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บทคัดยอ

 ภมูหิลงั : การใชยาละลายลิม่เลอืดทางหลอดเลอืด

ดาํ recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA) 

ภายในระยะเวลา 3-4.5 ชั่วโมงนับจากเริ่มมีอาการ ถือ

เปนมาตรฐานการรักษาภาวะหลอดเลือดสมองตีบและ

อุดตันในปจจุบัน เพื่อใหเลือดไหลกลับไปเลี้ยงสมอง

บรเิวณทีข่าดเลอืดไดทนัเวลาและผูปวยสามารถฟนกลบั

มาสูภาวะปกตใิหมากทีส่ดุ ถงึแมวาการรกัษาดวยการให

ยาละลายลิม่เลอืดกลุม rt-PA จะมปีระโยชนมากในผูปวย

โรคสมองขาดเลอืดเฉยีบพลนั แตกย็งัอาจกอใหเกดิภาวะ

แทรกซอนที่เปนอันตรายตอผูปวย นั่นคือการเกิดภาวะ

เลือดออกในสมอง มีผลทําใหผูปวยมีอาการเลวลงและ

เปนสาเหตุการตายที่สําคัญ

 วตัถปุระสงค : เพือ่หาความสมัพนัธ ระหวาง acute 

middle cerebral artery (MCA) infarction โดยเฉพาะกลุม

ทีพ่บ hyperdense MCA (HMCA) กบัปจจยัตางๆ ทีท่าํให

เกิดผลการรักษาที่ไมดีหลังไดรับการรักษาดวย rt-PA เพื่อ

ใชทํานายภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นจากการใหยา

 วิธีการศึกษา : เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบ

ยอนหลงั  เกบ็ขอมลูจากเวชระเบยีนผูปวยในโรงพยาบาล

นครปฐม  ของผูปวยทีไ่ดรบัการวนิจิฉยัวาเปนหลอดเลอืด

สมองตีบและอุดตันเฉียบพลันในหลอดเลือด MCA 

(acute MCA infarction) และไดรับการรักษาดวย rt-PA 

ระหวางวนัที ่1 มถินุายน พ.ศ. 2556 ถงึ 30 เมษายน พ.ศ. 

2559 ติดตามผลเอกซเรยคอมพิวเตอรที่เวลา 24 ชั่วโมง

หลงัไดรบัยา rt-PA  เพือ่ดผูลลพัธในการรกัษาและอาการ

ไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้น

 ผลการศกึษา : ผูปวยจาํนวน 29 ราย เปนเพศชาย 

15 ราย คิดเปนรอยละ 51.7  มีอายุเฉลี่ย + คาเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 6.9 + 12.57 ป (ระหวาง 38 – 78 ป)  

โดยมปีจจยัเสีย่งตอการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองทีส่าํคญั 

3 อันดับแรก ไดแก  โรคความดันโลหิตสูง (รอยละ 72.4) 

โรคไขมนัในเลอืดสงู (รอยละ 41.4)  และโรคหวัใจเตนผดิ

จงัหวะ (รอยละ 37.9)  มรีะดบัเมด็เลอืดขาว (WBC) เฉลีย่

เมื่อแรกรับเทากับ 8,041.0 + 1,904.31 cell/µL ผล
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เกิดรอยโรคในสมองมากที่สุดไดแก right-MCA จํานวน 

19 ราย (รอยละ 65.5), left-MCA จํานวน 9 ราย (รอยละ 

31.0) และ left- internal carotid artery (ICA) จํานวน 1 

ราย (รอยละ 3.4) ผลการตรวจ baseline CT ไมพบ

ลกัษณะของ EICs จาํนวน 16 ราย คดิเปนรอยละ 55.17,  

มภีาวะ HMCA บรเิวณ pHMCA จาํนวน 11 ราย  คดิเปน

รอยละ 37.93,  มภีาวะ HMCAS บรเิวณ dHMCA จาํนวน 

1 ราย คิดเปนรอยละ 3.45 และมีภาวะ HMCAS ในทั้ง

บริเวณ pHMCA และ dHMCA จํานวน 1 ราย คิดเปน

รอยละ 3.45 ตามลําดับ คาเฉลี่ย + SD ของระยะเวลา

ตั้งแตที่ผูปวยถึงโรงพยาบาลจนไดรับยา rt-PA (door to 

needle) คือ 96.21 + 37.5 นาที  และระยะเวลาตั้งแตที่

เริม่เกดิอาการหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตนัเฉยีบพลนั

จนไดรับยา rt-PA (onset to needle) เทากับ 170.17 + 

45.99 นาท ี โดยไมมผีูปวยรายใดทีไ่ดรบัยาเกนิเวลา 4.5 

ชั่วโมงเลย ระดับ NIHSS เมื่อแรกรับคือ 14.72 + 5.3 

คะแนน และลดลงเหลือ 9.83 + 6.7 คะแนน หลังไดยา 

rt-PA ไปแลว 24 ชั่วโมง 

 ผลการรกัษาดวยยา rt-PA ในผูปวยโรคหลอดเลอืด

สมองตีบเฉียบพลันกอนจําหนายกลับบานพบวาผูปวย

สวนใหญถึงรอยละ 75.9 ที่มีอาการดีขึ้น (improve)

รอยละ 3.4 มีการฟ นตัวสมบูรณแบบ (complete 

recovery) และอีกรอยละ 17.2 เสียชีวิตระหวางใหการ

รกัษา  โดยมรีะยะเวลาการนอนโรงพยาบาลเฉลีย่ 13 วนั

ตอราย คาใชจายในการรกัษาขณะนอนโรงพยาบาลเฉลีย่ 

96,949 บาท/ราย (ระหวาง 37,617- 384,960 บาท)

 ปจจัยที่ทําใหผูปวยที่ไดรับ rt-PA ในการศึกษานี้มี

ผลลัพธในการรักษาไมดี (poor clinical outcomes) 

ไดแก  การมี hyperdense middle cerebral artery 

(HMCA) (p = 0.035), การเกิด HMCA ในผูที่เปนโรค

หลอดเลอืดสมองเดมิ (p = 0.010) การม ีHMCA รวมกบั

การไดรับยา rt-PA ที่เวลา >180 นาทีนับตั้งแตเริ่มเกิด

อาการ (p = 0.047) การมี HMCA รวมกับมีระดับ WBC 

<10,000 mcl/µL (p = 0.035), มปีระวตักิารเปนโรคหลอด

เลือดสมองเดิม (p =0.007) มีประวัติการเปนโรคหลอด

เลือดสมองเดิมรวมกับการมี NIHSS >10 (p =0.006) มี

ประวตักิารเปนโรคหลอดเลอืดสมองเดมิรวมกบัการม ีclot 

M1 (p = 0.016), การม ีclot M1 รวมกบัการไดรบัยา rt-PA 

ทีเ่วลา >180 นาทนีบัตัง้แตเริม่เกดิอาการ (p = 0.047) การ

มี clot M1 รวมกับการที่มีระดับความดันโลหิต >185/110 

มิลลิเมตรปรอทระหวางใหยา rt-PA (p = 0.038)  การได

รบัยา rt-PA ทีเ่วลา >180 นาทนีบัตัง้แตเริม่เกดิอาการ รวม

กบัการทีม่รีะดบัความดนัโลหติ >185/110 มลิลเิมตรปรอท

ระหวางใหยา rt-PA (p = 0.021), มีระดับ WBC <10,000 

mcl/µL รวมกับการมี clot M1 (p = 0.035), มีระดับความ

ดันโลหิต >185/110 มิลลิเมตรปรอทระหวางใหยา rt-PA 

(p = 0.008) และการมีระดับ NIHSS >10 รวมกับมีระดับ

ความดันโลหิต >185/105 มิลลิเมตรปรอทระหวางใหยา 

rt-PA (p = 0.003) 

 สรุป : การติดตามผลตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร

สมองหากพบภาวะ HMCA โดยเฉพาะ p-HMCA รวมถงึ

การมีระยะเวลาในการเริ่มใหยามากกวา 180 นาทีนับ

จากเริม่เปน acute MCA infarction,  ประวตัเิคยเปนโรค

หลอดเลือดสมองเดิม และการมีระดับความดันโลหิตที่

สูงขึ้นขณะใหยา  มักเปนปจจัยที่มีผลตอการพยากรณ

ของโรคทีไ่มด ี ผูปวยมคีวามเสีย่งในการเกดิผลการรกัษา

ที่ไมดีหลังจากการไดยา rt-PA สูงขึ้น

 คําสําคัญ (keyword): Recombinant Tissue 

Plasminogen Activator, Hyperdense Middle 

Cerebral Artery

บทนํา 

 โรคหลอดเลือดสมองเปนปญหาสาธารณสุขที่

สําคัญ โดยเปนสาเหตุการตายอันดับสามของประชากร

ทัว่โลก1 องคการโรคหลอดเลอืดสมองโลก (World Stroke 

Organization: WSO)2 คาดการณวาในป 2558 จะมีผู

เสยีชวีติดวยโรคหลอดเลอืดสมองจะเพิม่ขึน้เปน 6.5 ลาน

คน ในผูปวยที่รอดชีวิตจะมีความพิการระยะยาว จึงเปน

สาเหตุสําคัญของการสูญเสียปสุขภาวะ (disability 

adjusted life years) จากรายงานของกระทรวง

สาธารณสุข3 ป 2552 พบวาโรคหลอดเลือดสมองเปน

สาเหตุการตายอันดับสาม รองจากโรคมะเร็งและโรค

หัวใจ  โดยพบคนไทย เสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือดสมอง 

13,353 คน/ป เฉลี่ยวันละ 36 คนหรือ 3 คนในทุก ๆ 2 
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ชั่วโมง โรคหลอดเลือดสมองสามารถแบงตามพยาธิ

สภาพเปน 2 ชนิด คือ โรคหลอดเลือดสมองตีบและ

อดุตนั (ischemic stroke) และโรคหลอดเลอืดสมองแตก 

(hemorrhagic stroke)  ในสวนของโรคหลอดเลอืดสมอง

ตีบและอุดตันนั้นนับเป นภาวะเร  งด วนทางด าน

อายรุกรรม  เนือ่งจากการทีส่มองขาดเลอืดเฉยีบพลนันัน้ 

นําไปสูความผิดปกติระดับเซลลตอเนื่องหลายประการ  

สงผลทาํใหสมองสวนทีข่าดเลอืดมาก (central core) เกดิ

ความเสยีหายจนไมสามารถกลบัคนืมาเปนปกตไิด  สวน

เนื้อสมองในสวนรอบขางที่มีการขาดเลือดนอยกวา

(penumbra) แมการทํางานจะเสียไป  แตอวัยวะภายใน

เซลลประสาทยงัไมเสยี หากสามารถใหการรกัษาเพือ่เปด

หลอดเลอืดใหเลอืดกลบัมาเลีย้งไดทนักจ็ะสามารถกูเนือ้

สมองในสวนนี้ใหกลับมาทํางานปกติได4 ทั้งนี้การเปด

หลอดเลอืดโดยการใชยาละลายลิม่เลอืดทางหลอดเลอืด

ดาํ (thrombolytic agents : rt-PA) ในระเวลา 4.5 ชัว่โมง 

ซึง่ถอืเปนมาตรฐานการรกัษาภาวะหลอดเลอืดสมองตบี

และอุดตันในปจจุบัน5 เพื่อใหเลือดไหลกลับไปเลี้ยง

สมองบรเิวณทีข่าดเลอืดไดทนัเวลา ใหผูปวยสามารถฟน

กลับมาสูภาวะปกติใหมากที่สุด ถึงแมวาการรักษาดวย

การใหยาละลายลิ่มเลือด rt-PA จะมีประโยชนมากในผู

ปวยโรคสมองขาดเลอืดเฉยีบพลนั แตกย็งัอาจกอใหเกดิ

ภาวะแทรกซอนที่เปนอันตรายตอผูปวย นั่นคือการเกิด

ภาวะเลอืดออกในสมอง  มผีลทาํใหผูปวยมอีาการเลวลง

และเปนสาเหตุการตายที่สําคัญ6,7

 ในผูปวยทีม่สีมองขาดเลอืดเฉยีบพลนัพบวารอยละ 

10 -15 เปนหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันในแขนงของ

หลอดเลือด middle cerebral artery (MCA territory 

infarction8,9 และพบวารอยละ 18 – 31 มเีหตจุากการอดุ

ตันภายในหลอดเลือด MCA ( MCA occlusion)10,11 ใน

ภาพถายเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองของผูปวย MCA 

occlusion บางรายจะพบลักษณะ hyperdense artery 

sign ในหลอดเลือด MCA ที่เรียกวา hyperdense MCA 

sign (HMCA) ซึง่กลาวถงึครัง้แรกในป ค.ศ. 198312 ไดให

นิยามการพบภาพถายรังสีจาขึ้น (hyperattenuation of 

middle cerebral artery) ขณะ CT brain โดยไมฉีดสาร

ทึบรังสี (CT brain non contrast)13,14 ขณะที่ Shetty SK 

และคณะพบวา HMCA มีความจําเพาะตอ MCA occlu-

sion ถึงรอยละ 100 แตมีความไวเพียงรอยละ 30-3815,16

 JhaB และคณะ ไดศึกษาการใช MRI หรือ CT 

angiogram เพือ่ด ูHMCA ในผูปวยหลอดเลอืดสมองตบี

เฉียบพลันจํานวน 273 ราย และการศึกษา meta-

analysis17 ซึง่มผีูปวยทัง้หมด 1,175 ราย ใหขอมลูสอดคลอง

กันวาผู ป วยที่มี HMCA จะมีความจําเพาะตอ MCA 

occlusion จาก angiogram ถึงรอยละ 95 แตมีความไว

เพียงรอยละ 52  ในทางกลับกันผูปวยที่ไมมี HMCA เมื่อ

ทํา angiogram พบวารอยละ 50 พบ MCA occlusion  

อยางไรก็ตาม JhaB และคณะไดเสนอแนะวา HMCA 

ควรเปรียบเทียบกับเนื้อสมองในบริเวณขางเคียงที่มี

ลักษณะ abnormal parenchyma hypodensity ใน

ภาพถาย CT brain ที่ไมฉีดสารทึบรังสีเพื่อปองกันการ

อานและแปลผลผดิพลาด ทัง้นี ้HMCA สามารถแบงเปน 

proximal HMCA (pHMCA) และ distal HMCA 

(dHMCA)  โดย pHMCA จะอยูในบรเิวณ M1 ของ MCA 

(อาจเรยีก clot M1)  สวน dHMCA จะอยูในสวน M2-M3 

ของ MCA (อาจเรียก clot M) ในบริเวณ synvian

fissure19,20 ซึ่ง HMCA มีความสัมพันธกับอาการทาง

ระบบประสาทที่แยและพยากรณโรคผลการรักษาที่ไมดี

รวมถงึการบงวาจะมพีืน้ทีห่ลอดเลอืดสมองตบีและอดุตนั

จาก MCA เปนบริเวณกวาง เปนสาเหตุใหมีภาวะสมอง

บวมตามมา21-23  ซึง่ผลการรกัษาผูปวยหลอดเลอืดสมอง

ตบีและอดุตนัทีพ่บ HMCA จากภาพถาย CT brain  ดวย

ยาละลายลิ่มเลือด (thrombolytic agent) ในชวงเวลา 

4.5 ชั่วโมง มีความแตกตางกันไปในแตละรายงาน  จาก

การศึกษาของ Manelfe C24 และ Qureshi AI25 ใหขอมูล

สอดคลองกนัวา ถงึแมผูปวยจะมผีลการรกัษาและอาการ

ทางระบบประสาทที่แย แตก็ยังไดประโยชนจากการได

รับยาละลายลิ่มเลือด (thrombolyic agent) เชนกัน

 การศึกษานี้เปนการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ

ระหวางผลการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองและ

ปจจัยอื่นๆ ตอความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออกใน

สมองของผูปวยที่มี HMCA ที่ไดรับยาละลายลิ่มเลือด

ทางหลอดเลือดดําหรือ rt-PA เพื่อใชทํานายภาวะ

แทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น 
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ระเบียบวิจัย

 วิธีการศึกษา

 เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบยอนหลัง เก็บขอมูล

ยอนหลังจากเวชระเบียนผูปวยในโรคหลอดเลือดสมองตีบ

หรืออุดตันระยะเฉียบพลัน ที่มารักษาที่หอบริบาล

ผูปวยในโรงพยาบาลนครปฐม ตัง้แตเริม่มกีารใชยา recom-

binant tissue plasminogen activator (rt-PA) ระหวางวัน

ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2559

 เกณฑการคัดเลือกผูปวยเพื่อเขารวมในการ

ศึกษา ไดแก เปนผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาโรคหลอด

เลือดสมองตีบและอุดตันเฉียบพลันในหลอดเลือด 

middle cerebral artery (acute MCA infarction) และ

ไดรับการรักษาโดยการใชยา rt-PA ตามเกณฑการใหยา

ของ NINDS

 เกณฑการคดัออก ไดแก ผูปวยหรอืญาตไิมสมคัร

ใจในการรักษา ผูปวยมีอายุนอยกวา 18 ป มีระดับความ

ดันโลหิตซิสโตลิก >185 มิลลิเมตรปรอท หรือความดัน

ไดแอสโตลกิ >110 มลิลเิมตรปรอททีไ่มสามารถควบคมุ

ได แมใหยาลดความดันโลหิตแลว มีอาการที่บงชี้ถึง

ภาวะ subarachnoid hemorrhage เชน ปวดศีรษะมาก 

คอแข็ง มีอาการชักรวมดวยตั้งแตเริ่มตนและมีระบบ

ประสาทผิดปกติหลังจากหยุดชัก มีระดับ NIHSS

(National Institute of Health Stroke Scale) <4 เคยมี

ภาวะเลือดออกในสมองในอดีต เปนเนื้องอกในสมอง 

arteriovenous malformation หรือ aneurysm ในสมอง 

ไดรบับาดเจบ็ทางศรีษะหรอืเคยเปนโรคหลอดเลอืดสมอง

ในชวง 3 เดือนที่ผานมา เคยมีกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ในชวง 3 เดอืนทีผ่านมา เคยมเีลอืดออกในทางเดนิอาหาร 

หรือทางเดินปสสาวะในชวง 21 วันที่ผานมา เคยผาตัด 

major surgery หรอืประสบอบุตัเิหตรุนุแรงในชวง 14 วนั

ทีผ่านมา เคยไดรบัการเจาะหลอดเลอืดแดงตรงตาํแหนง

ที่ไมสามารถกดหามเลือดได หรือไดรับการเจาะนํ้า

ไขสันหลังในชวง 7 วันที่ผานมา ภาพถายเอกซเรย

คอมพิวเตอรสมอง (CT brain) พบภาวะเลือดออกหรือ

สมองบวมเกินกวา 1/3 ของสมองซีกนั้น มีแนวโนมที่จะ

เกิดภาวะเลือดออกเฉียบพลัน เชน เกล็ดเลือดตํ่ากวา 

100,000 cell/µL คา PT>15 วินาที หรือ INR>1.7 ไดรับ

ยา heparin ภายใน 48 ชั่วโมงที่ผานมา และมีคา PTT 

สูงกวาปกติ คา plasma glucose ตํ่ากวา 50 หรือ สูงกวา 

400 มก./ดล. กําลังตั้งครรภ เมื่อมีอาการตั้งแต 3-4.5 

ชั่วโมงรวมกับ ประวัติโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือด

สมองตบีมากอน ไดรบัยาตานการแขง็ตวัของเลอืด ระดบั 

NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) >25

ขั้นตอนในการดําเนินการศึกษาวิจัย

 ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันทุกรายที่

เขาไดตามเกณฑการคัดเลือกผูปวย จะไดรับการตรวจ

เอกซเรยคอมพิวเตอรสมองกอนใหยา rt-PA ทางหลอด

เลือดดํา ในขนาดมาตรฐาน คือ 0.9 มก./กก. (สูงสุดไม

เกิน 90 มก.) บันทึกขอมูลบริเวณที่เกิดรอยโรคในสมอง, 

onset-to-needle time, time to needle, ประเมินระดับ

ความรุนแรงทางระบบประสาท NIHSS เมื่อแรกรับและ

หลงัไดรบัยา 24 ชัว่โมง มกีารตรวจเอกซเรยคอมพวิเตอร

สมองอีกครั้งหลังจากใหยาแลว 24 ชั่วโมง และตรวจซํ้า

อีกหากมีอาการทางระบบประสาทแยลง  ติดตามภาวะ

แทรกซอนระหวางการรักษาและผลลัพธในการรักษา

เครื่องมือที่ใช ในการวิจัย

 1. แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล ไดแก ขอมูลสวน

ตัวทั่วไป เพศ อายุ  ภาวะโรคเดิมที่เปนอยู

 2. แบบบันทึกขอมูลการรักษา ไดแก วันเวลา

ที่ผูปวยมาถึงโรงพยาบาล, เวลาในการเริ่มใชยา rt-PA,  

ภาพถายรังสีคอมพิวเตอรสมอง (CT brain)

 3. แบบประเมนิระดบัความรนุแรงทางระบบประสาท 

NIHSS มีทั้งหมด  11 ขอ 42 คะแนน โดยแบงระดับความ

รนุแรงทางระบบประสาท 3 ระดบั ไดแก ระดบัคะแนน 5-15 

คะแนน คอืระดบัความรนุแรงทางระบบประสาทระดบัปาน

กลาง (moderate stroke)  ระดับคะแนน 16-20 คะแนน 

คอืระดบัความรนุแรงทางระบบประสาทระดบัปานกลางถงึ

รุนแรง (moderate to severe  stroke)  และระดับคะแนน 

21-42 คะแนน คือระดับความรุนแรงทางระบบประสาท

ระดับรุนแรงมาก (severe stroke)  
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การวิเคราะหขอมูล

 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา (descriptive 

statistics) ประมวลผลขอมูลโดยโปรแกรม SPSS การ

วิเคราะหขอมูลตัวแปรชนิดตอเนื่องใชสถิติ mean, 

standard deviation หรือ median ตามความเหมาะสม  

สวนขอมลูตวัแปรชนดิกลุม แสดงขอมลูเปนรอยละ   การ

หาความสมัพนัธของสองตวัแปรทีเ่ปนอสิระตอกนัเพือ่หา

ปจจยัทีม่ผีลตอผลลพัธในการรกัษาทีไ่มดขีองผูปวย โดย

ใชสถิติ Chi Square 

ผลการศึกษา

ขอมูลลักษณะพื้นฐานของกลุมตัวอยาง

 การศกึษานีป้ระกอบดวยกลุมตวัอยางทีเ่ขาไดตาม

เกณฑจํานวน 29 ราย เปนเพศชาย 15 ราย คิดเปนรอย

ละ 51.7 มีอายุเฉลี่ย + คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 

61.9 + 12.57 ป (ระหวาง 38 – 78 ป)  โดยมีปจจัยเสี่ยง

ตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่สําคัญ 5 อันดับแรก 

ไดแก โรคความดันโลหิตสูง รอยละ 72.4 โรคไขมันใน

เลือดสูง รอยละ 41.4 โรคหัวใจเตนผิดจังหวะ รอยละ 

37.9  โรคหลอดเลือดสมอง รอยละ 37.9 และโรคเบา

หวาน รอยละ 31.0  ตามลําดับ  นอกจากนี้ยังพบปจจัย

เสีย่งทางสงัคมอืน่ๆ ไดแก การสบูบหุรี ่รอยละ 17.2 และ

การดื่มแอลกอฮอล รอยละ 17.2 มีระดับเม็ดเลือดขาว 

(WBC) เฉลี่ยเมื่อแรกรับเทากับ 8,041.0 + 1,904.31 

cell/µLโดยเปนผูปวยที่มีระดับ WBC < 10,000 cell/µL 

จํานวน 22 ราย รอยละ 75.9 และที่มีระดับ WBC > 

10,000 cell/µL จํานวน 7 ราย รอยละ 24.1

ตารางที่ 1 ลักษณะพื้นฐานของกลุมตัวอยาง

ขอมูลทั่วไป จํานวนผูปวยทั้งหมด N=29 รอยละ

อายุ (ป),  mean + SD, range 61.90 + 12.57 (38-78)

เพศ
   ชาย
   หญิง

15
14

51.7
48.3

ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

โรคเบาหวาน (DM) 9 31.0

โรคความดันโลหิตสูง (HT) 21 72.4

โรคไขมันในเลือดสูง (DLP) 12 41.4

โรคหัวใจขาดเลือด (IHD) 1 3.4

โรคหัวใจวาย (CHF) 1 3.4

โรคหัวใจเตนผิดจังหวะ (AF) 11 37.9

โรคหลอดเลือดสมอง 11 37.9

ติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) 2 6.9

สูบบุหรี่ 5 17.2

ดื่มแอลกอฮอล 5 17.2

ระดับเม็ดเลือดขาว (WBC), เฉลี่ย 8,041.0 + 1,904.31 (3,500-13,380)

< 10 000 cell/ µL 22 75.9

> 10 000 cell/ µL 7 24.1
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 ตารางที ่2 แสดงผลภาพถายรงัสคีอมพวิเตอรสมอง 

(computerized tomography, CT brain) ที่เวลาแรกรับ  

พบวาบรเิวณทีเ่กดิรอยโรคในสมองมากทีส่ดุ ไดแก right 

middle cerebral artery (R-MCA) จํานวน 19 ราย คิด

เปนรอยละ 65.5  รองมาคอื left middle cerebral artery 

(L-MCA) จาํนวน 9 ราย (รอยละ 31.0) และ left internal 

carotid artery (L-ICA) จาํนวน 1 ราย (รอยละ 3.4) ตาม

ลาํดบั  ผลการตรวจ baseline CT พบวา ไมมอีาการของ 

EICs (no early ischemic change) จํานวน  16 ราย คิด

เปนรอยละ 55.17,  มภีาวะ hyperdense middle artery 

sign (HMCA) บริเวณ pHMCA จํานวน 11 ราย  คิดเปน

รอยละ 37.93,  มภีาวะ HMCAS บรเิวณ dHMCA จาํนวน 

1 ราย  คดิเปนรอยละ 3.45  และมภีาวะ HMCAS บรเิวณ 

pHMCA รวมกบั dHMCA จาํนวน 1 ราย  คดิเปนรอยละ 

3.45 ตามลําดับ

ตารางที่ 2 ผลการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง (CT brain) ที่เวลาแรกรับ  

บริเวณที่เกิดรอยโรคในสมอง จํานวนผูปวย N=29 รอยละ

Lesion

Right Middle cerebral artery (R-MCA) 19 65.5

Left Middle cerebral artery (L-MCA) 9 31.0

Left Internal Carotid Artery (L-ICA) 1 3.4

Baseline CT

No EICs* 16 55.17

HMCAS + pHMCA 11 37.93

HMCAS + dHMCA 1 3.45

HMCAS + pHMCA+ dHMCA 1 3.45

*EICs =loss of insular ribbon, sulcal effacement, obscuration of lentiform nucleus, loss of gray and white 

matter differentiation in the basal ganglia and focal hypoattenuation

 จากตารางที่ 3 แสดงระยะเวลาที่ใชในการดูแล

รกัษาผูปวย  พบวาคาเฉลีย่ + คาเบีย่งเบนมาตรฐานของ

ระยะเวลาตัง้แตทีผู่ปวยถงึโรงพยาบาลจนไดรบัยา  rt-PA 

(door to needle) คือ 96.21 + 37.5 นาที โดยผูปวยสวน

ใหญถงึรอยละ 62.07 ทีไ่ดรบัยา rt-PA ภายในระยะเวลา 

1 -2 ชั่วโมง  รองมา คือ รอยละ 20.69 ที่ไดรับยา rt-PA 

ภายในระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง  รอยละ 13.79 ที่ไดรับยา

ในเวลาไมเกิน 1 ชั่วโมง มีเพียง 1 ราย หรือรอยละ 3.45 

ที่ไดรับยา rt-PA ที่เวลามากกวา 3 ชั่วโมงขึ้นไป

 เมือ่พจิารณาระยะเวลาตัง้แตทีเ่ริม่เกดิอาการหลอด

เลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันจนไดรับยา rt-PA 

(onset to needle) พบวาคาเฉลี่ย + คาเบี่ยงเบน

มาตรฐานของชวงเวลาดังกลาวเทากับ 170.17 + 45.99 

นาที  โดยมีผูปวยสวนใหญถึงรอยละ 62.07 ที่ไดรับยา 

rt-PA ภายในระยะเวลา 2-3 ชัว่โมงหลงัเริม่มอีาการ  รอย

ละ 27.58 ที่ไดรับยาในระยะเวลา 3 – 4.5 ชั่วโมง  และ

อีกรอยละ 10.35 ที่ไดรับยา rt-PA ภายใน 1- 2 ชั่วโมง

ตามลาํดบั  ทัง้นีไ้มมผีูปวยรายใดทีไ่ดรบัยาเกนิเวลา 4.5 

ชั่วโมงเลย
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ตารางที่ 3 ระยะเวลาที่ใชในการดูแลรักษา

ระยะเวลา (นาที) จํานวนผูปวย N=29 รอยละ

ระยะเวลาตั้งแตถึงโรงพยาบาลจนไดรับยา rt-PA (door to needle)  (นาที), 

mean + SD

96.21 + 37.5

< 1 ชั่วโมง (ราย) 4 13.79

1 – 2 ชั่วโมง (ราย) 18 62.07

2 – 3 ชั่วโมง  (ราย) 6 20.69

>3 ชั่วโมง (ราย) 1 3.45

ระยะเวลาเริ่มเกิดอาการจนไดรับยา rt-PA(onset to needle) (นาที), 

mean + SD

170.17 + 45.99

< 1 ชั่วโมง (ราย) 0 0

1 – 2 ชั่วโมง (ราย) 3 10.35

2 – 3 ชั่วโมง  (ราย) 18 62.07

3 – 4.5 ชั่วโมง (ราย) 8 27.58

> 4.5 ชั่วโมง (ราย) 0 0

 ตารางที ่4 แสดงขอมลูระดบัความรนุแรงทางระบบ

ประสาท หรือ NIHSS ของผูปวยพบวา คาเฉลี่ย + คา

เบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน NIHSS แรกรบัคอื 14.72 

+ 5.3 คะแนน เมื่อแบงตามระดับความรุนแรงที่ระดับ

ตางๆทั้งหมด  4 ระดับ โดยผลการประเมิน NIHSS เมื่อ

แรกรบัพบวา  ผูปวยสวนใหญหรอืประมาณรอยละ 62.07  

มีระดับความรุนแรงทางระบบประสาทระดับปานกลาง 

(moderate stroke)  มีระดับคะแนนอยูในชวงระหวาง 

5-15 คะแนน รองลงมาเปนผูปวยที่มีระดับความรุนแรง

ทางระบบประสาทระดบัปานกลางถงึรนุแรง (moderate 

to severe  stroke) มีระดับคะแนนอยูในชวงระหวาง 

16-20 คะแนน (รอยละ 24.14) และที่เหลืออีกรอยละ 

13.79 ที่มีความรุนแรงทางระบบประสาทระดับรุนแรง

มาก (severe stroke)  โดยมีระดับคะแนนอยูในชวง

ระหวาง 21-42 คะแนน

  ในขณะทีผ่ลการประเมนิ NIHSS เมือ่ 24 ชัว่โมงหลงั

ไดรับยา rt-PA พบวา คะแนนระดับความรุนแรงทาง

ระบบประสาทมแีนวโนมลดลง โดยคะแนน NIHSS เฉลีย่ 

+ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลงเหลือ 9.83 + 6.7 คะแนน 

โดยผู ปวยระดับความรุนแรงปานกลาง (moderate 

stroke) เมื่อแรกรับ  มีระดับคะแนน NIHSS เฉลี่ยลดลง

จาก 11.8 เหลือ 6.9 คะแนนหลังใหยา rt-PA ไปแลว 24 

ชัว่โมง  ผูปวยระดบัความรนุแรงปานกลางถงึรนุแรงมาก 

(moderate to severe stroke) เมื่อแรกรับ  มีระดับ

คะแนน NIHSS เฉลีย่ลดลงจาก 19 เหลอื 12.57 คะแนน  

และผูปวยที่มีคะแนนความรุนแรงทางระบบประสาท

ระดับมาก (severe stroke) มีระดับคะแนนเฉลี่ยลดลง

จาก 22.8 เหลือเพียง 13.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ระดับความรุนแรงทางระบบประสาท หรือ National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) 

Prognostic score
NIHSS  เมื่อแรกรับ NIHSS หลังได rtPA 24 ชั่วโมง

จํานวน 
(รอยละ)

คะแนน
เฉลี่ย

ระดับความ
รุนแรง

จํานวน 
(รอยละ)

คะแนน
เฉลี่ย

NIHSS, mean + SD 14.72 + 5.3 9.83 + 6.70

Minor stroke: 0-4 0 0 0 0 0
Moderate stroke: 5-15 18 (62.07) 11.8 NIHSS=0-4   

NIHSS=5-15  
6 (20.69)

12 (41.37)
6.9

Moderate to Severe stroke: 16-20 7 (24.14) 19 NIHSS=0-4     
NIHSS=5-15  
NIHSS=16-20 

1 (3.45)
4 (13.79)
2 (6.90)

12.57

Severe stroke: 21-42 4 (13.79) 22.8 NIHSS=0-4 
NIHSS=5-15 
NIHSS=16-20  

1 (3.45)
2 (6.90)
1 (3.45)

13.0

 การติดตามผลการรักษาหลังใหยา rt-PA ตาม

ตารางที่ 5 พบภาวะแทรกซอนในระหวางที่มีการใหยา 

rt-PA คือ ผูปวยมีระดับความดันโลหิตสูงขึ้น >185/110 

มิลลิเมตรปรอท  จํานวน 9 ราย  คิดเปนรอยละ 31 โดย

ทุกรายไดรับยาเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตสูง คือ 

Nicardipine หยดเขาทางหลอดเลอืดดาํ  ในขนาดยาเริม่

ตนคอื 5 มลิลกิรมั/ชัว่โมง และปรบัขนาดยาเพิม่ทลีะ 2.5 

มิลลิกรัม/ชั่วโมงทุก 5 นาที  โดยมีขนาดยาสูงสุดเทากับ 

15 มิลลิกรัม/ชั่วโมง  

 ผลการติดตามเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองหลังให

ยา rt-PA เพื่อติดตามภาวะไมพึงประสงคทางระบบ

ประสาทพบวา  มผีูปวยทีเ่กดิ hematoma (ประกอบดวย 

hemorrhage และ hemorrhage รวมกบัม ีmidline shift) 

จํานวน 10 ราย  คิดเปนรอยละ 34.5  โดยผูปวยจํานวน 

9 ราย (รอยละ 31.0) พบภาวะเลือดออกในสมองที่เวลา 

24 ชัว่โมงหลงัไดรบัยา  rt-PA และอกี 1 ราย (รอยละ 3.4) 

พบเลือดออกในสมองหลังจากใหยา rt-PA ไปแลว

มากกวา 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังพบวา มีผูปวยที่เกิด 

infarction รวมกับการมี midline shift จํานวน 3 ราย 

(รอยละ 10.3) และมีผูปวยที่เกิด hemorrhage หรือ

infarction รวมกับการมี midline shift จํานวน 12 ราย 

(รอยละ 41.4) ตามลําดับ

 การติดตามภาวะแทรกซอนอื่นๆ พบวา มีผูปวยที่

เกิดการติดเชื้อปอดอักเสบ (pneumonia) จํานวน 5 ราย 

คิดเปนรอยละ 17.2 ผู ป วยติดเชื้อในกระแสเลือด 

(sepsis) 1 ราย คิดเปนรอยละ 3.4 และมีเลือดออกทาง

เดินอาหารสวนตน (upper gastro-intestinal hemor-

rhage: UGIH) 1 ราย คิดเปนรอยละ 3.4 ตามลําดับ

ตารางที่ 5 ผลการรักษาหลังใหยา rt-PA

จํานวนผูปวย N=29 รอยละ

Complications
BP >185/110 9 31
Anti hypertensive drug (Nicardipine) 9 31
Poor  neurological  outcomes
Hematoma (total bleeding on CT after treatment) 10 34.5
         Bleeding on CT 24 hours after treatment 9 31.0
         Bleeding on CT >24 hours after treatment 1 3.4
Infarction with midline shift 3 10.3
Hemorrhage or infarct with midline shift 12 41.4
Other complication
Pneumonia 5 17.2
Sepsis 1 3.4
UGIH 1 3.4
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 ผลลัพธในการรักษาที่ไมดี (poor clinical out-

comes) ในการศึกษานี้จะหมายถึงการที่ผูปวยเกิด he-

matoma หรือการเกิด infarction รวมกับการมี midline 

shift ภายหลังจากไดรับยา rt-PA  ซึ่งสงผลตอการมีการ

พยากรณของโรคที่ไมดีดวย เมื่อวิเคราะหหาความ

สมัพนัธระหวางตวัแปรอืน่ๆ กบัผลลพัธในการรกัษาทีไ่ม

ดพีบวา ผลลพัธในการรกัษาทีไ่มดมีคีวามสมัพนัธกบัการ

มี HMCA (p = 0.035), การเกิด HMCA ในผูที่เปนโรค

หลอดเลือดสมองเดิม (p = 0.010), การมี HMCA รวม

กบัการไดรบัยา rt-PA ทีเ่วลา >180 นาทนีบัตัง้แตเริม่เกดิ

อาการ (p = 0.047), การมี HMCA รวมกับมีระดับ WBC 

<10,000 mcl/µL (p = 0.035), มีประวัติการเปนโรค

หลอดเลือดสมองเดิม (p =0.007), มีประวัติการเปนโรค

หลอดเลือดสมองเดิมรวมกับการมี NIHSS >10 (p 

=0.006), มปีระวตักิารเปนโรคหลอดเลอืดสมองเดมิรวม

กับการมี clot M1 (p = 0.016), การมี clot M1 รวมกับ

การไดรับยา rt-PA ที่เวลา >180 นาทีนับตั้งแตเริ่มเกิด

อาการ (p = 0.047), การมี clot M1 รวมกับการที่มีระดับ

ความดันโลหิต >185/110 มิลลิเมตรปรอทระหวางใหยา 

rt-PA (p = 0.038), การไดรบัยา rt-PA ทีเ่วลา >180 นาที

นับตั้งแตเริ่มเกิดอาการ รวมกับการที่มีระดับความดัน

โลหิต >185/110 มิลลิเมตรปรอทระหวางใหยา rt-PA (p 

= 0.021), มีระดับ WBC <10,000 mcl/µL รวมกับการมี 

clot M1 (p =0.035), มีระดับความดันโลหิต >185/110 

มิลลิเมตรปรอทระหวางใหยา rt-PA (p = 0.008) และ

การมีระดับ NIHSS >10 รวมกับมีระดับความดันโลหิต 

>185/105 มิลลิเมตรปรอทระหวางใหยา rt-PA (p = 

0.003) 

 จากตารางที่ 6 แสดงผลการรักษาดวยยา rt-PA ใน

ผูปวยโรคเลือดสมองตีบเฉียบพลันกอนจําหนายกลับ

บาน  พบวาผูปวยสวนใหญถึงรอยละ 75.9 ที่มีอาการดี

ขึน้ รอยละ 3.4 มกีารฟนตวัสมบรูณเปนปกต ิและอกีรอย

ละ 17.2  เสียชีวิตระหวางใหการรักษา โดยมีระยะเวลา

การนอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 13 วันตอราย คาใชจายใน

การรักษาขณะนอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 96,949 บาท/ราย  

(ระหวาง 37,617- 384,960 บาท)

ตารางที่ 6 ผลการรักษาดวยการใชยา rt-PA

จํานวนผูปวย

N = 29
รอยละ

Length of stay (day) 13.0 (1 – 84)

Cost of treatment (Bath) 96,949.0 

(37,617.0 – 384,960.0)

Outcomes of treatment

Recovery 1 3.4

Improve 22 75.9

Against advice 1 3.4

Death 5 17.2
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ตารางที่ 7  ปจจัยที่มีผลตอผลลัพธในการรักษาที่ไมดีหลังการใหยา rt-PA

Unfavorable

N (%)
p-value

HMCA 9 (31.0) 0.035*

HMCA + Previous stroke 6 (40.0) 0.010*

HMCA + onset to needle <180 min 6 (27.3) 0.145

HMCA + onset to needle >180 min 3 (42.9) 0.047*

HMCA + WBC <10,000 mcl/µL 6 (27.3) 0.035*

HMCA + WBC >10,000 mcl/µL 3 (42.9) 0.809

HMCA + BP > 185/110 mmHg 5 (55.6) 0.571

HMCA + NIHSS 1-10 1 (11.1) 0.571

HMCA + NIHSS > 10 8 (40.0) 0.680

Previous stroke 8 (27.6) 0.007*

Previous stroke + onset to needle <180 min 4 (18.2) 0.070

Previous stroke + onset to needle >180 min 4 (57.1) 0.053

Previous stroke + NIHSS 1-10 1 (11.1) 0.571

Previous stroke + NIHSS > 10 7 (35.0) 0.006*

Previous stroke + onset to needle <180 min + HMCA 3 (25.0) 0.083

Previous stroke + onset to needle >180 min + HMCA 3 (60.0) 0.171

Previous stroke + BP > 185/110 mmHg 5 (45.5) 0.387

pHMCA 9 (31.0) 0.016*

pHMCA + Previous Stroke 8 (27.6) 0.016*

pHMCA + onset to needle <180 min 6 (42.9) 0.145

pHMCA + onset to needle > 180 min 3 (21.4) 0.047*

pHMCA + BP > 185/110 mmHg 5 (35.7) 0.038*

dHMCA 0

NIHSS1-10 + Clot M1 1 (11.1) 0.284

NIHSS >10 + Clot M1 8 (40.0) 0.068

Onset to needle + BP >185/110 4 (18.2) 0.021*

WBC <10,000 mcl + pHMCA 6 (27.3) 0.035*

WBC >10,000 mcl + pHMCA 3 (42.9) 0.270

BP > 185/105 mmHg 7 (24.1) 0.008*

NIHSS > 10 10 (34.5) 0.160

NIHSS > 10 + BP >185/110 6 (30.0) 0.003*

 WBC > 10,000 mcl/µL 8 (27.6) 0.331

Time to needle > 180 min 4 (13.8) 0.331

*P<0.05
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สรุปและวิจารณ

 ยาละลายลิม่เลอืดทางหลอดเลอืดดาํ rt-PA สาํหรบั

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันนั้นออกฤทธิ์

โดยการกระตุ นการเปลี่ยน plasminogen ไปเปน 

plasmin ซึง่จะทาํหนาทีล่ะลาย fibrin ทีอ่ยูในลิม่เลอืด ใน

ภาวะปกติรางกายของคนเรา การละลายลิ่มเลือดไม

สามารถให plasmin เขาสูรางกายไดโดยตรง เพราะ

รางกายจะมี antiplasmin แต rt-PA จะทําใหระดับ

plasmin อยูในระดบัทีส่งูพอในการละลาย fibrin และไม

ถกูยบัยัง้โดย antiplasmin วธิทีีน่ยิมในการใหยา คอื การ

ใหทางหลอดเลือดดําในขนาด 0.9 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

(ขนาดยาสงูสดุ 90 มลิลกิรมั) แบงใหแบบ IV bolus กอน

รอยละ 10 สวนที่เหลืออีกรอยละ 90 จะใหแบบ IV 

infusion ใน 60 นาทีภายใน 4.5 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ26  

ระยะเวลาที่ใหยา rtPA ตั้งแตเริ่มมีอาการ 

(Onset to needle)

 NINDS study26 ระบุวาการใหยาละลายลิ่มเลือด 

rt-PAในระยะเวลา 3 ชั่วโมงจะทําใหผูปวยมีอาการดีขึ้น

มากกวาในกลุมที่ไดรับยาลาชา (OR 1.9; 95% CI 1.2-

2.9) ในขณะที่การศึกษาของ ECASSIII study27 ระบุ

วาการใหยา rt-PA แกผูปวยในระยะเวลาเวลา 3 – 4.5 

ชม. หลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดจะใหผลดี  

สอดคลองกับในการศึกษานี้ที่วาการให rt-PA ที่ระยะ

เวลา >180 นาท ี(3 – 4.5 ชัว่โมง) นบัตัง้แตเริม่เกดิอาการ

จะยงัใหผลในการรกัษาทีด่ ี แตถาให rt-PA ทีเ่วลา >180 

นาที รวมกับการที่มีระดับความดันโลหิต >185/110 

มิลลิเมตรปรอทระหวางใหยาแลว  ผูปวยจะมีพยากรณ

ของโรคที่แยลง  มีโอกาสเกิดเลือดออกในสมองมากขึ้น

 Hyperdense Middle Cerebral Artery (HMCA) 

 การศกึษานีพ้บวาผูปวยทีต่รวจเอกซเรยคอมพวิเตอร

สมองแลวพบ HMCA จะมีผลการรักษาที่แยกวาและมี

โอกาสเกิดภาวะเลือดออกในสมองมากกวากลุมที่ไมมี 

HMCA สอดคลองกับการศึกษาของ Abul-Kasim K28 

และ Churilov29 ซึ่งพบวาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ

อุดตันเฉียบพลันที่ตรวจพบ HMCA จากภาพถาย CT 

brain  เมื่อไดรับยา rt-PA จะมีผลการรักษาและอาการ

ทางระบบประสาทแยกวากลุมทีไ่มพบ HMCA กอน และ

จะเกิดภาวะมีเลือดออกบริเวณที่สมองขาดเลือด (hem-

orrhagic transformation) มากกวากลุมทีไ่มพบ HMCA

 จากการศึกษาทั้งของ Georgiadis D30 และ 

Tartaglia MC31 พบวาผูปวยโรคหลอดเลอืดสมองตบีและ

อุดตันที่พบ HMCA จากภาพถาย CT brain นั้น  การให 

rt-PA ในภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง พบวาผลการรักษา

ดกีวา แตอตัราการตายและเลอืดออกในสมองไมตางจาก

กลุมที่ไมไดรับ rt-PA โดยที่การศึกษาของ Kharitonova 

T32 และ Paliwal PR33  ไดรายงานเพิม่เตมิวาหากภาพถาย 

CT brain ภายในระยะเวลา 24 ชัว่โมงหลงัไดรบัยา rt-PA 

พบวาผูปวยกลุมที่ HMCA หายไป จะมีผลการรักษาดี

กวากลุมที่ยังตรวจพบ HMCA  ในขณะที่การศึกษานี้พบ

วาการมี HMCA รวมกับการไดรับยา rt-PA ที่เวลา

มากกวา 3 ชั่วโมงนับตั้งแตเริ่มเกิดอาการ จะมีการ

พยากรณของโรคที่แยกวาและมีโอกาสเลือดออกใน

สมองสูงกวากลุมที่ไดรับยาภายใน 3 ชั่วโมง                                                    

 pHMCA

 การศึกษาของ Li Q34 พบวา  เมื่อแบงผูปวยหลอด

เลือดสมองตีบอุดตันเฉียบพลันที่ไดรับยา thrombolytic 

agent ในระยะเวลา 4.5 ชั่วโมงเปน 3 กลุมคือ กลุม 

proximal HMCA (pHMCA), distal HMCA (dHMCA) 

และตรวจไมพบ HMCA ตดิตามผลการรกัษาจากการฟน

ตัวอยางรวดเร็วภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงโดยเทียบ

จากคา NIHSS ลดลงมากกวาหรอืเทากบัรอยละ 50  พบ

วา กลุม dHMCA และกลุมตรวจไมพบ HMCA จะมีการ

ฟนตัวดีไมตางกัน  ในขณะที่กลุม pHMCA มีการฟนตัว

แยที่สุด

 การศกึษานีพ้บวาผูปวยทีต่รวจเอกซเรยคอมพวิเตอร

สมองแลวพบวา pHMCA จะมพียากรณของผลการรกัษา

ที่ไมดีหลังไดรับ rt-PA อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เชน

เดียวกับผู ที่มี  pHMCA ร วมกับมีประวัติการเป น

โรคหลอดเลอืดสมองเดมิ, การม ีpHMCA รวมกบัการได

รับยา rt-PA ที่เวลา >180 นาทีนับตั้งแตเริ่มเกิดอาการ, 

การมี pHMCA รวมกับการที่มีระดับความดันโลหิต 

>185/110 มลิลเิมตรปรอทระหวางใหยา rt-PA, และการ

ม ีpHMCA รวมกบัมรีะดบั WBC <10,000 cell / µL  นอก
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เหนือจากนั้นแลวจากการศึกษานี้พบ pHMCA คลายจะ

เปนตัวแทนทางสถิติของ HMCA เนื่องจากทุกสวนที่ 

HMCA มคีวามสมัพนัธอยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิpHM-

CA จะสัมพันธดวยเสมอหรือ อาจเนื่องเพราะจํานวนผู

ปวยที่พบ dHMCA ในการศึกษานอยจึงเปนความจํากัด

ในการแปลผลทางสถิติ

 ในขณะที่การศึกษาลาสุดของ Mair G35 และคณะ

ลงตีพิมพ ค.ศ. 2016 ใหขอสําคัญวา ผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองตีบอุดตันเฉียบพลันที่ตรวจพบ HMCA ไดรับ

ยา thrombolytic agent อาการทางระบบประสาท

ที่แยลง ไมไดสัมพันธกับตําแหนงของ HMCA วาเปน 

pHMCA หรือ dHMCA แตสัมพันธกับความยาวของ 

HMCA ที่พบ แตอยางไรก็ตามการให thrombolytic 

agent ยังไดรับประโยชน และลดภาวะพึ่งพิงของผูปวย

ทั้งที่ตรวจพบและไมพบ HMCA 

NIHSS

 การเกดิ HMCA ในผูทีเ่ปนโรคหลอดเลอืดสมองเดมิ 

(p = 0.010), การมี HMCA รวมกับมีระดับ WBC 

<10,000 mcl/µL (p = 0.035) จากการศึกษาของ 

Tomsick T พบวาการรักษาโดย thrombolytic agent 

ภายในระยะเวลา 90 นาทีหลังจากมีอาการโรคหลอด

เลือดสมองตีบ ผูปวยกลุมที่พบ HMCA รวมกับ NIHSS 

>10 จะมีผลการรักษาและอาการทางระบบประสาทแย

กวา ผูปวยกลุมที่ไมพบ HMCA แตมี NIHSS >10  ใน

ขณะทีผู่ปวยทีไ่มพบ HMCA และม ีNIHSS <10 จะตอบ

สนองการรกัษาดทีีส่ดุ  ซึง่ในบางรายสามารถกลบัมาเปน

ปกติได15 แตกตางกับการศึกษานี้ที่พบวาผู ปวยที่มี 

HMCA ไมวาจะมี NIHSS เทาไร  ก็ไมไดเพิ่มโอกาสใน

การเกดิผลการรกัษาทีไ่มพงึประสงค  (ภาวะเลอืดออกใน

สมอง หรอืการเกดิ infarct รวมกบั midline shift)  ในขณะ

ทีผู่ปวยทีม่ ี NIHSS >10 หากมปีระวตักิารเปนโรคหลอด

เลือดสมองเดิมรวม เกิดผลลัพธในการรักษาที่ไมดีมาก

ขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการรักษา

 จากขอมลูขางตน  สวนทีส่ามารถนาํไปปรบัปรงุการ

รักษาผูปวยที่มาดวย acute MCA infarction ที่มีโอกาส

ไดรับ rt-PA ตามสถิติในการศึกษานี้ หากพบประวัติโรค

หลอดเลอืดสมองตบีเดมิรวมตรวจรางกายผูปวย NIHSS 

> 10 ควรแนะนําถึงผลพยากรณโรคที่ไมดีหลังการให 

rt-PA ตามการศกึษา, หากตรวจรางกายผูปวย NIHSS > 

10 ควรควบคุมระดับความดันโลหิตตํ่ากวา 185/110 

มิลลิเมตรปรอทในระหวางให rt-PA, หาก CT brain พบ 

pHMCA โดยเฉพาะกลุมทีม่ปีระวตัโิรคหลอดเลอืดสมอง

ตบีเดมิ หรอืรวมกบัระยะเวลาตัง้แตมอีาการจนถงึการให

ยา > 180 นาที (onset to needle) ควรแนะนําถึงผล

พยากรณโรคที่ไมดีหลังการให rt-PA และพยายาม

ควบคุมระดับความดันโลหิตให ตํ่ากว า 185/110 

มิลลิเมตรปรอทในระหวางให rt-PA แตถาผูปวย acute 

MCA infarction ทีม่ ีCT brain พบ pHMCA เทานัน้  ควร

ควบคุมการให rt-PA ภายใน 180 นาทีนับจากเริ่มมี

อาการ (onset to needle) รวมกบัควบคมุระดบัความดนั

โลหิตใหตํ่ากวา 185/110 มิลลิเมตรปรอทในระหวางให 

rt-PA
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บทคัดยอ

หลกัการและวตัถปุระสงค: โรคหลอดเลอืดสมอง

ขาดเลอืดเปนปญหาสาํคญั สงผลใหอตัราตายและพกิาร

เพิ่มขึ้น หากไดรับการรักษาทันเวลา จะสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการรักษาและบรรเทาอาการได ซึ่งยัง

ไมมกีารศกึษาปจจยัทีส่งผลตอการมารกัษาทนัเวลาทีโ่รง

พยาบาลศรีนครินทร จึงตองการศึกษา 1. ปจจัยที่ทําให

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดมาทันเวลาใน

โรงพยาบาลศรนีครนิทร 2. สดัสวนและคากลางของระยะ

เวลาตั้งแตมีอาการจนถึง รพ. ที่มาทันเวลา 270 นาที

 วธิกีารศกึษา: การศกึษาเชงิวเิคราะหภาคตดัขวาง 

ทําในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด หนวย 

โรคหลอดเลือดสมอง (stroke unit) รพ. ศรีนครินทร 

ระหวางตุลาคม 2556 ถึง กรกฎาคม 2558 ประชากร

ศึกษา 494 คน ไดขนาดตัวอยางจํานวน 486 คน ศึกษา

ในประชากรทัง้หมด ใชแบบบนัทกึขอมลูจาก เวชระเบยีน

และฐานขอมูลของสถาบันประสาทวิทยา

 ผลการวจิยั:  ปจจยัทีส่มัพนัธอยางมนียัสาํคญัทาง

สถิติกับการมาทันเวลา ไดแก 1. ระดับความรุนแรงของ

อาการ OR 2.90 (95% CI 1.23-6.91) 2. การสงตอผูปวย 

OR 2.06 (95% CI 1.30-3.28) 3. เริ่มมีอาการในเวลา

ราชการ OR1.57 (95% CI 1.07-2.32) สัดสวนผูปวยมา

ทันแบงเปน 4 ชวง; 0.74, 0.66, 0.59, 0.60 ตามลําดับ  

คามัธยฐานของระยะเวลาตั้งแตมีอาการจนถึงไมแตก

ตางกัน (p=0.060)

สรุปผลการวิจัย: ระดับความรุนแรงของอาการ ผู

ปวยที่สงตอมาจากที่อื่นและการเกิดอาการในเวลา

ราชการมีความสัมพันธตอการมาทันเวลา และคา

มัธยฐานของระยะเวลาไมแตกตางกัน

คําสําคัญ: ปจจัย, มาทันเวลา, โรคหลอดเลือด

สมองชนิดขาดเลือด

บทนํา 

 โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคที่เปนปญหาที่สําคัญ

ในการแพทย  ซึ่งเปน 1 ใน 5 อันดับแรกของสาเหตุการ

ตายซึง่มแีนวโนมเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ อตัรา 20.6 และ 27.5 ตอ
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ประชากร 100,000 คนในป 2549  และ2553 ตามลําดับ 

มีอัตราการปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง จาก 211.18 

เปน 436.13 ตอจาํนวนประชากร 100,000 คน1 โรคหลอด

เลือดสมองสงผลกระทบทําใหเสียชีวิตและเกิดความ

พิการถาวร ผูเปนโรคหลอดเลือดสมอง 100 คน จะเสีย

ชีวิต 20 คน สวนที่รอดชีวิต 80 คนจะมีความพิการสูงถึง 

60 คน มีเพียง 20 คนเทานั้น ที่จะสามารถดํารงชีวิตได

ใกลเคียงกับคนปกติแตจะมีความพิการหลงเหลืออยู2  

และทําใหความสามารถในการทํากิจกรรมลดลง สงผล

ใหผูปวยมคีณุภาพชวีติตํา่ลงและมกีารสญูเสยีระยะเวลา

ของการมีชีวิตอยูอยางมีคุณภาพผูปวยไมสามารถปรับ

ตัวดานจิตใจได นอกจากนี้ยังสงผลใหเกิดความสูญเสีย

ทางเศรษฐกิจทั้งสวนตัว ครอบครัวและประเทศชาติ

 ปจจุบัน การรักษาโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาด

เลือดดีที่สุดคือ การใหยา rt-PA ฉีดทางหลอดเลือดดํา

ภายในระยะเวลา 270 นาทีนับตั้งแตผูปวยมีอาการจน

กระทั่งไดรับยาฉีด rt-PA (onset of needle time)3 เพิ่ม

โอกาสหายหรอืดขีึน้ได หากมารบัการรกัษาชาอาจนาํไป

สูการเกิดความพิการถาวรและเสียชีวิตได4  ขอมูลที่ได

แตกตางกนัในแตละงานวจิยั เชน  คามธัยฐานระยะเวลา

ตัง้แตเกดิอาการจนถงึหองฉกุเฉนิโรงพยาบาลสรรพสทิธิ

ประสงคเทากบั 480 นาท ี(mean =1117.7, SD=1556.4, 

range 44 – 10,115 นาที) และกลุมตัวอยางที่มารับการ

รักษาตามเกณฑเวลาของการเขา stroke fast track 

ที่โรงพยาบาลกําหนด 3 ชั่วโมง (180 นาที) มีจํานวน

ทั้งสิ้น 58 ราย คิดเปน รอยละ 19.3 และ กลุมตัวอยางที่

ใชระยะเวลาเกิน 3 ชั่วโมงมีจํานวน 242 ราย คิดเปน 

รอยละ 80.75 และระยะเวลาทีเ่กดิอาการ พบวา มากกวา

ครึง่หนึง่ ระยะเวลาทีเ่กดิอาการโรคหลอดเลอืดสมองนอย

กวาหรือเทากับ 3 ชั่วโมง รอยละ 51.72  ระยะเวลาการ

มารบัการรกัษาของผูปวยโรคหลอดเลอืดสมองขาดเลอืด

ระยะเฉยีบพลนั มคีาเฉลีย่เทากบั 301.23 นาท ีหรอื 5.02 

ชั่วโมง (SD = 312.725)4

 สิ่งที่สําคัญคือการที่ผู ปวยที่มีอาการทางระบบ

ประสาทรีบมาโรงพยาบาลใหเร็วที่สุด แตก็มีผู ปวย

จาํนวนมากทีม่ารบัการรกัษาไมทนั ทาํใหมปีระสทิธภิาพ

ในการรักษาไมดีเทาที่ควร6 ถาผูปวยไดรับยาเร็วอีก 15 

นาทีหลังจากเริ่มมีอาการ จะชวยลดอัตราการตายใน

โรงพยาบาล OR 0.96 (95% CI  0.95-0.98; P < .001)7

 พบมีปจจัยที่สงผลตอการเขารับการรักษาทันเวลา

แตกตางกันในแตละงานวิจยั เชน คนอายมุากมารับการ

รักษาชากวาคนอายุนอย8 ในไทยพบวาอายุไมมีความ

สัมพันธกับระยะเวลาเขามารักษา9 บุคคลที่มีอาการ

เฉพาะทางหลอดเลือดสมองจะมารับการรักษาเร็วกวา10

ความรุนแรงนอยมารับการรักษาชา11 อยางไรก็ตามยัง

ไมมกีารศกึษาปจจยัทีม่ผีลตอการมารบัการรกัษาทนัของ

ผูปวยหลอดเลอืดสมองขาดเลอืดที ่รพ. ศรนีครนิทร คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงมีความสนใจ

ทีท่าํการศกึษาเพือ่หาปจจยัทีท่าํใหผูปวยโรคหลอดเลอืด

สมองชนิดขาดเลือด (acute ischemic stroke) มาทัน

เวลา จึงตองการศึกษา 1. ปจจัยที่ทําใหผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองชนิดขาดเลือดมาทันเวลา 2. สัดสวนของผู

ปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มาทันเวลาและคากลางของ

ระยะเวลาตั้งแตมีอาการจนมาถึงโรงพยาบาลในของผู

ปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มาทันเวลา 

นิยามเชิงปฏิบัติการ

 - โรคหลอดเลอืดสมองชนดิสมองขาดเลอืด คอื 

กลุมอาการทางคลินิก ประกอบดวยลักษณะอาการทาง

ระบบประสาทบกพรอง ที่เกิดขึ้นทันทีทันใด มีอาการ

แสดงนานกวา 24 ชั่วโมง และจากภาพถายรังสี

คอมพิวเตอร

 - เขารบัการรกัษาทนัเวลา คอื เริม่ตัง้แตมอีาการ

แสดงของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดจนมาถึงโรง

พยาบาลศรีนครินทรภายในเวลา 270 นาที

 - โรคประจําตัว คือโรคที่มีติดตัวอยูเปนประจํา 

รกัษาไมหายขาด ทีม่บีนัทกึไวในเวชระเบยีนทีเ่ปนปจจยั

เสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด

ไดแก เบาหวาน ความดนัโลหติสงู ไขมนัในเลอืดสงู และ

หัวใจเตนผิดจังหวะ (atrial fibrillation) 

 - อาการนํา คือ อาการแสดงของโรคหลอดเลือด

สมองขาดเลือดที่ทําใหผูปวยมาโรงพยาบาลไดแก แขน

ขา ออนแรงหรือชา พูดไมชัด หนาเบี้ยวปากเบี้ยว มอง

เห็นผิดปกติและอาการอื่นๆ
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- NIHSS score (National Institute of Health 

Stroke Scale) คือ แบบวัดความรุนแรงโรคหลอดเลือด

สมองแบงเปน รุนแรงนอย (1-4 คะแนน) รุนแรงปาน

กลาง (5-15 คะแนน) รุนแรงปานกลาง-มาก (15-20 

คะแนน) และรุนแรงมาก (21-42 คะแนน) 

 รบัสงตอจากโรงพยาบาลอืน่ คอื การสงตอผูปวย

มาจากโรงพยาบาลอื่นกอนมาโรงพยาบาลศรีนครินทร

 ชวงเวลาที่เริ่มมีอาการ คือ เวลาที่ผูปวยเริ่มมี

อาการของโรคหลอดเลอืดสมอง แบงเปน ในเวลาราชการ 

(8.00-16.00 น.) และนอกเวลาราชการ (16.01-7.59 น.)

วิธีการศึกษา

 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงวิเคราะหภาคตัด

ขวาง

 ประชากรศึกษาและกลุมตัวอยาง: ประชากร

ศึกษา คือ ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่เคยมารับการ

รักษาในหนวย stroke unit ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร ที่

ผานเกณฑคัดเขา คือ ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่เคย

มารับการรักษาตุลาคม 2556 ถึง กรกฎาคม 2558 ที่มี

ขอมลูในเวชระเบยีนและฐานขอมลูของสถาบนัประสาท

วิทยา กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 932 

คน เกณฑการคัดออก คือ โรคหลอดเลือดสมองแตก 

(intracerebral hemorrhage) โรคสมองขาดเลือด

ชั่วคราว (transient ischemic attack : TIA) ไมทราบ

ขอมูลระยะเวลาที่ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมาถึงโรง

พยาบาล ได  494 คน

 จากการทํา pilot study โดยการสุมประชากรจาก

ทัง้หมดจาํนวน 30 คน เพือ่นาํมาคาํนวณหา sample size 

โดยใชปจจัยเรื่องการสงตอ เนื่องจากวาทางคณะผูวิจัย

เห็นวาเปนปจจัยที่สําคัญและจากการคํานวณแลวได 

sample size ที่มากที่สุดซึ่งสามารถครอบคลุม ปจจัย

อืน่ๆ แบงออกเปนสองกลุม คอื กลุมทีถ่กูสงตอมาจากโรง

พยาบาลอื่น และกลุมที่ไมไดถูกสงตอ นํามาคํานวณใน

โปรแกรมประยุกต WinPepi โดยระบุคา power = 80%, 

significance level 5%, ratio of sample sizes B:A = 

0.5, proportion in A (ประชากรทีม่าทนัและถกูสงตอ) = 

0.333, proportion in B (ประชากรที่มาไมทันและถูกสง

ตอ) = 0.212 ไดขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 486 คน จึง

เลือกศึกษาในกลุมประชากรศึกษาทั้งหมด 494 คน 

 เครื่องมือ: แบบบันทึกขอมูลพัฒนาขึ้นโดยผูวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรมและปรึกษาผู เชี่ยวชาญ

ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการ

ศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และภูมิลําเนา ขอมูล

เฉพาะโรค ไดแก อาการนํา ชวงเวลาที่เริ่มมีอาการ การ

สงตอผูปวยจากโรงพยาบาลอื่น ความรุนแรงของอาการ 

โรคประจําตัว เคยเปนโรคหลอดเลือดสมองมากอน 

 การเก็บขอมูล : กลุมผูวิจัยไดทําความเขาใจให

ตรงกันเพื่อใหมีมาตรฐานเดียวกันในการรวบรวมขอมูล 

เก็บขอมูลแบบทุติยภูมิ โดยไดติดตอหนวย  stroke unit 

เพือ่ขอมลูจากสถาบนัประสาทวทิยาของผูปวยโรคหลอด

เลอืดสมองในโรงพยาบาลศรนีครนิทร และเวชระเบยีนผู

ปวยของโรงพยาบาลศรีนครินทรที่สแกนลงในระบบ 

Praxticol ระหวางตลุาคม 2556 ถงึ กรกฎาคม 2558 โดย

ใช hospital number (HN) ของผูปวยในการคนหาขอมลู 

ตามแบบบันทึกขอมูล บันทึกขอมูลลงใน Excel

 การจัดทําฐานขอมูลและการวิเคราะหขอมูล : 

จัดทําฐานขอมูล ใน SPSS- version 19.0 ตรวจสอบ

ความถูกตองของฐานขอมูลโดยบันทึกขอมูลทั้งหมดลง

ในฐานขอมูลคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม Microsoft 

Excel และปอนขอมลูทัง้หมด 2 ครัง้เปนอสิระแกกนั เพือ่

หาขอผดิพลาดและตรวจสอบแกไขขอมลูใหความถกูตอง

โดยใช Epi info จากนั้นนําขอมูลในฐานขอมูลมาแปลง

และเขาสูการวิเคราะหใน SPSS- version 19, Epi info 

for Dos, Epi info for window  โดยใชคารอยละ, สดัสวน, 

คามัธยฐาน, การแจกแจงความถี่, พิสัยควอไทลและคา

ความเชื่อมั่นรอยละ 95 Pearson Chi-square test, 

Odds ratio, multiple logistic regression.

ขอพิจารณาดานจริยธรรมงานวิจัย 

 การวจิยันีไ้ดเสนอขอรบัการพจิารณาจรยิธรรมแบบ

เรว็ดานการวจิยัในมนษุย ตอคณะกรรมการจรยิธรรมการ

วิจัยในมนุษยตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับ

ที่ 99/2550 เลขที่ HE591266
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ผลการศึกษา

 เกบ็ขอมลูได 494 คน โดยมผีูปวยทีม่าทนัเวลา 318 

คน (รอยละ 64.4) ผูปวยที่มาไมทันเวลา 176 คน (รอย

ละ 35.6) เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของ 2 กลุมนี้พบวามี

ปจจัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 1 ปจจัย คือ ปจจัย

ภมูลิาํเนา (p=0.024) ตวัอยางเชน สดัสวนของภมูลิาํเนา

ที่ขอนแกนในกลุมที่มาทัน 235/318 (รอยละ 73.9) และ

มาไมทัน 113/176 (รอยละ 64.2) สวนขอมูลอื่นจําแนก 

ดังแสดงในตารางที่ 1

ตาราง 1 สัดสวนการมาทันเวลาและไมทันเวลาจําแนกตามขอมูลทั่วไป

ปจจัย
มาทันเวลา

คน/คนมาทันทั้งหมด(รอยละ)

มาไมทันเวลา

คน/คนมาไมทันทั้งหมด(รอยละ)

P-value of  

X2

เพศ 0.339

ชาย 161/318(50.6) 97/176(55.1)

หญิง 157/318(49.4) 79/176(44.9)

อายุ 0.644

20-44 ป 27/318(8.5) 8/176(4.5)

45-64 ป 109/318(34.3) 79/176(44.9)

65 ปขึ้นไป 182/318(57.2) 89/176(50.6)

ระดับการศึกษา 0.877

ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา 121/207(58.5) 57/116(49.1)

มัธยมศึกษา 21/207(10.1) 14/116(12.1)

อุดมศึกษาหรือเทียบเทา 65/207(31.4) 45/116(38.8)

สถานภาพสมรส 0.054

สมรส (คู) 246/305(80.7) 146/170(85.9)

โสด 30/305(9.8) 17/170(10.0)

หยาราง 5/305(1.6) 1/170(0.6)

หมาย 22/305(7.2) 5/170(2.9)

แยกกันอยู 2/305(0.7) 1/170(0.6)

อาชีพ 0.070

เกษตรกร 57/318(17.9) 24/176(13.6)

รับจาง 32/318(10.1) 16/176(9.1)

คาขาย 17/318(5.3) 13/176(7.4)

รับราชการ/วิสาหกิจ 39/318(12.3) 36/176(20.5)

กําลังศึกษา 5/318(1.6) 0/176(0)

ไมไดประกอบอาชีพ 168/318(52.8) 87/176(49.4)

ภูมิลําเนา 0.024

ขอนแกน 235/318(73.9) 113/176(64.2)

นอกขอนแกน 83/318(26.1) 63/176(35.8)

หมายเหตุ เปนการคิดแยกสัดสวนของการมาทันและมาไมทัน จํานวนของคนที่มาทันเวลา 318 คน คนที่มาไมทันเวลา 176 คน

จํานวนสวนในบางขอมูลที่ไมครบ 318 หรือ 176 เนื่องจาก มี missing data
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 ขอมูลเฉพาะโรค เมื่อเปรียบเทียบกลุม 2 กลุมที่มา

ทนัและไมทนัตามปจจยัตางพบวาพบวามคีวามสมัพนัธ

อยางมนียัสาํคญั 3 ปจจยัไดแก 1. การสงตอจาก รพ.อืน่ 

(p=0.001) พบวาสัดสวนของผูปวยที่สงตอจาก รพ.อื่น

ที่มาทัน 105/318 (รอยละ 33.0) และมาไมทัน 34/176 

(รอยละ 19.3) 2. ระดับความรุนแรง NIHSS พบวา

สัดสวนของผูปวยระดับความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรง

ทีม่าทนัเวลา 48/259 (รอยละ 18.5) และมาไมทนั 8/110 

(รอยละ 7.3) และ 3. ชวงเวลาที่ผูปวยมีอาการพบวา

สัดส วนของผู ป วยที่มีอาการในเวลาราชการที่มา

ทัน173/318 (รอยละ 54.4) และมาไมทัน 76/176 (รอย

ละ 43.2) ปจจัยอื่นดังที่แสดงในตาราง 2

ตาราง 2 สัดสวนการมาทันเวลาและไมทันเวลาจําแนกตามขอมูลเฉพาะโรค

ปจจัยเฉพาะโรค
มาทันเวลา

คน/คนมาทันทั้งหมด(รอยละ)
มาไมทันเวลา

คน/คนมาไมทันทั้งหมด(รอยละ)
P-value
of  X2

สงตอจาก รพ.อื่น 0.001
 ใช 105/318(33.0) 34/176(19.3)
 ไมใช 213/318(67.0) 142/176(80.7)
อาการนํา 0.258
 แขนขาออนแรงหรือชา 208/318(65.4) 104/176(59.1)
 หนาเบี้ยวปากเบี้ยว 18/318(5.7) 9/176(5.1)
 พูดผิดปกติ 51/318(16.0) 43/176(24.4)
 มองเห็นผิดปกติ 3/318(0.9) 1/176(0.6)
 อื่นๆ 38/318(11.9) 19/176(10.8)
ระดับความรุนแรง NIHSS 0.006
 รุนแรงนอย-ปานกลาง 211/259(81.5) 102/110(92.7)
 รุนแรงปานกลางถึงมาก 48/259(18.5) 8/110(7.3)
เคยเปนมากอน 0.865
 เคย 31/318(9.7) 18/176(10.2)
 ไมเคย 287/318(90.3) 158/176(89.8)
Onset 0.017

 ในเวลาราชการ 173/318(54.4) 76/176(43.2)

 นอกเวลาราชการ 145/318(45.6) 100/176(56.8)

โรคประจําตัว

เบาหวาน 0.291
 มี 80/318(25.2) 52/176(29.5)

 ไมมี 238/318(74.8) 124/176(70.5)

ความดันโลหิตสูง 0.839

 มี 153/318(48.1) 83/176(47.2)
 ไมมี 165/318(51.9) 93/176(52.8)
ไขมันในเลือดสูง 0.771
 มี 74/318(23.3) 43/176(24.4)

 ไมมี 244/318(76.7) 133/176(75.6)

Atrial fibrillation 0.719

 มี 49/318(15.4) 25/176(14.2)

 ไมมี 269/318(84.6) 151/176(85.8)
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 จากปจจัยขางตนที่มีความสัมพันธ ได Odds ratio 

ของ NIHSS ระดับความรุนแรงมาก OR 2.90 (95% CI 

1.42-4.72) การสงตอจาก รพ.อื่น OR 2.06 (95% CI 

1.05-5.26) และชวงเวลาเกิดอาการในเวลาราชการ 

OR1.57 (95% CI 0.95-2.40) สวนปจจัยอื่นแสดงใน

ตารางที่ 3

ตาราง 3 ปจจัยที่สัมพันธตอการมาทันของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด

ปจจัย Crude Odds 
ratio(COR)

95%CI P-value
(COR)

Adjusted Odds 
ratio (AOR)

95%CI P-value
(AOR)

รับสงตอจากโรงพยาบาลอื่น 2.06 1.30-3.28 0.001 2.35 1.05-5.26 0.0379

ระดับความรุนแรง(NIHSS)* 2.90 1.23-6.91 0.006 2.59 1.42-4.72 0.0019

Onset** 1.57 1.07-2.32 0.017 1.51 0.95-2.40 0.0785

อาการนํา***

ออนแรงหรือชา 1.00

หนาเบี้ยวปากเบี้ยว 1.00 0.41-2.50 1.000

พูดผิดปกติ 0.59 0.36-0.97 0.029

มองเห็นผิดปกติ 1.50 0.14-37.88 1.000

อื่นๆ 1.00 0.53-1.90 1.000

เคยเปนโรคหลอดเลือดสมองมากอน 0.95 0.49-1.83 0.865

โรคประจําตัว

เบาหวาน 0.80 0.52-1.23 0.291

ความดันโลหิตสูง 1.04 0.71-1.53 0.838

ไขมันในเลือดสูง 0.94 0.60-1.48 0.771

Atrial fibrillation 1.10 0.63-1.92 0.719

* เปรียบเทียบ NIHSS ระหวาง รุนแรงมากเทียบกับ รุนแรงนอย 

** ชวงเวลาที่เกิดอาการ ระหวางเวลาราชการ (8.00-16.00น) เทียบกับไมใชเวลาราชการ (16.01-7.59น.)

*** อาการตางๆ เปรียบเทียบกับอาการแขนขาออนแรง

 จากการนําปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมาทัน

เวลา ไดแก ระดบัความรนุแรงของอาการการสงตอผูปวย

จากโรงพยาบาลอื่น ชวงเวลาที่เริ่มมีอาการ มาวิเคราะห

ความสมัพนัธทีม่หีลายตวัแปร (multiple logistic regres-

sion) ดังตารางที่ 3 พบวาปจจัยเรื่องระดับความรุนแรง

ของอาการทําใหมาทันเวลา adjusted Odds ratio 

(AOR) 2.59 (95 % CI 1.42-4.72) เมือ่ควบคมุปจจยัเรือ่ง

การสงตอจากโรงพยาบาลอื่นและเริ่มมีอาการชวงเวลา

ในเวลาราชการสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ปจจัยการสงตอจากโรงพยาบาลอื่นทําใหมาทันเวลา 

AOR 2.35 (95% CI 1.05-5.26) เมื่อควบคุมปจจัยเรื่อง

ระดับความรุนแรงของอาการและเริ่มมีอาการชวงเวลา

ในเวลาราชการสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ปจจัยที่เริ่มมีอาการในเวลาราชการทําใหมาทันเวลา 

AOR 1.51 (95% CI 0.95-2.40) เมื่อควบคุมปจจัยเรื่อง

ระดบัความรนุแรงของอาการและสงตอจากโรงพยาบาล

อื่นความสัมพันธอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

 สดัสวนของผูปวยทีม่าทนัเวลา ระหวาง ต.ค. 2556-

ก.ค. 2558 จํานวน 318 คน (รอยละ 64.4) โดยนําเสนอ

สดัสวนของผูปวยทีม่าทนัเวลา ทกุ 6 เดอืน การศกึษาแนว

โนมของสัดสวนที่มาทันเวลาโดยแบงเปน 4 ชวงคือ ชวง

ที1่ ต.ค. 2556-ม.ีค. 2557 ชวงที ่2 เม.ย. 2557-ก.ย. 2557  

ชวงที่ 3 ต.ค. 2557-มี.ค. 2558 และชวงที่ 4 เม.ย. 2558-

ส.ค. 2558 ดังตารางที่ 4 
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ตาราง 4 สัดสวนของผูปวยโรคสมองขาดเลือดที่มาทันเวลาใน 4 ชวงเวลา

ชวงเดือน (N = 318) มาทันเวลา สัดสวน

ต.ค. 2556-มี.ค.2557 (92) 68 0.74

เม.ย. 2557-ก.ย.2557 (173) 114 0.66

ต.ค. 2557-มี.ค.2558 (135) 80 0.59

เม.ย. 2558-ส.ค.2558 (94) 56 0.60

 คามัธยฐานของเวลาตั้งแตเริ่มมีอาการจนถึงโรง

พยาบาลในผูปวยที่มาทันเวลาและมาไมทันเวลา 180 

นาที คาพิสัยควอไทล 494 range 25-14400 นาทีและ

ในผูปวยมาทันมีคามัธยฐาน 120 นาที คาพิสัยควอไทล 

109 range 25-270 นาที ในผูปวยที่มาไมทัน มีคา

มธัยฐาน 1017.5 นาท ีคาพสิยัควอไทล 900 range 300-

14400 นาท ีคามธัยฐานของเวลาตัง้แตเริม่มอีาการจนถงึ

โรงพยาบาลในผูปวยมาทันเวลาโดยนําเสนอเปน 4 ชวง

เวลาเชนเดียวกับสัดสวน ใช Kruskal Wallis test พบวา

ไมมีความแตกตางกันของคาเฉลี่ยในแตละกลุ ม (p 

=0.060) ดังตารางที่ 5

ตาราง 5 คากลางของระยะเวลาตั้งแตมีอาการถึงมาโรงพยาบาลใน 4 ชวงเวลา

ชวงเดือน (N=318) มัธยฐาน (นาที) คาพิสัยควอไทล

ต.ค.2556-มี.ค.2557 126.00 114

เม.ย.2557-ก.ย.2557 122.50 105

ต.ค.2557-มี.ค.2558 115.00 89

เม.ย.2558-ก.ค.2558 150.00 112

Kruskal-Wallis test : Chi square 7.422, P-value 0.060

อภิปรายผล

 จากงานวจิยัไดคาํนวณกลุมตวัอยางได 486 คน มา

ทนัเวลา 324 คน มาไมทนัเวลา 162 คน แตจากงานวจิยั

ไดเลือกประชากรศึกษาทั้งหมด 494 คน  ไดทําในกลุม

ประชากรศึกษา จึงไดกลุมตัวอยางของผูปวยโรคหลอด

เลอืดสมองชนดิขาดเลอืด จาํนวน 494 ราย มจีาํนวนเพศ

หญงิกบัเพศชายใกลเคยีงกนัซึง่แตกตางจากขอมลู สาํนกั

โรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค ป 2556 รวมถึงการศึกษา

จากประเทศอืน่ๆ พบวาในเพศชายมมีากกวาเพศหญงิ12 

การศึกษานี้พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 65 ปขึ้น

ไป มรีอยละ 54.9 ซึง่มคีวามใกลเคยีงกบัประชากรในงาน

วจิยัของงานวจิยัของกลุมประชากรในโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร11 มีชวงอายุ 65-74 ป และเนื่องจากเปนขอมูล

ของโรงพยาบาลศรนีครนิทรจงึพบวา ผูปวยในงานวจิยันี้

สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดขอนแกน 

 งานวิจัยนี้พบวา ปจจัยเรื่องระดับความรุนแรงของ

โรคหลอดเลือดสมอง (NIHSS score) ที่มีความรุนแรง

ระดับปานกลางถึงมาก ทําใหมาทันเวลามากขึ้นเปน 

2.90 เทาของระดบัความรนุแรงนอย ซึง่สอดคลองกบัการ

ศึกษาของ Faiz KW และคณะ ระดับความรุนแรงมาก

ทําใหมาถึงทันเวลามากขึ้น13 เนื่องจากอาการที่รุนแรง

ทําใหผูปวยหรือคนรอบขางตระหนักอาการไดงายและ

รวดเร็วเมื่อเทียบกับผูปวยที่มีความรุนแรงของอาการ

ระดับนอย

 ปจจัยเรื่องการสงตอผู ปวยจากโรงพยาบาลอื่น 

ทําใหมาทันเวลามากขึ้นเปน 2.06 เทา ของผูปวยที่มาที่

โรงพยาบาลศรีนครินทรโดยตรง ซึ่งไมสอดคลองกับการ
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ศกึษาอืน่ทีก่ลาววา การสงตอทาํใหผูปวยไดรบัการรกัษา

ไมทันเวลา13,14 เนื่องจากโรงพยาบาลศรีนครินทรมีการ

พัฒนาเครือขายบริการของ  stroke fast track ที่ประสบ

ความสาํเรจ็ พบวาจาํนวนผูปวยทีม่ารบับรกิารการรกัษา

ดวยระบบ stroke fast track มีมากขึ้น และสามารถ

พัฒนาขั้นตอนการใหบริการ ใหมีความรวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ15  ซึง่โรงพยาบาลศรนีครนิทรอยูในพืน้ทีเ่ขต 

7 มรีะบบทีเ่ขมแขง็ โรงพยาบาลในเครอืขายมแีนวปฏบิตัิ

ในการวินิจฉัยผูปวย สามารถเตรียมความพรอมของผู

ปวย เชน การตรวจเลือด การเปดหลอดเลือดดําเพื่อ

เตรียมการใหสารนํ้าและยาละลายลิ่มเลือด การแจง

เตือนใหโรงพยาบาลศรีนครินทรทราบวามีผูปวย stroke 

fast track เตรียมพรอมกอนนําสงตอ เมื่อมาถึงโรง

พยาบาลศรีนครินทรก็สามารถใหการรักษาตอเนื่องได

ทนัท ีไมเสยีเวลารอการเตรยีมความพรอมของผูปวย และ

ผลการตรวจเลือด

 พบวา ผูปวยทีเ่กดิอาการในชวงเวลาราชการ ทาํให

มาทันเวลามากขึ้นเปน 1.57 เทาของผูปวยที่เกิดอาการ

นอกเวลาราชการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยอื่นที่กลาววา 

การเกดิอาการในชวงเวลาทาํงานทาํใหผูมาโรงพยาบาล

เร็วขึ้น  (9.00-17.00 น.) เปน 4.6 เทา7  เนื่องจากในเวลา

ราชการมีความพรอมของเจาหนาที่ในการรักษา และสง

ตอผูปวยมากกวา ถาเปนชวงกลางคืนนอกเวลาราชการ

นั้น การเดินทางใชบริการสาธารณะจะมีนอยกวาชวง

กลางวัน 

 ปจจยัเรือ่งอาการนาํอาการพดูผดิปกตเิมือ่เทยีบกบั

แขนขาออนแรงหรือชาทําใหมาทันเวลาลดลง  0.59 เทา

ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ Koksal EK และคณะ16  

ที่กลาววาอาการนําของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด

เชน พดูลาํบาก แขนขาออนแรง หนาเบีย้ว วงิเวยีนศรีษะ 

ไมสัมพันธกับการมาทันเวลา อาจเกิดจากผูปวยสวน

ใหญเปนผูสูงอายุหากมีอาการพูดผิดปกติอาจทําใหการ

สื่อสารหรือเรียกขอความชวยเหลือไดชากวาอาการนํา

อยางอื่น

 ปจจัยอื่นๆ ของขอมูลเฉพาะโรค ไมพบวามีความ

สมัพนัธอยางมนียัสาํคญักบัการมาทนัเวลา ไดแก ปจจยั

เรื่องโรคประจําตัวซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค สวนปจจัยของผูปวยที่

เคยมีอาการโรคหลอดเลือดสมองมากอนสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Koksal EK และคณะ16  แตพบวามีความ

แตกตางจากงานวจิยัของ Sim J และคณะ ทีก่ลาววาเคย

มีอาการโรคหลอดเลือดสมองมากอน เปนปจจัยที่ทําให

ผูปวยมาโรงพยาบาลเร็วขึ้น17

 เมื่อนําปจจัย ระดับความรุนแรงของอาการ การสง

ตอผูปวยจากโรงพยาบาลอืน่ และชวงเวลาทีเ่ริม่มอีาการ

มาวิเคราะหความสัมพันธที่มีหลายตัวแปร พบวาปจจัย

เรือ่งระดบัความรนุแรงปานกลางถงึมาก  และสงตอจาก

โรงพยาบาลอื่นทําใหมาทันเวลาเพิ่มขึ้น แตปจจัยชวง

เวลาทีเ่ริม่มอีาการในเวลาราชการไมมคีวามสมัพนัธทาง

สถิติกับการมาทันเวลาเมื่อควบคุมปจจัยอื่นๆ อาจเกิด

จากในเวลาราชการมคีวามพรอมของพนกังานในการสง

ตอผูปวยมากกวา และสอดคลองกับงานวิจัยอื่น

 สดัสวนของผูปวยทีม่าทนัเวลา ใน 4 กลุม ผลทีอ่อก

มาอาจเกดิจาก มโีรงพยาบาลทีส่ามารถใหยาละลายลิม่

เลอืดไดเพิม่ขึน้หลายแหงในชวงทีผ่านมา ทาํใหเกดิการก

ระจายของผูปวย ทําใหสัดสวนของผูปวยในปตอมาดู

เหมือนจะลดนอยลง แตยังไมสามารถสรุปแนวโนมได 

ควรจะตองทาํการหาปจจยัในแตละชวงเดอืนนีว้ามปีจจยั

ใดทีม่ผีลบาง โดยอาจเปนเนือ่งจากผูปวยทีถ่กูสงมาทีโ่รง

พยาบาลศรีนครินทรเปนรายที่มีอาการซับซอนเนื่องจาก

เปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ รวมถึงเทศกาลตาง ๆใน

แตละชวงเดือน

 คามัธยฐานของเวลาตั้งแตเริ่มมีอาการจนถึงโรง

พยาบาลในผูปวยทัง้หมด 180 นาท ีคาพสิยัควอไทล 494 

range 25-14400 นาทีซึ่งเวลาใกลเคียงกับงานวิจัยใน

ตางประเทศ ซึ่งมีคาเฉลี่ยระยะเวลา 156-360 นาที19-23 

และมคีานอยกวาคามธัยฐานของโรงพยาบาลสรรพสทิธิ

ประสงค เท ากับ 480 นาที  4 (mean = 1117.7, 

SD=1556.4, range 44 – 10,115 นาท)ี ของโรงพยาบาล

สงขลานครินทรเฉลี่ย 486 นาที11 คามัธยฐานของระยะ

เวลาตั้งแตเริ่มมีอาการจนมาถึงโรงพยาบาลในผูปวยมา

ทนัเวลาแบงเปน 4 ชวงเวลา พบวาไมมแีตกตางกนัอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่ งอาจเกิดจาก เริ่มมีการ

ประชาสมัพนัธและพฒันาระบบ stroke fast track ตัง้แต
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ป 2551 ทําใหประชาชนมีความเขาใจและมารับการ

รักษาเร็วขึ้นเรื่อยๆ  ทําใหขอมูลมัธยฐานในแตละชวง

เวลาที่ศึกษาเกิดความอิ่มตัวจึงไมพบความแตกตาง

สรุปผลการศึกษา

 ปจจยัทีท่าํใหผูปวยโรคหลอดเลอืดสมองมาทนัเวลา

ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร ไดแก ระดับความรุนแรงของ

อาการผูปวยทีร่บัสงตอมาจากโรงพยาบาลอืน่ เกดิอาการ

ในชวงเวลาราชการ สดัสวนของผูปวยทีม่าทนัเวลา ตัง้แต 

ตุลาคม 2556 ถึง กรกฎาคม 2558 คือ 0.74  0.66  0.59 

และ 0.60  คามัธยฐานของเวลาตั้งแตเริ่มมีอาการจนมา

ถึงโรงพยาบาลของผูปวยที่มาทันเวลาไมตางกัน

ขอจํากัดการวิจัย

  เนื่องจากการกรอกขอมูลแบบบันทึกขอมูลเปน

แบบสอบถามจากฐานขอมูลทางสถาบันประสาทวิทยา

มีความเปนไปไดวาผูบันทึกขอมูลจะไมไดบันทึกลงใน

ระบบ ซึ่งอาจสงผลการศึกษาคลาดเคลื่อนได

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะดานนโยบาย

 จากการศกึษาพบวาผูปวยทีม่ารบัการรกัษาในเวลา

ราชการมาทันเวลามากกวา ดังนั้นจึงควรเตรียมความ

พรอมของบุคคลากรที่ทํางานนอกเวลาราชการ ควรให

ความรูกับประชาชนทั่วไป เพื่อใหตระหนักถึงอาการที่

อาจไมชดัเจน เชน พดูผดิปกต ิรวมถงึอาการอืน่ๆ เพือ่ให

รับรูถึงอากรตั้แตมีความรุนแรงระดับนอยและรีบมาเขา

รกัษาทีโ่รงพยาบาล การเกบ็ขอมลูจากเวชระเบยีนพบวา

มขีอมลูตวัแปรสญูหายไปจาํนวนมากดงันัน้จงึควรมกีาร

บันทึกและตรวจสอบขอมูลกอนจําหนายผูปวยออกจาก

โรงพยาบาลเพื่อเปนประโยชนในการสืบคนขอมูลตอไป

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

 ควรศึกษาผลลัพธจากการรักษาผูปวยโรคหลอด

เลอืดสมองขาดเลอืดทัง้ทีร่บัยาและไมไดรบัยา ควรศกึษา

สาเหตุอื่นๆ ที่ทําใหผูปวยโรงหลอดเลือดสมองชนิดขาด

เลือดไมไดรับยานอกเหนือจากเรื่องของเวลา ควรศึกษา

ปจจัยที่ทําใหผูปวยเปนโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด

เกิดซํ้า 

กิตติกรรมประกาศ

 คณะผูวิจัยขอขอบคุณอาจารยและเจาหนาที่ ภาค

วิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

ขอนแกนทุกทาน รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา อายุรแพทย

ประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร 

 คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน ทีก่รณุา

ใ หคาํชีแ้นะเรือ่งโรคหลอดเลอืดสมองและขอเสนอแนะที่

เปนประโยชนเกี่ยวกับงานวิจัย และแบบบันทึกขอมูล

แผนแบบสอบถาม หัวหนาพยาบาล stroke unit AE3 ที่

ใหความอนุเคราะหในการใหขอมูลของฐานขอมูลทาง

สถาบันประสาทวิทยา และเจาหนาที่แผนกเวชระเบียน

ในการใหขอมูลผูปวยผานฐานขอมูลระบบ Praxticol 

และ กลุมวจิยั โรคหลอดเลอืดสมอง ภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี
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นริศรา วงศสมบัติ
1
, เลิศชัย เจริญธัญญรักษ

2,3

1
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2
รองศาสตราจารย ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
3
กลุมวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผูรับผิดชอบบทความ :

นริศรา วงศสมบัติ

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

คุณภาพชีวิตของผูดูแลผูปวย
โรคหลอดเลือดสมอง อําเภอ

คอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ

นร�ศรา วงศสมบัติ,
เลิศชัย เจร�ญธัญญรักษ

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้นีเ้ปนการวจิยัเชงิพรรณนาแบบภาคตดั

ขวางเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและปจจัยที่มีความ

สัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 175 ราย 

เก็บขอมูลโดยใช แบบสอบถาม แบบคัดลอกขอมูลจาก

เวชระเบยีน และแบบวดัคณุภาพชวีติขององคการอนามยั

โลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI) 

วิ เคราะห ข อมูลด วยสถิติพรรณนา เพื่ ออธิบาย

คุณลักษณะทั่วไปของประชากร ระดับคุณภาพชีวิตของ

ผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และสถิติเชิงอนุมาน

เพื่อวิเคราะหหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต

ของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

 ผลการวิจัยพบวา ระดับคุณภาพชีวิตของผูดูแลผู

ปวยโรคหลอดเลือดสมอง อําเภอคอนสวรรค จังหวัด

ชยัภมู ิสวนใหญอยูในระดบัปานกลาง รอยละ 58.86 และ

ระดับดี รอยละ 41.14 เมื่อแยกเปนรายดาน พบวาดาน

สุขภาพ ดานจิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดาน

สิ่งแวดลอม มีคุณภาพชีวิตปานกลาง คิดเปนรอยละ 

64.57   รอยละ 55.43  รอยละ 56.00 และรอยละ 56.00 

ตามลาํดบั ปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัคณุภาพชวีติของผู

ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ไดแก ระดับการศึกษา (OR
adj

 = 4.95, 95%CI = 

2.13 – 11.49, p-value = <0.001) ภาวะเครียด (OR
adj

 

=3.94, 95%CI = 1.38 – 11.27, p-value = <0.001) โรค

ทีพ่บรวมกบัการเจบ็ปวย   (OR
adj 

 = 0.36, 95%CI = 0.15 

– 0.87, p-value 0.023) และระยะเวลาที่ปวยเปนโรค

หลอดเลอืดสมอง (OR
adj

  = 3.02, 95%CI = 1.40 – 6.51, 

p-value 0.005)  ตามลําดับ

 คําสําคัญ: ผูดูแล, โรคหลอดเลือดสมอง, คุณภาพ

ชวีติ, แบบวดัคณุภาพชวีติขององคการอนามยัโลกชดุยอ 

ฉบับภาษาไทย

บทนํา

 โรคหลอดเลือดสมอง เปนสาเหตุหลักของการเสีย

ชีวิตลําดับตนๆ ของประชากรทั่วโลก แตละปจะมีผูเสีย
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ชีวิตดวยโรคหลอดเลือดสมองราว 6 ลานคน หรือเฉลี่ย 

6 วินาทีตอ 1 คน และสวนใหญประมาณ 2 ใน 3 ของ

จํานวนผูเสียชีวิตอยูในประเทศที่กําลังพัฒนา และหาก

รอดจากการเสยีชวีติ จะมคีวามพกิารหลงเหลอื1 สอดคลอง

กับรายงานของสํานักโรคติดตอ (2557)2 รายงานวาใน

ชวงป พ.ศ.2554 – 2557 พบอัตราปวยดวยโรคหลอด

เลือดสมองในประชากรชาวไทย 277.8, 354.5 และ 

366.8 ตอแสนประชากร ตามลําดับ ขณะที่อัตราตาย

เทากับ 30.0, 31.7 และ 36.1 ตอแสนประชากร ตาม

ลําดับ มีการประมาณการคาใชจายทั้งทางตรงและทาง

ออมเฉลีย่ 1,959.85 บาทตอคนตอครัง้ สาํหรบัผูปวยนอก

โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศรีนครินทร สวนใหญ

เปนคาที่พัก คาเดินทาง และคาสูญเสียโอกาสในการ

ประกอบอาชพี3 เมือ่ผูปวยกลบัมารกัษาตวัตอเนือ่งทีบ่าน 

จะมผีลทัง้ตอตวัผูปวยและครอบครวั ซึง่ความพกิารทีเ่กดิ

ขึน้ทาํใหผูปวยสญูเสยีความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัร

ประจําวัน การชวยเหลือดูแลตนเองลดลงมีความจําเปน

จะตองไดรบัการดแูลชวยเหลอือยางตอเนือ่งจากสมาชกิ

ในครอบครัวหรือญาติพี่นอง4 ดังนั้น บทบาทของผูดูแล 

(caregiver) จึงมีความสําคัญมากในการดูแลผูปวยโรค

หลอดเลือดที่รักษาตัวตอเนื่องที่บาน โดยเฉพาะผูดูแล

หลกั (primary caregiver) ซึง่เปนผูทีใ่ชเวลาสวนใหญใน

การดแูลผูปวยอยางใกลชดิเปนประจาํ โดยผูปวยบางราย

อาจเปนภาระกบัผูดแูลตลอดชวีติ ซึง่การดแูลผูปวยทีต่อ

เนือ่งและยาวนานนี ้มกัทาํใหแบบแผนการใชชวีติประจาํ

วันของผูดูแลเปลี่ยนไปจากเดิม รวมถึงสงผลกระทบตอ

คุณภาพชีวิตของผูดูแลดานตางๆ จากการศึกษาพบวา

ผูดแูลผูปวยโรคหลอดเลอืดสมองมภีาวะเครยีดในระดบั

สูงเกินกวากึ่งหนึ่ง หรือรอยละ 58.0 ซึ่งความเครียดดัง

กลาวเปนผลมาจากการตองปรับตัว การเปลี่ยนแปลง

เวลาการทาํงาน หรอืกจิวตัรประจาํวนั หรอืไมมเีวลาเปน

สวนตัว5 นอกจากนี้ ยังพบวาผูดูแลมีความพรอมในการ

ดูแลผูปวยในระดับปานกลาง6,7 หรืออาจกลาวในภาพ

รวมวา ผลกระทบจากการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองอยางตอเนื่องนั้น มีทั้งหมด 3 ดานหลัก คือ 

1) ผลกระทบดานรางกาย  รอยละ 25 ของผูดูแลผูปวยมี

อาการทรุดโทรม มีอาการปวดหลัง ปวดเมื่อยแขน ขา 

ไหล คอ และกลามเนื้อ 2) ผลกระทบดานจิตใจ พบวาผู

ดูแลมีความเครียดขึ้นในระยะ 3 – 4 เดือน หลังจาก

จําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล โดยการตอบสนอง

ทางอารมณจะเปนลักษณะ หงุดหงิด สับสน ซึมเศรา 

หดหู และวิตกกังวล และ 3) ผลกระทบดานสังคมและ

เศรษฐกิจ รายไดของครอบครัวลดลงและบางรายอาจ

เกิดความขัดแยงภายในครอบครัว ผูดูแลบางรายตอง

ปรับลักษณะของการทํางานใหเขากับภาระการดูแล

ผูปวย เชน  อาจเปลีย่นเวลาทาํงานเตม็เวลาเปนบางเวลา 

หรอืบางรายอาจตองเสยีสละลาออกจากงานเพือ่มาดแูล

ผูปวยเต็มเวลา8 ซึ่งการเปนผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองนั้น ถือเปนบทบาทใหมที่เพิ่มเขามานอกเหนือจาก

ชีวิตประจําวัน เปนเหตุการณที่ไมไดเตรียมการมากอน 

การประเมนิคณุภาพชวีติของญาตผิูดแูลผูปวยจงึมคีวาม

จําเปนเฉกเชนเดียวกับการประเมินคุณภาพชีวิตของ

ผูปวยเอง โดยพืน้ทีอ่าํเภอคอนสวรรค จงัหวดัชยัภมู ิยงัไม

เคยมีการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของผูดูแลผูปวยโรค

หลอดเลอืดสมองมากอน ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา

ระดบัคณุภาพชวีติและปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัคณุภาพ

ชีวิตของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่บาน เพื่อใช

เปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการวางแผนพัฒนาระบบการ

ชวยเหลือผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและสงเสริม

คณุภาพชวีติของผูดแูลผูปวยโรคหลอดเลอืดสมองใหดขีึน้ 

วัตถุประสงค 

 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและปจจัยที่มีความ

สัมพันธกับคุณภาพชีวิตผู ปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ

วัสดุและวิธีการ

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบ

ภาคตัดขวาง ดําเนินการศึกษาระหวางเดือน มกราคม 

2559 – มีนาคม 2559  โดยมีกลุมเปาหมาย เปนผูดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่รักษาตอเนื่องที่บาน ที่ขึ้น

ทะเบียนเขารับการรักษาในสถานบริการสุขภาพทั้ง 10 

แหง(1 โรงพยาบาล 9 โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบล)

ของเขตพื้นที่อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 



วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย Vol.32 • NO.4 • 201626

175 คน ตามเกณฑการคัดเขา คือ เปนผูดูแลผูปวยโรค

หลอดเลอืดสมองทีม่อีาย ุตัง้แต 20 ปขึน้ไป มคีวามสมัพนัธ

กบัผูปวยโรคหลอดเลอืดสมองทางกฎหมาย ทางสายเลอืด 

หรอืเครอืญาต ิอาศยัอยูในบานเดยีวกนักบัผูปวย ทาํหนาที่

หลักในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง มีความสมัคร

ใจและยินยอมเขารวมการศึกษาวิจัย 

 เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลู ประกอบดวย 

2 สวน คือ 

 1. แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูดูแลผูปวยโรค

หลอดเลอืดสมองและแบบคดัลอกขอมลูผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองจากเวชระเบียน  

 2. แบบวดัคณุภาพชวีติขององคการอนามยัโลกชดุ

ยอ ฉบับภาษาไทย WHOQOL – BREF – THAI

 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ วิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรม STATA version 10 (ลิขสิทธิ์ของหาวิทยาลัย

ขอนแกน) ใชสถติพิรรณนาสาํหรบัขอมลูทัว่ไป โดยนาํเสนอ

เปน การแจกแจงความถี่ รอยละคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน,  วิเคราะหหาระดับคุณภาพชีวิตของผูดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ใชสถิติพรรณนาแบบกลุม คา

จํานวน และรอยละ  วิเคราะหหาปจจัยที่มีความสัมพันธ

กับคุณภาพชีวิตของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

หาความสัมพันธคราวละตัวแปร(univariate analysis) ใช

สถติ ิsimple logistic regression นาํเสนอคา crude odds 

ratio (OR) ชวงเชื่อมั่น 95% CI และคา p-value และ

หาความสัมพันธเชิงพหุ (multivariate analysis) ใชสถิติ 

multiple logistic regression นําเสนอคา adjust odds 

ratio (OR
adj

) ชวงเชื่อมั่น 95% CI และคา p-value

ผลการศึกษา

 ผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมีจํานวนทั้งสิ้น 

175 คน สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 73.71 

มีอายุเฉลี่ยเทากับ 53.57 ± 11.86 ป มีสถานภาพสมรส

คู รอยละ 89.14 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอย

ละ 64.57 มีโรคประจําตัว รอยละ 30.86 โรคที่พบสวน

ใหญ คอื โรคความดนัโลหติสงู (รอยละ 38.89) รองลงมา

คือ โรคเบาหวาน (รอยละ 20.37) ภาวะเครียดพบสวน

ใหญไมมคีวามเครยีด รอยละ 48 ความสมัพนัธกบัผูปวย

โรคหลอดเลือดสมองสวนใหญเปนสามี/ภรรยา รอยละ 

51.43 ดานภาระของผูดูแล พบวา ผูดูแลใชในการดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเฉลี่ยเทากับ 12.74 ± 5.28  

ชั่วโมง/วัน โดยสวนใหญ รอยละ 98.29 จะใหการดูแล

เฉพาะผูปวยโรคหลอดเลอืดสมอง ไมไดใหการดแูลผูปวย

หรอืผูทีไ่มสามารถชวยเหลอืตนเองรายอืน่ๆในครอบครวั 

และพบวาสวนใหญรอยละ 59.43 ผูดแูลไมมผีูชวยเหลอื

ในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ดานเศรษฐกิจ

และสิง่แวดลอม พบวาผูดแูลผูปวยโรคหลอดเลอืดสมอง

ทั้งหมดอาศัยพักที่บานของตนเอง สวนใหญประกอบ

อาชพีเกษตรกร รอยละ 59.43  รายไดของครอบครวัเฉลีย่

เทากับ 8,173.17 ± 6,071.97 บาท/เดือน (ตํ่าสุด 1,500  

- สูงสุด 35,000) สวนใหญมีรายไดที่เพียงพอ รอยละ 

55.43 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (n =175) รอยละ

เพศ

 ชาย 46 26.29

 หญิง 129 73.71

อายุ (ป)

 20 – 29 6 3.43

 30 – 39 11 6.29
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ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (n =175) รอยละ

 40 – 49 45 25.71

 50 – 59 59 33.71

 60 ป ขึ้นไป 54  30.86

  คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 53.57 (11.86)

  คามัธยฐาน (คาพิสัยควอไทล) 50 (47,61)

สถานภาพสมรส

 โสด 6 3.43

 คู 156 89.14

 หยา/แยก 4 2.29

 หมาย 9 5.14

ระดับการศึกษา

 ประถมศึกษา 113 64.57

 มัธยมศึกษาตอนตน 26 14.86

 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 25 14.29

 อนุปริญญา/ปวส. 2 1.14

 ปริญญาตรี 8 4.57

 สูงกวาปริญญาตรี 1 0.57

โรคประจําตัว

 ไมมีโรคประจําตัว 121 69.14

 มีโรคประจําตัว 54 30.86

  ความดันโลหิตสูง 28 51.85

  เบาหวาน 11 20.37

  เบาหวานและความดันโลหิตสูง 8 14.82

  หอบหืด 3 1.85

  โรคภูมิแพ 2 3.70

  ไขมันในเลือดสูง 2 1.85

ดานภาระดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

ระยะเวลาที่ใชในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในแตละวัน

 นอยกวา 7 ชั่วโมง/วัน 28 16.00

 7 – 12 ชั่วโมง/วัน 101 57.71

ตารางที่ 1  จํานวนและรอยละของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล (ตอ)
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ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (n =175) รอยละ

 13 – 18 ชั่วโมง/วัน 25 14.29

 19 – 24 ชั่วโมง/วัน 21 12.00

  คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 12.74 (5.28)

  คาสูงสุด – คาตํ่าสุด 6 - 24

บุคคลอื่นในครอบครัวที่ตองใหการดูแล นอกเหนือจากผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

(ผูปวยหรือผูที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได)

 ไมมี 172 98.29

 มี 3 1.71

 ดูแลหลาน 3 100

ผูชวยเหลือดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

        ไมมี 104 59.43

         มี 71 40.57

 ดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม

ที่อยูอาศัย

 บานตนเอง 175 100

อาชีพ

 ไมไดประกอบอาชีพ 17 9.71

  เกษตรกร 104 59.43

 รับจาง/ลูกจาง 22 12.57

 คาขาย 27 15.43

 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5 2.86

รายไดของครอบครัวผูดูแล (บาทตอเดือน)

 นอยกวา 5,000 77 44.00

 5,001 – 15,000 80 45.71

 15,001 – 30,000 17 9.71

 30,001 – 45,000 1 0.57

  คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 8,173.71 (6,071.91)

  คาสูงสุด – คาตํ่าสุด 1,500-35,000

ความเพียงพอของรายได

 พอ 97 55.43

 ไมพอ 78 44.57

ตารางที่ 1  จํานวนและรอยละของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล (ตอ)
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 ขอมลูทีเ่กีย่วของกบัผูปวยโรคหลอดเลอืดสมอง พบ

วา ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสวนใหญเปนเพศหญิง 

รอยละ 52  มีอายุเฉลี่ยเทากับ 66.12 ± 11.33  ป สวน

ใหญมีโรคที่พบรวมกับการเจ็บปวย รอยละ 66.68  โดย

พบโรครวมคือโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด รอยละ 

57.26  ระยะเวลาทีท่ีป่วยดวยโรคหลอดเลอืดสมอง สวน

ใหญอยูที่ในชวง 2 ปแรก รอยละ 46.86 สิทธิการรักษา

พยาบาลสวนใหญ คือ สิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

รอยละ 88 ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน

ของผูปวยหลอดเลือดสมอง(ADL) สวนใหญมีภาวะพึ่ง

พิงเล็กนอย  รอยละ 64 และระดับความรุนแรงของโรค

เทียบกับคะแนน NIHSS ของผูปวยหลอดเลือดสมอง 

สวนใหญระดับอาการเล็กนอย รอยละ 63.43  ดังแสดง

ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จําแนกตามลักษณะสวนบุคคลของผูปวยโรคหลอด

เลือดสมอง

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (n =175) รอยละ

เพศ

 ชาย 84 48.00

 ญิง 91 52.00

อายุ

 20 – 29 ป 1 0.57

 30 – 39 ป 2 1.14

 40 – 49 ป 8 4.57

 50 – 59 ป 35 20.00

 60 ป ขึ้นไป 129 73.71

  คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 66.12 (11.33) 

  คามัธยฐาน (คาพิสัยควอไทล) 67 (59 - 74) 

โรคที่พบรวมกับการเจ็บปวย

 ไมมี 58 33.14

 มี 117 66.68

  เบาหวาน 8 6.84

  ความดันโลหิตสูง 67 57.26

  เบาหวานและความดันโลหิตสูง 42 35.90

ระยะเวลาที่ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

 0 – 2 ป 82 46.86

 3 – 5 ป 63 36.00

 มากกวา 5 ป ขึ้นไป 30 17.14

สิทธิการรักษาพยาบาล

 ขาราชการ/เบิกตนสังกัด 19 10.86

 ประกันสังคม 1 0.57

 หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 155 88.57
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ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จําแนกตามลักษณะสวนบุคคลของผูปวยโรคหลอด

เลือดสมอง (ตอ)

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (n =175) รอยละ

 ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน (ADL)

 0 – 4 คะแนน = มีภาวะพึ่งพิงมาก 17 9.71

 5 – 8  คะแนน = มีภาวะพึ่งพิงปานกลาง 31 17.71

 9 – 11 คะแนน = มีภาวะพึ่งพิงเล็กนอย 112 64.00

 12 คะแนนขึ้นไป = ไมมีภาวะพึ่งพิง 15 8.57

ระดับความรุนแรงของโรคเทียบคะแนนประเมิน NIHSS

 0 – 4 คะแนน = ระดับอาการเล็กนอย (mild) 111 63.43

 5 – 14  คะแนน = ระดับอาการปานกลาง (moderate) 59 33.71

 15 – 24 คะแนน = ระดับอาการรุนแรง (severe) 4 2.29

 25 คะแนนขึ้นไป = ระดับอาการรุนแรงมาก (very severe) 1 0.57

 ระดบัคณุภาพชวีติของผูดแูลผูปวยโรคหลอดเลอืด

สมอง อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ เทียบจากคา

เกณฑการใหคะแนนจากแบบวัดคุณภาพชีวิต (WHO-

QOL – BREF - THAI) พบวาสวนใหญมีคุณภาพชีวิต

ระดบัปานกลางรอยละ 58.86  มคีาเฉลีย่คะแนนคณุภาพ

ชีวิต 92.62 ± 13.53 คะแนน เมื่อจําแนกตามองค

ประกอบแตละดาน พบวาองคประกอบดานสุขภาพ

รางกาย มี คาเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิต 25.02 ± 3.66 

คะแนน, องคประกอบดานจิตใจ มีคาเฉลี่ยคะแนน

คุณภาพชีวิต 21.89  ±  3.67 คะแนน, องคประกอบดาน

สัมพันธภาพทางสังคม มีคาเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิต 

10.51 ± 1.98 คะแนน และองคประกอบดานสิง่แวดลอม 

มีคาเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิต 28.31 ± 5.10 ซึ่งทุกองค

ประกอบมีระดับคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง ดัง

แสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ระดับและคะแนนคุณภาพชีวิตของผู ดูแลผู ป วยโรคหลอดเลือดสมองจากแบบวัดคุณภาพชีวิต 

(WHOQOL – BREF – THAI) จําแนกตามองคประกอบดานตางๆ (n = 175)

องคประกอบ

ระดับคุณภาพชีวิต คะแนนคุณภาพชีวิต

ไมดี ปานกลาง ดี คะแนน* คาคะแนน

ตํ่าสุด-สูงสุดจํานวน

(รอยละ)

จํานวน 

(รอยละ)

จํานวน

(รอยละ)

1. ดานสุขภาพรางกาย 0 113(64.57) 62(35.43) 25.02(3.66) 15-33

2.  ดานจิตใจ 1(0.57) 97(55.43) 77(44.00) 21.89(3.67) 14-30

3. ดานสัมพันธภาพทางสังคม 9(5.14) 115(65.71) 51(29.14) 10.51(1.98) 6-15

4. ดานสิ่งแวดลอม 4(2.29) 98(56.00) 73(41.71) 28.31(13.53) 17-40

คุณภาพชีวิตโดยรวม 0 103(58.86) 72(41.14) 92.62(13.53) 65-127

*คาเฉลี่ย(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
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 เมือ่นาํมาจดักลุมแบงระดบัคณุภาพชวีติ โดยใชคา

มธัยฐาน (median) เทยีบไดจากคะแนนแบบวดัคณุภาพ

ชีวิต (WHOQOL - BREF - THAI) ผูที่มีคะแนนแบบวัด

คุณภาพชีวิต (WHOQOL - BREF - THAI) สูงกวา 93 

คะแนน จัดอยูในกลุมระดับคุณภาพชีวิตที่ดี และผูที่มี

คะแนนแบบวัดคุณภาพชีวิต (WHOQOL - BREF - 

THAI) นอยกวาหรือเทากับ 93 คะแนน จัดอยูในกลุม

ระดับคุณภาพชีวิตที่ไมดี ซึ่งพบวา มีระดับคุณภาพชีวิต

ที่ไมดี รอยละ 48.00  และระดับคุณภาพชีวิตที่ดี รอยละ 

52.00 มคีะแนนเฉลีย่ที ่92.62 ± 13.53 คะแนน  ดงัแสดง

ในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ระดับคุณภาพชีวิตของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จําแนกตามคามัธยฐานของคะแนนแบบวัด

คุณภาพชีวิตของงานวิจัย (n = 175)

ระดับคุณภาพชีวิต จํานวน รอยละ

คุณภาพชีวิตที่ไมดี (คะแนน 26 – 93 คะแนน) 84 48.00

คุณภาพชีวิตที่ดี (คะแนน 94 – 130 คะแนน) 91 52.00

คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 92.62 (13.53)

คาสูงสุด – คาตํ่าสุด 65 - 127

 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในอําเภอคอนสวรรค จังหวัด

ชัยภูมิ ไดแก ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย  

ระดบัการศกึษา (OR
adj

 = 4.95, 95%CI = 2.13 – 11.49, 

p-value<0.001) ภาวะเครียด (OR
adj

 = 4.95, 95%CI = 

2.13 – 11.49, p-value<0.001) และปจจัยที่เกี่ยวของ

กับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ประกอบดวย โรคที่พบ

รวมกับการเจ็บปวย (OR
adj

 = 0.36, 95%CI = 0.15 – 

0.87, p-value < 0.001)  ระยะเวลาที่ปวยเปนโรคหลอด

เลือดสมอง (OR
adj

 = 3.02, 95%CI = 1.40 – 6.51, p-

value < 0.001) ดังแสดงในตารางที่ 5,6

ตารางที่ 5 ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ กับคุณภาพชีวิตของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน (n=175)

ปจจัย ระดับคุณภาพชีวิต ผลการวิเคราะห

ดี

(จํานวน)
รอยละ

ไมดี

(จํานวน)
รอยละ

OR 95% CI p-value

ลักษณะสวนบุคคล

เพศ

 ชาย 22 24.18 24 28.57 1.00

 หญิง 69 75.82 60 71.43 0.98 0.43 – 2.26 0.969

อายุ (ป)

        <  53  51 56.04 39 46.43 1.00

        ≥  53  40 43.96 45 53.57 1.69 0.74 – 3.88 0.213**

สถานภาพสมรส

 โสด/หยา/แยก/หมาย 8 8.79 11 13.10 1.00

 คู 83 91.21 73 86.90 1.59 0.59 – 4.25 0.370

ระดับการศึกษา

 สูงกวาประถมศึกษา 47 51.65 15 17.86 1.00

 ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา 44 48.35 69 82.14 4.55 1.76 – 11.76 0.020**
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ปจจัย ระดับคุณภาพชีวิต ผลการวิเคราะห

ดี

(จํานวน)
รอยละ

ไมดี

(จํานวน)
รอยละ

OR 95% CI p-value

โรคประจําตัว

 ไมมี 66 72.53 55 65.48 1.00

 มี 25 27.47 29 34.52 0.70 0.38 – 1.29 0.255

ภาวะเครียด

 ไมมี 70 76.92 46 54.76 1.00

 มี 21 23.08 38 45.24 3.99 1.33 – 11.91 0.013**

ความสัมพันธกับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

 บดิา/มารดา/บตุร/เครอืญาติ 48 52.75 37 44.05 1.00

 สามี/ภรรยา 43 47.25 47 59.95 0.75 0.41 – 1.37 0.352

ภาระของผูดูแล

ระยะเวลาที่ใชในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (ชั่วโมง/วัน)

 ≤ 10 43 47.25 36 42.86 1.00

 >  10 48 52.75 48 57.14 1.18 0.52 – 2.69 0.685

บคุคลอืน่ในครอบครวัทีต่องใหการดแูล นอกเหนอืจากผูปวยโรคหลอดเลอืดสมอง (ผูปวยหรอืผูทีไ่มสามารถชวย

เหลือตนเองได)

 มี 1 1.10 2 2.38 1.00

 ไมมี 90 98.90 82 97.62 0.33 0.13 – 0.85 0.021**

ผูชวยเหลือดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

 มี 43 47.25 29 34.52 1.00

 ไมมี 48 52.75 55 65.48 0.57 0.31 – 1.05 0.070**

เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม

ที่อยูอาศัย

 บานตนเอง 91 100 84 100 1.00

อาชีพ

 อื่นๆ 35 38.46 19 22.62 1.00

 เกษตรกรรม/ไมไดประกอบ

อาชีพ

56 61.54 65 77.38 1.38 0.59 – 3.23 0.456

รายไดของครอบครัวผูดูแล (บาทตอเดือน)

 ≤  6,500 39 42.86 49 58.33 1.00

 >  6,500  52 57.14 35 41.67 0.65 0.28 – 1.51 0.315

ตารางที่ 5 ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ กับคุณภาพชีวิตของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน (n=175) 

(ตอ)
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ปจจัย ระดับคุณภาพชีวิต ผลการวิเคราะห

ดี

(จํานวน)
รอยละ

ไมดี

(จํานวน)
รอยละ

OR 95% CI p-value

ความเพียงพอของรายได

 เพียงพอ 56 61.54 41 48.81 1.00

 ไมพอ 35 38.46 43 51.19 1.48 0.69 – 3.16 0.206**

ปจจัยดานผูปวย

เพศ

 ชาย 40 43.96 44 52.38 1.00

 หญิง 51 56.04 40 47.62 1.16 0.63 – 2.11 0.632

อายุ (ป)

 < 67 47 51.65 47 55.95 1.00

 ≥  67 44 48.35 37 44.05 1.12 0.62 – 2.02 0.717

โรคที่พบรวมกับการเจ็บปวย

 ไมมี 13 14.29 24 28.57 1.00

 มี 78 85.71 60 71.43 0.33 0.13 – 0.83 0.018**

ระยะเวลาที่ปวย (ป)

 ≤  3  66 72.53 46 54.76 1.00

 >  3 25 27.47 38 45.24 3.21 1.43 – 7.21 0.005**

สิทธิการรักษาพยาบาล

  อื่นๆ 13 14.29 7 8.33 1.00

 หลักประกันสุขภาพแหง

ชาติ

78 85.71 77 91.67 0.59 0.23 – 1.51 0.281

ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน (ADL) (คะแนน)

 ≥  10 1.00

 <  10 21 23.08 38 45.24 1.14 0.49 – 2.67 0.753

ระดับความรุนแรงของโรคเทียบคะแนนประเมิน NIHSS (คะแนน)

 < 4 6 6.59 1 1.19 1.00

 ≥  4 85 93.41 83 98.81 0.76 0.07 – 8.57 0.824

ตารางที่ 5 ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ กับคุณภาพชีวิตของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน (n=175) 

(ตอ)
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ตารางที่ 6 ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ

ปจจัย

ระดับคุณภาพชีวิต ผลการวิเคราะห

ดี

จํานวน 

(รอยละ)

ไมดี

จํานวน 

(รอยละ)

OR 

(95%CI)

ORadj 

(95%CI)

p-value

ลักษณะสวนบุคคล

ระดับการศึกษา

 สูงกวาประถมศึกษา 47(51.65) 15(17.86) 1.00

 ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา 44(48.35) 69(81.14) 4.55

(1.76 – 11.76)

0.36

(2.13 – 11.49)

<0.001

ภาวะเครียด

  ไมมี 70(76.92) 46(54.76) 1.00

 มี 21(23.08) 38(45.24) 3.99

(1.33 – 11.91)

3.94

(1.38 – 11.27)

<0.001

ปจจัยที่เกี่ยวของกับผูปวย

โรคที่พบรวมกับการเจ็บปวย

  ไมมี 13(14.29) 24(28.57) 1.00

 มี 78(85.71) 60(71.43) 0.33

(0.13 – 0.83)

0.36

(0.15 – 0.87)

0.023

ระยะเวลาที่ปวย (ป)

 ≤  3 66(72.53) 46(54.76) 1.00

 >  3 25(27.47) 38(45.24) 3.21

(1.43 – 7.21)

3.02

(1.40 – 6.51)

0.005

สรุปและวิจารณผลการศึกษา

 จากการศึกษาครั้งนี้ พบวาระดับคุณภาพชีวิตโดย

รวมของผู ดูแลผู ป วยโรคหลอดเลือดสมอง อําเภอ

คอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ สวนใหญอยูระดับปานกลาง 

เมื่อแยกเปนรายดานพบวาดานสุขภาพรางกาย ดาน

จิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม 

มีคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง ซึ่งการที่ผูดูแลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองมีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูระดับ

ปานกลาง แสดงวาการที่ตองดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองนั้น มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูดูแลทั้งดาน

รางกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดลอม  สอดคลองกับการ

วิจัยของเฟ องฟา สีสวย, พวงสรอย วรกุล9 ที่ศึกษา

คุณภาพชีวิตและปจจัยที่เกี่ยวของของผูดูแลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และเลิศชัย 

เจริญธัญรักษ และคณะ10 ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตผูดูแลผู

ปวยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลศรีนครินทร พบ

คุณภาพชีวิตโดยรวมของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองอยูระดับปานกลาง และเมื่อแยกคุณภาพชีวิตเปน

รายดาน พบวามีคุณภาพชีวิตระดับปานกลางเชนกัน

 เมือ่วเิคราะหหาปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัคณุภาพ

ชีวิตของผู ดูแลผู ปวยโรคหลอดเลือดสมองในอําเภอ
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คอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธ

กับคุณภาพชีวิตของผูดูแล ไดแก 

 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต

ของผูดแูลผูปวยโรคหลอดเลอืดสมอง อธบิายไดวาระดบั

การศึกษาที่ตางกัน จะมีคุณภาพชีวิตที่ตางกัน โดยกลุม

ที่มีการศึกษาสูงจะมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น อาจเนื่องจาก

ผูดแูลผูปวยโรคหลอดเลอืดสมองสวนใหญ จบการศกึษา

ระดับประถมศึกษา (รอยละ 64.57) ทําใหผูดูแลที่มีการ

ศกึษานอยจะมโีอกาสแสวงหาความชวยเหลอืจากแหลง

ตางๆไดนอยกวา มกีารใชเหตผุลและการแกปญหาในขดี

จาํกดัประกอบกบัผูดแูลตองทาํงานในอาชพีเกษตรกรรม

เมือ่ตองดแูลผูปวยทีม่ภีาวะพึง่พงิทาํใหขาดรายได สงผล

ตอคุณภาพชีวิตในดานเศรษฐกิจลดลง 

 ภาวะเครยีด  มคีวามสมัพนัธกบัคณุภาพชวีติของผู

ดแูลผูปวยโรคหลอดเลอืดสมอง อธบิายไดวาความเครยีด

ทีเ่กดิขึน้จากการดแูลผูปวยสวนใหญอยูไมมภีาวะเครยีด

หรอืมภีาวะเครยีดนอย  อธบิายจากปจจยัของญาตผิูดแูล 

ม ี3 ประเดน็ คอื 1. ญาตผิูดแูลมกีารรบัรูสมรรถนะตนเอง

สูง ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม ทําใหเกิดทักษะและ

ผลลพัธทีด่จีากการดแูล 2. การมสีมัพนัธภาพทีด่รีะหวาง

ผูปวย ผูดูแล และครอบครัว ทําใหเกิดกําลังที่ดีในการ

ดูแลผูปวย ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 

ทําให  เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการลด

ความเครียด11 3. การมีความเชื่อ คานิยมและวัฒนธรรม

เรื่องความกตัญู การทดแทนบุญคุณของผูมีพระคุณ 

ในการดแูลสมาชกิในครอบครวัทีเ่จบ็ปวยโดยใหการดแูล

อยางตอเนื่องและเปนประจํา

 โรคที่พบรวมกับการเจ็บปวย มีความสัมพันธกับ

คุณภาพชีวิตของผู ดูแลผู ปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

อธบิายไดวา การมโีรคทีพ่บรวมกบัโรคหลอดเลอืดสมอง

ของผูปวย เปนปจจัยเชิงปองกัน การเขารับการรักษาตอ

เนือ่งจากโรคประจาํตวัเดมิของผูปวยกอนทีจ่ะเปน ทาํให

สามารถเขารับการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ไดทัน

ทวงท ีสงผลใหความรนุแรงของโรคนอย เกดิรอยโรคนอย 

สงผลตอภาระการดูแลของผูดูแลผูปวยมีนอย ทําใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

 ระยะเวลาที่ปวยเปนโรคหลอดเลือดสมอง มีความ

สัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง อธิบายไดวา ระยะเวลาปวยที่ยาวนานสงผลตอ

การดแูลของผูดแูลผูปวยโรคหลอดเลอืดสมอง โดยระยะ

เวลาการดแูลผูปวยเปนปจจยัของการเกดิความเครยีดใน

บทบาทผูดแูล สอดคลองกบัการวจิยัของ นนัทพร ศรนีิม่12

ที่ทําการศึกษาเรื่อประสบการณการเผชิญปญหาของผู

ดูแลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่บาน พบ

วาการดูแลผูปวยเปนระยะเวลาที่ยาวนานมากกวา 1 ป 

การฟนฟรูางกายของผูปวยนอยลงหรอืคงที ่หรอืการดแูล

นานไปแตผูปวยไมสามารถชวยเหลือตนเองได ทําใหผู

ดแูลเกดิความเบือ่หนาย ทอทัง้ทีพ่ยายามดแูลแตอาการ

ผูปวยไมดีขึ้น

ขอเสนอแนะ

 1. ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใช

 ผลการวิจัยนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ

สงเสริมคุณภาพชีวิตของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองในพื้นที่อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ เพื่อใหผู

ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 ควรมีการศึกษาในลักษณะเชิงลึกที่ เกี่ยวกับ

คุณภาพชีวิตของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โดย

เนนศกึษาในกลุมผูดแูลผูปวยโรคหลอดเลอืดสมองทีด่แูล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีความรุนแรงของโรคสูง 

หรือศึกษาคุณภาพชีวิตของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองที่มีปญหาเฉพาะแตละดาน เชน ดานการสื่อสาร 

ดานการเคลื่อนไหว

 ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบั

คุณภาพชีวิตของผู ดูแลผู ปวยโรคอื่นๆ ในพื้นที่ ให

ครอบคลุม

 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องภาวะซึมเศรากับ

คุณภาพชีวิตของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

 ควรมีในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับ

คณุภาพชวีติผูดแูลใหไดขอมลูเชงิลกึเปรยีบเทยีบกบัพืน้

ที่อื่นๆเพื่อที่จะไดไดผลการวิจัยที่นําไปใชอางอิงไดกวาง

ขึ้น 



วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย Vol.32 • NO.4 • 201636

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.จิราพร เขียวอยู, ผศ.ดร.ศิริ

พรคําสะอาด และดร.เกษร แถวโนนงิ้ว ที่ไดกรุณาใหคํา

ปรึกษา แนะนํา เสนอแนวคิด และชี้แนวทางที่เปน

ประโยชนในการทาํวทิยานพินธในครัง้นีด้วยความเอาใจ

ใสจนวิทยานิพนธนี้เสร็จสมบูรณ  ขอขอบพระคุณกลุม

วิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวทิยาลยัขอนแกนทีม่อบทนุอดุหนนุและสงเสรมิการ

ทําวิทยานิพนธ ใหสําเร็จลุลวง

เอกสารอางอิง
1. นิตยา พันธุเวทย, ลินดา จําปาแกว. ประเด็นสารรณรงควัน

อัมพาตโลก ป พ.ศ. 25557 (ปงบประมาณ 2558) [ออนไลน] 

2557 [อางเมื่อ 8 มิถุนายน 2558]. จาก http://www.thaincd.

com/document/file/download/knowledge/ประเด็นสารวัน

รณรงค.รายงานประจําป 2557 สํานักโรคไมติดตอ, 2557.

2. สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค. รายงานประจําป 2557. 

กรุงเทพฯ: สํานักงานกิจการ

 โรงพมิพองคการสงเคราะหทหารผานศกึในพระบรมราชปูถมัภ; 

2557.

3. กาญศรี สิงหภู, สมศักดิ์ เทียมเกา, สุกานดา อริยานุชิตกุล, 

ศศิธร แสงพงศานนท, สุพจน จน คําสะอาด, อรทัย  เล็กบุญ

ญาศิลป, และคณะ. คาใชจายของผูปวยนอกโรคหลอดเลือด

สมองโรงพยาบาลศรีนครินทร. ศรีนครินทรเวชสาร 2552; 24: 

54-9.

4. นงลกัษณ เมธากาญจนศกัดิ,์ ดลววิฒัน แสงโสม, อมัพรพรรณ 

ธีรานุตร,บรรณาธิการ. คูมือการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังที่บาน. 

พิมพครั้งที่ 1. ขอนแกน: คลังนานา; 2554.

5. อรุณี ชุนหบดี, ธิดารัตน สุภานันท, โรชินี อุปรา, สุนทรีภรณ 

ทองไสย. ความเครียดและความตองการของผูดูแลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองที่บาน. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระ

ปกเกลา จันทบุรี 2556; 24: 1-9.

6. อรอนงค กุลณรงค, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท, ลัพณา กิจ

รุงโรจน. ความพรอมในการดูแล สัมพันธภาพในครอบครัว 

ความเครียดในบทบาทผูดูแล ผูปวยมุสลิมโรคหลอดเลือด

สมอง. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 2555; 4: 

14-27.

7. เพ็ญศิริ มรกต, กิตติกร นิลมานัต, เยาวรัตน มัชฌิม. ผลของ

โปรแกรมสงเสริมการปรับตัวของญาติผู ดูแลผู ปวยระยะ

สุดทายที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง. วารสารสภาการพยาบาล 

2558; 30: 33-45

8. กรรณิกา รักยิ่งเจริญ. การปรับตัวของญาติผูดูแลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมอง. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา 

จันทบุรี 2557; 25: 90-7.

9. เฟองฟา สสีวย, พวงสรอย วรกลุ. คณุภาพชวีติของผูดแูลผูปวย

โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ. จุฬาลงกรณ

เวชสาร 2551; 52 (Suppl): 15-28.

10. เลิศชัย เจริญธัญรักษ, กาญจนศรี สิงหภู, รุงทิวา ชอบชื่น, 

ชนัญญา กาสินพิลา, สุกานดา อริยานุชิตกุล, รัชฏา งามรูป. 

คุณภาพชีวิตผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาล

ศรนีครนิทร. วารสารประสาทวทิยาศาสตร ภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนือ 2555; 7: 239-40.

11.    ปญญรัตน ลาภวงควัฒนา. เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัย

ครอบครัวในงานสาธารณสุข หนวยที่ 1-7. พิมพครั้งที่ 4. 

นนทบุรี: นํากังการพิมพ: 2552 อางถึงใน ภาวิณี พรหมบุตร, 

นพวรรณ เปยชื่อ, สมนึก สกุลหงสโสภณ. ปจจัยที่มีความ

สัมพันธกับความเครียดในญาติผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองที่บาน. รามาธิบดี พยาบาลสาร 2557; 20: 82-96.

12. นันทพร ศรีนิ่ม. ประสบการณการเผชิญปญหาของผูดูแลใน

การดูแลผู ปวยโรคหลอดเลือดสมองที่บาน [วิทยานิพนธ

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล

ผู ใหญ]. สงขลา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร; 2545.  



Vol.32 • NO.4 • 2016 Thai  • Journal • of • Neurology 37

 การใชยากันชักในผูปวย
โรคลมชักที่มีโรครวม

สมศักดิ์ เทียมเกา

ผูรับผิดชอบบทความ

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา
1,2

1
สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
2 
กลุมวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

 โรคลมชักเปนโรคทางระบบประสาทที่พบรวมกับ

โรคอืน่ๆ ได เนือ่งมาจากผูปวยโรคลมชกัเองมสีาเหตกุาร

ชกัจากโรคอืน่ๆ ทีส่งผลตอสมอง กอใหเกดิอาการชกัตาม

มาไดภายหลัง เชน โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย 

โรคตับวาย โรคอุบัติเหตุทางสมอง โรคลมชักหรือยาที่ใช

รักษาอาจกอใหเกิดภาวะแทรกซอน เนื่องจากเปนโรค

เรื้อรัง ยาที่ใชรักษาก็ตองใชเปนเวลานาน อาจสงผล

กระทบตอรางกายระบบอื่นๆ เชน ภาวะซึมเศรา ภาวะ

กระดูกพรุน เปนตน หรือโรคลมชักก็พบในผูปวยที่มี

โรคประจาํตวัอยูกอน เชน ผูปวยโรคไต โรคตบั การใชยา

กันชักจึงตองมีความระมัดระวังในการเลือกใชยาแตละ

ชนิดใหเหมาะสม

 ดังนั้นการเลือกใชยากันชักรักษาผูปวยแตละราย 

นอกจากพจิารณาชนดิของการชกัแลว ยงัมคีวามจาํเปน

ทีต่องพจิารณาถงึโรครวมหรอืภาวะตางๆ ทีม่อียูในผูปวย

แตละรายรวมดวยเสมอ ดังนี้

โรคหัวใจและหลอดเลือด 

 ผู ปวยโรคลมชักที่พบรวมกับโรคหัวใจ หรือเกิด

อาการชักแบบตอเนื่อง (status epilepticus) ในผูปวย

โรคหัวใจ การใหยากันชัก phenytoin ชนิดฉีดเขาหลอด

เลือดดําในกรณีการชักแบบตอเนื่องนั้น ตองมีความ

ระมัดระวังอยางยิ่ง เพราะยา phenytoin นั้นอาจกอให

เกิดการเตนของหัวใจผิดจังหวะ ความดันโลหิตตํ่าอยาง

รนุแรง  การใหยาตองใหดวยความเรว็ไมมากกวา 10 มก. 

ตอนาที หรือถาจําเปนตองมีการใหยาอยางรวดเร็วก็ไม

ควรเกิน 25 มก.ตอนาที และตองมีการติดตามความดัน

โลหิต การเตนของหัวใจอยางใกลชิด ปกติการใหยา 

phenytoin นั้น จะใหดวยความเร็วประมาณ 50 มก. ตอ

นาทีในการรักษาภาวะชักแบบตอเนื่อง ยากันชักที่

ปลอดภยัในกรณกีารชกัแบบตอเนือ่งในผูปวยทีม่ปีญหา

โรคหัวใจ คือ ยากันชัก sodium valproate (VPA) และ 

levetiracetam เนื่องจากยากันชักทั้ง 2 ชนิดนั้นไมมีผล

เสียตอระบบหลอดเลือดและหัวใจ สวนการใชยากลุม 

benzodiazepine นัน้กต็องระมดัระวงัการกดการหายใจ

 กรณีตองใชยากันชักชนิดรับประทานในผู ปวย

โรคลมชักระยะยาว ตองระมัดระวังการใชยากันชัก
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carbamazepine (CBZ), oxcabarmazepine (OXC) 

และ phenytoin (PHT) เนื่องจากอาจกอใหเกิดการเตน

ของหัวใจผิดปกติ เชนเดียวกับยากันชัก pregabalin ใน

ผูปวยโรคลมชกัทีพ่บรวมกบัภาวะหวัใจวาย เนือ่งจากยา

กันชัก pregabalin (PGB) กอใหเกิดภาวะหัวใจวายเพิ่ม

ขึน้ เนือ่งจากกดการทาํงานของหวัใจหองลาง (ventricle 

dysfunction) 

 เนือ่งจากผูปวยโรคหวัใจจาํเปนตองใชยาหลายชนดิ

เพื่อรักษาอาการ เมื่อตองใชยากันชักรวมดวย จึงตองมี

ความระมัดระวังในปญหา drug interaction ระหวางยา

เดิมที่ผู ปวยไดรับและยากันชัก ยากันชักที่คอนขาง

ปลอดภัยไมมี drug interaction กับยาที่ผูปวยโรคหัวใจ

ใช ไดแก ยากันชัก levetiracetam (LEV), lamortrigine 

(LTG), topiramate(TPM), zonisamide (ZNS), gabap-

entin (GBP) รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงยากันชักที่กอใหเกิด drug interaction กับยาที่ใชในผูปวยโรคหัวใจ

Antiplatelets Salicylates increase the free fraction VPA. Ticlopidine increases the levels of 
PHT and CBZ.

Antiarrhythmics Enzyme-inducing AEDs increase the metabolism of antiarrhythmics and so it 
may be necessary to increase the doses of the latter. Dilthiazem and verapamil 
increases the levels of CBZ. Amiodarone increases the levels of PHT.

Antihypertensives Enzyme-inducing AEDs increase the metabolism of beta-blockers and dihy-
dropyridine calcium antagonists PHT reduces the active metabolite of losartan 
by up to 63%
VPA increases levels of nimodipine by 50%

Oral anticoagulants 
(OAC)

Enzyme-inducing AEDs reduce the anticoagulant effect of OACs
Complex interaction with PHT : PHT increases the initial effect of the OAC and 
then reduces it. OACs can increase the levels of PHT. The dose of both drugs 
must be adjusted if used together. 

Diuretics PHT reduces the diuretic response to furosemide. Use with precaution when 
associated with CBZ or OXC because of the risk of hyponatraemia.

Digoxin PHT significantly reduces digoxin levels.
Anti-lipidemics In general, enzyme-inducing AEDs stimulate the metabolism of these drugs

โรคระบบทางเดินหายใจ

กรณีผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจและมีความ

จําเปนตองไดรับยาชนิดฉีดเขาทางหลอดเลือดดํา ตอง

ระมดัระวงัยากนัชกักลุม benzodiazepine (BZD), PHT, 

phenobarbital (PB) เนื่องจากยาเหลานี้กดการหายใจ

และกอใหเกดิภาวะความดนัโลหติตํา่ลงไดมาก จงึตองมี

การเฝาระวังการหายใจ สัญญาณชีพ ความเขมขนของ

ออกซิเจนในเลือดอยางใกลชิด และพรอมที่จะใหการ

รักษาอยางทันที กรณีมีการกดการหายใจ ยากันชักที่

ปลอดภัยกรณีนี้ คือ ยา VPA, LEV

 การใชยากันชักระยะยาวก็ตองระวังเมื่อใชยากลุม 

BZD เพราะจะกดการหายใจ และเสมหะมากขึน้ สวนยา

กันชักกลุม enzyme inducing เชน CBZ, PHT จะทําให

ระดับยา theophylline ลดตํ่าลง และยา theophylline ก็

ทําใหระดับยา PHT, CBZ ลดตํ่าลงเชนกัน 

โรคตับ

 กรณีจําเปนตองใชยากันชักในผูปวยโรคตับตอง

ระวังปญหาภาวะอัลบูมินตํ่า การเผาผลาญยาที่ตับ ยา

กนัชกัมผีลกระทบตอตบัหรอืไม จงึตองมกีารขนาดยากนั

ชักใหเหมาะสม รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงเภสัชจลนศาสตรของยากันชักในภาวะไตวายและโรคตับ

Hepatic 
metabolism

Plasma protein 
binding (%)

Dose adjustment in renal 
impairment (RI)

Dose adjustment in hemodialysis (HD)

BZD ++ = =
CBZ ++ 75 = =
ESM ++ 0 $25% of dose if Crt <10% 50% can be eliminated in 5h of HD. Best given after HD
GBP - 0 Crt > 80 : =

Crt  50-79: 200-600 mg/8 h
Crt 30-49: 100-300 mg/8h

Crt 15-29: 300/48 h to 600/24h
Crt < 15: 300/48h to 300/24h 

200-300 mg after HD in a single dose or 100-150 mg/day + SD 
of 125-250 after HD

LEV + <10 Crt 50-79: 0.5-1 g/12h
Crt 30-49: 250/750 mg/12h
Crt < 30: 250-500 mg/12h

250-500 mg after HD

LTG ++ 55  dose in moderate and severe RI 20% is eliminated in 4 h of HD. Best given after HD
OXC ++ 40 50% of dose if Crt < 30% ? Avoid in HD due to insufficient data

PB/PRM ++ 45  Normal dose SD
PHT ++ 90 = =
PGB - 0 Crt > 60: =

Crt 30-59: 25-100/8h
Crt 15-30: 25-50/8h

Crt < 15: 25-75/day (3 intakes)

Single SD of 25-100 mg after HD

TGB ++ 96 = =
TPM + 15  50% in moderate and severe RI. 50-100 mg/12h

50-100 mg after HD
VPA ++ 90 = SD may be needed
ZNS + 40 ? Slower dose adjustment 200-400 mg/day after HD

HD of  100-200 mg the morning before HD
Mainly hepatic metabolism: ++; partly hepatic metabolism: +; extrahepatic metabolism: -; Crt: creatinine clearance in ml/min: (?) no data available, use with 

caution ; = no dose adjustment required SD; supplementary dose.

 ยา PB และกลุม BZD ควรระมดัระวงัจะทาํใหตบัมกีาร

ทํางานที่แยลงหรือเกิด hepatic encephalopathy ได การ

ใชยา VPA กเ็ชนเดยีวกนั ตองระมดัระวงัการเกดิภาวะสงูขึน้

ของ transaminase enzyme ในผูปวยโรคตับ สวนยา PHT 

ตองระวังกรณีผูปวยมีภาวะ hypoalbuminemia เนื่องจาก

ยาจบักบัโปรตนีสงูถงึ รอยละ 95 กรณนีีย้ากนัชกัทีเ่หมาะสม 

คือ LEV, OXC, PGB, GBP,TPM เพราะมีการจับกับโปรตีน

ตํ่า จึงไมสงผลตอระดับยากันชักรูปอิสระ (free form) 

 กรณผีูปวยโรคตบัวายมกัจะพบรวมกบัภาวะไตวาย

ดวย จึงแนะนําใหมีการปรับลดขนาดยากันชัก LEV จาก

ขนาดปกติรอยละ 50 และ TPM ลดขนาดลงจากขนาด

ปกติรอยละ 30 ยากันชัก OXC นาจะเปนยากันชักที่

เหมาะสมที่สุด เพราะมีการจับกับโปรตีนตํ่ามาก แตยา 

VPA, LTG ไมแนะนําใหใชในผูปวยโรคตับวาย

โรคไต

 ผูปวยโรคไตนัน้ตองมกีารเฝาระวงัผลเสยีทีเ่กดิจาก

การใชยากันชักเกือบทุกชนิด เนื่องจากสวนใหญแลวยา

กันชักจะมีการขับออกทางไต ไมวาจะเปนยา LEV, GBP, 

LTG, OXC, PB, PGB, TPM,ZNS ตองมกีารปรบัขนาดยา

ใหเหมาะสมและเฝาระวังพิษตอไตอยางใกลชิด รวมทั้ง

กรณกีารทาํ hemodialysis กต็องมกีารใหยาเพิม่เตมิภาย

หลงัการทาํ hemodialysis รายละเอยีดดงัตารางที ่2 กรณี

ผูปวยเปนโรคนิ่วไต ควรหลีกเลี่ยงการใชยา TPM, ZNS 

 ยากนัชกัทีแ่นะนาํใหใชในกรณมีภีาวะไตวายและทาํ 

hemodialysis คอื ยากนัชกัทีข่บัออกทางตบัเปนหลกั ไดแก 

ยากันชัก BZD, CBZ, PHT, VPA และ TGB (tiagabine)

เปลี่ยนอวัยวะ

 การพจิารณาเลอืกยากนัชกัในผูปวยเปลีย่นอวยัวะ

มีหลัก 3 ประการ คือ 

 1. ความปกตขิองหนาทีต่บั ไตผูปวยเปลีย่นอวยัวะ

วารุนแรงแคไหน

 2. เภสชัจลนศาสตรของยากนัชกั และ drug inter-

action ระหวางยากันชักกับยากดภูมิตานทาน ยากันชัก

ที่มีฤทธิ์เปน enzyme inducer เชน PHT, CBZ, PB อาจ
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ทําใหระดับยากดภูมิตานทาน cyclosporine, tac-

rolimus, sirolimus, สเตียรอยด ยากันชัก VPA สงผลตอ

ระดบัยากดภมูติานทาน cyclosporine, tacrolimus เลก็

นอย สวน azathioprine , mycophenolate และ OKT3 

มี drug interaction กับยากันชัก แตไมมีผลทางคลินิก 

ดังนั้นยากันชักที่เหมาะสม คือ ยากันชักรุนใหม

 3. ผลเสียของยากันชักตออวัยวะที่เปลี่ยน เชน ยา

กันชัก VPA ควรหลีกเลี่ยงในผูปวยเปลี่ยนตับ และผูปวย

เปลีย่นถายไขกระดกูชวง 2-6 สปัดาหแรก ยากนัชกั OXC, 

PB, CBZ ควรหลีกเลี่ยงในผูปวยเปลี่ยนถายไขกระดูก

 ดังนั้นยากันชักที่เหมาะสมในผูปวยเปลี่ยนตับ คือ 

ยากันชัก LEV, GBP, PGB, TPM ผูปวยเปลี่ยนไต คือ 

VPA, BZP, LTG และยากันชัก GBP, LEV, LTG, TPM 

เหมาะในผูปวยเปลี่ยนถายไขกระดูก

โรคธัยรอยด

 ยากนัชกักลุม enzyme inducer เชน PHT, CBZ, PB 

มีผลตอระดับธัยรอยดฮอรโมน ในคนที่ไมมีโรคธัยรอยด

อาจไมมีผลทางคลินิก พบวามีการเปลี่ยนแปลงของระดับ 

free thyroxin แตในผูปวย hypothyroid ที่ไดรับฮอรโมน

ทดแทน ผูปวยอาจตองไดรบัการทดแทนธยัรอยดฮอรโมน

เพิ่มขึ้นดวย สวนยากันชัก VPA สงผลตอระดับของ TSH 

สวนยากันชักรุนใหมนั้นขอมูลไมมากพอที่จะสรุปได 

โรคกระดูก

 ยากนัชกัลุม enzyme inducer เชน PHT เรงการเผา

ผลาญวิตะมิน ดี และมวลกระดูกทําใหเกิดภาวะกระดูก

พรุน กระดูกบางได สวน LEV, LTG ไมมีผลตอกระดูก

ภาวะติดเชื้อ

 ประเดน็ทีพ่บในผูปวยตดิเชือ้ คอื drug interaction 

ระหวางยากนัชกักบัยาทีใ่ชรกัษาภาวะตดิเชือ้ เชน ยากนั

ชักกลุม enzyme inducer ทําใหระดับยา albendazole, 

praziquantel ลดตํ่าลงรอยละ 50 ยารักษาวัณโรค INH 

ทําใหระดับยากันชัก PHT, CBZ, VPA สูงขึ้นจนเปนพิษ

ได แต rifampicin ทําใหระดับยากันชัก CBZ, LTG, PB, 

PHT, VPA มีระดับลดตํ่าลง

 กรณีผูปวยติดเชื้อ HIV นั้นตองพิจารณาเกี่ยวกับ 

drug interaction ระหวางยากนัชกักบัยาตานไวรสั ยากนั

ชกัทีเ่หมาะสมในผูปวยตดิเชือ้ HIV และไดรบัยาตานไวรสั 

คือ LEV, PGB, TPM, GBP รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงยาปฎิชีวนะที่มี drug interaction กับยากันชัก

CBZ LTG PB PHT VPA
Albendazole  =  =  =
Carbapenems 
Ciprofloxacin 
Clarithromycin 
Doxycycline   
Erythromycin 
Fluconazole   
NRTI = = = = = = = = =
NNRTI   =      = 
PI   =      = 
Isoniazid  
Ketoconazole 
Metronidazole    
Praziquantel  =  =  =
Rifampicin     
Sulphonamides 

The arrows on the left hand side of the boxes indicate the effect of interaction on the plasma levels of the antibiotics and the ones on the right 

hand side indicate the effect on plasma level of AEDs () Increased plasma level. () Decreased plasma level. (=) No significant effect. NRTi: 
nucleoside reverse transcriptase inhibitors. NNRTI: non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. PI: inhibitors
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โรคจิต

 การใชยากันชักในผู ปวยที่รับการรักษาโรคทาง

จิตเวชนั้น ตองพิจารณาประเด็นดังตอไปนี้ 

 1. ผลของยากันชักตออาการทางจิตเวช เนื่องจาก

ยากันชักอาจสงผลตออาการที่มีอยูกอนได รายละเอียด

ยากันชักที่ควรใชและควรหลีกเลี่ยง ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงคําแนะนําในการเลือกใชยากรณีรักษาผูปวยโรคลมชักและมีโรครวมทางจิตเวช

Antiepileptic treatment Psychiatric treatment

Recommended To be avoided Recommended To be avoided

Depression CBZ, GBP, LTG, 

OXC, PGB, VPA

PB, PHT,  PRM, 

TGB, TPM

Citalopram Escitalopram Sertraline 

Trazodene Venlafexine

Amoxapine Maportiline Bupropion

Anxiety BZD, GBP, PGB, 

VPA

LEV BZD SSRIs -

Psychosis LTG, OXC, VPA ESM, LEV, TPM Olanzapine Quetiapine Risperidone Chlorpromazine Clozapine

 2. เภสัชจลนศาสตรของยากันชักที่อาจเกิด drug 

interaction กับยาที่ใชอยูกอนแลว โดยเฉพาะยากันชัก

กลุม enzyme inducer สงผลใหระดับยาทางจิตเวชลด

ตํ่าลง ทั้งกลุ ม neuroleptics, tricyclic, selective 

serotonin reuptake inhibitor antidepressant ทําให

อาการทางจติเวชเปนมากขึน้ได สวนยา VPA นัน้จะทาํให

ระดบัยา amitriptyline, nortriptyline เพิม่ขึน้มากกวารอย

ละ 60 เกิดอาการเปนพิษไดงาย แตยากันชักจะไมมีผล

ตอระดับยา lithium ในทางตรงกันขามยาที่ใชรักษา

อาการทางจิตเวชก็สงผลตอระดับยากันชักและการ

ควบคมุอาการชกัไดเชนเดยีวกนั ไดแก ยากลุม tricyclic 

antidepressant จะยับยั้งการเผาผลาญยากันชัก ทําให

เกิดระดับยากันชักที่สูงขึ้น เชนเดียวกันกับยา selective 

serotonin reuptake inhibitor antidepressant (SSRIs) 

เชน fluoxetine, paroxetine, และ fluvoxamine ก็มีผลบาง

แตไมมาก สวนยากลุมอืน่ๆ เชน citalopram, escitalopam, 

sertraline, trazodone, venlafaxine ไมมีผลตอการเผา

ผลาญยากนัชกั สวนยากลุม antipsychotic นัน้จะมกีารเผา

ผลาญที่ตับเปนสวนใหญ ยา clozapine จึงไมควรใชในผู

ปวยโรคลมชัก ในขณะที่ olanzapine, quetiapine, risp-

eridone จะมีผลตอระดับยากันชักนอยมาก ผลแทรกซอน

ทีเ่กดิขึน้จากยาจติเวชทีต่องระวงั คอื การเกดิ hyponatrem-

ia โดยเฉพาะการใชรวมกับยา CBZ หรือ OXC

 3. ฤทธิข์องยาจติเวชทีอ่าจกอใหเกดิอาการชกัไดงาย

ขึน้ เนือ่งจากยาจติเวชมฤีทธิเ์ปน epileptogenic ซึง่พบใน

ยา antidepressant และยา antipsychotic ดังนั้นถา

จําเปนตองใชควรเริ่มขนาดตํ่าๆ คอยๆ เพิ่มขนาด ยาที่มี

ฤทธิ ์epileptogenic สงู ควรหลกีเลีย่งคอื ยา amoxapine, 

maprotiline, bupropion, clozapine, chlorpromazine 

โรคสมองเสื่อม

 การใชยากันชักในผูปวยที่มีปญหาดานความจํา 

หรอืภาวะสมองเสือ่มนัน้ตองระวงัอยางยิง่ โดยเฉพาะใน

ผูสงูอาย ุเนือ่งจากยากนัชกัจะไปกดสมองมากขึน้ สงผล

ตอความสามารถดานการเรียนรูมากขึ้น ยาที่มีผลมาก

ไดแก ยากันชัก BZD, PB, PHT, TPM ยากันชักที่ไมคอย

มีผลไดแก GBP, LEV, LTG, PGB และพยายามหลีก

เลี่ยงการใชยากันชักหลายชนิด เพราะจะยิ่งเพิ่มผลเสีย

ตอสมองมากขึ้นในกลุมผูปววยดังกลาว

โรคหลอดเลือดสมอง

 การใชยากันชักที่มีขอมูลวาอาจจะชะลอการฟนตัว

ของสมอง เชน BZD, CBZ, PHT, PB, VPA พยายามหลีก

เลี่ยงในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และยากลุมเหลานี้ก็มี 

drug interaction กบัยากลุม antiplatelet, anticoagulant 

ดงัตารางที ่1 ขางตน แตในกรณกีารใชในผูปวยชกัแบบตอ

เนื่องนั้น ยา PHT, VPA ก็ยังเปนยาที่เหมาะสม ยากันชัก

กลุมใหมอาจเปนยาที่เหมาะสมในกรณีการใชเปนระยะ

ยาวในผูปวยที่มีอาการชักภายหลังโรคหลอดเลือดสมอง 

เชน GBP, LEV, LTG, OXC, TPM โดยเฉพาะยา GBP, 
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LEV มีการศึกษาในกลุมผูปวยโรคหลอดเลือดสมองโดย

เฉพาะ พบวาปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดี และยังมีการ

ศึกษายา LTG, GBP วามีความเหมาะสมกวาการใชยา 

CBZ ในผูปวยสูงอายุที่เปนโรคหลอดเลือดสมอง

โรคเนื้องอกสมอง

 โรคเนือ้งอกสมองมกัจะพบอาการชกัไดบอย การใช

ยากนัชกัตองพจิารณาใหด ีเพราะผูปวยเองตองใชยาเคมี

บําบัด ยาสเตียรอยด ดังนั้นการเกิด drug interaction 

เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่ตองระวังใหดี รายละเอียดดัง

ตารางที่ 5

ตารางที่ 5  แสดง drug interaction ระหวางยากันชักและยาเคมีบําบัด

CBZ PB PHT VPA
Anthracyclines       
Cyclophosphamide   
Cisplatin    
Corticosteroids    
Etoposides   
Fluorpyrimidines  
Irinotecan topotecan   
Methotrexate    
Nitrosureas     
Taxoides   
Vincristine   

The arrows on the left hand side of the boxes indicate the effect of interaction on the plasma levels of the cytotoxic and corticosteroid 

drugs and the ones on the right hand side indicate the effect on plasma levels of AEDs. () Increased plasma level. () Decreased 

plasma level. (=) No significant effect.

 จากการศึกษาในผูปวย glioblastoma multiforme 

กลุมที่ใหการรักษาดวยยากันชัก enzyme inducer มีผล

การรักษาไมดีเมื่อเทียบกับกลุมที่ใชยากันชักกลุม non-

enzyme inducer นอกจากนีผู้ปวยโรคเนือ้งอกสมองตอง

ไดรับการฉายรังสีดวย จึงเกิดอาการผลแทรกซอนทาง

ผิวหนังไดงาย ก็พบไดบอยในผูปวยที่ใชยากันชัก CBZ, 

PHT, PB เปนตน การตอบสนองตอยากันชักในกลุมผู

ปวยโรคเนื้องอกสมองพบวาตอบสนองดีตอยากันชัก 

VPA, LEV มากกวายากนัชกั PHT, CBZ เปนตน เชนเดยีว

กับยา LTG, OXC, PGB, ZNS ไดผลดีเชนเดียวกัน

สรุป

 การใชยากนัชกัในผูปวยทีม่โีรครวมนัน้ตองคาํนงึถงึ

โรครวมทีม่ ีผลของยากนัชกักบัยาทีใ่ชรกัษาอยูเปนประจาํ 

ผลแทรกซอนของยากันชักที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นการใชยา

กันชักที่เหมาะสมในระยะยาวนั้นควรคํานึงถึงประเด็น

ตางๆ ขางตนและมีการเฝาระวังผลแทรกซอนที่อาจเกิด

ขึ้นไดอยางใกลชิด รายละเอียดการเลือกใชยากันชักใน

กรณีโรครวมตางๆ สรุปดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 แสดงยากันชักที่ควรใชและไมควรใชในผูปวยโรคลมชักที่มีโรครวมตางๆ

Most recommended AEDs Less recommended AEDs AEDs to be avoided
Heart disease LEV, LTG, TPM, VPA, ZNS, GBP* CBZ, OXC, PGB, PHT …
Lung disease LEV, LTG, OXC, PGB, TPM, VPA, ZNS, GBP* CBZ, PHT BZD, PB, PRM
Hepatic impairment LEV, OXC, PGB, TPM, GBP* BZD, CBZ, ESM, PB, PHT, PRM, TGB, ZNS LTG, VPA
Renal impairment BZD, CBZ, ESM, PHT, TGB, VPA GBP, LEV, LTG, OXC, PB, PGB, PRM, TPM, ZNS …
Porphyria LEV, OXC, PGB, GBP* BZD CBZ, LTG, PB, PHT, PRM, TGB,  

TPM, VPA, ZNS
Liver transplantation LEV, PGB, TPM, GBP* CBZ, PB, PHT, PRM VPA
Kidney transplanta-

tion

BZD, LTG, VPA AEDs with renal excretion …

Bone morrow trans-

plantation

LEV, LTG, TPM, GBP* … CBZ, OXC, PB, PRM, VPA

Hypothyroidism BZD, LEV, LTG, PGB, ZNS, GBP* OXC, TPM, VPA CBZ, PB, PHT, PRM
Osteoporosis BZD, LEV, ,TG, PGB, ZNS, GBP* VPA CBZ, PB, PHT, PRM
Obesity TPM, ZNS CBZ, CLB GBP, PGB, VPA
HIV LEV, PGB, TPM, GBP* BZD, LTG, OXC, VPA, ZNS CBZ, PB, PHT, PRM
Mental disability LEV, LTG, OXC, VPA, GBP* PGB, ZNS BZD, CBZ, PB, PHT, PRM, TPM
Cognitive impairment LEV, LTG, PGB, GBP* CBZ, OXC, VPA, ZNS BZD, PB, PHT, PRM, TPM
Stroke LEV, LTG, GBP* CBZ, OXC, PHT, TPM, VPA BZD, PB, PRM
Brain tumour LEV, VPA, GBP*, PGB*, ZNS* CBZ, LTG, OXC PHT, TPM PB, PRM

(*) Useful as add-on therapy. (The medications are ordered alphabetically and not necessarily by order of recommendation.)

ที่มา : Ruiz-Gimenez J, Sanchez-Alvarez, Canadillas –Hidalgo F, et al. Antiepileptic treatment in patients with epilepsy and other 

comorbidities. Seizure 2010:19;375-82.
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Acute Confusion 
With Psychosis

สราวุธ สุขสุผิว, ลิข�ต มาตระกูล, 
กุลศิร� เตียนศร�, 

นิวัฒนชัย นามว�ชัยศิร�กุล

สราวุธ สุขสุผิว
1
, ลิขิต มาตระกูล

2
, กุลศิริ เตียนศรี

3
, 

นิวัฒนชัย นามวิชัยศิริกุล
4

1
สาขาวิชาอายุรศาสตร(ประสาทวิทยา) สํานักวิชาแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จ.นครราชสีมา
2,3 

สาขาวิชาศัลยศาสตร สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

จ.นครราชสีมา
4
สาขาวิชาเวชศาสตรครอบครัวและเวชศาสตรชุมชน สํานักวิชาแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

ผูรับผิดชอบบทความ 

ผศ.นพ.สราวุธ สุขสุผิว

สถานที่ทํางาน  สาขาวิชาอายุรศาสตร(ประสาทวิทยา) สํานักวิชาแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

Email: ssarawut@sut.ac.th

ผู ป วยหญิงไทยคู   อายุ 32 ป อาชีพ
พนกังาน ภมูลิาํเนา อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 
สิทธิการรักษา ประกันสังคม

อาการสําคัญ

 อาการสับสนมากขึ้น 3 วัน กอนมาโรงพยาบาล

ประวัติเจ็บปวยปจจุบัน

 3 สัปดาหกอนมาโรงพยาบาล ญาติเริ่มสังเกตวาผู

ปวยมคีวามผดิปกตโิดยนัง่พดูอยูคนเดยีว บางครัง้มเีรือ่ง

ราว บางครั้งไมมีเรื่องราว รวมกับมีอาการสับสน ญาติ

ถามวันและเวลาแลวตอบไมได หงุดหงิดงายกวาปกติ 

กลางคืนลุกขึ้นมาเดินบอย ยังคงรับประทานอาหารได

ตามปกติ แตตองจัดหาใหเพราะไมรูเวลามื้ออาหาร ไม

บนปวดศีรษะ มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลไดรับ

ยาจิตเวชไปรับประทานที่บาน

 10 วันกอนมาโรงพยาบาล อาการสับสนเปนมาก

ขึน้ รวมกบัมไีขตํา่ๆ พดูเรือ่งเกีย่วกบัไสยศาสตร บางครัง้

มีการเปลงเสียงหาวแบบผูชาย จําชื่อสามี มารดาและ

บตุรทีอ่ยูบานเดยีวกนัไมได สญูเสยีการทาํกจิวตัรประจาํ

วันดวยตนเอง บางครั้งกรีดรองโดยไมมีเหตุผล ญาติพา

มาที่โรงพยาบาลไดยาลดไขและปรับยาจิตเวชเล็กนอย  

3 วันกอนมาโรงพยาบาล มีอาการผุดลุกผุดนั่ง สับสน

กลางวันกลางคืน จะเดินออกจากบานโดยไมทราบ

เหตผุล สงเสยีงกรดีรองโวยวาย อาการสบัสนเปนมากขึน้ 

ญาตินําสงแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาล

ประวัติอดีต

 - ปฏเิสธการไดรบัอบุตัเิหตทุีม่กีารกระทบกระเทอืน

บริเวณสมอง 

 - ปฏเิสธโรคประจาํตวั ปฏเิสธแพยา ปฏเิสธการใช

ยาคุมกําเนิด/ยาตม/ยาหมอ/ยาลูกกลอน

ประวัติครอบครัว

 - ปฏิเสธโรคประจําตัวของญาติพี่นอง 



Vol.32 • NO.4 • 2016 Thai  • Journal • of • Neurology 45

 - มีบุตร 2 คน ผูปวยอาศัยอยูกับสามีและมารดา

ในบานหลังเดียวกัน

ผลการตรวจรางกายแรกรับ

General appearance: A Thai middle aged woman, 

agitation and non-cooperative

Vital signs: BT 38 C, PR115 bpm, RR 25 bpm, 

BP 135/85 mmHg

HEENT: pink conjuctivae, anicteric sclerae, 

no lymphadenopathy

Heart: normal S
1
S

2
, no murmur

Lungs: trachea was in midline, normal breath sound, 

no adventitious sound

Abdomen: normal contour, soft, not tender, 

no hepatosplenomegaly

Extremities: no petechiae, no pitting edema

Neurological examination: alert, no orientation to 

time, place and person

Cranial nerves: 

- CN I, V, VII, VIII, XI, XII: non-cooperative

- CN II: pupils 2 mm reactive to light both eye, 

no papilledema

- CN III, IV, VI: could pass midline in horizontal and 

vertical direction

- CN IX, X: positive of gag reflex 

Motor: no muscle atrophy, no fasciculation, normal 

muscle tone, motor power grade IV at least 

both sides

Sensory: non-cooperative

DTR: 2+ all

Cerebellar signs: no spontaneous nystagmus, 

other non-cooperative

Babinski sign: dorsiflexion both sides

Clonus: negative both sides

Speech examination: fluent but disorientation

Vestibulo-ocular reflex: intact

Stiff neck: negative

สรุปปญหา 

 1. Acute progressive confusion

 2. Psychotic features

 3. Low grade fever

วิเคราะหปญหาผูปวย

 ผู ป วยหญิงอายุ 32 ป มาดวยอาการสับสน

เฉียบพลันมากขึ้นมา 3 วัน รวมกับมีลักษณะอาการทาง

จิตชนิด psychosis, emotional change, sleep disor-

der, memory impairment รวมกับมีไขตํ่าๆ เขาไดกับ 

viral prodome แตไมมี organ specific symptoms ที่

ชัดเจน รอยโรคทางระบบประสาทที่คิดถึงอยูที่ระบบ

ประสาทสวนกลางทีบ่รเิวณสมองเนือ่งจากมอีาการทีผ่ดิ

ปกติของ cortical functions เปนหลัก รอยโรคนาจะอยู

ที่บริเวณ supratentorial เนื่องจากไมมีประวัติเห็นภาพ

ซอน เดินเซ กลืนสําลัก เปนตน ตําแหนงของรอยโรคที่

คิดถึงอยูที่บริเวณ temporal lobe ที่เกี่ยวของกับ limbic 

system มากที่สุด เนื่องจากมีลักษณะของ psychiatric 

features ที่เขา ได สวนสาเหตุอื่นที่อาจเปนไปได ไดแก 

extracranial causes เชน septicemia, drug หรอื toxic-

induced, metabolic disturbance ตางๆ ทีอ่าจสงผลตอ

การเปลี่ยนแปลงการรับรู สติของผูปวย ผลการตรวจ

รางกายพบมีไขตํ่าๆ รวมกับการสูญเสีย contents of 

consciousness โดยตรวจไมพบ long tract signs, 

meningeal sign รวมดวย สาเหตทุีค่ดิถงึไดแก infection 

(limbic encephalitis), inflammation (ADEM), demy-

elinating disease, septicemia และ metabolic 

causes ตามลําดับ

การรักษาระหวางนอนในโรงพยาบาล  

 Admit 3/03/59 ที่หอง ICU ใหการรักษาดวยการ 

septic work up สังเกตอาการและ restrain ผูปวย ให 

empirical antibiotic treatment และยาระงับอาการ 

psychosis ดวยยา haloperidol 
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 4/03/59 มีอาการเกร็งกระตุกทั้งตัว 2 ครั้งๆ ละ 

10-15 วินาที หลังชักนอนหลับ ตื่นมายังมีอาการสับสน 

เอะอะโวยวาย แพทยเวรสง CT brain with contrast ไม

พบลกัษณะ mass หรอื contrast enhancement lesions 

ไดทํา lumbar puncture (LP) พบ OP/CP 15/10 cm 

H
2
O, WBC 10 cell/mm3 (lymphocyte 100%), protein 

และ sugar อยูในเกณฑปกติ ใหการรักษาดวยยา acy-

clovir และยากันชักดวย phenytoin ผูปวยยังมีอาการ

เอะอะโวยวายไดทาํการสงตรวจ MRI brain และสงตรวจ

ทาง autoimmune เพิ่มเติม

 11/03/59 อาการสับสนลดนอยลง ไมมีอาการชัก

เกร็ง สามารถนั่งใหญาติปอนอาหารได ถามตอบยัง

สับสนบางครั้ง ผล septic work up ไมพบความผิดปกติ 

ไดทําการยายออกไปสังเกตอาการที่หอผูปวย

 12/03/59  มีอาการชักเกร็งกระตุกทั้งตัว 2-3 ครั้งๆ 

ละ 20-30 วินาที แพทยยายผูปวยลง ICU ไดทําการใส

ทอชวยหายใจ และทาํการ LP อกีครัง้ พบ OP/CP 18/12 

cm H
2
O, WBC 20 cell/mm3 (lymphocyte 100%), 

protein และ sugar ปกติและสงตรวจ serum และ CSF 

ทางภมูคิุมกนัเพิม่เตมิ สง MRI brain แตผูปวยไมสงบจงึ

ทําไมได สังเกตมีผื่นขึ้นตามตัวมีลักษณะ generalized 

maculopapular rash ขณะนั้นสงสัยแพยา phenytoin 

จึงไดเปลี่ยนยากันชักเปน sodium valproate 

 12-16/03/59 ยังมีอาการสับสนเปนชวงๆ มีอาการ

เคี้ยวปากและใบหนาขยับไปมาเปนชวงๆ คิดถึงภาวะ 

orofacial dyskinesia ชวงระยะนี้มีภาวะ hypersecre-

tion (content จาก suction ประมาณ 1000-1200 ml/

day) sinus tachycardia (HR 100-120/min) ไดทําการ

ตรวจ EEG พบ background ม ีgeneralized slow wave 

activity โดยไมพบลักษณะ epileptiform discharge 

ชัดเจน ระหวางนี้ใหการรักษาดวย antibiotics, sodium 

valproate รวมกบั supportive and symptomatic treat-

ment ดวย valium, haloperidol เปนระยะ

 18/03/59 ผล CSF รายงาน anti-NMDA receptor 

antibody positive ไดทาํการตรวจ screening for gyne-

cologic malignancy และสง CT whole abdomen เพิม่

เติม พิจารณาให IVIg ขนาด 0.4 g/kg/day for 5 day 

จํานวน 2 cycles

 28/03/59 ผูปวยไดรบัการผาตดั removed ovarian 

mass รวมกับ tracheostomy 

 31/03/59 อาการของผูปวยเริม่ดขีึน้ ตืน่มากขึน้ ถาม

ตอบรูเรือ่ง ไมม ีorofacial dyskinesia เรือ่ง hypersecre-

tion ลดลง สัญญาณชีพอยูในเกณฑปกติ feed อาหาร

รับได พิจารณาเริ่มใหยา azathioprine 

 30/4/59 ปรึกษาทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อวางแผน

รวมดแูลผูปวยหลงัจาํหนายจากโรงพยาบาลในเรือ่งการ

ทํากายภาพบําบัด อาหาร การใชยาและการเฝาระวัง

ภาวะแทรกซอน

 02/05/59 ผูปวยมาตดิตามการรกัษาทีแ่ผนกผูปวย

นอก อาการทั่วไปปกติ ไมมีอาการแสดงที่ผิดปกติทาง

ระบบประสาท เชน อาการชัก ปวดศีรษะ ออนแรง ทํา

กิจวัตรประจําวันไดตามปกติ

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่สําคัญ

CSF Cryptococcus Ag (3/03/59): negative

CSF PCR HSV (4/03/59): negative

CSF C/S (3 และ13/03/59): negative

Serum anti-nuclear antibody (ANA): negative, 

Serum melioidosis (02/03/59): negative

CSF (15/03/59, IFA): JE Ab (IgG) 1:8, JE Ab (IgM) 

negative

CSF paraneoplast ic screening (17/03/59, 

No 59-01109 สถาบันประสาทวิทยา): anti-NMDA 

receptor antibody positive

Serum CA-125 (22/03/59): 53.20 (0-35) U/mL, 

CA 19-9: 13.38 (0-27) U/mL  

ผลตรวจทางรังสีวินิจฉัย

 MRI brain (4/03/59): About 1.2x1.5 cm focal 

ill-defined slightly T2 hyperintense lesion involving 

left cerebellar folia with no definite enhancement or 

restrict diffusion. 

 CT whole abdomen (21/03/59): A 4.2 X 5.1 X 

5.4 cm well-defined complex cystic mass containing 



Vol.32 • NO.4 • 2016 Thai  • Journal • of • Neurology 47

focal fat and a small calcification at superior aspect, 

and a 1.4 X 1.8 cm internal mural nodule in left 

adnexa.

ผลการตรวจพยาธิวิทยา

 Ovary, left, Oophorectomy (30/03/59, 

SUR3603566): an ovarian cyst wall consisting 

epidermal derivatives tissues including hair, 

sebaceous gland and squamous epithelium. Mature 

cystic teratoma was diagnosed.

 การวินิจฉัยขั้นสุดทาย: Anti-NMDA receptor 

encephalitis due to mature teratoma of the left 

ovary

วิจารณ

ผูปวยรายนีไ้ดรบัการวนิจิฉยั anti-NMDA receptor 

encephalitis due to mature teratoma of the left 

ovary ไดรับการรักษาดวย immunoglobulin ทางหลอด

เลอืดรวมกบัรบัการผาตดัเนือ้งอกรงัไขตัง้แตในระยะแรก

ทีว่นิจิฉยั หลงัจาํหนายออกจากโรงพยาบาล อาการคอยๆ 

ดีขึ้นตามลําดับ จนสามารถทํากิจวัตรประจําวันไดตาม

ปกติ จากการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาเกี่ยวกับ 

anti-NMDA receptor encephalitis พบวาผูปวยรายนีม้ี

หลายปจจัยที่มีสวนคลายคลึงกับกรณีศึกษาที่มีการ

รายงานมากอน1-6 ไดแก อาการนาํดวย viral symptoms 

อาการแสดงทางระบบประสาทใน limbic system อากา

รอื่นๆ เชน hypersecretion, orofacial dyskinesia, 

autonomic disturbances เปนเพศหญงิ อายนุอย ตรวจ 

CSF พบ Anti-NMDA receptor antibody positive ตรวจ

พบการเพิ่มขึ้นของระดับ CA-125 รวมกับการตรวจพบ 

ovarian mass ซึง่ผลชิน้เนือ้เขาไดกบั mature teratoma 

ผลการรักษาตอบสนองตอการให immunotherapy7-9 

รวมกบัการผาตดัเนือ้งอก แมผลการตรวจ MRI brain จะ

ไมพบลักษณะ abnormal signal intensity ที่บริเวณ 

temporal lobe ก็ตาม

Paraneoplastic limbic encephalitis (PLE)

 PLE เปนกลุมอาการสมองอกัเสบทีม่คีวามสมัพนัธ

กบัการเกดิเนือ้งอกในระบบอืน่ของรางกาย โดยมอีาการ

สําคัญ ไดแก ความบกพรองของความจํา (memory 

impairment) อาการชกั (seizure) และความผดิปกตทิาง

จิต (psychiatric disturbances) มีหลายการศึกษาที่

อธิบายความสัมพันธของการเกิดโรควาเกิดจากการมี

ปฏกิริยิาทางภมูคิุมกนัทีม่ผีลตอ autoantigens ทาํใหเกดิ

แอนตบิอดีท้ีบ่รเิวณเมมเบรนของเซลลประสาท (neural-

specific antibodies) ของสมองที่ตําแหนง hippocam-

pus โดยพบความสัมพันธระหวาง PLE กับเนื้องอกชนิด 

ovarian teratoma10-13

 จากรายงานกรณีศึกษา14  พบวา paraneoplastic 

anti-NMDA receptor encephalit is ที่สัมพันธ 

กบัเนือ้งอกชนดิ ovarian teratoma นัน้ผูปวยจะมอีาการ

และอาการแสดงนํา ประกอบดวย psychiatric symp-

toms, seizures, amnesia, dyskinesia, autonomic 

dysfunction, alteration of consciousness และ ven-

tilatory failure ในเวลาตอมาไดมกีารรายงานภาวะนีอ้อก

มาเปนระยะโดยพบ case series15 ของ anti-NMDA 

receptor encephalitis พบวารอยละ 60 มคีวามสมัพนัธ

กับเนื้องอก ovarian teratoma โดยผูปวยมีอายุเฉลี่ย 23 

ป (5-76 ป) เปนเพศหญงิรอยละ 90 มอีาการนาํกอนการ

เกิดภาวะสมองอักเสบ ไดแก ไขสูง ปวดศีรษะ กลุม

อาการคลายไขหวัด (flu-like symptoms) มีอาการทาง

จิตเวชที่พบเดน ไดแก กลุมอาการ schizophrenia สวน

อาการอื่นๆ เชน anxiety, agitation, bizarre behavior, 

visual or auditory hallucination เปนตน อาการของ

ความผิดปกติของการเคลื่อนไหวนอกอํานาจจิตใจ (in-

voluntary movements) ไดแก orofacial dyskinesia 

(masticatory-like, force jaw opening and closing), 

choreiform movement, dystonia, myoclonus ซึ่งเชื่อ

วาเกิดจาก anti-NMDA receptor ไปลดสัญญาณ input 

ซึ่งเปนชนิด tonic inhibition ของ forebrain corticostri-

atal ทีไ่ปยงั brainstems ทาํใหเกดิรปูแบบการเคลือ่นไหว

ที่ผิดปกติของ limb และ bulbar ขึ้น ความผิดปกติของ
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การเคลือ่นไหวของลกูตา (oculomotor symptoms) เชน 

nystagmus, gaze deviation, oculogyric crisis และ 

skew deviation เปนตน อาการทางระบบประสาท

อัตโนมัติ (autonomic disturbances) ไดแก hypoten-

sion, hypersalivation, hypoventilation จนถึงตองใช

เครื่องชวยหายใจ การตรวจทางนํ้าไขสันหลังพบวารอย

ละ 90 พบมีเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซตเดนและมีระดับ

โปรตีนสูงเพียงเล็กนอย การตรวจคลื่นสะทอนแมเหล็ก

ไฟฟาของสมองนัน้อาจพบไดหลายลกัษณะตัง้แต ไมพบ

ความผิดปกติ พบ hypersignal ใน FLAIR image ที่

บริเวณ medial temporal, hippocampus และอาจพบ

บรเิวณอืน่ๆ เชน ventral pons และ cerebellum เปนตน 

การตรวจคลื่นไฟฟาสมอง (electroencephalogram) 

รอยละ 70 อาจพบลักษณะ slow wave เกิดบริเวณทั่วๆ 

หรอืทีบ่รเิวณ frontotemporal สวนอกีรอยละ 20 อาจพบ

ลกัษณะคลืน่ลมชกั (epileptiform discharge) ใหเหน็ได 

ลกัษณะของเนือ้งอก ovarian teratoma ทีพ่บสมัพนัธกบั

ผูปวยที่มีอายุนอย สวนใหญพบชนิด mature มากกวา 

immature teratoma ซึ่งไดรับการวินิจฉัยไดตั้งแตมี

อาการเจ็บปวยจนถึง 4 ปหลังการดําเนินโรค          

 การรักษามีหลายรายงานที่แสดงประสิทธิผลของ

การรักษาใน anti-NMDA receptor encephalitis ไดแก 

การใหยา high dose corticosteroid, immunoglobulin, 

plasmapheresis การผาตัดเพื่อเอากอนเนื้องอกรังไข

ออกทิ้งในชวงระยะแรกของการดําเนินโรค16,17

 การพยากรณโรค18 ไมแตกตางจากไขสมองอักเสบ

จากเชือ้ไวรสัเรมิ (herpes simplex encephalitis) ซึง่จาก

รายงานผูปวยกลุมใหญพบการฟนตัวของผูปวยมีได

ตั้งแต full recovery (รอยละ 47), mild stable deficit 

(รอยละ 28), severe deficit (รอยละ 18) และเสียชีวิต 

(รอยละ 7)   

สรุป

 ผูปวยที่มาดวยอาการและอาการแสดงทางระบบ 

limbic ควรไดรับการตรวจรางกายทั่วไปและทางระบบ

ประสาทอยางละเอียดเพื่อใหสามารถวางตําแหนงของ

รอยโรคและพิจารณาสงตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมตามขอบง

ชี้ไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะนําไปสูการวินิจฉัยและการ

รกัษาอยางถกูตองและทนัทวงทอีนัจะเปนการลดการเกดิ

อัตราการเสียชีวิตหรือภาวะทุพลภาพจาก neurological 

deficit ใหไดมากที่สุด

เอกสารอางอิง 
1. McKeon A. Paraneoplastic and other autoimmune dis-

orders of the central nervous system. The Neurohospital-

ist 2012;3:53-64.

2. Dalmau J, Lancaster E, Martinez-Hernandez E, Rosenfeld 

MR and Balice-Gordon R. Clinical experience and labo-

ratory investigations in patients with anti-NMDAR en-

cephalitis. Lancet Neurol 2011;10:63-74.

3. Lancaster E, Lai M, Peng X, et al. Antibodies to the 

GABA(B) receptor in limbic encephalitis with seizures: 

case series and characterization of the antigen. Lancet 

Neurol 2010;9:67-76.

4. Quek AM, Britton JW, McKeon A, et al. Autoimmune 

epilepsy: clinical characteristics and response to im-

munotherapy. Arch Neurol 2012;69:582-93.

5. Granerod J, Ambrose HE, Davies NW, et al. Causes of 

encephalitis and differences in their clinical presenta-

tions in England: a multicenter, population-based pro-

spective study. Lancet Infect Dis 2010;10:835-44.

6. Graus F, Delattre JY, Antoine JC, et al. Recommended 

diagnostic criteria for paraneoplastic neurological syn-

dromes. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004;75:1135-

40.

7. Ances BM, Vitaliani R, Taylor RA, et al. Treatment-re-

sponsive limbic encephalitis identified by neuropil anti-

bodies: MRI and PET correlates. Brain 2005;128:1764-

77.

8. Vernio S, O’Neill BP, Marks RS, O’Fallon JR and Kimmel 

DW. Immunomodulatory treatment trial for paraneoplas-

tic neurological disorders. Neu Oncol 2004;6:55-62.

9. Taylor RB, Mason W, Kong K and Wennberg R. Revers-

ible paraneoplastic encephalomyelitis associated with a 

benign ovarian teratoma. Can J Neurol Sci 1999;26:317-

20.

10. Lancaster E, Martinez-Hernandez E and Dalmau J. En-

cephalitis and antibodies to synaptic and neuronal cell 

surface proteins. Neurology 2011;77:179-89.

11. Hughes EG, Peng X, Gleichman AJ, et al. Cellular and 

synaptic mechanisms of anti-NMDA receptor encepha-



Vol.32 • NO.4 • 2016 Thai  • Journal • of • Neurology 49

litis. J Neurosci 2010;30:5866-75.

12. Graus F, Saiz A and Dalmau J. Antibodies and neuronal 

autoimmune disorders of the CNS. J Neurol 2010;257:509-

17.

13. Nayer D, Myant N and Sindic CJ. A subacute behavioral 

disorder in a female adolescent: autoimmune anti-N-

methyl-D-aspartate receptor encephalitis associated with 

ovarian teratoma. Biological Psychiatry 2009;66:13-4.

14. Dalmau  J, Tuzun E, Wu HY, et al. Paraneoplastic  anti-

N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis associated 

with ovarian teratoma. Ann Neurol 2007;61:25-36.

15. Dalmau J, Gleichman AJ, Hughes EG, et al. Anti-NMDA-

receptor encephalitis: case series and analysis of the 

effects of antibodies. Lancet Neurol 2008;7:1091-98.

16. Flanagan EP, McKeon A, Lennon VA, et al. Autoimmune 

dementia: clinical course and predictors of immuno-

therapy response. Mayo Clin Proc 2010;85:881-97.

17.  Seki M, Suzuki S, Iizuka T, et al. Neurological response 

to early removal of ovarian teratoma in anti-NMDAR 

encephalitis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008;79:324-

6.

18. Shimazaki H, Ando Y, Nakano I, Dalmau J. Reversible 

limbic encephalitis with antibodies against the mem-

branes of neurons of the hippocampus. J Neurol Neuro-

surg Psychiatry 2007; 78:324-5.



วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย Vol.32 • NO.4 • 201650

A Case of Moyamoya 
Disease Presented with 

Localized-related Seizure 
Disorders

จ�รายุทธ  ชูสุทธ�์ม, 
ศุภารัตน  ชัยสุร�ยจ�นดา, 

พรชัย  สถิรปญญา

นพ. จิรายุทธ  ชูสุทธิ์ม, พญ. ศุภารัตน  ชัยสุริยจินดา, 

นพ. พรชัย  สถิรปญญา

สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ. สงฃลา 90000

ผูรับผิดชอบบทความ

รศ.นพ. พรชัย  สถิรปญญา

สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ. สงฃลา 90000

*หมายเหตุ นําเสนอในการประชุมวิชาการ interhospital conference 

ประจําเดือน ก.ค. 2559

บทคัดยอ 

 ผูปวยหญิงอายุ 19 ป มาดวยอาการสูญเสยีการรับ

รูเปนชวงๆ  ออนแรงแขนขวาและอัมพาตใบหนาซีกซาย 

ตรวจรางกายทางระบบประสาทไมพบความผดิปกต ิหลงั

ตรวจคลื่นไฟฟาสมองพบลักษณะสัมพันธกับอาการชัก 

ผลการตรวจภาพถายสนามแมเหล็กหลอดเลือดสมอง

และรังสีวิทยาของหลอดเลือดสมอง พบลักษณะของ

หลอดเลือดคารโรติดตําแหนงเหนือคลัยนอยดตีบตันทั้ง

สองขางและมกีารขยายตวัและเพิม่จาํนวนของหลดเลอืด

ฝอย เพื่อนําสงเลือดผานจุดที่ตีบตัน ซึ่งเปนลักษณะของ 

Moyamoya  disease ทางประสาทรงัสวีทิยา ทัง้นี ้โดยที่

อาการชักไมใชอาการนําที่พบไดบอยในโรคนี้ 

บทนํา

 โรค Moyamoya (Moyamoya disease) เปนโรค

หลอดเลือดแดงของสมองที่มีการดําเนินโรคอยางชาๆ 

โดยมีลักษณะเดน คือ มีการอุดตันหรือตีบแคบลงของ

หลอดเลือดแดงบริเวณรอบๆ circle of Willis รวมกับพบ

การขยายตวัและเพิม่ปรมิาณขึน้ของหลอดเลอืดแดงฝอย

ที่เปนชองทางใหเลือดออมผานจุดที่อุดตันไปยังสมอง 

(collateral vessels) ในบริเวณใกลเคียงกับตําแหนงที่

อดุตนั โรค Moyamoya ถกูบรรยายขึน้ครัง้แรกในประเทศ

ญี่ปุนเมื่อป ค.ศ.1963 โดยมีความหมายถึง กลุมหมอก 

หรือ ควันที่ลอยอยูในอากาศ (puff of smoke)  เทียบได

กับกลุมของ collateral vessels ที่กลาวมาเมื่อดูจาก

ภาพถายรังสีของหลอดเลือดสมอง (cerebral angi-

ogram)1 สําหรับสาเหตุของโรค Moyamoya ยังไมพบ

สาเหตุที่ชัดเจน แตจากการศึกษาของประชากรใน

ประเทศญีปุ่นและแถบเอเชยี พบวานาจะมคีวามสมัพนัธ

กับพันธุกรรมของยีน RNF213 ซึ่งตั้งอยูบนโครโมโซม 

17q25.32 ผูปวยสวนใหญมักจะมาดวยอาการของโรค

หลอดเลือดสมองขาดเลือดหรือหลอดเลือดสมองแตก มี

เพียงสวนนอยมากที่จะมาดวยอาการชัก3
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รายงานผูปวย

 ผู ป วยหญิงไทยโสด อายุ 19 ป ถนัดมือขวา 

นักศึกษา ภูมิลําเนาสงขลา

 อาการสําคัญ: ไมพูดชั่วขณะ 1 วันกอนมา รพ.

 ประวตัปิจจบุนั : 3 สปัดาหกอนมารพ. ขณะกาํลงั

เดินอยูในตลาด มีอาการหนามืดเหมือนจะเปนลมแตไม

หมดสต ิผูปวยสะดดุลมลง แกวนํา้ตกลงบนพืน้ เอือ้มขวา

มือไปจะหยิบแกวนํ้า แตหยิบไมไดเนื่องจากไมมีแรง  

อาการหายเองภายใน 5 นาท ีหลงัจากนัน้ผูปวยมอีาการ

สับสนงุนงงประมาณ 10 นาทีจึงกลับมาเปนปกติทันที

 2 สัปดาหกอนมา รพ. ขณะรับประทานอาหารรูสึก

มือขวาสั่น ตักขาวขาวหกจากทัพพีเล็กนอย ผูปวยรูสึก

เพลีย หลังจากไปนอนพัก 5 นาที กลับมารับประทาน

อาหารตอมารดาสังเกตวามุมปากดานซายตก นํ้าลาย

ไหลออกมา มารดาเรียกแตไมตอบคําถาม ผูปวยรูสึก

ตัวดี ไมมีเกร็งกระตุก อาการเหมอนิ่งนี้เปนอยู 1 นาที 

หลังจากนั้นหายไป ตามดวยมึนงงเล็กนอย         

 1 สปัดาหกอนมา รพ. มอีาการเวยีน ศรีษะบานหมนุ 

บอกวาสิ่งแวดลอมหมุนรอบตัวขณะอยูในลิฟต อาการ

เปนอยูไมถงึ 1 นาที หลังจากนัน้เดนิออกจากลฟิต เพื่อน

ถามวาจะไปไหน ผูปวยนิง่เฉยไมพดู แตรูตวัด ีเหตกุารณ

เกิดขึ้นทั้งหมดไมเกิน 1-2 นาที หลังจากนั้นรูสึกเพลีย 

มึนงงเล็กนอยเชนเดิม

 1 วนักอนมา รพ. ขณะนัง่ดทูวี ีมารดาสงัเกตวาปาก

ซายเบี้ยว นํ้าลายไหล ไมเกร็งกระตุก ไมมีปสสาวะ

อุจจาระราด ผูปวยบอกวาตอนนั้นยังไดยินเสียงมารดา

ถาม พยายามจะตอบแตพดูไมออกเปนอยู 1 นาท ีผูปวย

รูสึกตัวตลอดเวลาและไมมีแขนขาออนแรง 

ประวัติอดีต

 - ประวตัอิบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต ไมสลบเมือ่ 5 ปกอน

 - ปฏิเสธประวัติแพยาแพอาหาร

 - ปฏิเสธดื่มสุรา และสูบบุหรี่

ตรวจรางกายตามระบบทั่วไป

A young Thai woman, no pallor, no icterus

Good consciousness and co-operative.

ผลการตรวจรางกายตามระบบตางๆ อยูในเกณฑปกติ

ตรวจรางกายทางระบบประสาท

Consciousness: normal both level and content 

Cranial nerves

 -CN I-XII:: intact

Motor system: normal muscle tone, no atrophy

Motor power: grade V all

Sensory system: normal pinprick  

 sensation, proprioception, and vibration

Deep tendon reflexes: 2+ all extremities 

Babinski’s signs: plantar response both sides    

Clonus: absent                    

Cerebellar sign: no truncal ataxia, normal  

 Tandem gait, no nystagmus, and intact finger 

 to nose test both sides. 

Meningeal signs: no stiffness of neck

Cognitive functions: intact

 ระหวางรบัไวใน รพ. ผูปวยเกดิอาการกระตกุทีแ่ขน

ซายซํ้าๆ ครั้งละประมาณ 5 นาที วันละหลายครั้ง ตาม

ดวยอาการนิ่งเงียบไมโตตอบประมาณ 10 นาที

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

ผลการตรวจเลือดพื้นฐานทั้งหมดอยูในเกณฑปกติ

CT brain: ปกหลัง

รูป 1 ภาพ CT scan brain แสดง hypodensity at left subcortical frontal area 
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MRI brain: ปกหลัง

รูป 2 ภาพ MRI FLAIR แสดง . Hyperintensity lesion at anterior lentiform 
nuclei and centrum semiovale both sides MRA brain: 

รูป 3 ภาพ MRA แสดง: stenosis at both supraclinoid of carotid arteries  
with increased meningeal collateral flow   (Ivy sign)

ผลการตรวจ EEG พบ intermittent bilateral frontal 

slow waves predominately on the right side.

                 Right                                           Left
รูป 4 ภาพ cerebral angiography แสดง 1).Total occlusion of the right su-
praclinoid segment and nearly   total occlusion of the right carotid ter-
mination and  right A1 segment. 2).Total occlusion of the proximal left 
supraclinoid  segment with   basal collaterals, slowly inadequately filling 
the left M2 and its branches.. The study revealed Moymoya vessels bi-
laterally (Suzuki Grading System Grade III) (ตาราง 1)4 

ตาราง 1 Suzuki Grading System สําหรับโรค 

moyamoya

 ผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปน seizure disorder 

รวมกบั transient ischemic attack (TIA) อนัสบืเนือ่งมา

จาก Moyamoya disease และไดรับการรักษาเบื้องตน

ดวย phenytoin 300 มก./วัน และสงตอไปยังแผนก

ศัลยกรรมประสาทเพื่อรอรับการผาตัด extracranial-

intracranial (EC-IC) bypass surgery ระหวางที่ไดรับ

การรักษาที่กลาวมานี้ และรอผาตัด 4 เดือน ไมปรากฏ

อาการแสดงอีก

อภิปราย

 ผูปวยหญิง อายุ 19 ป ขอมูลการเจ็บปวยที่สําคัญ

ไดแก paroxysmal  loss of awareness, transient right 

upper limbs weakness with aphasia and left 

facial palsy จากลักษณะอาการเขาไดกับกลุมอาการ 

paroxysmal neurological disorder เชน TIA seizure 

disorders หรอื syncope ซึง่มคีวามนาสนใจอกีประการ 

คือการที่เปน bilateral localization-related disorders

      ตําแหนงพยาธิสภาพที่เปนไปได คือ right frontal 

lobe and corticobulbar tract (fronto-subcortical) 

area อธิบายอาการมุมปากซายตก สวน left fronto-

subcortical area จะอธิบายอาการ aphasia และแขน

ขวาออนแรงชั่วขณะ  

 อาการแบบชั่วคราวและกลับมาเปนปกติไดใน

ผูปวยรายนี้นาจะเกิดจาก

 1. สมองบรเิวณนัน้ๆ มกีารขาดเลอืดชัว่คราว (TIA) 

ซึง่ในผูปวยรายนีม้ ีstenosis of supraclinoid segments 

ของ middle cerebral arteries ทั้งสองขาง แมจะมี 
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collateral vessels แลวก็ตามแตยังสงเลือดไปเลี้ยง

สมองไมพอเปนครั้งคราว โดยเฉพาะในขางซายตามที่ 

cerebral angiogram ตรวจพบ จึงทําใหผูปวยมีอาการ

แสดงความผิดปกติของสมองซีกซาย อันไดแก แขนขวา

ออนแรง และ aphasia ในทํานองเดียวกันสมองซีกขวา

ก็มีความผิดปกติแบบเดียวกัน จึงใหมีอากามุมปากซาย

ตกเปนพักๆ ดังที่กลาวมาแลว 

 2. ภาวะชักอาจจะเปนไปไดเชนกัน จากลักษณะ

อาการผูปวยที่มีอาการซํ้าๆ ในรูปแบบเดียวกัน (stere-

otype) คือ  paroxysmal transient loss of awareness 

ตามดวยอาการสบัสนอกีชวงหนึง่  ทาํใหคดิวาเปนอาการ

ชักได แตก็อาจมีขอคานของอาการชัก เนื่องจากผูปวย

รายนี้มีอาการในลักษณะเปน negative phenomena 

เปนสวนใหญ นอกจากนี้ อาการ transient loss of 

awareness สามารถเกิดจากการที่สมองสองขางขาด

เลือดไปเลี้ยงชั่วขณะพรอมๆ กันหรือในเวลาไลเลี่ยกัน

จากการที่มีความผิดปกติของ supraclinoid segment 

middle cerebral arteries ทั้งสองขาง 

 3. เปนจากทั้งสองสภาวะรวมกัน แตมีอาการชัก

เปนอาการนาํผูปวยมาจากการทีอ่าการเปน stereotype 

ของการเสียการรับรูชั่วขณะและมีอาการเพลียงุนงงหลัง

เกดิอาการ (post–ictal  symptoms) รวมกบั EEG แสดง 

intermittent frontal slow waves ซึง่เดนชดัในซกีขวา แม

จะไมมีลักษณะ epileptic discharge ชัดเจน ก็อาจจะ

เปน interictal abnormal brain activities ที่สัมพันธกับ

ลมชักได และระหวางรับไวใน รพ. ผูปวยเกิดอาการ

กระตกุทีแ่ขนซายซํา้ๆ ใหเหน็ ซึง่ผูปวยรายนีต้อบสนองดี

ตอการรักษาดวย phenytoin โดยที่ไมไดแสดงอาการ

เหลานี้อีกเลยในระหวางที่รอร ับการรักษาดวย EC-IC 

bypass surgery

 ผูปวย Moyamoya disease สวนใหญจะมาพบ

แพทยดวยอาการสมองขาดเลือด (ischemic stroke) 

หรือเปนลักษณะของ TIA  ดังที่แสดงไวในตารา 4  ซึ่งจะ

พบวามีจํานวนนอยมากที่ผูปวยจะมาดวยอาการชัก

ตารางที่ 2 แสดงอาการที่นําผูปวย moyamoya มาพบ

แพทย 4

สรุป 

 ผูเขียนไดนําเสนผูปวย Moyamoya disease ที่มี

อาการชักเปนอาการเดนเรวมกับอาการของ TIA ซึ่ง

อาการชักเปนอาการนําที่พบไดไมบอย
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เริ่มมีอาการผิดปกติทางระบบประสาท และการรักษาที่

เป นมาตรฐานระดับนานาชาติ คือ การรักษาโดย

อายุรแพทยระบบประสาท (neurologist) ซึงในปจจุบัน

นั้นการกระจายตัวของอายุรแพทยระบบประสาทยังไม

ครบทุกจังหวัด ดวยเหตุนี้ทําใหคนไทยสวนหนึ่งที่อยูใน

พื้นที่ที่ไมมีอายุรแพทยระบบประสาทไมมีโอกาสไดรับ

การรักษาดวยวิธีดังกลาว โดยฌพาะในภาคอีสาน จึงได

มีแนวคิดการพัฒนาเครือขายระบบบริการโรคหลอด

เลือดสมอง โดยการเพิ่มศักยภาพของอายุรแพทยและ

แพทยเวชศาสตรฉุกเฉินใหมีความสามารถในการรักษา

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดเบื้องตน และสามารถ

ใหการรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือดไดดวย ภายใตการ

ใหคําปรึกษาของแพทยผูเชี่ยวชาญ สงผลใหภาคอีสาน

เปนภาคแรกของประเทศไทยทีท่กุจงัหวดัสามารถใหการ

รักษาโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดดวยการใหยา

ละลายลิ่มเลือด โดยอัตราการไดรับยาละลายลิ่มเลือด

ของผูปวยโรคอมัพาตสมองขาดเลอืดในภาคอสีานสงูกวา

อัตราการไดรับยาละลายลิ่มเลือดของประเทศไทย คือ 

รอยละ 5.8 และ 4.5 ตามลําดับ โดยผลการรักษาไมวา

จะเปนผูปวยมีอาการดีขึ้น และการเกิดเลือดออกในเนื้อ

สมองไมมีความแตกตางกัน อยางไรก็ตามยังมีขอสงสัย

วาการพัฒนาระบบบริการรักษาโรคอัมพาตชนิดสมอง

ขาดเลือดโดยการใหอายุรแพทยหรือแพทยเวชศาสตร

ฉุกเฉินเปนผูใหการรักษาภายใตการใหคําปรึกษาของ

อายุรแพทยประสาทวิทยานั้นเหมาะสมหรือไม เปนการ

ละเมิดสิทธิผูปวยหรือไมที่ไมมีการสงตัวไปใหแพทยผู

เชี่ยวชาญโดยตรงเปนผูใหการรักษา ลองคิดวิเคราะห

และไตรตรองอยางรอบครอบ ผมจะไมสรุปวาเหมาะสม

หรือไมเหมาะสม
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 กอนอื่นเราตองทําความเขาใจวาการรักษาโรค

อัมพาตหลอดเลือดสมองที่ดีที่สุด คือ การที่ผูปวยไดเขา

สูระบบการรักษาอยางรวดเร็วที่สุด เรียกวา stroke fast 

track ซึง่จะมรีะบบบรหิารจดัการใหผูปวยไดรบัการรกัษา

ที่เปนไปตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งใน

ตางประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลวจะระบุการ

ใหการรักษาโดยอายุรแพทยระบบประสาทหรือแพทย

เฉพาะทางดานโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะ ซึ่งก็

เข าใจได ง ายว าเป นการรักษาที่ดี โดยแพทย ที่มี

ประสบการณและความรูความสามารถโดยตรง แตการ

รกัษานีก้ม็ขีอจาํกดัคอืตองรกัษาใหเรว็ทีส่ดุ ยิง่ไดรบัการ

รักษาที่เร็วที่สุด ผลการรักษาก็ไดผลดีที่สุด มีภาวะ

แทรกซอนเกิดขึ้นตํ่า ดังนั้นในแตละเขตพื้นที่บริการก็จะ

ตองวางแผนในการสรางระบบการสงตอทีม่ปีระสทิธภิาพ 

เพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาอยางรวดเร็วและทันเวลาที่

มีอยูอยางจํากัด เพียง 270 นาทีเทานั้น 

 แลวประเทศไทยทําไดหรือไม เมื่อในภูมิภาคที่ไม

รวมกรุงเทพและปริมณฑลนั้นมีอายุรแพทยระบบ

ประสาทเพยีง 100 คนทีป่ฏบิตังิานใน 73 จงัหวดั และใน

บางจงัหวดั (รอยละ 30) ทีไ่มมอีายรุแพทยระบบประสาท 

ถาผูปวยในจงัหวดัเหลานัน้ทีไ่มมแีพทยผูเชีย่วชาญจะสง

ตอผูปวยมารบัการรกัษาในจงัหวดัทีม่แีพทยผูเชีย่วชาญ

ไดทนัเวลาหรอืไม กค็งเปนเรือ่งยากมากทีผู่ปวยจะไดรบั

การสงตอมารักษาทันเวลา ดังนั้นจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่

ในแตละเขตสขุภาพจะตองพฒันาเครอืขายการรกัษาให

ผู ป วยไดรับการรักษาที่ เหมาะสมและเปนไปตาม

มาตรฐานการรักษาใหไดมากที่สุด 

 ดงันัน้การพฒันาศกัยภาพใหอายรุแพทยหรอืแพทย

เวชศาสตรฉกุเฉนิมคีวามสามารถในการรกัษาผูปวยโรค

อมัพาตไดจงึเกดิขึน้  ดวยความมุงหวงัทีต่องการใหผูปวย

ทุกคนไดรับการรักษาที่ดีขึ้นกวาเดิมและมีโอกาสหาย

มากยิง่ขึน้ จงึเริม่การสรางเครอืขายการรกัษาโรคอมัพาต

ชนิดสมองขาดเลือดเพื่อมุงหวังใหผูปวยไดมีโอกาสใน

การรับการรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือด โดยการสราง

ความรู ในโรคอัมพาตตอทีมสหสาขาวิชาชีพ และ

อายุรแพทย ออกแบบระบบการสงตอ การดูแลผูปวย

อยางเปนระบบ การใหคําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ เกิด

ความมั่นใจในการดูแลผูปวย ทั้งแพทยและทีมผูดูแล ผู

ปวยทีไ่ดรบัการรกัษารวมทัง้ครอบครวั แนวทางแบบนีไ้ด

ถกูพฒันาและปรบัปรงุอยางตอเนือ่ง และมกีารขยายไป

ในทุกๆ จังหวัดของภาคอีสาน ของภูมิภาคอื่นๆ ทั่ว

ประเทศไทยโดยความรวมมือของเครือขายและสถาบัน

ประสาทวิทยาแหงประเทศไทยที่ไดมีการพัฒนาระบบ

การควบคมุคณุภาพของแตละสถานบรกิารใหมคีณุภาพ

ที่เปนไปตามมาตรฐานสากล สงผลใหคนไทยที่อยูใน

จงัหวดัไมมอีายรุแพทยระบบประสาทกไ็ดรบัการรกัษาที่

เปมาตรฐานเดียวกัน ไดผลการรักษาที่ดีเชนเดียวกัน 

 เมือ่มกีารพฒันาระบบบรกิารเพือ่ใหผูปวยสามารถ

เขาถงึระบบบรกิารไดมากขึน้ ทางสถาบนัประสาทวทิยา 

กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขไดรวมมือกับเครือ

ขายโรงเรียนแพทยและโรงพยาบาลขนาดใหญในแตละ

เขตพื้นที่บริการ เพื่อใหมีการติดตามและประเมินระบบ

การรักษา ผลการรักษาและผลแทรกซอน เพื่อใหการ

รักษาพยาบาลนั้นเปนไปตามมาตรฐานระดับชาติและ

ระดับสากล โดยมุงหวังใหผูปวยไดรับการรักษาที่เ ปนไป

ตามมาตรฐาน และไดผลดีในการรักษา

 ทานมีความเห็นวาการพัฒนาเครือขายการบริการ

โรคหลอดเลือดสมองนั้นเปนการเพิ่มโอกาสการเขาถึง

การรักษา หรือละเมิดสิทธิผูปวย ก็ขึ้นกับดุลยพินิจของ

ทาน
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สุขภาพด ี เริ่มที่โรงเรียน

สมศักดิ์ เทียมเกา

ผูรับผิดชอบบทความ

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา
1,2,3

1
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน                                                                                          

2
กลุมวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน,

3
กลุมวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 “เด็กวันนี้ คือ ผูใหญในวันหนา” เปนคําพูดที่เราทุก

คนไดยิน และก็เปนจริงตามนั้น เด็กวันนี้ถามีความรูเกี่ยว

กับสุขภาพที่ดี รูจักการปองกันดีกวารักษาหรือซอมแซม 

ในวนัขางหนาเมือ่เดก็เหลานีโ้ตขึน้เปนผูใหญ ผูสงูวยักน็า

จะเปนผูใหญทีส่ขุภาพแขง็แรง โรคทีเ่กดิจากพฤตกิรรมไม

เหมาะสมตางๆ นาจะลดลง ทัศนคติที่ไมถูกตองตอโรค

บางโรคก็นาจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ดวยเหตุนี้ เราลอง

มาดูวา สุขภาพดีเริ่มที่โรงเรียนนั้นเปนอยางไร

ทําไมตองเริ่มที่เด็ก และตั้งแตเด็ก

 ผมเชือ่วาทกุคนคงจาํไดวา ตอนทีเ่ราเดก็นัน้พอแม 

ครูกมักจะสอนใหรูจักดูแลสุขภาพ เวลาเปนไขไมสบาย

กห็ายามาใหเราทาน มไีขกเ็ชด็ตวัลดไข อาเจยีนกใ็หทาน

อาหารออนๆ และอื่นๆ อีกมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิต

ประจําวันของเราทุกคน เมื่อเด็กเห็นสิ่งตางๆ เหลานั้นก็

จะเกิดการเรียนรู และนํามาปฏิบัติเมื่อชวยเหลือตนเอง

ได เมื่อเปนผูใหญขึ้น หรือเมื่อจะใหความชวยเหลือคน

อืน่ๆ โดยอาจไมไดศกึษาวาสิง่ทีเ่หน็พอ แม ครทูาํใหดนูัน้

ถกูหรอืไม เหมาะสมหรอืไม และสิง่ตางๆ เหลานีเ้มือ่เหน็

มาตลอด ก็จะถูกกําหนดใหเราปฏิบัติโดยอัตโนมัติ เชน 

เด็กถูกสอนมาวาเมื่อเห็นคนชักแบบลมบาหมู ก็ตองงัด

ปากเพือ่ปองกนัไมใหกดัลิน้ ตองกดแขน ขาเพือ่ไมใหชกั 

และตองกดปมหนาอก เพื่อชวยใหคนที่มีอาการชักไม

หยุดหายใจ คลายกับการปมหัวใจชวยเหลือคนหมดสติ 

หยดุหายใจ โยทีไ่มเคยรูมากอนวาสิง่ทีผู่ใหญทาํใหด ูหรอื

สอนใหทํานั้นถูกตองหรือไม และถาสิ่งนั้นไมถูกตอง ถึง

มารู ภายหลัง แตเมื่อเห็นเหตุการณแบบนั้นอีก ก็จะ

ใหการชวยเหลือทันทีโดยอัตโนมัติ หรืออาจกลาวไดวา 

ความรูไมสามารถเอาชนะความเคยชิน หรือความเชื่อที่

มีมากอนได

 ดังนั้นการปลูกฝงความคิด ความรู การปฏิบัติหรือ

ทัศนคติใดๆ ที่ถูกตองก็ตองเริ่มตั้งแตวัยเด็ก การสอนให

เด็กรูจักดูแลสุขภาพ รูจักการสงเสริมปองกันโรค การมี

ทัศนคติที่ดีตอคนเจ็บปวยดวยโรคตางๆ การชวยเหลือ

ปฐมพยาบาลทีถ่กูตองเมือ่เหน็ผูปวยทีต่องการความชวย

เหลือ ถาเราเริ่มตั้งแตเด็กๆ ก็ยอมดีกวาการเริ่มสอนใหรู

ตอนเปนผูใหญแลว
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การเริม่ทีเ่ดก็ ตัง้แตเปนเดก็มปีระโยชนอยางไร

 อยางที่กลาวไปแลวขางตนวาทําไมตองเริ่มที่เด็ก 

และตั้งแตเปนเด็ก การเริ่มที่เด็กนั้นมีประโยชนมากกวา

การเริ่มเมื่อเปนผูใหญ เพราะการสอนหรือทําใหเห็นที่

คอยๆ ปลกูฝง คอยๆ เพิม่มากขึน้ เดก็กจ็ะคอยๆ รบัรูการ

ดูแลสุขภาพที่ดี ประโยชนที่เกิดขึ้นนั้น นอกจากเด็กเอง

แลว ครผููสอนทีโ่รงเรยีนกต็องมกีารคนควา เตรยีมตวัเพือ่

ความรูที่ถูกตอง เมื่อครูไดเตรียมตัว อยางนอยตนเองก็มี

ความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวที่ถูกตอง

มากขึ้น และเมื่อเด็กกลับมาที่บาน หรือถากิจกรรมเกี่ยว

กับสุขภาพมีการจัดรูปแบบกิจกรรมใหพอ แมเขามามี

สวนรวม ก็จะเกิดการเรียนรูของทุกคนที่เกี่ยวของ ตั้งแต

คร ูเดก็ และครอบครวั ถารปูแบบมกีารขยายไปยงัชมุชน 

ก็ยิ่งจะเกิดประโยชนในวงกวางมากยิ่งขึ้น

โรคอะไรที่ควรเริ่มกับเด็ก ตั้งแตเด็ก

 จรงิแลวควรเริม่ไดทกุโรค เพยีงแตวาวธิหีรอืรปูแบบ

การใหความรูนั้นเปนรูปแบบไหน ควรเลือกรูปแบบที่

เหมาะสมในแตละโรค แตละวัยเพื่อใหเหมาะสมกับการ

เรียนรูของเด็ก เชน การสอนใหรักความสะอาด การลาง

มือ การอาบนํ้า การแปรงฟน การทานอาหารที่สะอาด 

ถกูสขุลกัษณะ การไมทานของสกุๆ ดบิๆ โทษของการดืม่

สุรา โทษของการสูบบุหรี่ การสงเสริมปองกันใหสุขภาพ

แข็งแรง การปฐมพยาบาลในภาวะที่พบบอย การดูแล

ตนเองใหหางไกลจากอบุตัเิหต ุการรูจกัระบบสขุภาพ การ

ติดตอเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน โทรศัพท 1669 เปนตน

รูปแบบควรเปนอยางไร

 รูปแบบที่เหมาะสมนั้น ก็นาจะขึ้นกับวัยของเด็ก 

ความสนใจและการมีสวนรวมของเด็กวาสามารถทําได

มากนอยเพยีงใด เชน การสอน การสบืคนขอมลู การเลน

เกมส การแสดงละคร การแขงขนัตอบปญหาสขุภาพ การ

วาดรูป การเลาเรื่องสุขภาพ การจัดบอรด รวมทั้งการจัด

นิทรรศการดานสุขภาพ ขึ้นกับความเหมาะสมในแตโรค 

วัย และความพรอมของเด็ก สถานศึกษาดวย

ใครควรมีสวนเกี่ยวของ

 การสอนดานสุขภาพนั้น ควรเริ่มตั้งแตที่บานดวย

เสมอ ดงันัน้ผูเกีย่วของ คอื ทกุคน พอ แม ญาตผิูใหญ ครู 

คนในชุมชน และผูบริหาร เพียงแตวาในแตละกิจกรรม

นัน้ๆ ควรเลอืกรปูแบบ และผูเกีย่วของทีเ่หมาะสม เชน การ

ใหความรูเรือ่ง การชวยเหลอืผูมอีาการชกั กค็วรใหพอ แม

รวมกิจกรรมดวย หรือการใหความรูเรื่องโรคหลอดเลือด

สมอง ก็ควรใหพอ แม ครู ญาติผูใหญ และเจาหนาที่ดาน

สุขภาพรวมกิจกรรมดวย เพื่อใหเกิดประโยชนโดยตรงกับ

กลุมเปาหมาย และความถูกตองของการใหความรู

ทําอยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุด

 กิจกรรมที่ใหความรู กับเด็กนั้นตองเปนสิ่งที่ผู 

ปกครองควรรับรูดวยเสมอ และผูใหความรูที่ถูกตองนั้น 

ถาสามารถใหผูเกี่ยวของโดยตรง หรือเปนผูปกครองที่มี

ความรูในโรคนัน้ๆ มารวมกบัครทูีโ่รงเรยีน ยิง่นาจะกอให

เกิดประโยชนโดยตรง เกิดความคุนเคยและไมเบื่อดวย 

รวมทั้งการมีสวนรวมของผูปกครอง สมาชิกในชุมชน

ทําอยางไรใหยั่งยืน

 การทาํกจิกรรมอยางสมํา่เสมอ ตอเนือ่ง และการให

ผูปกครอง ชุมชนมีสวนรวมในรูปแบบตางๆ การสงเสริม

ใหเด็กมีความคิดริเริ่ม และการใหโอกาสเด็กไดนําเสนอ 

การใหรางวลัหรอืกลาวชืน่ชมผลงานทกุครัง้ทีม่โีอกาสกบั

เด็ก ครอบครัว สมาชิกในชุมชน หนวยงานที่เขารวม ที่

สําคัญตองทําเปนนโยบายของสถานศึกษา ชุมชน และ

ของประเทศก็จะสงผลใหเกิดความยั่งยืนของกิจกรรม

สุขภาพดีเริ่มที่โรงเรียนนั้นดีจริงๆ 
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บทคัดยอ
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Challenges in Holistic Management of Dementia
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Dementia among Patients 
with Ischemic Stroke in 
Maharaj Nakorn Chiang 

Mai Hospital: Prevalence 
and Its Associating 

Factors

Phadungtham Thiengburanathum,
Kanokwan Watcharasaksilp

Objective: To study the prevalence of demen-

tia in patients with ischemic stroke who followed up 

at either the internal medicine or the neurology 

outpatient clinic, along with to study its associating

factors.

Materials and Methods: The retrospective 

cross sectional cohort study was conducted in 98

patients with ischemic stroke. The Mini-mental sta-

tus examination: Thai version (MMSE – Thai 2002)

and Montreal cognitive assessment (MoCA) were 

used to diagnose cognitive disorders.

Results: In 98 subjects, the prevalence of 

vascular dementia was 30.61%. Univariate logistic 

regression were applied, age and hypertension 

increased the occurrence of dementia by 1.06 

(p = <.01) and 3.55 (p = .03) times, respectively. 

Multivariate logistic regression was deployed, 

although hypertension still increased the occur-

rence of dementia by 2.67 times, it was no longer

statistically significant (p = .12).

 Conclusion: The prevalence of dementia in the 

internal medicine and the neurology outpatient clin-

ics was about one-third. Hypertension is the treat-

able risk factors of dementia. Optimal blood pres-

sure control might have benefit in slow down the 

cognitive decline. In addition, cognitive screening

tools should be developed for high risk population 

in order to detect cognitive impairment at the early

stage.
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การศึกษาผลของการฝ ก
อบรมผูดูแลผูปวยสมองเสื่อม
ต อผลกระทบจากการดูแล

ผูปวยสมองเสื่อม

สุภัทรา จันทรคํา, ว�รศักดิ์ เมืองไพศาล, 
ดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ

วตัถปุระสงค เพือ่การศกึษาผลของการฝกอบรมผู

ดูแลผูปวยสมองเสื่อมตอผลกระทบจากการดูแลผูปวย

สมองเสื่อม

วิธีการ และเครื่องมือ เปนการวิจัย cross-sec-

tional study ในผูดูแลผูปวยสมองเสื่อม ที่เขารวมใน

โครงการอบรมผูดูแลผูปวยสมองเสื่อม 1 วัน โดยการทํา

ประเมิน กอนการอบรม (pre-test) ในวันอบรม และหลัง

การอบรม (post-test) 3 เดอืน โดยผูวจิยัสงแบบสอบถาม

ไปใหผูที่เคยเขารับการอบรมตอบ แลวสงไปรษณียตอบ

กลบัมา โดยเกบ็ขอมลูโดยใชแบบสอบถาม ประกอบดวย

ขอมลูทัว่ไปทางชวีสงัคมของผูดแูลผูปวยสมองเสือ่มและ

ผูปวย และแบบประเมินภาระในการดูแลของผูดูแล

ผูปวยเรื้อรัง (Zarit  burden interview) ฉบับภาษาไทย 

 ผลการวิจัย ผูดูแลผูปวยสมองเสื่อมจํานวน 122 

คน อายุเฉลี่ย 55.6 ± 11.9 ป เปนเพศหญิงรอยละ 88  

สถานภาพโสดรอยละ 52.5 เปนบุตรของผูปวยรอยละ 

70.5 ระยะเวลาการดูแลผูปวยสมองเสื่อมเฉลี่ย 12.1 

ชัว่โมง/วนั อายขุองผูปวยสมองเสือ่มทีด่แูลเฉลีย่ 79.5 ป 

ระยะเวลาที่ผูปวยเกิดอาการสมองเสื่อม 2.9 ± 2.4 ป 

ปญหาที่สงผลกระทบตอผูดูแล 5 ลําดับแรก ไดแก ถาม

คาํถามๆ  ไมนอนตอนกลางคนื ทาํกจิวตัรประจาํวนัไมได 

จําอะไรไมได หงุดหงิดกระวนกระวาย ตามลําดับ หลัง

การอบรมคะแนน Zarit  burden interview โดยรวมคงที่ 

เมือ่วเิคราะหรายขอพบวาคะแนนในขอ “ทานรูสกึวาทาน

ไมสามารถมสีงัคมไดตามปกต ิเนือ่งจากการดแูลผูปวย” 

และ “ทานรูสึกวาทานควรจะไดรับการดูแลจากญาติคน

อื่น”  ดีขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

 สรุปผลการวิจัย  ผลของการจัดกิจกรรมฝกอบรม

ผูดูแลผูปวยสมองเสื่อม 1 วัน ชวยทําใหผูดูแลสามารถ

เขาสังคมไดมากขึ้น และความรูสึกตองพึ่งพิงผูอื่นลดลง  

อยางไรก็ตาม หากจัดกิจกรรมตอเนื่อง และใชเวลาใน

การดําเนินกิจกรรมมากกวานี้ อาจไดผลที่ดีขึ้น ดังนั้น

หนวยงานตางๆ ควรจดัใหมกีารใหความรู  และฝกทกัษะ

การดูแล เพื่อชวยใหผูดูแลสามารถจัดการกับปญหา

พฤติกรรมและอารมณ และชวยลดภาระจากการดูแล

ของผูดูแลผูปวยสมองเสื่อมลง
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Stigma in Family 
Caregivers of Persons 

with Dementia

Pitiporn Siritipakorn, 
Weerasak Muangpaisan 

 Aim: To explore family stigma in caregivers of 
persons with dementia (PWD) in Thailand.

Method: A cross-sectional study was conducted 
with 193 caregivers of PWD at the geriatric clinic, Siriraj 
Hospital.  Data were collected using the questionnaire 
for demographic characteristics of caregivers of PWD 
and the Family Stigma in Alzheimer’s Disease Scale 
(FS-ADS) in three dimensions: caregivers’ stigma, 
layperson’s stigma, and structural stigma. Statistical 
analyses included percentage, mean, standard 
deviation, and spearman rank correlation coefficient.

Results: The majority of caregivers were female 
(86.0%) with the average age of 51.2 years.  Almost 
three quarters of them were the children of PWD 
(70.8%) and nearly two-thirds were single (60.1%).  
As for education, 74% of the caregivers held a 
Bachelor’s degree or higher. This study findings 
revealed a low level of family stigma (mean = 136.9; 
SD = 27.2).  With regard to different dimensions of 
family stigma, the subjects’ means score of 
laypersons’ stigma was highest (mean = 57.4; 
SD - 17.6), followed by structural stigma (mean = 
47.7; SD = 11.6), and caregiver stigma (mean = 31.8; 
SD = 8.1). Data analysis revealed a relationship 
between caregivers’ stigma and marital status 
(r = 0.184, p < 0.05) and self-care disability of PWD 
(r = 0.295, p < 0.01).  Moreover, it was found that 
there was a relationship between the layperson’s 
stigma dimension and self-care disability of PWD 
(r = 0.247, p < 0.01). 

Conclusion:  An understanding of family stigma 
leads to the development of supportive strategies to 
manage this problem among the caregivers. 
Educating family caregivers about the disease and 
basic principles of dementia care is in needed. In 
addition, promoting about care plan regarding daily 
care may reduce stigma and negative attitude 
towards persons with dementia in the caregivers.
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Associated Factors of 
Caregiver Burden among 

Family Caregivers of  
Persons with Dementia in 
a Geriatric Clinic, Siriraj 

Hospital

Pitiporn Siritipakorn, 
Weerasak Muangpaisan

Aim: This study explored associated factors 

of caregiver burden among family caregivers of 

persons with dementia at a Geriatric clinic, Siriraj 

Hospital. 

Method: The sample included 88 family 

caregivers of persons with dementia. Data were 

collected by an interview for demographic data of 

patients and their caregivers and the caregiving 

burden scale developed by Oberst M.T. and 

translated to Thai by Saipin Gasemgitvatana and 

Rossarin Eamyingphanit. Data were analyzed using 

descriptive statistics and pearson’s product 

moment correlation. 

Results: The majority of caregivers were 

female (70.5%) with the average age of 51.4 years. 

Major kinship was patients’ children (80.7%) and 

the majority were single (53.4%). Seventy one 

percent of caregivers had the education level of 

Bachelor’s degree or higher. The majority of

persons with dementia were female (69.3%) with 

the average age of 79.6 years. The most common 

diagnosis was dementia (unspecified: 64.8%),

followed by Alzheimer’s disease (27.2%) and 

vascular dementia (8%). The highest proportion of 

patients had dementia for 2 years (35.2%) and had 

the Thai Mental State Examination score of less than 

24 in 68.2%. The highest proportion of patients 

(48.9%) had Barthel ADL index more than 12, 

reflecting that most patients with dementia in this 

study were able to perform selfcare tasks. In 

addition, a high percentage of the patients (72.7%) 

had behavioral and psychological symptoms. The 

results showed that caregivers in this study 

reported low level of burden (35.6 ± 7.5). The factors 

statistically significant associated with higher 

burden were the impairment in performing basic 

activities of daily living in patients with dementia and 

behavioral and psychological symptoms of 

dementia. 

 Conclusion: Intervention to reduce caregiver 

burden in family members who provide care to 

people with dementia should be developed and 

provided, particularly in basic principle of dementia 

care and how to manage behavioral and psycho-

logical symptoms of dementia.
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Anti-oxidative Effi cacy 
of Crude Water Extract 
of Mangosteen Peel in 

Alzheimer’s Patients

Nattapon Jaisupa, 
Pornpayom Numpraphrut, 
Primchanien Moongkarndi,

Neelobol Neungton, Suwit Charoensak, 
Supachoke Mangmool, 

Chalobol Chalermsri, 
Weerasak Muangpaisan

 Background: Abnormal levels of oxidative 
stress have been reported in AD in both the brain 
and the blood stream in that the oxidative damage 
is higher in blood in AD compared with normal 
elderly. Previous studies have highlighted the pro-
tective effect of pericarp mangosteen extract (ME) 
against oxidative stress in vitro, animal studies and 
healthy volunteers, but no study has been per-
formed in AD patients to investigate this effect. 
 Objectives: To investigate antioxidative effect 
of ME in AD patients by evaluating red blood cells 
(RBC) response to hydrogen peroxide oxidant 
stress which was used as exogenous reactive oxy-
gen species (ROS) and 4-hydroxy-2-nonenal (HNE) 
in whole blood and red blood cell lysate. 

Methods: This 24-week, double-blinded rand-
omized placebo-controlled trial was conducted in 
47 mild to moderate AD patients diagnosed by the 
NIA-AA 2011 criteria at a geriatric clinic, Siriraj 
hospital. The participants were randomly assigned 
into 3 groups, a single dose ME group (13 cases), 
a double dose ME group (14 cases) and a placebo 
group (20 cases). The blood samples at 0, 8th, 16th, 
and 24th weeks after beginning the oral ME admin-
istration were collected for ROS measurement. The 
flow cytometry assay method was used to measure 
the fluorescent intensity of 2ʹ, 7ʹ-dichlorofluorescein 
(DCF) from the RBCs, which represented the ROS 
level. HNE was quantified by dot blot semi-quanti-
tative technique. The preparation of the ME and the 
tests for its physical and biological activities were 
confirmed under a standard protocol.  Clinical data, 
neuropsychological testing, laboratory monitoring, 
ME adherence, side effect, drug and diseases af-
fecting ROS were collected.  
 Results: The mean age was 78.6 (+6.6) years 
with 64% female and mean TMSE score of 20.8 
(+3.6)/30. These baseline characteristics were not 
significantly different among the 3 groups. During 
a 24-week period of oral administration of ME, the 

ROS level in ME group was not significantly
increased (30.1% in single dose group (p= 0.392), 
and 4.0% in double dose groups (p=0.927)), while 
the ROS activity in placebo increased significantly 
87% between baseline and 24th week (p= 0.05).  
Relative HNE level trended to reduce overtime of 
administration ME compared to placebo both in 
whole blood and red blood cell. The reduction was 
observed on 8th week onward in whole blood, and 
on 16th week onward in red blood cells. No adverse 
effect was developed in the participants. 
 Conclusion: There was significantly increased 
oxidative damage demonstrated in peripheral blood 
of the AD patients. The ME stabilized oxidative 
stress in AD patients both in single and double 
doses with dose response relationship during the 
24-week follow-up.  This might lead to slow progres-
sion of the pathological process of the disease and 
clinical stabilization. Also, this strategy might be 
effective in the prevention of AD which needs further 
studies to confirm the benefit in larger population. 
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Investigation of LED 
Irradiation for Alzheimer 

Treatment

Kunthika Mokdara, 
Kwanchanok Viravaidya-Pasuwat, 

Anak Khantachawana

Background: Phototherapy is one of high 

potential treatment in regenerative therapy. 

Especially “Low Level Light Therapy” or LLLT shows 

a lot of benefits in neuronal disease such as stroke, 

neurotrauma, neurodegeneration and memory loss. 

Objective: This research aims to investigate 

the effect of LED irradiation on cell behavior of 

Alzheimer liked cell model in order to find 

opportunity to treat Alzheimer’s disease (AD). 

 Method: In this study, a neural cell line 

(SH-SY5Y cell) was exposed by β-amyloid (Aβ) in 

order to use as a cell model for AD. LED with 

wave length of 810 nm was selected to use as light 

source and stimulated to the cell under energy 

density at 4J/cm2. In order to clarify the formation 

mechanism of the Aβ, observation of FITC- Aβ
1-42

. 

into SH-SY5Y cell was carried out by using

fluorescence microscope at the interval of 12, 24, 

48 and 72 hours. Image J software was used in 

order to evaluate the area of FITC- Aβ
1-42

. 

 Result and Discussion: plaques formation was 

confirmed after incubating 1 M of A into SH-SY5Y 

cell for 72 hours. After investigation of uptaking 

FITC- Aβ
1-42

 into SH-SY5Y cell, it is found that 

FITC- Aβ
1-42

 can be uptaken through various 

receptors and transporters in to the cell within 72 

hours. 

 Conclusion: It is concluded that, after 7 days 

of light stimulation, the higher number of SH-SY5Y 

cell was confirmed when comparing with those of 

the control group which means light irradiation has 

significant effect for Alzheimer’s treatment. 
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The Validity of Thai 
Version of Alzheimer’s 

Questionnaire

Adisak Kittisares, Surat Tanprawate, 
Sookjaroen Tangwongchai,

Siwaporn Chankrachang

Background: Dementia is a common problem 

found amongst the elderly leading to a significant 

burden on patients, their families, and the society. 

Several tools have been developed to identify and 

screen patients with dementia and mild cognitive 

impairment.  However, there are some limitations 

such as time required to administer a given tool and 

the need for an interview by experts. Thus 

dementia is often overlooked this problem in 

primary care setting. Alzheimer’s questionnaire 

(AZQ) is an informant-based screening tool for 

assessment of dementia, easily administered in 

general. Its validity and diagnostic accuracy should 

prove useful for Thai people.  

Objective: To determine the diagnostic

accuracy of  Thai  vers ion of  Alzheimer ’s 

questionnaire (TAQ) in identifying individuals 

with mild cognit ive impairment (MCI) and 

Alzheimer’s disease (AD) in Thai population.

Materials and Methods: Cross-sectional 

descriptive cohort study was carried out in 

individuals with normal cognition (NC) and in 

patients with AD and MCI. Subjects were recruited 

from individuals of 50-90 years of age who visited 

Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital, during June 

2013 and January 2014. TAQ was administered to 

an informant. Diagnostic accuracy was assessed 

through sensitivity, specificity and area under the 

curve (AUC).

Results: A total of 110 (19 AD, 51 MCI, 40 NC) 

individuals were enrolled in our study.  Mean age 

range was 66.85 +11.42 years amongst screening 

group, and 47.96 + 12.33 years amongst caregiver 

group. Sixty six percent were female. The mean age 

in AD group (78 + 8.76) was significantly higher than 

MCI (66.12 + 9.87) and NC (62.48 + 9.87) groups 

(P<0.001). The TAQ showed high sensitivity and 

specificity for detecting MCI [79.41(70.91-87.91); 

93.75(88.65-98.85)] and AD [97.37(93.17-100); 

96.15(91.05-100)]. AUC values also indicated high 

diagnostic accuracy for both MCI (0.96) and AD 

(0.99). Internal consistency of the TAQ was also 

high (Cronbach’s alpha = 0.8931).

 Conclusion: The TAQ is a valid informant-based 

instrument for identifying cognitive impairment, both 

MCI and AD, with high sensitivity and specificity, 

independent of age, gender and educational level. 

The TAQ may be used as an alternative tool for 

assessing individuals with cognitive problems in 

primary care settings in Thailand.
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Comparison of the Thai 
Mental State Examination 

(tMSE) to the Montreal 
Cognitive Assessment 

(MoCA) as a Cognitive 
Screening Tool in 

Dementia Clinic in 
Chiang Mai University 

Hospital

Surat Tassanasorn, 
Tararak Choovanichvong, 

Orawan Ronran, Adisak Kittisares, 
Siwaporn Chankrachang

 The Thai Mental State Examination (TMSE) has 

been used by clinicians as a cognitive screening 

tool for its convenience, even though it is not 

sensitive, and often fails to detect cognitive

impairment. Recently, the Montreal Cognitive 

Assessment (MoCA) has been developed as a 

brief cognitive screening tool to detect cognitive 

impair-ment . 

Method : We performed a cross sectional study 

to compare the utility of the TMSE and MoCA in an 

dementia specialty clinic setting in Maharaj Nakorn 

Chiang Mai hos-pital . 

 Results : A total of 82 consecutive patients 

were studied with an average age of 81 years of 

age. There was a significant difference in mean test 

score of TMSE and MoCA (24.64 and 17.03 

p=0.006).

 There were 43 patients (25.4%) who scored 

24 or more on TMSE while the MoCA score were 

less than 24 . There  were also 16 patients(19.5%) 

who had MCI.

 Nevertheless there were some statistical 

differences in sub set of the two tests indicating the 

more sensitivity of MoCA than TMSE which are 

naming, recall and repetit ion respectively 

(p= 0.001, 0.005, 0.041).

 Conclusion : TMSE is not as good as MoCA in 

detecting mild cognitive disorder.  MoCA should be 

used rather than the MMSE as a cognitive screening 

tool.
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The Prevalence and 
Characteristics of 

Diabetes Mellitus type 2 
in Dementia Clinic 

Maharaj Nakorn Chiang Mai
Hospital: A Pilot Study

Patama Gomutbutra, Kitti Thiankhaw, 
Chayasak Wantaneeyawong, 

Tittaya Prasertpan, Orawan Ronran, 
Siwaporn Chankrachang

 Background: Dementia and diabetes mellitus 

type 2 (DM) increased with age. But the prevalence 

of DM in Thai dementia patient is still unclear.

 Objectives: To study the prevalence and 

characteristics of DM type 2 in dementia clinic of 

Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital.

 Materials and Methods: A cross-sectional 

chart review of 136 patients in dementia clinic of 

Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital since 

2002-2016 was done. 

 Results: The prevalence of DM type 2 was 

21.3% in our dementia clinic. The average age of 

dementia patients is 77.75 year-old. The percentage 

of DM were higher in Parkinson’s disease with 

dementia (PDD) and dyslipidemia (DLP): (24% vs. 

7.5%, p=0.02) and (72.4% vs.50.4%, p=0.03). 

Interestingly there was no significant difference of 

DM, hypertension and TMSE between AD with VCI 

(65.5% vs. 58.9%, p=0.67), (72.4% vs. 57%, 

p=0.20) and (18.9 vs. 18.5, p=0.80).

 Conclusion: The prevalence of DM and DLP 

but not hypertension was higher in dementia than 

normal Thai population in the same age group. 

Screening diabetes and DLP in dementia patient 

should be encouraged. The pathophysiology of DM 

causing dementia might not be only vascular 

factors. Further study should be done.
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Comparison of Microfi ber 
Alteration of Fornix in 

Idiopathic Normal Pressure 
Hydrocephalus Patient, 

Alzheimer’s Disease and 
Healthy Volunteers by 

Diffusion Tensor Imaging

Chanon Ngamsombat, 
Ananya Gonthong, 

Jitsupa Wongsripuemtet, 
Panida Charnchaowanish, 
Weerasak  Muangpaisan, 

Theerapol Witthiwej, 
Orasa Chawalparit

Introduction: The clinical and radiographic 

findings of Alzheimer’s disease and iNPH are 

overlapping and often challenging for diagnosis. 

The fornix is an important structure in memory 

function and by anatomy is closed to ventricular 

wall. Our study aimed to explore microstructural 

change of fornix in control subject comparing with 

iNPH and AD patients by using DTI technique

 Materials and Methods: The ten control 

subjects, 10 iNPH and 10 AD patients underwent 

MRI scans with DTI technique. DTI parameters and 

tractography were derived from DSI studio software. 

The differences in mean FA, mean ADC, mean 

axial diffusivity and mean radial diffusivity data were 

analyzed. ROC curve analysis was also conducted.

Results: There was significant lower mean FA in 

iNPH and AD groups than in control group. The 

mean ADC of iNPH was significantly higher than that 

in control and AD groups. The best parameter to 

discriminate iNPH from AD was mean FA, using 

cutoff  value of 0.2467 giving the sensitivity, 

specificity, and accuracy at 90%, 70% and 80%, 

respectively.

 Conclusion: Our study revealed different 

microstructural change of fornix in iNPH and 

Alzheimer’s disease by using DTI technique. 

These results are probably due to different in 

pathogeneses of diseases. Furthermore, we have 

demonstrated possibility to use DTI parameter as 

a supportive tool in differentiating iNPH from AD 

patients with high diagnostic accuracy.
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Evaluation of Posterior 
Cingulate Gyrus by 

Diffusion Tensor Imaging 
in Alzheimer’s Disease 

Patients Comparing with
Normal Control Subjects

Chanon Ngamsombat, 
Thanapat Dechasasawat, 
Jitsupa Wongsripuemtet,

Panida Charnchaowanish,
Weerasak  Muangpaisan,

Orasa Chawalparit

Background and Objective: Posterior cingulate 

gyrus atrophy is found in early clinical stage of 

Alzheimer’s disease patients. Diffusion tensor

imaging (DTI) can be used for evaluating 

microstructure change in brain parenchyma. Our 

objective was to compare microstructural change 

at posterior cingulate gyrus between Alzheimer’s 

disease (AD) patients and normal control subjects 

by using DTI.

Material and Method: Retrospective review of 

23 AD patients, diagnosed by NINCDS-ADRDA with 

available MRI data including DTI, were compared 

with 19 normal control subjects by using DTI 

parameters analyzed at posterior cingulate gyrus.

Results: The mean diffusivity (MD), axial 

diffusivity and radial diffusivity (RD) of posterior 

cingulate gyrus were significantly decreased in AD 

patients compared with normal control subjects 

(p value <0.001,<0.001, <0.001,  respectively). The 

fractional anisotropy (FA) was slightly decreased in 

AD patients compared with normal control subjects 

but not reached statistical significance. (p value 

0.71)

Conclusion:  Microstructural change at 

posterior cingulate gyrus demonstrated by DTI 

parameter including MD, axial diffusivity and RD 

are significantly different between AD patients and 

normal control subjects. These results were 

probably helpful for early diagnosis, evaluation, and 

follow up AD patients as correlate with clinical 

findings.
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Physical Activity and 
Dementia Prevention: 
Health Checks Ubon 
Ratchathani (HCUR) 

Study 

Prasert Boongird, Somsak Laptikultham, 
Parinya Chamnan, 

Ubon NCD Prevention Project

Background: There is little evidence to 

describe risk factors for dementia in a Thai general 

population. This study was aimed to examine factors 

associated with the risk of developing dementia in 

a Thai general population in Ubon Ratchathani.

Methods: Data on 761,935 men and women 

participating in the Health Check Ubon Ratchathani 

(HCUR) Project in 2006-7 were merged with 

diagnostic information from hospital’s electronic 

medical records in the following 5 years (2006-2012). 

Using a retrospective cohort study design, we 

examined the incidence of physician-diagnosed 

dementia over 5 years. Factors independently 

associated with the risk of developing dementia 

were examined using multivariate cox proportional 

hazard regression. 

Results: Over a total time at risk of 4,407,201 

person-years, 519 individuals developed dementia, 

the incidence rate of dementia was 0.12 (95%CI 

0.11-0.13) per 1,000 person-years. Factors 

independently associated with the risk of 

developing dementia in multivariate cox regression 

included increasing age, diabetes and lack of 

physical exercise. The risk of dementia rose by 9% 

for every one year of age older (Hazard ratio (HR) 

of 1.09 (1.08-1.09), p<0.001). Diabetes increased 

the risk of dementia by almost 2 times (HR 1.67 

(1.26-2.23), p<0.05). Compared to no physical 

exercise, regular physical exercise of 3-5 days/

week and >5 days/week reduced the risk of 

dementia by 36% and 57% (HR 0.64 (0.52-0.78) 

and 0.43 (0.28-0.67) respectively). These 

associations remained significant after controlling 

for sex, hypertension, systolic blood pressure, 

smoking, body mass index, waist circumference, 

high salt diet and alcohol drinking. 

 Discussion: In this Thai general population, the 

incidence of dementia was modest and its 

independent risk factors included increasing age, 

diabetes and lack of physical exercise. Regular 

physical exercise may counter balance aging 

process, the main drive of dementia. The more 

physical exercise you do, the lower risk of 

dementia.   
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Incidence of Physician-
Diagnosed Dementia 

in an Adult Thai 
Population in Ubon 
Ratchathani: HCUR 

Study 

Parinya Chamnan, Prasert Boongird, 
Somsak Laptikultham, 

Ubon NCD Prevention Project

Background: No evidence exists to describe 

the incidence of dementia in a Thai general 

population. This study was aimed to examine the 

incidence of physician-diagnosed dementia in a 

Thai general population in Ubon Ratchathani.

 Methods:  Data on 761,935 men and women 

aged ≥30 years participating in the Health Checks 

Ubon Ratchathani (HCUR) Project in 2006-7 were 

merged with diagnostic information from hospital’s 

electronic medical records for physician-diagnosed 

dementia in the following 5 years (2006-2012). We 

examined the cumulative incidence and incidence 

rate of dementia over 5 years. We also examined 

dementia incidence across sexes, different age 

groups, obesity, hypertension and diabetes status 

and other modifiable risk factors. 

 Results: 519 individuals developed dementia, 

accounting for the cumulative incidence of 0.068% 

over 5 years. Over a total time at risk of 4,407,201 

person-years, the incidence rate of dementia was 

0.12 (95%CI 0.11-0.13) per 1,000 person-years. 

Men and women had comparable dementia 

incidence (0.118 (0.104-0.134) and 0.117 (0.104-0.132) 

respectively). Dementia incidence rose significantly 

with increasing age, with the incidence of 

0.009 (0.006-0.013), 0.075 (0.060-0.095), 0.493 

(0.432-0.561), 1.169 (1.022-1.301) per 1,000 

person-years in individuals aged < 45 years, 

45.0-59.9 years, 60.0-74.9 years, ≥ 75.0 years, 

respectively. Those with hypertension, diabetes 

and central obesity had a higher incidence of 

dementia than those without. Regular smokers 

had slightly higher incidence than non-smokers. 

Individuals with more frequent physical exercise 

had lower incidence of dementia (incidence of 

0.187 (0.161-0.217), 0.171 (0.141-0.207), 0.089 

(0.078-0.102), 0.055 (0.036-0.082) for those with no 

exercise, 1-2 days/week, 3-5 days/week, >5 days/

week, respectively)

 Discussion: In this Thai general population of 

Ubon Ratchathani, the incidence of dementia was 

modest and varied across age groups, central 

obesity, hypertension and diabetes status and

frequency of physical exercise. 
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