน CLAIR study15 และ 
CARESS study16 ที่ใช้การตรวจวัดลิ่มเลือดที่วิ่ง 
ในเส้นเลือดสมองในการวัดประสิทธิภาพในการป้องกัน
การเกิดเส้นเลือดสมองตบีซ�า้เปรยีบเทยีบระหว่างการให้
ยา aspirin เพียงอย่างเดียว และการให้ aspirin ร่วมกับ
การให้ยา clopidogrel ในผู้ที่มีเส้นเลือด middle 
cerebral artery ตีบมากกว่า 50% พบว่าการให้ยา 
aspirin ร่วมกับการให้ยา clopidogrel สามารถลด 
microembolic signal ได้มากกว่าอย่างมีนัยส�าคัญ
 5. ภาวะสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดท่ีเกิดจากหัวใจ 
เช่น ในผู้ที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
(acute myocardiac infarction), โรคลิ้นหัวใจรั่ว 
(valvular heart disease), ได้รับการผ่าตัดเปล่ียนล้ิน
หัวใจเทียม (prostatic heart valve), ภาวะหัวใจเต้น
ผิดจังหวะ (atrial fibrillation), โรคกล้ามเน้ือหัวใจ 
(dilated cardiomyopathy), โรคเนื้องอกหัวใจ 
(cardiac tumor)
 6. ภาวะลิ่มเลือดจากหลอดเลือดด�าวิ่ ง สู ่
หลอดเลือดแดง (left to right shunt) โดยเฉพาะใน
ผูป่้วยทีโ่รคหลอดเลอืดสมองในคนอายนุ้อย (stroke in 
the young) และโรคหลอดเลือดสมองไม่ทราบสาเหตุ 
(cryptogenic stroke) พบว่าอุบติัการณ์ของโรคผนงักัน้
หัวใจห้องบนรั่ว (patent foramen ovale) สูงขึ้น17, 18  

ซึง่สามารถตรวจได้โดยวธิกีารท�า transcranial Doppler 
ultrasound ร่วมกบัการท�า agitated saline bubble test 
ซึง่จะตรวจพบ microembolic signal ในผูท้ีส่งสยัโรค
ผนงักัน้หวัใจห้องบนรัว่ และหากตรวจพบควรต้องได้รบั
การตรวจยนืยนัด้วยการตรวจคล่ืนเสยีงสะท้อนความถีส่งู
ทางหลอดอาหาร (transesophageal echocardiogram) 
ในขัน้ต่อไป
 7. ภาวะไขมันหลุดอุดหลอดเลือด (fat 
embolism) มักพบในผู้ป่วยที่สงสัยภาวะหลอดเลือด
สมองอดุตันหลงัจากการได้รบัการผ่าตดักระดกูยาว (long 
bone)19

 8. ภาวะสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดจากการติดเชื้อ 
(septic embolism) ในผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อที่เยื่อบุ
หัวใจและมีลิ่มเลือดที่เกิดจากการติดเชื้อหลุดไปอุดตัน
เส้นเลือดสมอง สามารถตรวจพบ embolic signal ได้
 9. ภาวะสิง่หลดุอดุหลอดเลอืดทีเ่กดิจากสาเหตุ
โรคทางระบบอื่น ๆ  (systemic disease) เช่น primary 
antiphospholipid syndrome, Sneddon’s syndrome, 
systemic lupus, Behcet’s disease, and Takayasu’s 
arteritis รวมถึงภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ 
(hypercoagulable state)

สรุป
 การตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคล่ืนเสียง
ความถ่ีสูงผ่านกะโหลกศีรษะนั้น สามารถตรวจหา 
สิ่งหลุดอุดหลอดเลือดสมองได ้และยังสามารถใช ้
ประกอบในการวินิจฉัยหาสาเหตุอื่นของหลอดเลือด
สมองตีบรวมถึงประยุกต์ใช้ในการประเมินความเส่ียง 
ในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองระหว่างการผ่าตัด 
และหลังจากการผ่าตัดได้

องค์ความรู้ใหม่
 การตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคล่ืนเสียง
ความถ่ีสูงผ่านกะโหลกศีรษะ นอกจากใช้ในการตรวจ
วินิจฉัยสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองแล้ว ยังสามารถ
ใช ้ดูผลของการรักษาในภาวะเส ้นเลือดสมองตีบ
เฉียบพลันทั้งจากการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด 
ทางหลอดเลือดด�าและยาต้านเกล็ดเลือดได้อีกด้วย
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ได้อะไรจากการประเมิน Provincial healthcare network 
certification

รศ. นพ.สมศักด์ิ เทียมเก่า*
*สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
*กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
*ประธาน service plan โรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์

บทน�า
 การพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง 
ในเขตสุขภาพที่ 7 นั้นเริ่มมาตั้งแต่ปี 2551 และพัฒนา
มาอย่างต่อเน่ือง ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองใน 4 จงัหวดั 
ได้แก่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ 
สามารถเข้าถึงระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองได้เป็น
จ�านวนมาก เนื่องจากมีการพัฒนาความพร้อมของการ
ให ้บริการอย ่างครบวงจรทั้ง 4 จังหวัด และทุก
โรงพยาบาลจังหวัดทั้ง 4 นั้นก็ได้ผ่านการประเมิน
ศักยภาพ คุณภาพและมาตรฐานการบริการโรค
หลอดเลือดสมอง ตามเกณฑ์การประเมิน standard 
stroke certified centre : SSCC ของสถาบันประสาท 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข1 นอกจากนี ้
ยังมีโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลท่ัวไปที่มีความ
พร้อมในการให้บริการแบบครบวงจรในโรงพยาบาล 
กฉุนิารายณ์ โพนทอง สรินิธร ชมุแพ และโรงพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี
โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมมือกัน 
เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย2

 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบบริการดังกล่าว
นั้นเน้นการบริการของแต่ละโรงพยาบาลให้มีมาตรฐาน 
และโรงพยาบาลในเครือข่ายเท่าน้ัน แต่ผู้ป่วยท่ีอยู่ใน
เขตรอยต่อของแต่ละโรงพยาบาลอาจมปัีญหาในการเข้า
ถึงระบบบริการได้ และแนวทางการรักษาของแต่ละ
โรงพยาบาลอาจไม่เหมือนกัน ส่งผลให้ผู้ป่วยท้ังจังหวัด
มีโอกาสได้รับการรักษาที่เป็นมาตรฐานไม่เท่ากัน และ

ยังอาจส่งผลต่อการดูแลต่อเนื่องระยะยาว เนื่องจาก
ระบบการส่งต่อท่ีไม่เป็นระบบเดียวกัน
 ดังน้ันการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือด
สมอง เพือ่ให้ผูป่้วยในทุกพืน้ทีข่องจงัหวดัขอนแก่น และ
เขตรอยต่อของจังหวัดได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐาน 
ไม่มปัีญหาในระบบการส่งต่อ และการดแูลต่อเนือ่งระยะ
ยาว จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาระบบการบริการ provincial 
healthcare network certification : PNC

PNC คืออะไร 
 PNC คือ ระบบการบริการที่ออกแบบให้ผู้ป่วย
ทุกคนไม่ว่าจะอยู ่ในพื้นที่ต�าแหน่งไหนของจังหวัด  
เม่ือมีอาการเจ็บป่วย ต้องสามารถเข้าถึงระบบบริการ
รักษาโรคดังกล่าวได้เท่าเทียมกัน และต้องได้รับการ
รักษาที่ เป ็นมาตรฐาน ซ่ึงเป ็นการตอบโจทย์ของ 
โรคหลอดเลอืดสมอง เพราะโรคหลอดเลอืดสมองนัน้ต้อง
สามารถเข้าถึงระบบบริการทางด่วนโรคหลอดเลือด
สมอง (stroke fast track) ได้อย่างรวดเร็ว และต้องได้
รับการรักษาด้วยการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง 
เพื่อให้การวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้การ
รักษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ผู้ป่วยก็จะมีโอกาสหาย 
ฟื้นตัวได้ดีกว่าการรักษาที่ล่าช้า ยิ่งเป็นโรคหลอดเลือด
สมอง ผลการรักษาทีด่นีัน้ขึน้กับระยะเวลาทีเ่ร่ิมมอีาการ
ผิดปกติจนกระทั่งได้รับการรักษาต้องเร็วที่สุด เพราะ
การล่าช้าเพียง 1 นาที ส่งผลให้เซลล์สมองสูญเสียไป
ประมาณ 2 ล้านเซลล์ หรือคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้ป่วย
สูญเสียไป 2 วัน ดังนั้นการพัฒนาระบบบริการที่ตอบ
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โจทย์น้ีได้ ต้องพัฒนาระบบบริการที่มีประสิทธิภาพให้
เป็นเนื้อเดียวทัว่ทั้งจังหวัด ไม่ให้เกิดรอยต่อ หรือปัญหา
การส่งต่อ

แนวทางการพัฒนาระบบบริการ PNC
 ด้วยเป้าหมายทีชั่ดเจนและด้วยความมุง่มัน่ของ
ทีมสหสาขาของทีมสุขภาพจังหวัดขอนแก่น จึงได้เร่ิม
ด�าเนินการด้วยการใช้ core value เป็นแกนหลักในการ
ท�างานส�าคัญนี้ คือ KHONKAEN ได้แก่
K : Knowledge management การจัดการองค์

ความรูอ้ย่างเป็นระบบ และมกีารถ่ายทอดไปยงัทมี
H : Health care team การท�างานและความร่วมมือ

ของทีมสหสาขาอย่างดี ทุกทีมท�าตามความถนัด 
อย่างเต็มที่

O : Ownership การท�างานเพื่อคนขอนแก่น โดยทีม
ขอนแก่น จัดระบบบริการเพื่อคนในครอบครัว
เดียวกัน

N : Networking การท�างานด้วยเครอืข่ายทีค่รอบคลุม
ในทุกวิชาชีพ และทุกพื้นที่

K : Kindness การท�างานด้วยความสุข ท�าด้วยใจน�า
A : Agility ความคล่องตัว การท�างานที่สามารถปรับ

ให้เข้ากับข้อจ�ากัด เงื่อนไขต่างๆ ได้ดี
E : Efficiency การท�างานที่มีประสิทธิภาพ ลด

ขั้นตอน ความคุ้มค่าทั้งเวลาและงบประมาณ
N : No boundary การท�างานแบบไม่มีกรอบ ไม่มี

ข้อจ�ากัด ไม่มีเงื่อนไข ไร้รอยต่อ
 โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ การท�าให้คน
ขอนแก่นทุกคน ทุกพ้ืนที่ ไม่ว่าคนน้ันจะเป็นใคร ท�า
อาชีพอะไร สิทธิการรักษาอะไร มีฐานะยากดีมีจน
อย่างไร จะต้องเข้าถึงระบบการรักษาโรคหลอดเลือด
สมองได้อย่างทั่วถึง โดยไม่มีข้อจ�ากัด ซึ่งการท�าให้
ทุกคนต้องได้รับการรักษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ 
หรอืนานาชาตนิัน้ ทมีขอนแก่นจึงใช้ค�าว่า STANDARD 
มาเป็นแนวทางในการท�างาน PNC ดังนี้
S : Seamless
T : Timeless
A : Awareness
N : Networking
D : Drug available

A : Ability
R : Referral system
D : District health system
 Seamless คือ การก�าหนดแนวทางการส่งต่อ
ที่ชัดเจน หมู่บ้านไหน ต�าบลไหน อ�าเภอไหน ใกล้กับ
โรงพยาบาลไหนต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงต้องได้รับรู้
ข้อมูลชัดเจนว่าถ้ามีอาการเจ็บป่วยสงสัยว่าจะเป็น
อาการของโรคหลอดเลือดสมองต้องเข้ารับการรักษา 
ที่โรงพยาบาลไหน หรือต้องโทรศัพท์ติดต่อที่ไหน  
รถ ambulance ของทุกหน่วยงานต้องทราบแนวทาง
การน�าส่ง เพื่อให้ onset to needle ต้องเร็วที่สุด  
โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นรอยต่อระหว่างอ�าเภอ หรือ
ระหว่างจังหวัด ต้องมีการก�าหนดโรงพยาบาลท่ีมี
ศักยภาพเพียงพอในการส่งต่ออย่างชัดเจน โดยใช้ระยะ
เวลาเดินทางเป็นเป้าหมายว่าต้องสั้นที่สุด
 Timeless คือ การจัดระบบบริการท่ีต้องท�าให้
ทุกข้ันตอนนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด เร่ิมจากระบบ 
pre-hospital ต้องมกีารสร้าง stroke awareness, alert 
และการ activate ที่ดี ระบบการส่งต่อ การให้การรักษา
ตั้งแต่ที่เกิดอาการผิดปกติ การส่งต่อข้อมูลมายังโรง
พยาบาลก่อนผู้ป่วยจะมาถึง เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การให้การรักษาล่วงหน้า การลดข้ันตอนการให้บริการ
ให้เหลือเท่าที่จ�าเป็น แนวทางการปฏิบัติต้องชัดเจน 
ปฏิบัติได้ง่าย และรวดเร็วที่สุด 
 Awareness คือ การสร้างความรู ้ ความ
ตระหนกัต่อโรคหลอดเลอืดสมองกบัประชาชนกลุม่เสีย่ง 
ได้แก่ ผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง อ้วน หลอดเลือดหัวใจตีบ 
หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจล้มเหลว ไตวาย สูบบุหร่ี ต้อง
ท�าให้คนในกลุ่มเหล่านี้เกิดความตระหนักต่อโรคหลอด
เลือดสมอง การสร้างความตระหนักนั้นต้องสอดแทรก
ไปในทุกกิจกรรม หรือใช้หลักการของ All for Health, 
All for Stroke คือ สอดแทรกการสร้างความรู้ ความ
ตระหนกัต่อโรคหลอดเลอืดสมองของทกุกจิกรรมในชวีติ
ประจ�าวัน
 Networking คือ การท�างานเป็นเครือข่าย 
เพราะเราไม่สามารถท�างานคนเดียวได้ท้ังหมด ย่ิงมี
เครือข่ายมากเท่าไหร่ ก็จะส่งผลให้การท�างานเป็นไปได้
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ด้วยดี เกิดผลงานได้อย่างมาก รวดเร็ว ในความหมาย
ของเครือข่ายของผม คือ การบวกเลขผิด ถ้า 1 + 1 = 2 
ไม่ใช่เครือข่าย แต่ 1 + 1 = 5 หรือ 10, 100 คือ
ความหมายของเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม ทุกคนใน
ชุมชน เครือข่ายต้องประกอบทั้งทีม health care และ 
non-health care team ท�าความเข้าใจกับทุกคน 
ทุกทีมว่าเป้าหมายหลัก คือ การเข้าถึง stroke fast 
track และการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง  
การพูดคุยกับเครือข่าย รับรู้ปัญหา และแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นประจ�าต่อเนื่องเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างย่ิง
 Drug available คอื การท�าให้ทกุโรงพยาบาล
มีระบบยาท่ีเหมือนกัน ยาที่จ�าเป็นในการรักษาโรค
หลอดเลือดสมองต้องมีให้ครบเหมือนกัน เช่น aspirin, 
clopidogrel, simvastatin, amlodipine, nicardipine 
intravenous เป็นต้น เพื่อให้การรักษานั้นเป็นไปตาม
มาตรฐาน โดยระบบจัดหายาในจังหวัดเป็นระบบ
เดียวกัน เป็นต้น ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดี มี 
compliance ดีขึ้น และสามารถรักษาต่อเน่ืองที่โรง
พยาบาลใกล้บ้านได้
 Ability คือ การเพิ่มศักยภาพของทีมสุขภาพ 
และของประชาชน ผู้ป่วยให้มีความรู้ในการดูแลตนเอง
ได้ดียิ่งขึ้น ทีมสุขภาพก็สามารถให้การบริการรักษา
ผู้ป่วยอย่างดี มีความสามารถเพิ่มสูงขึ้น โดยการจัด
กิจกรรมเพิ่มความรู ้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
เช่น การจัดอบรมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพ 
ส�าหรับโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น
 Referral system คือ การจัดระบบการส่งต่อ
ท่ีมีประสิทธิภาพ ต้องท�าให้ผู้ป่วยเข้าถึงระบบ stroke 
fast track ให้เร็วที่สุด ต้องมีระบบการส่งต่อ และรับ
กลับ ระบบการดูแลต่อเนื่องในชุมชน 
 District health system คือ ระบบสุขภาพ
ชุมชน คนท่ีใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด คือ กลุ่มเป้า
หมายหลกัทีเ่ราต้องให้ความรู้ เพือ่ส่งต่อไปยงัประชาชน 
หรือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง การสร้าง awareness และ alert 
ระบบส�าคัญที่สุด 

การจัดระบบบริการที่เหมาะสม
 1. การก�าหนดโรงพยาบาลที่พร้อมในการรักษา
เป็นแม่ข่าย ถ้าดีที่สุดคือทุก ๆ  ระยะทาง 60-80 กม. ใช้

เวลาเดินทางจากบ้านมาถึงโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ให ้
ยาละลายล่ิมเลือดได้ ภายในเวลาไม่เกิน 60 นาที 
 2. ระบบการส่งต่อที่มีแนวทางชัดเจน รวดเร็ว 
ด�าเนินการคัดกรองและ activate stroke fast track ได้
ตัง้แต่ทีเ่กดิเหตุ เพือ่ให้ทางโรงพยาบาลเตรยีมพร้อมการ
ให้บริการรักษาได้ตั้งแต่ก่อนผู้ป่วยจะมาถึงโรงพยาบาล
 3. การคัดกรองกลุ ่มเสี่ยง เพื่อสร้างความ
ตระหนัก และความตื่นตัว รวมทั้งการ activate ต้อง
ท�าให้ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง และผู้สูงอายุ รวมทั้งประชาชน
ทั่วไปให้ทราบ และสามารถปฏิบัติได้เม่ือเกิดอาการผิด
ปกติทางระบบประสาท
 4. ระบบบริการ stroke fast track ในห้อง
ฉุกเฉินของโรงพยาบาลต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
ท�าได้อย่างอตัโนมตั ิทกุคนทีเ่กีย่วข้องต้องมคีวามพร้อม 
และมีศักยภาพสูงในการท�างาน 
 5. ระบบบริการในหอผู้ป่วย stroke ต้องพร้อม
ในการรับผู้ป่วย acute stroke ภายใน 72 ชั่วโมง 
ทุกราย ผู้ป่วยทุกรายต้องได้รับการรักษาตาม clinical 
practice guideline : CPG, care map อย่างเคร่งครัด 
การตรวจ EKG อย่างน้อย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง การ
ประเมินการกลืน การท�ากายภาพบ�าบัดและการ
วางแผนการดูแลต่อเนื่องระยะยาว 
 6. การป้องกันการเป็นซ�้า และการฟื ้นฟู
สมรรถภาพให้ผู ้ป ่วยมีอาการดีขึ้น ป ้องกันภาวะ
แทรกซ้อน 
 7. การพัฒนาระบบการบริการรักษาผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองของทุกโรงพยาบาล และสถาน
พยาบาลให้ได้มาตรฐานระดับชาติ และต้องปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
 8. ระบบการส่งกลับเพื่อการดูแลต่อเนื่องระยะ
ยาวอย่างเป ็นระบบ และมีการเยี่ยมบ้านอย่างมี
เป้าหมาย
 9. การสร้างความรู ้ ความตระหนัก ความ
ตื่นตัวของประชาชนต่อโรคหลอดเลือดสมอง เพ่ือ
เป็นการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และ
สามารถเข้าถึงระบบ ได้อย่างดี 
 10. การประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อการพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง
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การเร่ิมต้นที่ดีควรท�าอย่างไร 
 1. การเริ่มต้นที่ดีนั้นต้องเริ่มจากผู ้น�าระดับ
จังหวัด และผู้บริหารโรงพยาบาลมีความเห็นร่วมกันว่า
จะพัฒนาระบบบริการตามหลักการของ PNC และ
ท�าการพูดคุยกับทีมน�าของโรคหลอดเลือดสมอง และ 
ทีมท�างาน เพื่อให้เกิดการเข้าใจและความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย 
 2. การมีทีมพี่เลี้ยง เพื่อให้ค�าแนะน�าในการ
ท�างาน การเตรียมเอกสาร การวิเคราะห์ gap ต่าง ๆ 
 3. การท�างานร่วมกับทีมงานด้านคุณภาพของ
โรงพยาบาล และส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
 4. การก�าหนดแผนการท�างาน วิเคราะห์ gap 
ที่ยังพบ แล้วหาทางแก้ไขเพื่อปิด gap
 5. ทบทวนแนวทางการรักษาต่าง ๆ รวมทั้ง
แผนการรักษา เอกสารต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
 6. พูดคุยกับทีมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทีมระบบส่ง
ต่อ ทีมโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ ทีมเยี่ยมบ้าน เพื่อให้เกิดการ
รักษาแบบบูรณาการและครบวงจร
 7. การลงพืน้ที ่เพือ่พดูคยุท�าความเข้าใจกบัทกุ
ทีม ทุกสถานพยาบาลใหม้ากทีสุ่ด จะได้รับรูป้ัญหาที่แท้
จริงและแก้ปัญหาให้เครือข่ายด้วย
 8. การจัดท�าคู่มือการบริการโรคหลอดเลือด
สมองส�าหรับจังหวัดขอนแก่น เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน 
และรับรู ้อย่างเป็นทางการ จะได้ปฏิบัติตามได้เป็น
อย่างดี
 9. การพูดคุยกันตลอดเวลาในทีมท�างาน ผ่าน 
line group ซ่ึงสะดวก รวดเร็ว รับรู้ได้พร้อม ๆ กัน 
ระดมความเห็นต่าง ๆ ได้ง่าย รวดเร็ว 

ผลที่ได้จากการท�าระบบ PNC
 ความมัน่ใจทีผู่ป่้วยทกุคนในจงัหวัดและเขตรอย
ต่อได้รับการรักษาที่เป็นมาตรฐาน ไม่มีข้อจ�ากัดด้าน
การเข้าถงึระบบบริการ ก่อให้เกดิความเท่าเทยีมกนัของ
ทุกคน เพราะในอดีตการเข้าถึงการรักษามีข้อจ�ากัดบาง
อย่าง ท�าให้คนทุกคนไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการได้
อย่างเป็นระบบ แต่เข้าถึงเป็นเพราะโชคหรือความ
บังเอิญ

บทสรุป
 การพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง
เพื่อให้คนทุกคน ทุกพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นเข้าถึง
ระบบการรักษาได้อย่างเท่าเทียมกัน เป็นสิ่งที่จ�าเป็น
อย่างยิ่ง และเราทุกคนควรภูมิใจในความมุ ่งมั่นท่ี
สามารถท�าให้ระบบดังกล่าวเกิดข้ึนได้ส�าเร็จในจังหวัด
ขอนแก่น และเราจะร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันท�าให้
ระบบนี้เกิดขึ้นในเขตสุขภาพที่ 7 และมีการขยาย
แนวทางน้ีไปทั่วทั้งประเทศไทย
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Thai Comprehensive Stroke Center Certification
Samart Nidhinandana MD.1, Disya Ratanakorn MD.1,2, Chesda Udommongkol.1,3,  
Napasri Chaisinanunkul1, Siraruj Sakoolnamalka MD.3,8, Aurauma Chutinet MD.1,4,  
Surerat Suwatcharangkoon MD.1,2, Jesada Keandoungchan MD.1,2,  
Songkram Chotik-anuchit MD.5, Thanaboon Worakijthamrongchai MD.6,  
Thaweesak Aurboonyawat MD.5,8, Waranon Mankong MD.7,10,  
Chai Kopkijsuksakul MD.2,7, Rungsak Siwanuwatn MD.4,8, Dilok Tantongtip MD.8,9,  
Saksit Saksoong MD.3, Karanarak Urasayanan MD.3,8

1Thai Stroke Society
2Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University
3Phramongkutklao Hospital and College of Medicine
4Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society 
5Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
6Prasat Neurological Institute 
7The Royal College of Radiologists of Thailand
8The Royal College of Neurological Surgeons of Thailand
9Faculty of Medicine, Thammasat University
10Faculty of Medicine, Khon Kaen University

Abstract
 Thai comprehensive stroke center certification program was developed by Thai Stroke 
Society, Royal College of neurosurgeon of Thailand, Royal College of radiologist of Thailand 
and The Association of Thai Interventional Neuroradiology in corporate with Healthcare 
Accreditation Institute (Public Organisation) to provide standard quality of care for acute 
stroke patients in Thailand. Comprehensive stroke center  consists of main components of 
comprehensive stroke center such as the personnel, infrastructure and expertise to diagnose 
and treat stroke patients who require high intensive medical and surgical care, specialized 
tests or interventional therapies, patients with large ischemic stroke or hemorrhagic strokes, 
those with strokes from unusual etiologies or requiring specialized testing or therapies , and 
those requiring multispecialty to improved mortality and morbidity of stroke.

Keywords: comprehensive stroke center (J Thai Stroke Soc. 2019;18(3):47-58)
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การรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจรไทย
พล.ต.รศ.นพ.สามารถ นิธินันทน์1, ศ.พญ.ดิษยา รัตนากร1,2, พอ.(พ)นพ.เจษฎา อุดมมงคล1,3,
พญ.นภาศรี ชัยสินอนันต์กุล1, พล.ท.นพ.สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา3,8, ผศ.พญ.อรอุมา ชุติเนตร1,4, 
ผศ.พญ.สุรีรัตน์ สุวัชรังกูร1,2, นพ.เจษฏา เขียนดวงจันทร์1,2, นพ.สงคราม โชติกอนุชิต5, 
นพ.ธนบูรณ์ วรกิจธ�ารงค์ชัย6, นพ.ทวีศักด์ิ เอ้ือบุญญาวัฒน์5,8, นพ.วรานนท์ ม่ันคง7,10, 
นพ.ชัย กอบกิจสุขสกุล2,7, รศ.นพ.รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์4,8, ผศ.นพ. ดิลก ตันทองทิพย์8,9, 
พท.นพ.ศักดิ์สิทธ์ิ ศักดิ์สูง3, พท.นพ.กรณรักษ์ อุรัสยะนันทน์3,8

1สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย 
2คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
3โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
4คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
5คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
6สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ 
7ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
8ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
9คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
10คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ
 เกณฑ์ประเมินและรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดมาตรฐานครบวงจรจัดท�าโดยสมาคมโรคหลอดเลือด
สมองไทย ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
สมาคมรังสีร่วมรักษาระบบประสาทโดยความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐาน ศูนย์โรคหลอด
เลือดสมองมาตรฐานครบวงจรประกอบด้วยบุคลากร โครงสร้างพื้นฐานและผู้เช่ียวชาญในการวินิจฉัยและ
รักษา ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ต้องการดูแลด้านอายุรกรรมและศัลยกรรมอย่างใกล้ชิด การตรวจพิเศษ
หรือการรักษาโดยการท�าหัตถการ ผู้ป่วยที่มีสมองขาดเลือดขนาดใหญ่หรือหลอดเลือดสมองแตก ผู้ป่วยท่ี
ไม่ทราบสาเหตุหรือต้องการการตรวจหรือการรักษาและจ�าเป็นต้องใช้ทีมสหสาขาวิชาเพื่อลดอัตราตายและ
ความพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง

Keywords: ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร (J Thai Stroke Soc. 2019;18(3):47-58)
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บทน�า
 ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยพัฒนาการดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันมากมายท�าให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่น�าไปสู่การปรับปรุงแนวทางการรักษา
ผู้ป่วยเหล่านี้และหวังผลไม่ให้เกิดความพิการ ลดภาวะ
แทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น ฟื ้นฟูสมรรถภาพและ 
ลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย ประมาณ 20 ปีท่ีผ่านมา
การรักษาโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันโดย
ใช้ยาสลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด�าเป็นที่ยอมรับและ
ใช้เป็นมาตรฐานจนถึงปัจจุบัน โดยการศึกษาระยะแรก
ให้ฉีดยาสลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด�าภายใน  
3 ชัว่โมงหลงัมีอาการ1 เวลาต่อมามีหลักฐานเพิ่มมากขึน้ 
จึงเพิ่มเวลาเป็น 4.5 ชั่วโมง2 และในปี พ.ศ. 2561 ผู้ป่วย 
ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันสามารถ
ยืดระยะเวลาได้นานถึง 9 ชั่วโมง3 นอกจากนี้ยังมีการน�า
ล่ิมเลือดผ่านสายสวน4,5,6 ในกรณีที่ใช้ยาสลายล่ิมเลือด
แล้วไม่สามารถเปิดหลอดเลือดได้ส�าเร็จ ซึ่งต้องใช้
ความร่วมมือของทีมแพทย์และพยาบาล

ความส�าคัญของปัญหา
 ในทางปฏิบัติยังมีผู้ป่วยจ�านวนมากไม่ได้รับ 
การดูแลรักษาตามแนวทางที่ควรจะเป็น การจัดตั้ง 
ศูนย์การดูแลและรักษาโรคหลอดเลือดสมองจึงเป็น 
วิธีการที่ช ่วยกระตุ ้นให้มีการดูแลและรักษาผู ้ป ่วย 
โรคหลอดเลือดสมองเป็นไปตามมาตรฐานและมีการ
พัฒนาปรบัปรงุให้ดขีึน้เป็นล�าดบั สมาคมโรคหลอดเลอืด
สมองไทยได้จัดท�าเกณฑ์ประเมินและรับรองศูนย  ์
โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ 
กันยายน พ.ศ. 2556 และปรับปรุงครั้งที่  1 เมื่อ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25587 มโีรงพยาบาลทีไ่ด้รบัการรับรอง
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลของรัฐ 
และเอกชน ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดหลายแห่ง

วัตถุประสงค์
 เพื่อเป็นแนวทางจัดตั้งศูนย์การดูแลและรักษา
โรคหลอดเลอืดสมองมาตรฐานครบวงจรในประเทศไทย 
ซึ่งจะช่วยกระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ให้ได้รับการรักษาอย่างมีมาตรฐานระดับสากล

การทบทวนรายงานการวิจัย
 สมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาและสมาคม
โรคหลอดเลือดสมองแห่งสหรัฐอเมริกาได้มีค�าน�า
เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์โรคหลอดเลือดสมองดังนี้ ศูนย์
โรคหลอดเลือดสมองสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับได้แก่ 
 1 .  ศูนย ์ โรคหลอดเ ลือดสมองมาตรฐาน 
(Certified Primary Stroke Center) สามารถให้การ
ดูแล รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน
เกือบทุกคนและสามารถ รับผู้ป่วยเข้าดูแลในหอผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง (stroke unit)
 2. ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบ
วงจร (Certified Comprehensive Stroke Center)8  
นอกเหนือจากสามารถให ้การดูแล รักษาผู ้ป ่วย 
โรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันและรับผู้ป่วยเข้า
ดูแลในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke unit) 
แล้วยังสามารถให้การรักษาผู้ป่วยบางรายที่จ�าเป็นต้อง
ได้ รับการผ่าตัดหรือการน�าล่ิมเลือดผ่านสายสวน 
หลอดเลือดได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
 ส�าหรับประเทศไทย สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.ได้ร่วมมือ
กับสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ราชวิทยาลัย
ประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัย
รังสีแพทย ์แห ่ งประเทศไทย และ สมาคมรั งส ี
ร่วมรักษาระบบประสาท ได้จัดท�าแนวทางการจัดตั้ง
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจรนี้ขึ้นมา 
โดยมีองค์ประกอบหลักที่จ�าเป็นดังตารางที่ 1
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ประโยชน์ของการเป็นศนูย์โรคหลอดเลอืดสมอง
มาตรฐานครบวงจร
 Acute Stroke Service Framework ของ
ประเทศออสเตรเลียแนะน�าว่า โรงพยาบาลที่มีผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันมากกว่า 200 รายต่อปี
ควรพัฒนาจัดตั้งศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน 
(Certified Comprehensive Stroke Center) อัน
ประกอบไปด้วยหัวข ้อต ่อไปนี้คือ ทีมดูแลผู ้ป ่วย 
โรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน การบริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน แผนกฉุกเฉิน หออภิบาลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน แพทย์เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน ประสาทแพทย์ และรังสีแพทย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองในด้านการตรวจ
วินิจฉัยด้วยเครื่อง computerize tomography, 
computerized tomography angiogram, magnetic 
resonance imaging, magnetic resonance 

angiogram และให้การวินิจฉัยอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ การบริการทางห้องปฏิบัติการ การรักษา
โดยฉีดยาสลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด�า การน�า 
ลิ่มเลือดผ่านสายสวนหลอดเลือด ประสาทศัลยแพทย์
มีการบริการด้านศัลยกรรมประสาท การท�าแนวทาง
การรักษาโรคหลอดเลือดสมองเป็นลายลักษณ์อักษร 
การให้บริการทางการแพทย์ผู ้ป ่วยเฉียบพลันและ 
การบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และการให้บริการในด้าน
การป้องกันการเป็นโรคหลอดเลือดสมองซ�้า ศูนย์โรค
หลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจรยังสามารถรับ 
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันที่มีความ
ซับซ้อน ซึ่งท�าให้ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน 
ครบวงจรนี้เป็นศูนย์กลางการรักษาหลักของเครือข่าย
ในภูมิภาคนั้นๆ

ตารางที ่1. องค์ประกอบหลกัทีจ่�าเป็นต้องมีในการจดัต้ังศนูย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร

องค์ประกอบในการดูแลผู้ป่วย องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการและสนับสนุน
ในการดูแลผู้ป่วย

1. ทีมดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน 
(Acute Stroke Team)

1. โรงพยาบาลหรือสถาบันให้การสนับสนุนและมี
ผู้อ�านวยการศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน

2. แนวทางดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เป็น 
ลายลักษณ์อักษร (Written care protocols)

2. การลงทะเบียนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ขบวนการดูแลและผลการรักษา (Stroke registry 
with outcomes and QI components)

3. การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency 
Medical Services, EMS)

3. การให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์และ
ประชาชนทั่วไป

4. แผนกฉุกเฉิน (Emergency Department) 4. เป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร 
(Certified Comprehensive Stroke Center)

5. หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit)

6. การบริการทางด้านศัลยกรรมประสาท 
(Neurosurgical services)

7. การบริการรังสีวินิจฉัย สมอง หัวใจและหลอดเลือด 
(Imaging services: brain, cerebral 
vasculature, cardiac)

8. การบริการทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory 
services)

9. การบริการกายภาพบ�าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ 
(Rehabilitation services)
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ค�าจ�ากัดความของศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
มาตรฐานครบวงจร
 ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร
ต้องผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคม 
โรคหลอดเลือดสมองไทย ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
มาตรฐานครบวงจรต ้องสามารถรักษาผู ้ป ่วยโรค 
หลอดเลอืดสมองเฉยีบพลนั ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง
ขาดเลือดเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมองแตกและ 
โรคเลือดออกใต้เยื่อหุ ้มสมองอะแร็กนอยด์ได้ โดย
สามารถให้ยาสลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด�าหรือ
หลอดเลือดแดง การน�าลิ่มเลือดผ่านสายสวนหลอด
เลือด การผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือดสมองแตกและ 
โรคเลือดออกใต้เยื่อหุ ้มสมองอะแร็กนอยด์โดยการ
ผ่าตัดหนีบหลอดเลือด (clipping) หรือการใส่ขดลวด 
(coiling) ในหลอดเลือดโป่งพอง ให้การรักษาอื่นได้ 
เช่น การประคับประคองสัญญาณชีพผู้ป่วย การตรวจ
ภาพรังสีวินิจฉัย การรักษาภาวะความดันในกะโหลก
ศีรษะสูงและความดันโลหิตสูง อีกท้ังต้องมีหอผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมองที่มีแพทย์และพยาบาลที่มีความรู้
ในการดูแลผู ้ป ่วยโรคหลอดเลือดสมองรวมทั้ งมี
ทีมสหสาขาวิชาชีพมาร่วมดูแลผู้ป่วยขณะรับไว้รักษา
ในโรงพยาบาล และมีแนวทางการส่งกลับผู ้ป ่วย 
เม่ืออาการดีข้ึน

ประโยชน์หลักของศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
มาตรฐานครบวงจร
1. พัฒนาประสิทธิผลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมอง 
2. ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือดสมอง
3. เพิม่โอกาสทีผู่ป่้วยจะได้รบัการรกัษาโรคหลอดเลอืด

สมองระยะเฉียบพลันด้วยวิธีต่างๆ
4. ลดอัตราการเสียชีวิตและอัตราการพิการ
5. พัฒนาผลลัพธ์ในระยะยาว
6. ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วย
7. เพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วย

ประโยชน์ทีไ่ด้รบัในการเป็นศูนย์โรคหลอดเลอืด
สมองมาตรฐานครบวงจร
1. พัฒนาการดูแลรักษาและผลการรักษา
 1.1 โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นศูนย์โรค
หลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจรได้แสดงให้เห็นว่า 
ผู ้ป่วยได้รับการรักษารวดเร็วข้ึนและมีผลการรักษา 
ดีขึ้น โดยประกอบด้วย
  - กระบวนการที่ดีขึ้นในการรักษาผู้ป่วยที่
เป็นข้ันตอนอย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีประสิทธิผล
  - การประเมินผู ้ป ่วยที่รวดเร็วข้ึนซึ่งน�า 
ไปสูก่ารได้รับการวนิจิฉยั การรักษาทีเ่ร็วขึน้และท�าให้ได้
ผลการรักษาดี “FASTER DIAGNOSIS, QUICKER 
TREATMENT AND BETTER OUTCOMES’’
 1.2 ข้ันตอนการรักษาที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
และโครงสร ้างพื้นฐานที่ท�างานได ้ประสิทธิภาพ  
เพื่อปรับปรุงการดูแลรักษา เพิ่มความรวดเร็วในการเข้า
ถึงการรักษาของผู้ป่วย โดยส่งผลให้
  - ลดอตัราการเสยีชวีติและอตัราการพกิาร
  - ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือด
สมองในโรงพยาบาล
  - ลดภาวะการพึ่ งพาผู ้อื่น ช ่วยเหลือ 
ตัวเองได้ และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
 1.3 การมีทีมดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะเฉียบพลันจะช่วยพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองดีขึ้น และมีการเลือกใช้วิธีการรักษาที่
เหมาะสม รวมทัง้การให้ยาสลายลิม่เลอืดทางหลอดเลอืด
ด�าหรือหลอดเลือดแดง การน�าลิ่มเลือดผ่านสายสวน
หลอดเลือด การผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือดสมองแตก
และโรคเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองอะแร็กนอยด์โดยการ
ผ่าตัดหนีบหลอดเลือด (clipping) หรือการใส่ขดลวด 
(coiling) ในหลอดเลือดโป่งพอง น�าไปสู่
  - การประเมนิและการรกัษาผูป่้วยได้รวดเรว็ขึน้
  - ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวทางการ
ดูแลผู ้ป ่ วยโรคหลอดเลือดสมองที่ เขียนไว ้ เป ็น
ลายลักษณ์อักษรท�าให้ผลการรักษาท่ีดีข้ึน
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 1.4 การจดัตัง้ศนูย์โรคหลอดเลอืดสมองมาตรฐาน
ครบวงจรเพิ่มอัตราการให้ยาสลายลิ่มเลือดทางหลอด
เลือดด�าอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ขาดเลือดเฉียบพลัน มีการน�าล่ิมเลือดผ่านสายสวน
หลอดเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มาช้ากว่า  
4.5 ชั่วโมง หรือไม่สามารถฉีดยาสลายลิ่มเลือดได้ท�าให้
ลดความพิการ การบริการทางศัลยกรรมประสาท 
การผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือดสมองแตกและโรคเลือด
ออกใต้เย่ือหุ้มสมองอะแร็กนอยด์โดยการผ่าตัดหนีบ
หลอดเลือด (clipping) หรือการใส่ขดลวด (coiling) 
ในหลอดเลอืดโป่งพองรวมทัง้ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง
ที่มีผลแทรกซ้อน
 1.5 การจดัตัง้ศนูย์โรคหลอดเลอืดสมองมาตรฐาน
ครบวงจรให้มีการพฒันากระบวนการในการรกัษาผูป่้วย
ที่เป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบรวดเร็ว ส�าหรับผู้ป่วย 
โรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันน�าไปสู่การลดระยะเวลา 
วันนอนในโรงพยาบาล
 1.6 การมีศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน
ครบวงจร ท�าให้การวินิจฉัยทางรังสีที่มีประสิทธิภาพ 
และรักษาอย่างรวดเร็วรวมทั้งให้การป้องกันการเป็น 
โรคหลอดเลอืดสมองซ�า้ได้ โดยเริม่กระบวนการดงักล่าว
ตัง้แต่ในห้องฉกุเฉนิท�าให้ผูป่้วยบางรายไม่จ�าเป็นต้องอยู่
โรงพยาบาล ส่งผลในการลดอตัราการรบัผูป่้วยเข้ารักษา
ในโรงพยาบาล
 1.7 การรกัษาโรคหลอดเลือดสมองอย่างรวดเรว็ 
มีประสิทธิผล และรักษาตามแนวทางการรักษาโรค 
จะป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการฟ้องร้องทางการแพทย์  
ลดค่าใช ้จ ่ายด้านคดีความและท�าให ้โรงพยาบาล 
ไม่เสียชื่อเสียง
 1.8 การให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่น�า
ผู้ป่วยมารักษายังศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน 
ครบวงจรให้มีการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้น
2. การเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในการรักษา
 2.1 การมีศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน  
จะลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วย
  - การปรบัปรงุการดูแลรกัษาโรคหลอดเลอืด 
สมองน�าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ทั้งนี้เนื่องจาก 
ลดความพิการ ลดระยะเวลานอนในโรงพยาบาล ท�าให้

เกิดผลแทรกซ้อนน้อย กลับบ้านได้เร็วท�าให้ประหยัด
ค่าใช้จ่าย
 2.2 ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบ
วงจรเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพหน่วยต่างๆ ของโรง
พยาบาล ได้แก่ งานรังสีวิทยา ห้องปฏิบัติการ ห้อง
ฉุกเฉิน ประสาทวิทยา ประสาทศัลยศาสตร์ เวชศาสตร์
ฟื้นฟู จะส่งผลให้โรงพยาบาลมีรายรับที่มากขึ้น
 2.3 โรงพยาบาลอยู ่ในฐานะมีความพร้อม 
ที่จะเข ้าร ่วมโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับโรค 
หลอดเลือดสมอง
 2.4 โรงพยาบาลมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน 
จากแหล่งต่างๆ มากขึ้น รวมทั้งการได้รับเงินบริจาค 
ช่วยสนับสนุนศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน 
ครบวงจร
 2.5 ในระบบที่ใช้การจ่ายค่าตอบแทนตามผล 
การด�าเนินงาน ที่อาจใช้ผลการรักษาโรคหลอดเลือด
สมองเป็นปัจจัยที่น�ามาพิจารณาในการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการดูแลผู้ป่วย
 2.6 การมีศูนย์เชี่ยวชาญโรคเฉพาะทางท�าให้
พนักงานมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ พึงพอใจ 
และภาคภูมิใจจะท�าให้
  - เพิ่มแรงจูงใจในการท�างานของผู้ร่วมงาน
และไม่ลาออกจากงาน
  - ลดค่าใช้จ่ายในการรับคนใหม่ซึง่ต้องมาฝึก
ความช�านาญใหม่
3. การเพ่ิมความเชื่อม่ันและน่าเชื่อถือของสถาบัน
และการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันท่ีดีขึ้น
 3.1 การได้รับรองเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
มาตรฐานครบวงจร แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลนั้น
สามารถท�าตามเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศและ
สามารถให้การดูแลผู ้ป ่วยผ่านตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพการดูแลผู ้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองว่าอยู่ในระดับคุณภาพสูง
 3.2 การดูแลผู้ป่วยด้วยมาตรฐานคุณภาพสูงน�า
มาสู่ชื่อเสียง ความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือของสถาบัน  
อยู่ในจุดที่แข่งขันกับสถานพยาบาลอื่นได้
 3.3 การดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองท่ี
ก้าวหน้า สามารถดึงดูดให้มีผู้รับบริการเพิ่มขึ้น
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  - ท�าให้โรงพยาบาลมข้ีอได้เปรียบในการแข่งขนั
  - เป็นการปทูางทีด่ใีนการเริม่ต้นทางการตลาด
  - เพิม่ยอดผูป่้วยทีห้่องฉกุเฉนิและแผนอืน่ๆ
  - น�ามาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น
4. การปรับปรุงเรื่องข้อตกลงและสัญญาต่างๆ
  4.1 การได้รับรองเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
มาตรฐานครบวงจรอาจจะเพิ่มการได้รับการท�าสัญญา
กับผู้จ่ายค่ารักษาที่พิจารณาการท�าสัญญาโดยดูผลการ
รักษาว่าคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายหรือไม่
  4.2 การปรับปรุงการเข้าหาการรักษาที่เร็วขึ้น
และมีระยะเวลาส้ันลงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของ
องค์กรท�าให้สามารถเพิม่อ�านาจต่อรองในการท�าสญัญา
กับผู้จ่ายค่ารักษา
5. การท�าให้สอดคล้องกับความต้องการขั้นต�่าทาง
กฎหมาย
 5.1 บางเขตบริหารจัดการมีการก�าหนดให้การ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินรีบส่งผู ้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองไปยังศนูย์โรคหลอดเลอืดสมองมาตรฐานครบวงจร
  5.2 การบริการการแพทย์ฉุกเฉินและบุคลากร
ตามเขตภูมิภาคที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไปรักษาที่
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานจะรับรู้การส่งต่อไป
ยังศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจรที่มี
ศักยภาพสูงกว่า

สรุปประโยชน์ของการผ่านการรับรองเป็นศูนย์
โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจรจาก
สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) ร่วมกบัสมาคมโรคหลอดเลอืดสมองไทย
1. สร ้างความเชื่อมั่นของชุมชนต่อการดูแลรักษา 

และบริการ
2. สร้างศักยภาพการแข่งขันในตลาดสุขภาพ
3. ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและลดความเสี่ยง
4. ให้องค์ความรู ้ในเวชปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนา

องค์กร
5. ให้ค�าปรึกษาอย่างมืออาชีพ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร

หาความรู้เพิ่มเติม
6. ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ในองค์กร
7. ปรับให้เป็นที่ยอมรับเข้าได้กับมาตรฐานระดับ

ประเทศ

8. ได้รับการยอมรับจากบริษัทประกันชีวิตและองค์กร
อื่นๆ

9. เติมเต็มให้ครบตามข้อก�าหนดที่เป็นที่ต ้องการ 
ของแต่ละเขตบริหารจัดการ

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจรต้อง
มีองค์ประกอบดังนี้
 1. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
(personnel and clinical expertise)
  1.1 มีผู ้อ�านวยศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
มาตรฐานครบวงจรซึ่งได้รับการฝึกฝนและเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
  1.2 ทีมแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองซึ่งสามารถให้ค�าปรึกษาด้านการรักษาพยาบาล
และการบริหารจัดการต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
  1.3 มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านเวชบ�าบัดวิกฤต
เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในหอผู้ป่วยวิกฤต
  1.4 พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองต้องมีความรู้ที่ทันสมัยได้มาตรฐานและทราบถึง
การวิจัยที่ท�าในศูนย์
  1.5 มีพยาบาลเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง
  1.6 มบีคุลากรทางการแพทย์ฉกุเฉนิ (EMS) 
ท�างานร่วมกับบุคลากรแผนกฉุกเฉิน
  1.7 มีบุคลากรที่สามารถให้การบริการทาง
เวชศาสตร์ฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1.8 มี case manager หรือนกัสังคมสงเคราะห์
ที่ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1.9 มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการแปลผลรังสี
วินิจฉัยสมองและหลอดเลือดสมองอย่างรวดเร็วและ 
มีนักรังสีเทคนิคที่ท�าการตรวจภาพวินิจฉัยสมองและ
หลอดเลือดสมองอย่างรวดเร็ว
 2. ข้ันตอนในการดูแลผู ้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองที่เป็นลายลักษณ์อักษร
  2.1 ทีมประสาทศัลยแพทย์ดูแลผู ้ป ่วย 
โรคหลอดเลือดสมองแตกและผู ้ป่วยเลือดออกใต้ชั้น 
อะแร็กนอยด์
  2.2 ทีมควรมีความรู้และมีประสบการณ ์
ในการวินิจฉัยส่งตรวจเพิ่มเติมและรักษาผู้ป่วยเบ้ืองต้น
ในระยะเฉียบพลัน
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  2.3 มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร
  2.4 มีการให้การบริการด้านศัลยกรรม
ประสาทอย่างมีประสิทธิภาพ
  2.5 ห้องผ่าตัดมีความพร้อมผ่าตัดเปิด
กะโหลกศรีษะเพ่ือลดความดนัในโพรงสมอง เพ่ือน�าก้อน
เลือดในสมองออก หนบีหลอดเลอืดสมองโป่งพอง ผ่าตดั
หลอดเลือดขอดในสมอง
  2.6 ทีมศัลยกรรมประสาทมีประสบการณ ์
การดูแลรักษาผู้ป่วยตามเกณฑ์
  2.7 มีศัลยแพทย์ผ ่าตัดมีประสบการณ  ์
การรักษาโรคหลอดเลือดแดงแครอติดบริเวณต้นคอตีบ
  2.8 ประสาทศัลยแพทย์มีประสบการณ  ์
การวินิจฉัยรักษาภาวะความดันภายในโพรงกะโหลก
ศีรษะสูง
  2.9 การทบทวนการให้บรกิารและการดแูลผูป่้วย
 3. การบริการรังสีวินิจฉัย สมอง หัวใจและ
หลอดเลือด (Imaging services : brain, cerebral 
vasculatures, cardiac)
  3.1  การบริการรังสี วินิจฉัยสมองและ
หลอดเลือดสมอง (Cerebral and cerebrovascular 
imaging)
  3.2 มแีพทย์ทีเ่ช่ียวชาญในการแปลผลรงัสี 
วินิจฉัยสมองและหลอดเลือดสมอง
  3.3 มนีกัรงัสเีทคนคิและแพทย์ทีเ่ช่ียวชาญ
ในการแปลผลรังสีวินิจฉัยสมองและหลอดเลือดสมอง
  3.4 มกีารตรวจภาพหวัใจทีม่ปีระสทิธภิาพ
 4. การให้บริการด้านการน�าลิ่มเลือดผ่านสาย
สวนหลอดเลือด (Mechanical thrombectomy) อย่าง
มีประสิทธิภาพ9

  4.1 การให้บรกิารด้านการน�าลิม่เลอืดผ่านสาย
สวนหลอดเลือด (Mechanical thrombectomy)  
อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.2 ห้องใส่สายสวนหลอดเลอืดทีม่คีวามพร้อม
 5. ให้ความรู ้แก่บุคลากรทางการแพทย์และ
ประชาชนทั่วไป (Educational programs)
  5.1 แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแล
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองจ�าเป็นต้องเข้าร่วมประชุม
วิชาการเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง

  5.2 มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ทั่วไปเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
 6. ลงทะเบียนผู ้ป ่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ขบวนการดูแลและผลการรักษา (Stroke registry with 
outcome and QI components)
  6.1 มีข้อมูลพื้นฐานในการวัดผล การดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการลงทะเบียนผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมอง
  6.2 การประชมุหารือ ทบทวนและปรับเปล่ียน
แนวทางปฏบิติัหรือแนวทางการดแูลผูป่้วยของกรรมการ
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
  6.3 มคีณะกรรมการประกนัคณุภาพการดแูล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ตัวชี้วัดมาตรฐานศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
มาตรฐานครบวงจร ประกอบด้วยตัวชีวั้ด 29 ตวั
ชี้วัดดังนี้
 ตัวชี้วัดที่ 1 การประเมินอาการผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองขาดเลือด โดยใช้ National Institutes of 
Health Stroke Scale (NIHSS)
 ตัวชี้วัดที่ 2 การประเมินผลทางคลินิกของ 
โรคหลอดเลอืดสมองขาดเลอืดโดยใช้ Modified Rankin 
Score (mRS) ที่ 90 วัน
 ตัวชี้วัดที่ 3 การประเมินอาการผู้ป่วยโรคเลือด
ออกใต้เยื่อหุ้มสมองอะแร็กนอยด์ ด้วย Hunt and Hess 
Scale และโรคหลอดเลือดสมองแตก
 ตวัชีวั้ดที ่4 การเร่ิมให้สารทีท่�าให้การแข็งตวัของ
เลือดกลับมาเป็นปกติ (Procoagulant Reversal 
Agent) ส�าหรับโรคหลอดเลือดสมองแตก
 ตัวชี้วัดที่ 5 การเกิดเลือดออกในสมองแบบ 
มีอาการภายหลังการรักษาให้เลือดกลับไปเลี้ยงสมอง
โดยการให้ยาสลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือดด�า หรือ
หลอดเลือดแดง หรือโดยการน�าลิ่มเลือดออกผ่าน
สายสวนหลอดเลือด
 ตวัช้ีวัดที ่6 การให้การรักษาด้วยยา Nimodipine
 ตัวชี้วัดที่ 7 ค่าเวลามัธยฐานโดยนับตั้งแต่เวลา
ที่ผู ้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนถึงเวลาที่ได้รับการเปิด
หลอดเลือด (Revascularization)
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 ตัวชี้วัดที่ 8 การสลายล่ิมเลือดในผู ้ป่วยที่มี
เน้ือสมองตายจากการขาดเลอืดโดยวัดระดับผลลพัธ์ของ
ความส�าเร็จด้วยระบบคะแนน The Thrombolysis in 
Cerebral Infarction (TICI) หลังได้รับการรักษาให้
เลือดกลับไปเลี้ยงสมอง (TICI Post-Treatment 
Reperfusion Grade)
 ตวัชีวั้ดที ่9 ระยะเวลาโดยนบัตัง้แต่เวลาทีผู่ป่้วย
มาถึงโรงพยาบาล จนถึงเวลาที่เริ่มเจาะหลอดเลือดแดง
ใหญ่ (skin puncture) เพื่อท�าการเปิดหลอดเลือดให้
เลือดกลับไปเลี้ยงสมอง
 ตัวชี้วัดที่ 10 การประเมินผลทางคลินิกของ 
โรคหลอดเลอืดสมองขาดเลอืดโดยใช้ Modified Rankin 
Score ที่ 90 วัน (mRS at 90 Days) ที่ได้ระดับคะแนน
ที่มีผลลัพธ์ทางคลินิกเป็นที่น่าพอใจ 
 ตัวชี้วัดที่ 11 ระยะเวลาในการเปิดหลอดเลือดให้
เลือดกลับไปเล้ียงสมอง (reperfusion) โดยนับตั้งแต่
เวลาท่ีผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนเปิดหลอดเลือดสมอง
ระดับผลลัพธ์ตั้งแต่ TICI 2B ขึ้นไป
 ตัวชี้ วัดที่ 12 ระยะเวลาในการท�าการเปิด
หลอดเลือดให้เลอืดกลบัไปเลีย้งสมอง โดยนบัตัง้แต่เวลา
ทีเ่ริม่เจาะหลอดเลอืดแดงใหญ่ (skin puncture) จนเปิด
หลอดเลือดสมองระดับผลลัพธ์ ตั้งแต่ TICI 2B ขึ้นไป
 ตัวชี้วัดที่ 13 ค่าเวลามัธยฐานนับตั้งแต่ผู้ป่วยมา
ถงึโรงพยาบาลจนถงึเริม่ท�าการตรวจด้วยการตรวจอย่าง
ใดอย่างหน่ึงได้แก่ คอมพิวเตอร์สมอง multimodal 
(multimodal CT) การตรวจคลืน่แม่เหลก็สมอง (MRI/
MRA) หรือภาพรังสีหลอดเลือดแดง (angiography) 
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่มา
ถึงโรงพยาบาล ภายใน 6 ชั่วโมง หลังคร้ังสุดท้าย
ที่พบว่ามีอาการปกติ
 ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการท�า
หัตถการ การผ่าตัดหลอดเลือดแดงคาโรติด (carotid 
endarterectomy (CEA)) หรือ การถ่างขยายหลอด
เลือดหรือการใส่ขดลวดค�้ายันหลอดเลือดแดงคาโรติด 
(carotid angioplasty or stenting) ที่เกิดโรค
หลอดเลือดสมอง หรือเสียชีวิต ภายใน 30 วัน หลังการ
ท�าหัตถการ

 ตัวช้ีวัดที่ 15 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
ส�าหรับการรักษาหลอดเลือดสมองโป่งพอง โดยวิธีใส่
ขดลวด (coiling) หรือวิธีผ ่าตัดหนีบหลอดเลือด 
(clipping)
 ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการท�า
หัตถการ การถ่างขยายหลอดเลือดหรือการใส่ขดลวด 
ค�้ายันหลอดเลือดแดงภายในสมอง (intracranial 
angioplasty and/or stenting) ที่ เกิดจากโรค
หลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerotic disease) ซึ่งเกิด
โรคหลอดเลอืดสมองหรอืเสยีชวีติภายใน 30 วนั หลงัการ
ท�าหัตถการ
 ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเลือดออก 
ใต้เยื่อหุ้มสมองอะแร็กนอยด์ โรคหลอดเลือดสมองแตก 
และโรคหลอดเลือดขอดในสมอง ที่ได้รับการบันทึก 
การประเมินระดับความรุนแรงของอาการตั้งแต่แรกเริ่ม
 ตัวชี้วัดที่ 18 ค่าเวลามัธยฐาน ตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึง
โรงพยาบาล จนเร่ิมการท�าหตัถการในการปิดหลอดเลอืด
สมองโป่งพองแตกด้วยวิธี การผ่าตัดหนีบหลอดเลือด 
(clipping) หรือ การใส่ขดลวดผ่านสายสวนหลอดเลือด 
(coiling) ในผู้ป่วยทีม่าถึงโรงพยาบาลภายใน 48 ชัว่โมง
หลังจากเกิดเลือดออกจากหลอดเลือดสมองโป่งพอง 
ที่แตกซึ่งน�าผู้ป่วยมาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีเลือดออก 
ใต้เย่ือหุ ้มสมองอะแร็กนอยด์จากหลอดเลือดสมอง
โป่งพอง ที่มาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายใน  
48 ช่ัวโมงและไม่ได้รับการท�าหัตถการในการปิด
หลอดเลือดสมองโป่งพองแตกด้วยวิธี การผ่าตัดหนีบ
หลอดเลอืด (clipping) หรอื การใส่ขดลวดผ่านสายสวน
หลอดเลือด (coiling) ภายใน 36 ชั่วโมงหลังเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล รวมทัง้มกีารบนัทกึเหตผุลของการ
ไม ่ได ้รับการท�าหัตถการผ ่าตัดหนีบหลอดเลือด 
(clipping) หรือ การใส่ขดลวดผ่านสายสวนหลอดเลือด 
(coiling) ภายใน 36 ช่ัวโมงหลังเข้ารับการรักษา 
ในโรงพยาบาล
 ตัวช้ีวัดที่ 20 ร้อยละของผู้ป่วยเลือดออกที่ 
เยือ่หุม้สมองจากโรคหลอดเลอืดสมองโป่งพอง ทีม่รีะดบั
ความรู้สึกตัวผิดปกติ และมีภาวะโพรงสมองโตผิดปกติ 
โดยได้รับการรักษาด้วยการใส่สายระบายน�้าออกจาก
โพรงสมอง (External ventricular drainage; EVD)
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 ตัวชี้วัดที่ 21 ค่ามัธยฐานของความถี่ในการใช้
อปุกรณ์การตรวจตดิตาม และเฝ้าระวงัภาวะหลอดเลอืด
สมองหดเกร็ง (vasospasm) แบบ non invasive  
ในช่วงเวลา 3 ถึง 14 วันหลังจากเลือดออกในผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมองแตกใต้เยื่อหุ้มสมองอะแร็กนอยด์
จากหลอดเลือดสมองโป่งพอง
 ตัวชี้วัดท่ี 22 ค่าเวลามัธยฐานนับจากเวลาที่ 
ผูป่้วยมาถงึโรงพยาบาลจนถงึเวลาทีเ่ริม่ต้นให้รกัษาเพือ่
ท�าให้ค่า international normalized ratio(INR) กลับ
มาเป็นปกติด้วยสารท�าให้เลือดแข็งตัว (เช่น fresh 
frozen plasma, recombinant factor VIIa, 
prothrombin complex concentrates) ในผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองแตกที่สัมพันธ ์ กับยาวาร ์ฟาริน 
(warfarin-associated ICH) และมีค่า INR สูง (INR 
> 1.4)
 ตวัชีว้ดัที ่23 ร้อยละของผูป่้วยทีไ่ด้รบัการรักษา
ด้วยการผ่าตัดหรือการใส่สายสวนหลอดเลือดเพื่อการ
รักษาโรคหลอดเลือดสมองขอด (AVM) และเกิดโรค
หลอดเลือดสมองหรือเสียชีวิตภายใน 30 วัน หลังท�า
หัตถการ
 ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละของผู ้ป่วยที่ได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดหรือโรค
หลอดเลือดสมองแตกทีไ่ด้รบัการผ่าตดั ใส่สายระบายน�า้
จากโพรงสมอง (External ventricular drainage, 
EVD) และเกิดโพรงสมองอักเสบ (ventriculitis)
 ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองแตก หรือ โรค
หลอดเลือดสมองขาดเลือดชั่วคราว ท่ีส ่งต ่อจาก
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมาที่ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
มาตรฐานครบวงจรโดยมีเอกสารการบันทึกเวลาไว้
ตั้งแต่การโทรศัพท์ติดต่อกันครั้งแรกจากโรงพยาบาล 
ที่จะส่งต่อ มายังศูนย์โรคหลอดเลือดสมองครบวงจร 

(โทรมาที่สมาชิกเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง หรือ
โทรมาที่ศูนย์รับส่งต่อส่วนกลาง) จนถึงเวลาที่ผู้ป่วยมา
ถึงที่ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร
 ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละของผู ้ป่วยที่เกิดภาวะ
แทรกซ้อนรุนแรงหลังการตรวจวินิจฉัยภาพหลอดเลือด
ระบบประสาทด้วยการฉีดสารทบึรังสทีางหลอดเลือดแดง 
ภายใน 24 ชั่วโมง
 ตวัชีวั้ดที ่27 หอผูป่้วยเวชบ�าบดัวิกฤต (Intensive 
care unit; ICU) และหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
(stroke Unit; SU)
 ตวัชีว้ดัที ่28 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟหูลังโรคหลอดเลือด
สมอง 
 ตัวชี้วัดที่ 29 การวิจัย

มาตรฐานการให้คะแนน และตารางสรปุตัวชีว้ดั
มาตรฐาน
เกณฑ์ประเมินและรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
มาตรฐานครบวงจร
ตวัชีว้ดัมาตรฐานการให้คะแนนตวัชีว้ดัมาตรฐาน 29 ข้อ
นัน้ จะมีการให้คะแนน 0, 1, 2 และ NA (not applicable)
โดยมีมาตรฐานการประเมินคะแนนดังนี้
 0 หมายถึง สามารถปฏิบัติตามได้ไม่เพียงพอ 
(ปฏิบัติได้ในผู้ป่วยน้อยกว่าร้อยละ 70)
 1 หมายถึง สามารถปฏิบัติตามได้บางส่วน 
(ปฏิบัติได้ในผู้ป่วยร้อยละ 70-89)
 2 หมายถึง สามารถปฏิบัติตามได้ครบถ้วน 
(ปฏิบัติได้ในผู้ป่วยร้อยละ 90-100)
 NA (not applicable) หมายถึง ไม่มีข้อมูล
เพียงพอ หรือไม่สามารถให้คะแนนได้
 โดยเกณฑ์ในการผ่านการรับรองเป็นศูนย์โรค
หลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจรจะต้องได้คะแนน 1 
ในทุกตัวชี้วัดมาตรฐาน
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ตารางที ่2. การให้คะแนนตวัช้ีวัดมาตรฐานท้ัง 29 ตัวชีว้ดั
ตัวชี้วัดมาตรฐาน คะแนนเฉลี่ย 

(ร้อยละ)

จ�านวนผูป่้วย 

(ตวัต้ัง/ตวัหาร) คน

คะแนน

TCSC-01 การประเมินอาการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด  

โดยใช้ National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS)

0 1 2 NA

TCSC-02 การประเมินผลทางคลินิกของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด 

โดยใช้ Modified Rankin Score (mRS) ที่ 90 วัน

TCSC-03 การประเมินอาการผู้ป่วยโรคเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง  

อะแร็กนอยด์ ด้วย Hunt and Hess Scale และโรคหลอดเลือดสมองแตก

TCSC-03a การประเมินอาการผู้ป่วยโรคเลือดออกใต้เย่ือหุ้มสมอง  

อะแร็กนอยด์ ด้วย Hunt and Hess Scale

TCSC-03b การประเมินอาการ ICH Score ส�าหรับผู้ป่วย 

โรคหลอดเลือดสมองแตก

TCSC-04 การเริ่มให้สารที่ท�าให้การแข็งตัวของเลือดกลับมาเป็นปกติ 

(Procoagulant Reversal Agent) ส�าหรับโรคหลอดเลือดสมองแตก

TCSC-05 การเกิดเลือดออกในสมองแบบมีอาการภายหลังการรักษา 

ให้เลือดกลับไปเลี้ยงสมองโดยการให้ยาสลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด�า หรือ

หลอดเลือดแดง หรือโดยการน�าลิ่มเลือดออกผ่านสายสวนหลอดเลือด

TCSC-05a การเกิดเลือดออกในสมองภายหลังการรักษาโดยการให้ 

ยาสลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด�าเพียงอย่างเดียว

TCSC-05b การเกิดเลือดออกในสมองภายหลังการรักษาโดยการให้ยาสลาย

ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดแดง หรือการน�าลิ่มเลือดผ่านสายสวนหลอดเลือด

TCSC-06 การให้การรักษาด้วยยา Nimodipine

TCSC-07 ค่าเวลามัธยฐานโดยนับตั้งแต่เวลาที่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล 

จนถึงเวลาที่ได้รับการเปิดหลอดเลือด (Revascularization)

TCSC-08 การสลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มีเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด 

โดยวัดระดับผลลัพธ์ของความส�าเร็จด้วยระบบคะแนน The Thrombolysis 

in Cerebral Infarction (TICI) หลังได้รับการรักษาให้เลือดกลับไปเลี้ยง

สมอง (TICI Post-Treatment Reperfusion Grade)

TCSC-09 ระยะเวลาโดยนับตั้งแต่เวลาท่ีผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล จนถึงเวลา

ที่เริ่มเจาะหลอดเลือดแดงใหญ่ (skin puncture) เพื่อท�าการเปิดหลอดเลือด

ให้เลือดกลับไปเลี้ยงสมอง (เวลามัธยฐาน)

TCSC-10 การประเมินผลทางคลินิกของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดโดย

ใช้ Modified Rankin Score ท่ี 90 วัน (mRS at 90 Days) ที่ได้ระดับ

คะแนนท่ีมีผลลัพธ์ทางคลินิกเป็นที่น่าพอใจ

TCSC-11 ระยะเวลาในการเปิดหลอดเลือดให้เลือดกลับไปเลี้ยงสมอง 

(Reperfusion) โดยนับต้ังแต่เวลาท่ีผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนเปิดหลอด

เลือดสมองระดับผลลัพธ์ต้ังแต่ TICI 2B ขึ้นไป

TCSC-12 ระยะเวลาในการท�าการเปิดหลอดเลือดให้เลือดกลับไปเลี้ยงสมอง 

โดยนับตั้งแต่เวลาท่ีเริ่มเจาะหลอดเลือดแดงใหญ่ (skin puncture)  

จนเปิดหลอดเลือดสมองระดับผลลัพธ์ ตั้งแต่ TICI 2B ขึ้นไป
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สรุป
 การจัดท�าเกณฑ์ประเมินและรับรองศูนย  ์
โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร โดยความ
ร ่วมมือกันของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย  
ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมรังสี
ร่วมรักษาระบบประสาท และสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อให ้สถาน
พยาบาลที่ เกี่ยวข้องใช้เป ็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและเตรียม
ความพร้อมในการรับการประเมินและรับรองเป็นศูนย์
โรคหลอดเลือดมาตรฐานครบวงจร ทั้งนี้หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการ
รักษาโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยไปสู ่
มาตรฐานในระดับสากล และสามารถลดอัตรา
การเสียชีวิตและพิการของผู้ป่วยลงได้ 
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เล่าเรื่อง Stroke News

พญ. นภาศรี ชัยสินอนันต์กุล

โรงพยาบาลพญาไท 1

อาจารย์พิเศษ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 สวัสดีท่านผู ้อ่านทุกท่านค่ะ ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นลงรักษา
สุขภาพด้วยกันทุกคนนะคะ วันนี้เราจะเล่าเร่ืองอะไรกันดีน้า คิดไป
คิดมา ยังคิดไม่ออก ท�าไงดีเนี่ย.. การรักษาผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด
เฉียบพลันโดยการท�าให้เลือดกลับไปเลี้ยงสมองได้สองวิธี วิธีแรกโดย
การให้ยาสลายลิ่มเลือด (r-TPA) และวิธีที่สองคือการน�าลิ่มเลือดออก
ผ่านสายสวนหลอดเลือด (neurovascular thrombectomy) แต่
ทั้งสองวิธีก็มีข้อจ�ากัดในการรักษา กล่าวคือ การให้ยาสลายล่ิมเลือด 
ถูกจ�ากัดโดยระยะเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการ, ผู้ป่วยมีข้อห้ามในการให้ยา, 
เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเลือดออก และอัตราการเปิดหลอดเลือดต�่า 
(ร้อยละ 30 ในผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดแดงใหญ่อุดตัน) ส�าหรับการรักษา
โดยการน�าล่ิมเลือดผ่านสายสวนหลอดเลือดก็มีข้อจ�ากัดของอุปกรณ์ท่ี
ใช้, การเข้าถึงสถานพยาบาลที่สามารถท�าการรักษาได้, เพิ่มความเสี่ยง
ของการเกิดเลือดออกแบบ subarachnoid hemorrhage และมีโอกาส
เกิดสมองขาดเลือดในต�าแหน่งใหม่ได้ ดังนั้นน่าจะดีกว่าไหมถ้าเรามีวิธี
การรกัษาทีป่ลอดภยั ทีส่ามารถเพิม่ระยะเวลาในการรกัษาผูป่้วยทีท่�าให้
เลือดกลับไปเลี้ยงสมองได้ วิธีหนึ่งที่มีความเป็นไปได้คือ การเพิ่มเลือด
ให้กลับไปเล้ียงสมองมากข้ึน (collateral flow) ท�าให้เนื้อสมองขาด
เลือดมีขนาดเล็กลงและมีผลลัพธ ์ ในการรักษาดีขึ้น จากการที่ 
Sphenopalatine ganglion เป็น parasympathetic ที่ไปเลี้ยงสมอง
ด้านหน้า (anterior cerebral circulation) เม่ือมีการกระตุ ้นท่ี 
Sphenopalatine ganglion (SPG) จะท�าให้หลอดเลือดแดงขยายมี
ผลให้เลือดไปเลี้ยงสมองบริเวณท่ีมีอาการมากขึ้น (enhance collateral 
flow) ลดขนาดของเนื้อสมองที่ขาดเลือด เซลล์สมองรอดมากขึ้น และ
ลดความเสียหายของ blood brain barrier จึงเป็นที่มาของการศึกษา
ที่น่าสนใจเรื่องหนึ่ง เรื่องนั้นคือ... เรามาดูไปด้วยกันค่ะ
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 Sphenopalatine Ganglion Stimulation to 
Augment Cerebral Blood Flow A Randomized, 
Sham-Controlled Trial (Stroke.2019;50:2108-2117) 
เป็นการศึกษาในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่
มีอาการภายใน 24 ช่ัวโมงนับจากเวลาที่เร่ิมมีอาการ 
การศึกษานี้ท�าใน 7 ประเทศ 41 โรงพยาบาล คุณสมบัติ
ของผู้ป่วยที่เข้าการศึกษาคือ อายุ 18 ถึง 85 ปี, ความ
รุนแรงของโรคสมองขาดเลือด NIHSS 7 ถึง 18, อาการ
เข ้ าได ้กับสมองขาดเลือดด ้านหน ้า (anter ior 
circulation) และจะตัดผู้ป่วยที่มีภาวะสมองขาดเลือด
ขนาดใหญ่ (มากกว่า 2 ใน 3 ของ middle cerebral 
artery), ผู้ป่วยที่มีเลือดออกในสมอง, ผู้ป่วยที่มีสมอง
ขาดเลือดขนาดเล็ก (lacunar) หรือ ผู้ป่วยที่มีสมอง
ขาดเลือดทางด้านหลัง (posterior circulation),  
หรือ ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาสลายลิ่มเลือดหรือ
มีการน�าลิ่มเลือดออกผ่านสายสวนหลอดเลือด

 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการกระตุ้นคือ ImpACT-24A 
มีขนาดกว้าง 2 มม. ยาว 23 มม. โดยจะฝังท่ี 
pterygopalatine canal ใกล้กับ Sphenopalatine 
ganglion แพทย์ที่ท�าการฝังอุปกรณ์นี้ได้คือ แพทย์
ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์ และประสาทแพทย์ที่ผ่านการ
อบรมการใช้อุปกรณ์นี้ หลังจากฝังเสร็จ ผู้ป่วยจะได้รับ
การกระตุ้นวันละ 4 ชั่วโมง เป็นเวลานาน 5 วัน จาก
นั้นจะประเมินขนาดของเนื้อสมองที่ขาดเลือดและภาวะ
เลือดออก (hemorrhagic transformation) โดยการ
ท�า CT หรือ MRI สมอง
 การศึกษานี้มีผู้ป่วยจ�านวน 303 ราย แบ่งเป็น
ผู้ป่วยที่ได้รับการฝัง ImpACT-24A จ�านวน 202 ราย 
กับผู้ป่วยฝังอุปกรณ์หลอก 101 ราย ดังรูปที่ 1

 ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยในกลุ่ม SPG จ�านวน 
153 ราย อายุเฉลี่ย 73 ปี เพศหญิงร้อยละ 53.6 ความ
รุนแรงของโรค NIHSS 11 มีประวัติ Atrial fibrillation 
ร้อยละ 26.1 คะแนน ASPECTS 7 ในกลุ่ม Sham 
จ�านวน 100 ราย อายุเฉลี่ย 74 ปี เพศหญิงร้อยละ 51 
ความรุนแรงของโรค NIHSS 11 มีประวัติ Atrial 
fibrillation ร้อยละ 39 คะแนน ASPECTS 8 ส�าหรับ
ผู ้ป ่วยสมองขาดเลือดที่มีการยืนยันว่ามี cortical 
involvement ในกลุ่ม SPG มีจ�านวน 50 ราย อายุ

เฉลี่ย 74 ปี เพศหญิงร้อยละ 62 ความรุนแรงของโรค 
NIHSS 14 มีประวัติ Atrial fibrillation ร้อยละ 34 
คะแนน ASPECTS 5 ในกลุ่ม Sham จ�านวน 37 ราย 
อายุเฉล่ีย 74 ปี เพศหญิงร้อยละ 56.8 ความรุนแรงของ
โรค NIHSS 14 มีประวัติ Atrial fibrillation ร้อยละ 
64.9 คะแนน ASPECTS 7 ดังตารางที่ 1

รปูท่ี 1. แสดงกลุม่ผูป่้วยทีเ่ข้าการศึกษา
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 เม่ือติดตามผลการรักษาที่ 3 เดือน พบว่า 
ในกลุ่ม SPG อาการดีขึ้นร้อยละ 49.7 ในกลุ่ม Sham 
ร้อยละ 40 odds ratio 1.48 (95% CI, 1.08-6.73) ไม่มี
นัยส�าคัญทางสถิติ p = 0.13 แต่ผลการรักษาจะดีข้ึน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติในผู้ป่วยสมองขาดเลือดที่มี 
cortical involvement กล่าวคือในผู้ป่วย 87 ราย  

ในกลุ่ม SPG อาการดีขึ้นร้อยละ 50 ในขณะท่ีกลุ่ม 
Sham อาการดีขึ้นร้อยละ 27 odds ratio 2.7 (95%CI 
1.08-6.73) p=0.03 ดังรูปที่ 2 ผลข้างเคียงของการ
รกัษาและอตัราการเสยีชวีติของทัง้สองกลุม่ไม่แตกต่างกนั

ตารางที ่1. แสดงข้อมลูพ้ืนฐานของผู้ป่วย

mITT Population CCI Population
SPG Sham P value SPG Sham P value

N 153 100 50 37

Age 73 (64-79) 74 (64-79) 0.22 74 (65-81) 74 (63-80) 0.90

NIHSS 
(IQR)

11 (8-15) 11 (9-14) 0.50 14 (11-17) 14 (11-17) 0.45

AF 26.1% 39% 0.03 34% 64.9% 0.004

ASPECT 
(IQR)

7 (5-10) 8 (7-10) 0.01 5 (3-6) 7 (3-8) 0.36

Time from 
LKW to 
first 
stimulation, 
h (IQR)

18.3  
(14.7-22.4)

18.9  
(14.4-22.5)

0.70 20.0  
(15.8-23.3)

19.1  
(14.8-21.9)

0.19

รปูท่ี 2. แสดงผลการรักษาที ่90 วันในท้ังสองกลุ่ม
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 จากการศึกษานี้ สรุปได ้ว ่ า  การกระตุ ้น 
Sphenopalatine ganglion ภายใน 24 ชั่วโมงในผู้ป่วย
ที่มีอาการสมองขาดเลือดมีความปลอดภัย การกระตุ้น 
SPG ท�าให้ผลการรักษาที่ 3 เดือนดีขึ้นโดยเฉพาะใน 
ผู้ป่วยสมองขาดเลือดที่มี cortical involvement 
 อ่านจบแล้ว งงกันไหมคะ ตกลงเราจะเชื่อกัน
ดีไหม ในความเห็นส่วนตัวคิดว่าเพื่อเป็นการยืนยันผล
การศึกษาน้ี ควรจะต้องมีการศึกษาในประชากรที่มาก
ขึ้น แต่อย่างน้อยการศึกษานี้ก็ท�าให้เราทราบว่า การ 
กระตุ้น SPG มีผลให้เพิ่มปริมาณเลือดไปเลี้ยงสมองได้
มากขึ้น ซ่ึงอาจท�าให้ผู ้ป่วยมีโอกาสในการได้รับยา
สลายลิ่มเลือดหรือน�าลิ่มเลือดออกผ่านสายสวนหลอด
เลือดได้มากขึ้น ในฉบับนี้ขอจบการเล่าเพียงเท่านี้ก่อน 
ถ้าคุณผู้อ่านมีความเห็นเพิ่มเติมอย่างไร สามารถบอก
กันมาได้นะคะ ตอนนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ 
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ประชาสัมพันธ์
นพ. เจษฎา อุดมมงคล 
เลขาธิการสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

1. มูลนิธิศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร ร่วมกับชมรม Neurosonology Group ในสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย 
จะจัดงาน Pre-congress : Neurosonology Tutorial Workshop เป็นงานประชุมเต็มวัน สามารถร่วมงาน
จดัการบรรยายทบทวนเตรยีมสอบช่วงเช้าเพือ่เข้าสอบ ASN Exam ในช่วงบ่ายได้ พร้อมทัง้ live demonstration 
and hand on ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 8.30-15.00น. ณ. ห้องประชุมดุสิตธานี ช้ัน 10 อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในงานประชุมได้รับเกียรติจาก Professor Andrei V. Alexandrov 
จากสหรัฐอเมริการ่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย 

2. ชมรม Neurosonology Group ภายใต้สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยด้วยความร่วมมือกับ The American 
Society of Neuroimaging (ASN) จะจัดให้มีการสอบซึ่งจัดเป็นประจ�าทุกปี “ASN International 
Neurosonology Exam - Bangkok” เพื่อประกาศนียบัตร Certification Neurosonology ในวันอังคารท่ี  
21 ม.ค. 2563 เวลา 13.00-18.00 น. รวมเวลาสอบ 5 ชั่วโมงที่ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 10 อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผู ้เข้าสอบมารายงานตัวได้ที่หน้าห้องประชุม Pre-congress 
Neurosonology Tutorial Workshop ท้ังนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครลงทะเบียนสอบได้ที่ https://www.
asnweb.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3604 

3. สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ร่วมกับ มูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัทเซ็นทรัลมาเก็ตติ้ง  
และการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ได้ร่วมมอืกนัจดังานรณรงค์และเผยแพร่ความรูเ้รือ่งโรคหลอดเลอืดสมองเพือ่ประชาชน
หรือ World Stroke Day 2019 ในวันเสาร์ท่ี 5 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00-17.00 น. สถานที่ ณ.ลาน Beacon 
Zone ที่ Central World ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ มีดารานักแสดงมาร่วมงานถึง 17 ท่าน รับการสนับสนุนจาก 
บริษัทต่าง ๆ  มาร่วมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองและรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง รับความร่วมมือ
จากชมรมพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองภายใต้สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยและทีมแพทย์ให้ความรู ้
จากทั้ง รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราช รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.ธรรมศาสตร์ รพ. พระมงกุฎเกล้า รพ.พญาไท 1 และ 
จากสถาบันประสาทวิทยา และทีมแพทย์ให้ค�าปรึกษาจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีประชาชนและผู้สนใจ 
และได้มาลงทะเบียนร่วมงานมากกว่า 200 คน งานได้รับความกรุณาประชาสัมพันธ์ออกสื่อวิทยุโทรทัศน ์
และสื่อออนไลน์ต่างๆ
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4. งานประชุมวิชาการประจ�าปีสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ANNUAL MEETING OF THE THAI 
STROKE SOCIETY 2020 “TIME IS BRAIN & TIME IS TREATMENT?” จะจัดข้ึนในวันพุธท่ี 22 
มกราคม ถึงวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ โรงแรม Amari Pattaya ในวันแรกพุธที่ 22 มกราคมเร่ิมงานเวลา 
10.30 น. วันสุดท้ายศุกร์ที่ 24 มกราคมเสร็จสิ้นงานประชุมเวลา 12.30น. พร้อมฟรีชากาแฟเบรกช่วงเช้าและบ่าย 
รวมท้ังอาหารเที่ยงตลอดงานประชุม ส่วนอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ทางสมาคมได้รับเกียรติจากวิทยากรทรง
คุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศอาทิ Prof. Jeffrey L. Saver, Prof. Andrei V. Alexandrov, Prof. Kazunori 
Toyoda, Prof. Chaicharn Deerochanawong, Prof. Disya Ratanakorn, Prof. Nijasri Charnnarong 
Suwanwela และ Maj. Gen. Siraruj Sakoolnamarka เป็นต้น

5. ก�าหนดการประชุม Inter-hospital Vascular Neurology Conference ส�าหรับปีการศึกษา 2562-2563  
ได้ก�าหนดการดังตารางต่อไปนี้ ส่วนรายละเอียดการประชุม สถานที่ หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะตามมา 
จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เลขานุการของสมาคม

ก�ำหนดกำรประชุม Inter-hospital Conference: Vascular Neurology ปีกำรศึกษำ 2562-2563

วันที่ เวลำ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
เตรียมผู้ป่วยและห้องประชุม

อำจำรย์ประสำนงำน

14 พ.ย. 62 13.00-15.00 เตรียมผู้ป่วยและห้องประชุม อ. อรอุมา 
(รพ. จุฬาลงกรณ์)

27 ก.พ. 63 13.00-15.00 รพ. ศิริราช
จัดที่ห้องประชุมศฤงคไพบูลย์ 1 
ช้ัน 4 ตึกอัษฎางค์ รพ. ศิริราช

อ. ยงชัย  
(รพ. ศิริราช)

28 พ.ค. 63 13.00-15.00 สถาบันประสาท
รพ. พญาไท 1
จัดที่สถาบันประสาท

อ. สุชาติ  
(สถาบันประสาท)
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ค�าแนะน�าส�าหรับผู้นิพนธ์

 วารสารสมาคมโรคหลอดเลอืดสมองไทยเป็นวารสารวชิาการสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มวีตัถปุระสงค์
เพือ่น�าเสนอ ตพิีมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจยั และผลงานทางวชิาการทางด้านโรคหลอดเลอืดสมอง ครอบคลมุวทิยาศาสตร์
พื้นฐาน ระบาดวิทยา การป้องกัน การรักษา จากสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิเช่น ประสาทวิทยา ประสาทศัลยศาสตร์  
รังสีวินิจฉัยระบบประสาท รังสีร่วมรักษาระบบประสาท เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น ทั้งน้ีผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ต้องไม่เคยตพิีมพ์มาก่อน 

ประเภทบทความ
1. บทความวจัิยประเภทนพินธ์ต้นฉบบั (original article)* เป็นบทความรายงานข้อมลูจากการศกึษา หรือ

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

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

3. รายงานผูป่้วย (case report)* เป็นบทความเสนอรายงานตวัอย่างผูป่้วยกรณศีกึษาทีม่โีรคทีพ่บได้น้อย 
หรอืเกดิขึน้ใหม่ซึง่มคีวามน่าสนใจ 

4. บทความรับเชิญ (invited commentary) เป็นบทความโดยผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ด้าน 
โรคหลอดเลอืดสมอง ซึง่ได้ถกูเชิญโดยกองบรรณาธิการเพือ่อภปิราย แสดงข้อคดิเหน็ทางวชิาการ

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

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

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

ข้อพิจารณาด้านลิขสิทธ์ิ (copyright notice)
 ข้อความภายในบทความทีต่พิีมพ์ในวารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ตลอดจนความรับผดิชอบด้านเนือ้หา
และการตรวจร่างบทความเป็นของผู้นิพนธ์ ไม่เกี่ยวข้องกับกองบรรณาธิการแต่อย่างใด การน�าเน้ือหา ข้อความหรือ 
ข้อคดิเหน็ของบทความไปเผยแพร่ ต้องได้รบัอนญุาตจากกองบรรณาธกิารอย่างเป็นลายลักษณ์อกัษร ผลงานทีไ่ด้รับการ
ตพีมิพ์ในวารสารเล่มนีถ้อืเป็นลขิสทิธิข์องวารสาร
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การเตรียมต้นฉบับ
 การเตรียมบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้โปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร Browallia New 
ขนาด 16 ผู ้นิพนธ์ต้องจัดเตรียมบทความต้นฉบับ (manuscript) ตามข้อก�าหนดของบทความแต่ละประเภท  
ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

ประเภทบทความ ข้อก�าหนด รายละเอียด

บทความวิจัย 
(original article)

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

 หน้าแรก (title page) 
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ประกอบด้วย ชื่อบทความ ชื่อและสังกัดผู้นิพนธ์ทุกคน 
ระบผุูน้พินธ์หลกั พร้อมทีต่ดิต่อ เบอร์โทรศพัท์และ Email 
address 

บทคัดย่อ (abstract) 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

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

ค�าส�าคัญ (keywords)
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จ�านวน 3-5 ค�า

บทน�า (introduction)

วิธีวิจัย (methods)

ผลการวิจัย (results)

อภิปราย (discussion)

บทสรุป (conclusion)

องค์ความรู้ใหม่ เป็นบทสรุปของบทความที่แสดงถึงองค์ความรู ้ใหม่ 
จากบทความ

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

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

บทความวิชาการ
(review article)

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

หน้าแรก (title page) 
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ประกอบด้วย ชื่อบทความ ชื่อและสังกัดผู้นิพนธ์ทุกคน 
ระบผุูน้พินธ์หลกั พร้อมทีต่ดิต่อ เบอร์โทรศพัท์และ Email 
address 

บทคัดย่อ (abstract) 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

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

ค�าส�าคัญ (keywords) 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จ�านวน 3-5 ค�า

เนื้อหา 
บทสรุป (conclusion)

 

องค์ความรู้ใหม่ เป็นบทสรุปของบทความที่แสดงถึงองค์ความรู ้ใหม่ 
จากบทความ

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

ตาราง แผนภูมิหรือภาพประกอบ แยกออกจากเนื้อหาบทความ  
โปรดดูค�าอธิบาย “ตารางแผนภูมิหรือภาพประกอบ” 
ด้านล่าง

รายงานผู้ป่วย 
(case report)

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

หน้าแรก (title page) 
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ประกอบด้วย ชื่อบทความ ชื่อและสังกัดผู้นิพนธ์ทุกคน 
ระบผุูน้พินธ์หลกั พร้อมทีต่ดิต่อ เบอร์โทรศพัท์และ Email 
address 

บทคัดย่อ (abstract) 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

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

ค�าส�าคัญ (keywords) 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จ�านวน 3-5 ค�า

เนื้อหา 
อภิปราย (discussion) 
บทสรุป (conclusion)

 

องค์ความรู้ใหม่ เป็นบทสรุปของบทความที่แสดงถึงองค์ความรู ้ใหม่ 
จากบทความ

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

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

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

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

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

- การอ้างอิงบทหนึ่งของหนังสือที่มีผู ้เขียนเฉพาะบทและมีบรรณาธิการของหนังสือ (Chapter in  
a book) 

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

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

Stroke. Bangkok: Jarunsanitwongkanpim; 2012. p. 259-278.
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