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สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Recurrent Ischemic Stroke in 

Srinagarind Hospital

บทนำ�
	 โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาที่สำาคัญ

ทางสาธารณสุข	 ของประเทศไทยและโลก	ซึ่งพบ

ว่าเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับ	 3	 ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา	 และพบผู้เสียชีวิตจากหลอดเลือด

สมอง	 200,000	คน/ปี1	 ความชุกเฉลี่ย	 743	 ต่อ

ประชากรแสนคน2	 ประเทศไทยโรคหลอดเลือด

สมองเป็นสาเหตุการตายอันดับ	 3	 	 และพบความ

ชุกเฉลี่ย		690	ต่อประชากรแสนคน3,4		และมีแนว

โน้มที่ความชุกจะสูงมากขึ้น	 เช่นการศึกษาล่าสุด

พบความชุก	 2460	 ต่อประชากร	 100	 000	 คน	

ในกลุ่มอายุ	 45	 ปีขึ้นไป	 โดยพบสมองขาดเลือด	 

(cerebral	 infarction)	 	 คิดเป็นร้อยละ	 85-95	

นอกจากเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ	 ของ

ประเทศแล้ว			ยังทำาให้เกิดการพิการตามมา	มีผล

ให้สูญเสียทรัพยากรของประเทศจำานวนมาก	การ

รักษาที่ดีที่สุด	คือการป้องกันไม่ไห้เกิดโรค	 	 โดย

ควบคุมปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือด

สมองตีบ	 	 เช่น	 ความดันโลหิตสูง	 	 การสูบบุหรี่		

เบาหวาน	 โรคอ้วน	 ไขมันในเลือดสูง	 โรคหัวใจ 

รมูาหต์กิ		ดืม่สรุา	ประวตัโิรคหลอดเลอืดสมองเดมิ		

และการไม่ออกกำาลังกาย	พบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรค

หลอดเลือดสมองอยู่แล้ว	มีโอกาสเกิดโรคหลอด

เลอืดสมองซำา้ไดม้ากกวา่คนปกต	ิและอตัราตายใน

ระยะแรกทีเ่กดิโรคหลอดเลอืดสมองซำา้ในครัง้ที่	2	

สูงถึงร้อยละ	56.2	หรือ	1.5	เท่า	เมื่อเทียบกับครั้ง

แรก		สว่นการเกดิซำา้ในครัง้ที	่3		อตัราตายจะสงูถงึ

รอ้ยละ	80	และสง่ผลใหเ้กดิความพกิารตามมามาก

ขึ้น	รวมทั้งระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล	เสียค่า

รกัษา	และทรพัยากร	ตา่งๆของโรงพยาบาลมากขึน้	

	 จากการศึกษาของ	Modrego  และคณะ5 

ศกึษาวเิคราะหส์าเหต	ุของการเกดิโรคหลอดเลอืด

สมองซำ้าใน	 5	 ปี	 	 พบว่ามีผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองทั้งหมด	 1,108	 ราย	 พบโรคหลอดเลือด 

สมองซำ้า	135	ราย	ส่วนใหญ่เป็นหลอดเลือดสมอง

ขนาดใหญอ่ดุตนั	(thromboembolic	stroke)	จาก

การมกีอ้นเลอืดทีห่อ้งหวัใจ(cardioembolic)	หรอื	

lacunar	stroke	ซึง่มปีจัจยัเสีย่งหลกัคอื	ความดนั



32

Vol.6 No.3

โลหิตสูง	หัวใจเต้นผิดจังหวะ	หรือกล้ามเนื้อหัวใจ

ทำางานผิดปกติ	 และพบว่ามีอัตราการตายสูงขึ้น

ชัดเจนในกลุ่มที่เป็นซำ้า		

	 จากการศึกษาของ	Lisabeth	และคณะ6 

ศกึษาเปรยีบเทยีบประชากร Mexican	American	

และกลุ่ม	non-Hispanic	whites	พบว่ามีปัจจัย

เสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองซำ้าได้มากกว่า	

โดยศึกษากลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง	 1,345	 ราย	

ตั้งแต่มกราคม		ค.ศ.	2000-	ธันวาคม	ค.ศ.	2004	

พบเป็นกลุ่ม	Mexican	American	ร้อยละ	53	ซึ่ง

เกิดโรคหลอดเลือดสมองซำ้า	126	ราย	โดย	ร้อยละ	

2.6		เกิดใน	30	วันและร้อยละ	7.5	ใน	1	ปี	และมี	

risk	ratio	1.57	ซึ่งมากกว่ากลุ่ม	non-Hispanic	

whites

	 สำาหรบัในประเทศไทย	จากการศกึษาของ

สมศักดิ์	 เทียมเก่า	และคณะ7		ได้ศึกษาโรคหลอด

เลือดสมองสาเหตุจากโรคหัวใจ	 ในโรงพยาบาล

ศรีนครินทร	์ 	ศึกษาลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วย	

cardiogenic	cerebral	embolism	และโอกาสการ

เกิดซำ้าของ	stroke	ผู้ป่วยจำานวน	110	ราย	พบว่า 

cardiogenic	 cerebral	 embolism	 เป็นสาเหตุ

ส่วนใหญ่ของ	 	 stroke	 ในผู้ป่วยอายุน้อย	 	ความ

ผดิปกตขิองหวัใจสว่นใหญเ่ปน็โรคหวัใจรมูาหต์กิ

โดยเฉพาะลิ้นไมตรัลตีบ		และมีการเต้นของหัวใจ

ผิดปกติ	การเกิดซำ้าของstroke		ใน	2	สัปดาห์แรก

พบเพยีงรอ้ยละ	3.45	ผูป้ว่ยสว่นใหญเ่สยีชวีติจาก

การเลือ่นกดทบัของกา้นสมอง(brain	herniation)

	 การศกึษาของสาธติ		กาสรุยิแ์ละคณะ8	ได้

ศึกษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล

ศรนีครนิทร	์จงัหวดัขอนแกน่	พบวา่รอ้ยละ	17	ของ

ผูป้ว่ยเกดิโรคหลอดเลอืดสมองซำา้	ซึง่สาเหตใุนการ

เกิดโรคหลอดเลือดซำ้าที่พบบ่อยคือ	 การควบคุม

ความดันโลหิตไม่ดี	 การดื้อต่อยาแอสไพริน	 การ

ควบคมุไขมนัในเลอืดไมด่	ีขาดการตดิตามและรบั

ประทานยาไม่สมำ่าเสมอ		

	 จากการศึกษาของ	 Laino	 และคณะ9 

ศึกษาผู้หญิงและผู้ชาย	ทั้งหมด	42	คน		มี	27	คน

ที่สูบบุหรี่	นาน	30	ปี	เฉลี่ย	20	pack-years	แล้ว

ทำา	MRI(magnetic	resonance	imaging)		ทุก

คนเทียบความหนาของผนังหลอดเลือดและการ

ตีบแคบของหลอดเลือด	carotid	artery	เทียบใน

คนกลุ่มที่สูบบุหรี่	30	pack-years	และไม่เคยสูบ

บุหรี่	 พบว่าคนกลุ่มที่สูบบุหรี่	 30	pack-years	มี		

atherosclerotic	plaque	ทั้งข้างเดียวและ	2	ข้าง

ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

อุดตัน

	 จากการศึกษาของณัฏฐิญา	ศิริธรรมและ

คณะ	ศึกษาผู้ป่วยอายุตั้งแต่	45	ปี	รับการรักษาที่

แผนกอายรุกรรม	โรงพยาบาลศรนีครนิทร	์และได้

รบัการวนิจิฉยั	เปน็โรคหลอดเลอืดสมองตบี	ตัง้แต	่	

1	มกราคม	พ.ศ.	2547	–	31	ธันวาคม	พ.ศ.2551	

ตาม	ICD	10	ใช้รหัสโรค	I-63	(cerebral	infarc-

tion)	 ,	 I63.3(cerebral	 infarction	 due	 to	 of	

cerebral	arteries)	,I63.5	(cerebral	infarction	

due	to	unspecified	occlusion	or	stenosis	of	

cerebral	arteries),I63.8	(other	cerebral	infarc-

tion)	,	I	63.9	(cerebral	infarction	,unspecified)		

และ	I-64(	stroke,not	specified	as	hemorrhage	
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or	infarction)	ลงรหัสเป็น	principle	diagnosis		

ได้ทั้งหมด	494	คน			โดยคัดเลือกเฉพาะผู้ป่วยที่

ได้รับการวินิจฉัย	เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบซำ้า	

(recurrent	cerebral	thrombosis)		เป็นจำานวน	

80	คน		คดิเปน็รอ้ยละ	16.19	ของผูป้ว่ยโรคหลอด

เลือดสมองทั้งหมด	เป็นเพศชาย	51		คน	(	ร้อยละ	

64	)	และเพศหญิง	29	คน		(	ร้อยละ	36)	อายุเฉลี่ย	

68.32		ปี		โดยอายนุอ้ยทีส่ดุคือ	45	ปี	และอายมุาก

ที่สุดคือ	93		ปี		

	 ประวตัโิรคประจำาตวั	ไดแ้ก	่ภาวะไขมนัใน

เลือดสูง(dyslipidemia)โรคทางไตต่างๆ	เช่น	โรค

ไตวายเรื้อรัง	(CKD)	โรค	nephrotic	syndrome	

โรคเบาหวาน	 โรคความดันเลือดสูง	 หรือโรคใน

ระบบหวัใจและหลอดเลอืดอืน่ๆ		ในผูป้ว่ยทัง้หมด	

80	ราย	ดังตารางที่	1

ตารางที่ 1	แสดงประวัติโรคประจำาตัวของผู้ป่วยทั้งหมด	80	คน	

โรคประจำาตัว จำานวน(คน) ร้อยละ

โรคความดันโลหิตสูง 66 82.58

โรคเบาหวาน 40 50.00

ภาวะไขมันในเลือดสูง 16 20.00

Cardiomyopathy 7 8.75

โรคในระบบหัวใจและ	หลอดเลือดอื่นๆ		เช่น	

abdominal	aortic	aneurysm,VHD

5 6.25

โรคไตวายเรื้อรัง 4 5.00

ไม่มีโรคประจำาตัวใดๆ 7 8.75

รวม 80 100

 หมายเหต:ุโดยผูป้ว่ยแตล่ะคนอาจตรวจพบโรคประจำาตวัไดม้ากกวา่หรอืเทา่กบั		1	โรคไดซ้ึง่พบ

ว่า	โรคความดันโลหิตสูง		เป็นโรคประจำาตัวที่พบบ่อยที่สุดในจำานวนผู้ป่วยทั้งหมด		โดยในกลุ่มผู้ป่วยที่

ไม่มีโรคประจำาตัวใดๆ		พบเพียง		7	คน		จาก	80	คน,	VHD:	valvular	heart	disease
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	 สำาหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการ

เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบซำ้า	 	 จำาแนกได้	 ดังนี้

แบ่งเป็นกลุ่มสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้	

(controllable	 risk	 factor)	 และกลุ่มสาเหตุหรือ

ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้	(uncontrollable	risk	

factor)		จากผู้ป่วยที่เข้าการศึกษาทั้งหมด	80	คน	

พบดังตารางที่	2

ตารางที่ 2 	แสดงจำานวนของสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยทั้งหมด	80	คน

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง จำานวน(คน) ร้อยละ

กลุ่มสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้

การควบคุมความดันโลหิตไม่ดี 27 33.75

การควบคุมเบาหวานไม่ดี 21 26.25

การหยุดยา 17 21.25

การควบคุมภาวะไขมันในเลือดสูงไม่ดี 16 20.00

การขาดยา 11 13.75

ขาดการติดตามการรักษาต่อเนื่อง 11 13.75

กลุ่มสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้

การดื้อต่อยาแอสไพริน 45 56.25

การดื้อต่อยาต้านเกร็ดเลือดอื่นๆ 10 12.5

 หมายเหตุ:	 โดยผู้ป่วยแต่ละคนอาจมีมากกว่าหรือเท่ากับ	 	1	สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงที่ทำาให้เกิด

โรคหลอดเลือดสมองตีบซำ้าได้

	 	ระยะเวลาการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบซำ้าพบได้บ่อยในช่วง	1-5	ปี	รายละเอียดดังตารางที่	3	

ตารางที่ 3		 แสดงจำานวนผู้ป่วยที่มีระยะเวลาการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบซำ้าครั้งที	่ 1	ภายในระยะ

	 	 เวลาต่างๆ	ในจำานวนผู้ป่วยทั้งหมด	79	คน

ระยะเวลาการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบซำ้าครั้งที่ 1 จำานวน(คน) ร้อยละ

<	1	ปี 23 29.11

1-5	ปี 36 45.57

>	5	ปี 20 25.32

รวม 79 100
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	 จำานวนผู้ป่วยเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

ตีบซำ้าครั้งที่	1	ภายใน	1	ปี	และช่วง	1-5	ปี		มีสาเหตุ

และปจัจยัเสีย่งมาจากการดือ้ตอ่ยาแอสไพรนิมาก

ที่สุด	13	คน(ร้อยละ	56.52)	และ	19	คน	(ร้อยละ	

52.78)	ตามลำาดบั	สว่นสาเหตแุละปจัจยัเสีย่งทีพ่บ

น้อยที่สุดคือ	 ขาดการติดตามการรักษาต่อเนื่อง	 

(1	คน	 ร้อยละ	 4.35)	 และการดื้อต่อยาต้านเกร็ด

เลือดอื่นๆ	(4	คน	ร้อยละ	11.11)	ตามลำาดับ	

	 สรุปได้ว่า	 สาเหตุที่สำาคัญที่สุด	 ที่ทำาให้

เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบซำ้าในระยะเวลาสั้น

ภายในเวลา	 1	ปี	 และ1-	 5	ปี	 	 เป็นสาเหตุมาจาก

การดื้อต่อยาแอสไพรินมากที่สุด	 และในผู้ป่วยที่

เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบซำ้าครั้งที่	 1	 ภายใน	

1	ปี	สามารถจำาแนกสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงได้ตาม

ตารางที่ดังตารางที่	4

ตารางที่ 4	 	 จำาแนกสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบซำ้า	 ของผู้ป่วยทั้งหมด	23	

คน	ที่เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบซำ้าครั้งที่	1	ภายใน	1	ปี	

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง จำานวน(คน) ร้อยละ

การดื้อต่อยาแอสไพริน		 13 56.52

การควบคุมความดันโลหิตไม่ดี 8 34.78

การควบคุมเบาหวานไม่ดี 8 34.78

การควบคุมภาวะไขมันในเลือดสูงไม่ดี 5 21.74

การหยุดยา 5 21.74

การดื้อต่อยาต้านเกร็ดเลือดอื่นๆ 3 13.04

การขาดยา 2 8.70

ขาดการติดตามการรักษาต่อเนื่อง 1 4.35

	 สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค

หลอดเลือดสมองตีบซำ้า	 ≥	 2	ครั้ง	พบว่ามีหลาย

สาเหตุในผู้ป่วยแต่ละคน	 ที่พบบ่อยที่สุด	 เป็น

สาเหตุจาก	 การดื้อต่อยาแอสไพรินมากที่สุด	

จำานวน	8	คน(รอ้ยละ	80	ของผูป้ว่ยทีเ่ขา้การศกึษา

ทั้งหมด)	รองลงมาเป็นการควบคุมความดันโลหิต

ไม่ดี	 (	4	คน	ร้อยละ	40)		การดื้อต่อยาต้านเกร็ด

เลือดอื่นๆ	 เช่น	 clopidogrel	 การหยุดยา	 การ

ควบคุมเบาหวานไม่ดี	 	 การควบคุมภาวะไขมันใน

เลือดสูงไม่ดี	สาเหตุอื่นเช่น	essential	thrombo-

cytosis	 (2	คน	 ร้อยละ20)	 และขาดการติดตาม

การรักษาต่อเนื่อง	 ตามลำาดับ	 ในส่วนของภาวะ

แทรกซอ้นจากการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองตบี	ที่

พบมากที่สุด	คือ	ภาวะ	brain	herniation	16	คน	 
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(ร้อยละ	 20)	 รองลงมา	 pneumonia	 13	 คน	 

(ร้อยละ	16.25)	urinary	tract	infection		8	คน	

(ร้อยละ	10)	ตามลำาดับ	

	 การควบคุมความดันโลหิตไม่ดีและ	 การ

ดือ้ตอ่ยาแอสไพรนิพบวา่เปน็สาเหตทุีพ่บบอ่ย	และ

เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่น	ดังตารางที่		5

ตารางที่ 5 แสดงผลการศึกษาการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบซำ้า

การศึกษา ระยะเวลาที่

ศึกษา

(ปี)

กลุ่มประชากร จำานวน

(คน)

ความชุกของโรค

จำานวน (ร้อยละ)

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่

พบบ่อยเรียงตามลำาดับ

Schmidt	EV11 Data	inclu-

sion	2	ปี	และ	

ติดตาม	7	ปี	

prospective	

study

All	stroke 941 302(32.1) Cerebral	vascular	

disease,

HT,	and	untreated	DM

	HillenT12 5 All	Stroke 1,626 153	(9.4) 	DM,AF

Lisabeth13 5 All	

stroke(Mexican	

American	และ	

non-	Hispanic	

whites

1,345 126(9.37) Mexican	American	>	

non-Hispanic	whites

Prencipe	M14 2 All	Stroke 322 69	(21.4) All	Stroke

	Hankey	GJ15 Data	inclu-

sion	2	ปี	และ	

ติดตาม	5	ปี	

prospective	

study

All	Stroke 370 52	(15) Extreme	age(75-80),	

hemorrhagic	index			

stroke(hemorrhagic	

stroke)	และ	DM

Alter	M16 Data	inclu-

sion	2	ปี	และ	

ติดตาม	5	ปี	

prospective	

study

All	Stroke 662 80(12) HT,MI,cardiac	
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สามารถ	นิธินันท์	15 Cerebral	infarc-

tion

452 108	(23.9) AF,Dyslipidemia		

และsyphylis

สาธิต		กาสุริย์8 1 Thrombotic	

stroke

100 17	(17) Poor	control	HT,	dys-

lipidemia,		

poor	compliance

ณัฏฐิญา		ศิริธรรม 5 Thrombotic	

stroke	

494 80(16) Fail	ASA,poor	control	

HT,poor	control	DM,	

stop		medication,poor	

dyslipidemia
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