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การประเมินผลเอกซเรยคอมพิวเตอร
ที่ไมฉีดสารทึบรังสีกอนไดรับการรักษาโดยใช Alberta 
Stroke Program Early CT Score กับการพยากรณ
ความสามารถในการทํางานของรางกายผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลัน
ภายหลังการรักษาดวยยาละลายล่ิมเลือดทาง

หลอดเลือดดําในโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแกน

บทคัดยอ
 หลักการและวัตถุประสงค: โรคหลอด

เลอืดสมองเปนสาเหตุสาํคญัของความทุพพลภาพ

และการเสียชีวิตทั่วโลกรวมท้ังประเทศไทย

ในปจจุบันการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง

เบื้องตนโดยไมฉีดสารทึบรังสี เปนขั้นตอนสําคัญ

สําหรับแพทยผูใหการรักษาในการประเมินผูปวย 

เพื่อประกอบการพิจารณาใหยาละลายลิ่มเลือด

ทางหลอดเลือดดํา (intravenous recombinant 

tissue plasminogen activator; i.v. rt-PA) 

นอกจากนี้ Alberta Stroke Program Early CT 

Score (ASPECTS) ถือวาเปนระบบการประเมิน

ภาพเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองท่ีมีความถูกตอง 

แมนยํา และนํามาใชในทางปฏิบัติไดจริง ทั้งนี้
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โรงพยาบาลชุมแพเริ่มใหบริการผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองดวยระบบบริการชองทางดวนการ

ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast 

Track) ตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ดังนั้นผู

วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธของการประเมิน

ผลเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองที่ไมฉีดสารทึบ

รังสีกอนไดรับการรักษา (pretreatment NCCT) 

โดยใช Alberta Stroke Program Early CT Score 

(ASPECTS) และความสามารถในการทํางาน

ของรางกาย (functional outcomes) ผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลัน (acute 

ischemic stroke) ทีเ่ขาถงึการดูแลในโรงพยาบาล 

ภายใน 4.5 ชั่วโมงตั้งแตเริ่มมีอาการ 

 วธิดีาํเนินการศึกษา: เปนการศกึษาแบบยอน

หลังเชิงพรรณนา (retrospective, descriptive 

study) โดยทบทวนบันทึกขอมูลทางการแพทย 

ภาพถายเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองที่ไมฉีด

สารทึบรังสีกอนไดรับการรักษาของผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลัน ซึ่ง

ไดรับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดําใน

โรงพยาบาลชมุแพ ระหวางเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2554 

ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 โดยใช Alberta 

Stroke Program Early CT Score ในการ

ประเมนิผลเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง และศกึษา

ความสัมพันธระหวาง Alberta Stroke Program 

Early CT Score กับความสามารถในการทํางาน

ของรางกาย ตั้งแตเริ่มเขารับการรักษาและกอน

จําหนายออกจากโรงพยาบาล ซึ่งการประเมิน

ความสามารถในการทํางานของรางกายของ

ผูปวยใช National Institutes of Health Stroke 

Scale (NIHSS), Barthel ADL Index (BI) และ 

modifi ed Rankin Scale (mRS) โดยแบงผูปวย

เปน 2 กลุมตามคะแนน ASPECTS ดังนี้ กลุมที่ 

1 ASPECTS เทากับ  8-10 (Better ASPECTS) 

และกลุมที่ 2 ASPECTS เทากับ 0-7 (Worse 

ASPECTS) นอกจากนี้ยังแบงผูปวยตามความ

สามารถในการทํางานของรางกายอีกดวย 

 ผลการศึกษา :  ผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันที่ไดรับการรักษา

ดวยยาละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือดดําภายใน 

270 นาที ตั้งแตเริ่มมีอาการ จํานวน 47 ราย (อายุ

มัธยฐาน 65 ป, ชวงอายุ 32 ป ถึง 90 ป) เปนเพศ

ชาย 26 ราย ซึง่มคีา ASPECTS มธัยฐาน เทากบั 8 

(ชวงคะแนน 5 ถึง 10) เมื่อประเมินความสามารถ

ในการทํางานของรางกายกอนจําหนายผูปวย

ออกจากโรงพยาบาล โดย NIHSS และ BI พบ

วากลุม Better ASPECTS ดีกวากลุม Worse 

ASPECTS อยางมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งมีคา 

p เทากับ 0.014 และ 0.048 ตามลําดับ ท้ังนี้ปจจัย

เส่ียงและลกัษณะของเอกซเรยคอมพวิเตอรสมอง

ที่ไมฉีดสารทึบรังสีกอนไดรับการรักษาที่พบใน

ผูปวยกลุม Worse ASPECTS มากกวากลุม 

Better ASPECTS อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ

ประวตัโิรคลิน้หวัใจ (p=0.019) และ Hyperdense 

MCA sign (p=0.001) นอกจากน้ียังพบวาคา 

ASPECTS (p=0.044), ตําแหนงสมองขาดเลือด

ที่ Caudate nucleus (p=0.001), Lentiform 

nucleus (p=0.010) และ M1 (p=0.049) รวมถึง 
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NIHSS แรกรับท่ีหองฉุกเฉิน (p=0.004), NIHSS 

แรกรับท่ีตึกผูปวย (p=0.007) และ mRS แรกรับ

ทีต่กึผูปวย (p=0.005) เปนองคประกอบสาํคญัตอ

การพยากรณความทพุพลภาพของผูปวยภายหลงั

การรกัษาดวยยาละลายลิม่เลอืดทางหลอดเลอืดดาํ

สรุป: การประเมินผลเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง

ที่ไมฉีดสารทึบรังสีกอนไดรับการรักษาโดยใช 

Alberta Stroke Program Early CT Score 

สามารถพยากรณความสามารถในการทํางานของ

รางกายกอนจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล

ในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด

เฉียบพลันภายหลังการรักษาดวยยาละลายลิ่ม

เลอืดทางหลอดเลือดดาํได โดยมีการพยากรณโรค

ที่ดีกวาในผูปวย ASPECTS มากกวา 7 

 คําสําคัญ: ASPECTS, โรคหลอดเลือด

สมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลัน, ระบบบริการ

ชองทางดวนการดแูลผูปวยโรคหลอดเลอืดสมอง, 

โรงพยาบาลชุมแพ, National Institutes of 

Health Stroke Scale, Barthel ADL Index, 

modifi ed Rankin Scale.

Abstract
 Background and purpose: Stroke is a 

global health problem and the major cause 

of death and disability, including Thailand.  

Baseline non contrast computed tomography 

of the brain is important for evaluate 

patient prior given thrombolytic therapy. 

The Alberta Stroke Program Early CT 

Score (ASPECTS) is more accurate, sturdy 

and practical method for appraising acute 

ischemic stroke. The Chumpae hospital had 

supported acute ischemic stroke patient by 

Stroke Fast Track, since 1 October 2015. 

So we ascertain correlation of the Alberta 

Stroke Program Early CT Score (ASPECTS) 

and functional outcomes of acute ischemic 

stroke patient who reach to the hospital 

within 4.5 hours of stroke onset. 

 Material and methods: Retrospectively 

reviewed medical records, pretreatment 

non contrast computed tomography of 

the brain (pretreatment NCCT) of patient 

with acute ischemic stroke who received

intravenous recombinant tissue plasminogen 

activator (i.v. rt-PA) at our constitution 

between October 2011 and April 2015 were 

recruited.  Appling ASPECTS for interpret 

pretreatment NCCT was done. ASPECTS 

were correlated with functional outcomes 

at ER, admission and discharge using the 

National Institutes of Health Stroke Scale 

(NIHSS), the Barthel ADL Index (BI) and the 

modifi ed Rankin Scale (mRS). We classifi ed 

patients in two groups with Better and 

Worse ASPECTS for score of 8-10 and 0-7, 

respectively. Moreover, we also divided 

patients in two groups, base on functional 



4545

Vol.10 No.4

outcomes. 

 Results: Forty seven patients with 

clinical acute ischemic stroke received i.v. 

rt-PA within 270 minutes from the onset 

of stroke symptoms (median age 65 years, 

range 32-90 years), 26 male; had median 

ASPECTES = 8. The early functional outcomes 

(at discharge) evaluated by NIHSS and BI 

are signifi cantly better for Better ASPECTS 

than Worse ASPECTS group (p=0.014 and 

0.048, respectively). History of valvular heart 

disease (p=0.044) and Hyperdense middle 

cerebral artery sign (p=0.001) are associated 

risk factor and pretreatment NCCT

feature of Worse ASPECTS. Furthermore, 

ASPECTS scores (p=0.044), Caudate nucleus 

(p=0.001), Lentiform nucleus (p=0.010) and 

M1 (p=0.049) regions, including NIHSS at 

emergency room (ER)(p=0.004), NIHSS at 

admission (p=0.007) and mRS at admission 

(p=0.005) were important factor for prophesied 

functional outcomes after i.v. rt-PA.

 Conclusion: Pretreatment NCCT-

ASPECTS predicted functional outcomes 

at discharge in patient with acute ischemic 

stroke receiving i.v. rt-PA. Patient with 

ASPECTS > 7 had a better prognosis.

 Keywords: ASPECTS, Acute ischemic 

stroke, Stroke Fast Track, Chumpae 

hospital, National Institutes of Health Stroke 

Scale, Barthel ADL Index, modifi ed Rankin 

Scale.

บทนํา
 โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular 

disease, stroke) หรือโรคอัมพฤกษอัมพาต คือ

โรคที่สมองหยุดการทํางานอยางเฉียบพลัน ซึ่งมี

สาเหตุจากการรบกวนหลอดเลือดที่เลี้ยงสมอง 

โดยอาจเกิดจากการขาดเลือดเฉพาะที่ของสมอง 

(ischemia) เนือ่งจากภาวะลิม่เลอืดในหลอดเลอืด 

(thrombosis) หรือมีสิ่งใดส่ิงหน่ึงไหลไปอุดกั้น

หลอดเลือด (embolism) นอกจากนี้อาจเกิดขึ้น

เพราะมีเลอืดออก (hemorrhage) ในสมอง ผลจาก

ภาวะเหลานี้ทําใหสมองสวนท่ีขาดเลือดหรือมี

เลอืดออกไมสามารถทาํงานไดตามปกต ิทัง้นีอ้าจสง

ผลใหเปนอมัพาตคร่ึงซกี พดูไมได  ตาบอดคร่ึงซกี 

เดินเซ ทรงตัวลําบาก ระดับความรูสึกตัวลดลง 

ถามคีวามรนุแรงมาก อาจทาํใหผูปวยเสยีชวีติได1,2 

 โรคหลอดเลอืดสมองเปนสาเหตุสาํคญัของ

ความทพุพลภาพและการเสยีชีวติท่ัวโลก พรอมทัง้

มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบ

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 795,000 คนตอป 

(ผูปวยรายใหม 610,000 คนตอป และ ผูปวยที่

กลับเปนซํ้า 185,000 คนตอป) หรือเกิดขึ้นทุกๆ 

40 วนิาท ีโดยรอยละ 87 เปนชนดิสมองขาดเลอืด, 

รอยละ 10 เปนชนิดเลือดออกในเนื้อสมอง และ

รอยละ 3 เปนชนิดเลือดออกในเย่ือหุมสมอง3,4,5  

ยิ่งกวานั้น ในป ค.ศ. 2008 พบวาโรคหลอดเลือด
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สมองเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 3 ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ภายหลังลดลงเปนอนัดบั

ที่ 4 นับต้ังแต ค.ศ. 2009   เปนตนมา6,7   

 ในประเทศไทยพบวาโรคหลอดเลือดสมอง

เปนสาเหตุหลักของการตายและความทุพพลภาพ

ของประชากร  ซึ่ งมีจํ านวนผูป วยรายใหม

ในแตละปมากกวา 250,000 คน54 เมือ่ป พ.ศ. 2551

โรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการเสียชีวิต

อันดับที่ 4 และเพิ่มขึ้นเปนอันดับที่ 3 ตั้งแต

ปพ.ศ. 2553 เรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2555 ซึ่งใน

ปพ.ศ. 2555 พบผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

ถึง 171,419 คน คิดเปน 292.56 ตอประชากร 

100, 000 คน (ไมรวมกรุงเทพมหานคร)8,9 ทั้งน้ี

ยังพบมากเปน 1 ใน 5 โรคหลักของโรงพยาบาล

ชุมแพ โดยในป พ.ศ. 2556 พบจํานวนผูปวย

โรคหลอดเลือดสมอง 265 คน และเพ่ิมขึ้นเปน 

358 คน ในป 2557

 ระบบบรกิารชองทางดวนการดแูลผูปวยโรค

หลอดเลอืดสมอง หรอื Stroke Fast Track (SFT) 

ถกูพัฒนาและนําใชอยางแพรหลายในประเทศไทย

ตั้งแตป พ.ศ. 2551 ภายใตการสนับสนุนจาก

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เพื่อให

ประชาชนสามารถเขาถึงระบบการรักษาท่ีรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพสูงพรอมทั้งลดอัตราความ

พกิารและเสียชีวติของผูปวยเม่ือเทียบกับประเทศ

ที่พัฒนาแลว10 ดังน้ันการประเมินผูปวยที่หอง

ฉุกเฉินจึงมีความสําคัญอยางยิ่งใน Stroke Fast 

Track เพราะการรักษาผูปวยใชระยะเวลาสั้นมาก

ในการไดรับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดํา 

(intravenous recombinant tissue plasminogen 

activator; i.v. rt-PA) ทั้งนี้ผูปวยตองไดรับยา

ภายใน 3 ถึง 4.5 ชั่วโมงแรก นับตั้งแตเร่ิมแสดง

อาการ เนื่องจากสามารถทําใหผูปวยหายเปนปกติ

ไดหรอืชวยลดความพกิารเมือ่ตดิตามผลภายหลงั

การรักษา 3 เดือน4,11-16  

 การตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร (computed 

tomography หรือ CT) โดยไมฉีดสารทึบรังสี 

(non contrast CT; NCCT) เปนขั้นตอนที่

จาํเปนและนาํมาใชอยางแพรหลายสาํหรบัประเมนิ

ภาพถายทางรังสีของสมองในผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองเฉียบพลัน เนื่องจากเปนวิธีที่งาย 

สะดวก รวดเร็ว นาเชื่อถือ มีความไวสูง และราคา

ไมแพง วัตถุประสงคหลักของการตรวจ NCCT 

ใหเร็วที่สุดนับตั้งแตเร่ิมมีอาการ เพื่อแยกภาวะ

เลือดออกในสมองออกจากภาวะสมองขาดเลือด 

นอกจากนี้อาจชวยแยกสาเหตุอื่น เชน กอนเนื้อ

งอกในสมอง และระบบุริเวณหรอืตาํแหนงทีส่มอง

ขาดเลือดในระยะแรก (early infarct signs)

อกีดวย ทัง้นีข้อหามในการไดรบัยาละลายลิม่เลอืด

ทางหลอดเลือดดําคือผูปวยที่มีปริมาตรของเนื้อ

สมองตายที่เห็นใน NCCT ขนาดใหญมากกวา 

1 ใน 3 ของบริเวณที่เล้ียงโดยหลอดเลือดแดง 

middle cerebral และผูปวยที่มีภาวะเลือดออก

ในสมอง17-19,42,51

 ในปจจุบันไดมีการนําระบบการคิดคะแนน

ตางๆมาใชเพ่ือพยากรณความสามารถในการทํางาน

ของรางกาย (functional outcomes) ภายหลัง

ไดรับ i.v. rt-PA ในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
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ชนิดขาดเลือดเฉียบพลัน (acute ischemic 

stroke) โดยคิดคะแนนตาม 2 ระบบหลัก คือ 

1. ขอมูลทางคลินิก (clinical-based score) 

ไดแก อายุ, เพศ, National Institutes of Health 

Stroke Scale (NIHSS), Barthel ADL Index 

(BI), modifi ed Rankin Scale (mRS), blood 

glucose level on admission (OTT), 2. ขอมูล

ภาพถายทางรังสี (imaging-based score) เชน 

Alberta Stroke Program Early CT Score 

(ASPECTS), Dense cerebral artery sign/

early infarct sign นอกจากน้ียงัมรีะบบ DRAGON 

score (Dense Cerebral Artery or Early 

Infarct Signs on CT, Age, Glucose Level 

on Admission, Onset to Treatment Time, 

National Institutes of Health Stroke Scale) 

ซึง่ประกอบดวยขอมูลทางคลินกิและภาพถายทาง

รังสี อยางไรก็ตามเม่ือทบทวนงานวิจัยตางๆพบ

วา ASPECTS เปนวิธีที่ดีกวา DRAGON score 

สําหรับการพยากรณ functional outcomes ใน

ผูปวยดังกลาว19,20,21 โดยพบวาผูปวยท่ีมีคะแนน 

ASPECTS นอยกวาหรือเทากับ 7 มีการพยากรณ

โรคทีไ่มด ีเม่ือตดิตามผลภายหลงัการรกัษา3 เดือน25

 โรงพยาบาลศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน 

เปนแมขายในการใหบริการผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองดวยระบบ Stroke Fast Track ซึ่งพัฒนา

โดย รศ.นพ.สมศักด์ิ เทียมเกา พรอมท้ังมีสวน

รวมในการศึกษารวมกับอาจารยแพทย ภาควิชา

รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาขอนแกน 

เพื่อพยากรณโรคของผูปวย acute ischemic 

stroke ที่ไดรับยา i.v. rt-PA ภายใน 4.5 ชั่วโมง 

ทั้ งนี้พบว า  ASPECTS สามารถพยากรณ  

functional outcome ผูปวยได โดยใช modifi ed 

Rankin Scale (mRS) ประเมิน functional 

outcomes ภายหลังการรักษา 3 เดือน29

 โรงพยาบาลชุมแพเปน 1 ใน 4 โรงพยาบาล

ของจงัหวดัขอนแกนทีส่ามารถใหบริการรกัษาโรค

หลอดเลือดสมองดวยระบบ Stroke Fast Track 

โดยการใหยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดํา

ภายใน 4.5 ชัว่โมงแรกนับตัง้แตผูปวยเร่ิมมอีาการ 

ซึ่งถือวาเปนการรักษาระดับมาตรฐาน (Gold 

Standard) และเปนที่ยอมรับ และเร่ิมใหบริการ

ผูปวยตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เมื่อรวบรวม

ขอมูลทางสถิติพบวามีผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองเฉียบพลันที่เขาระบบ Stroke Fast Track 

ประมาณ 9 คน/เดือน แตยังไมมีการนํา Alberta 

Stroke Program Early CT Score: ASPECTS 

มาใชในกระบวนการดูแลผูปวยดังกลาว ดังนั้น

ทางผูวิจัยจึงศึกษาความสัมพันธของการประเมิน

ผลเอกซเรยคอมพิวเตอรที่ไมฉีดสารทึบรังสี

กอนไดรับการรักษา (pretreatment NCCT) 

โดย Alberta Stroke Program Early CT Score 

และการพยากรณ functional outcomes ของ

ผูปวย acute ischemic stroke ภายหลังการ

รกัษาดวย i.v. rt-PAในโรงพยาบาลชมุแพ จงัหวดั

ขอนแกน เพื่อนํามาพัฒนาระบบ Stroke Fast 

Track ของโรงพยาบาลชุมแพและโรงพยาบาลใน

เครือขายตางๆ ใหทันสมัยเทาเทียมโรงพยาบาล

แมขายมากย่ิงขึ้น
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย เปนการศึกษาขอมูลยอน

หลังเชิงพรรณนา 

 ประชากร ผูปวยที่มีอาการทางคลินิกของ

โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลัน 

(acute ischemic stroke) ซึ่งเขาถึงการรักษา

ในโรงพยาบาลภายใน 4.5 ชั่วโมง ณ โรงพยาบาล

ชุมแพ จังหวัดขอนแกน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ทั้งนี้

ผูวิจัยคํานึงถึงจริยธรรมในการวิจัยทุกขั้นตอน

ตลอดการศึกษา พรอมท้ังเคารพสิทธิสวนบุคคล

และมีการพิทักษสิทธ์ิของผูปวย โดยยึดหลัก

เกณฑตามคําประกาศเฮลซิงกิ (The rule of the 

declaration of Helsinki)

 กลุมตัวอยาง 

 เกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria):  

ผูปวยทีม่อีาการบงชีข้อง acute ischemic stroke 

ซึง่เขาถงึการรกัษาในโรงพยาบาลภายใน 4.5 ชัว่โมง

และไดรับการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร ณ 

โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

 เกณฑการคัดออก(Exclusion criteria):  

 1. ผูปวยที่อายุนอยกวา 18 ป

 2. ผูปวยทีภ่าพเอกซเรยคอมพวิเตอรดอย

คุณภาพ

 3. ผูปวยที่มีภาวะเลือดออกในสมอง

 4. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาด

เลือดเฉียบพลันที่ไมไดเกิดจากหลอดเลือดแดง 

middle cerebral 

 5. ผูปวยที่มีขอหามในการให i.v. rt-PA 

 6. ผูปวยทีป่ฏเิสธการรกัษาดวย i.v. rt-PA

 7. ผูปวยท่ีไดรบั i.v. rt-PA เกิน 4.5 ชัว่โมง

ตั้งแตเร่ิมมีอาการ

 8. ผู ป ว ย ท่ี ถู ก ส ง ตั ว ไ ป รั ก ษ า ต อ ที่

โรงพยาบาลอื่นหรือผูปวยที่ปฏิเสธการรักษา

 การทบทวนและบันทึกขอมูลทางคลินิก: 

ผูวิจัยศึกษาขอมูลยอนหลังจากเวชระเบียนแฟม

ประวตัผิูปวยใน, บตัรบนัทกึการตรวจผูปวยนอก, 

ขอมูลในโปรแกรม stroke online และ HosXP 

ซึ่งประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานทั่วไป, โรคประจํา

ตวั, ปจจยัเสีย่ง, และขอมลูการดแูลผูปวยในระบบ 

Stroke Fast Track เชน เวลาท่ีผูปวยเร่ิมมอีาการ 

(onset of clinical symptoms), ระยะเวลาท่ีผู

ปวยมาถึงโรงพยาบาล (onset to door time), 

ระยะเวลาตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร, ระยะเวลา

ที่ผูปวยไดรับ i.v. rt-PA, คะแนน NIHSS, mRS 

และ BI แรกรับทีห่องฉุกเฉิน (at ER), แรกรับทีห่อ

ผูปวย (at admission), และกอนจําหนายผูปวย

ออกจากโรงพยาบาล (at discharge), ระยะเวลา

ทีผู่ปวยนอนรกัษาในโรงพยาบาล (hospital stay) 

และภาวะแทรกซอน (complication) เปนตน 

ทั้งนี้อายุรแพทย, แพทยทั่วไป หรือพยาบาลเปน

ผูประเมินคะแนน NIHSS at ER, NIHSS และ 

mRS at admission, NIHSS และ mRS at 

discharge โดยนักกายภาพบําบัดเปนผูประเมิน

คะแนน BI at admission และ BI at discharge
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 การตรวจและประเ มินผลเอกซเรย

คอมพิวเตอร

เทคนิคการถายภาพ: ผูปวยทุกรายไดรับ

การตรวจดวยเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองโดยไม

ฉดีสารทึบรงัสกีอนไดรบัการรักษา (Pretreatment 

NCCT) ที่โรงพยาบาลชุมแพ โดยเครื่องรุน 

AlexionTM, Toshiba, Chennai Sea, China, 

16 detector device (5 mm axial slice 

thickness,120kV,150mA) ซึ่งตรวจตั้งแตฐาน

กะโหลก ( base of skull) ถงึ ยอดกะโหลก (vertex) 

เปนภาพตัดขวางอยางตอเนื่องซ่ึงขนานไปกับเสน

ที่ลากจากขอบลางของกระบอกตาถึงรูหู (inferior 

orbitomeatal line)

 การแปลผล pretreatment NCCT: 

การอานผลเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองใช

ระบบ ASPECTS โดยประเมินภาพตัดขวางของ

สมองทั้งหมดทุกภาพ เปนการอานผลยอนหลัง

ดวยตนเองแยกกันอยางอิสระโดยรังสีแพทย

ผู เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบประสาท 1 ทาน 

รังสีแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทางรังสีรวมรักษา

ระบบประสาท 1 ทาน และรังสีแพทยทั่วไป 1 ทาน 

หากผลอานเอกซเรยคอมพิวเตอรขัดแยงกันใน

แตละทานจะใหคะแนนโดยฉันทามติ แพทยทั้ง

สามทานไมทราบผลการติดตามผูปวย เชน ขอมูล

ทางคลนิกิและภาพถายเอกซเรยคอมพวิเตอรของ

สมองแตทราบวาผูปวยมีอาการออนแรงซีกไหน                

รูปท่ี 1 การแบงบริเวณเนื้อสมองที่เลี้ยงโดยหลอดเลือดแดง middle cerebral เปน 10 ตําแหนง 

  ตาม ASPECTS : Caudate (C), Putamen (P), Internal capsule (IC),  insular cortex (I),  

  M1 (anterior MCA cortex),  M2 (MCA cortex lateral to insular ribbon),  M3 

  (posterior MCA cortex) ,  M4 (anterior MCA territory immediately superior to M1), 

  M5 (lateral MCA territory immediately superior to M2) and M6 (posterior MCA 

  territory immediately superior to M3) 22,34
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Acute ischemic stroke parameters: 
ASPECTS, NIHSS, mRS และBI 
 ASPECTS (Alberta Stroke Program 

Early CT Score) เปนการใหคะแนนภาพตดัขวาง

เอกซเรยคอมพวิเตอรสมองเชงิปรมิาณ 10 ตาํแหนง 

ในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด

มาเลี้ยงจากหลอดเลือดแดง middle cerebral 

โดยประเมินตามบริเวณเน้ือสมองที่เลี้ยงโดย

แขนงยอยของหลอดเลือดแดง middle cerebral 

ซึ่งแบงเปน 10 บริเวณ (แตละบริเวณมีคาคะแนน

เทากับ 1) โดยคะแนน 10 คือผลอานปกติ 

สวนบริเวณท่ีขาดเลือดไปเล้ียงในแตละตาํแหนงจะ

ถกูหกัคะแนนออกทีละหน่ึงคะแนน ดงัน้ันคะแนน 

0 หมายถึงเนื้อสมองขาดเลือดกระจายไปท่ัว

ทัง้บริเวณท่ีเลีย้งโดยหลอดตามเลือดแดง middle 

cerebral (รูปท่ี 1) 22, 26-28

 NIHSS (National Institutes of Health 

Stroke Scale, NIH Stroke Scale) เปนเคร่ือง

มือสําหรับประเมินสภาวะทางระบบประสาทและ

ความรุนแรงของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

เฉียบพลัน ซึ่งใหคะแนนผูปวยต้ังแตแรกรับและ

ประเมินซํ้าอีกครั้งกอนจะจําหนายออกจากการ

ดูแลในระยะเฉียบพลันประกอบดวยการประเมิน

ดานตางๆ 11 อยาง ซึ่งมีคะแนนต้ังแต 0 ถึง 4 

โดยคะแนน 0 หมายถึงปกติ และคะแนนท่ีมากข้ึน

หมายถึงความบกพรองที่มากขึ้น เมื่อรวมคะแนน

ทั้งหมดแลวนับเปนคะแนน NIHSS ซึ่งมีคะแนน

สูงสุดคือ 42 คะแนนต่ําสุดคือ 0 ซึ่งการแปล

ผลของคะแนนที่ไดจากประเมินโดยใช NIHSS 

จะตางจากการประเมนิดวย GCS (Glasgow Coma 

Scale) คือ ถาคะแนนของ NIHSS นอย แสดงวา

ผูปวยมภีาวะความรุนแรงของโรคนอย สวน GCS 

ถาคะแนนนอย แสดงวาผูปวยมีความรุนแรง

ของโรคมาก การใหคะแนนจากการประเมินดวย

NIHSS จําแนกออกเปน 4 ระดับดังนี้

คะแนน 25  =  Very Severe Impairment

คะแนน 15–24   =  Severe Impairment

คะแนน 5–14   =  Mild to Moderately  

คะแนน ≤ 4      =  Mild Impairment32,35

 mRS (modifi ed Rankin Scale) เปนการ

ประเมินระดับความพิการของผูปวยหลังจากเปน

โรคหลอดเลือดสมองมีคะแนนตั้งแต 0 ถึง 5 โดย

คะแนนสูงแปลวามคีวามพกิารมาก การใหคะแนน

จากการประเมินดวย mRS จําแนกออกเปน 6 

ระดับดังนี้

 คะแนน 0 = No symptoms at all 

 คะแนน 1 = No signifi cant disability 

despite symptoms: able to carry out all usual 

duties and activities 

 คะแนน 2 = Slight disability: unable to 

carry out all previous activities but able to 

look after own affairs without assistance 

 คะแนน 3 = Moderate disability: 

requiring some help, but able to walk 

without assistance 

 คะแนน  4 = Moderately severe 

disability: unable to walk without assistance, 

and unable to attend to own bodily needs 
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without assistance 

 คะแนน 5 = Severe disability: bedridden, 

incontinent, and requiring constant nursing 

care and attention

 คะแนน 6 = Death30,31

 BI (The Barthel Activity of Daily 

Living Index, The Barthel ADL Index) 

เปนแบบประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของ

ผูปวยโรคหลอดเลอืดสมอง โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่

ประเมินความกาวหนาในการดูแลตนเองและการ

เคล่ือนไหวในผูปวยท่ีไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ

ประกอบดวย 10 กิจกรรม ไดแก การรับประทาน

อาหาร การหวีผม การลุกจากท่ีนอน การใชหอง

สุขา การควบคุมการขับถายอุจจาระ การควบคุม

การขับถายปสสาวะ การอาบนํ้า การสวมใสเสื้อผา 

การเคลื่อนที่ภายในบาน และการเดินขึ้นลงบันได 

1 ชั้น โดยมีคะแนนรวม 0-100 คะแนน และมี

การแบงคะแนนระดับความสามารถในการปฏิบัติ

กิจวัตรประจําวันซึ่งเปนคะแนนไมตอเน่ืองและ

คะแนนท่ีไดจะอยูในชวงคะแนนท่ีกําหนดไว โดย

มเีกณฑการใหคะแนน ดังนี้

 0-20 หมายถึง ไมสามารถปฏิบัติกิจวัตร

ประจําวันไดเลย (Very severity disabled)

 25-45 หมายถึง สามารถปฏิบัติกิจวัตร

ประจําวันไดเล็กนอย (Severity disabled)

 50-70 หมายถึง สามารถปฏิบัติกิจวัตร

ประจําวันไดปานกลาง (Moderately disabled)

 75-95 หมายถึง สามารถประกอบกิจวัตร

ประจําวันไดมาก (Mildly disabled)

 100 หมายถึง สามารถประกอบกิจวัตร

ประจําวันไดดวยตนเองทั้งหมด (Physically 

independent but not necessary normal or 

social independent) 23,24,33

ผลการศึกษาปฐมภูมิ
 ความสัมพันธของการประเมินผลเอกซเรย

คอมพิวเตอรที่ไมฉีดสารทึบรังสีกอนไดรับการ

รักษา (pretreatment NCCT) โดย Alberta 

Stroke Program Early CT Score และ 

functional outcomes ของผูปวย acute 

ischemic stroke ที่ไดรับรักษาดวย i.v. rt-PA 

ภายใน 4.5 ชั่วโมง ซึ่งประเมิน functional 

outcomes โดยใช NIHSS, mRS และ BI กอน

จําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล

ผลการศึกษาทุติยภูมิ 
 เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปและปจจัยเส่ียงของ

ผูปวย, ระยะเวลาดําเนินการในกระบวนการดูแล

ผูปวย, ความรุนแรงของโรค, ลักษณะเอกซเรย

คอมพิวเตอรสมอง, ระยะเวลาท่ีผูปวยนอนรักษา

ในโรงพยาบาล, ภาวะแทรกซอน และความสมัพนัธ

ระหวางองคประกอบดังกลาว

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
 ขอมลูทัง้หมดบนัทกึลงใน Microsoft excel 

format ซึ่งนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

STATA เวอรชั่น 10.1 (College Station, 

เท็กซัส, สหรัฐอเมริกา) การวิเคราะหขอมูลทั่วไป 
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และลักษณะเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง ใชสถิติ

เชิงพรรณนาวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่

และรอยละ(%) การวิเคราะหความรุนแรงของโรค 

ระยะเวลาดําเนินการตามระบบ Stroke Fast 

Track และ functional outcomes ของผูปวย 

โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดชนิดเฉียบพลัน 

ใชสถิติเชิงพรรณนาวิเคราะหโดย คาเฉลี่ย + 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ,  คามัธยฐาน  และ 

คาตํ่าสุด-คาสูงสุด 

 ในการศกึษานีแ้ยกวเิคราะหผูปวยออกเปน 

4 กลุมหลัก ซึ่งแตละกลุมแบงผูปวยเปนสองกลุม

ยอย การวิเคราะหหาความแตกตางระหวางผูปวย

สองกลุมยอยในกรณีตวัแปรตอเนือ่งใช Wilcoxon 

rank-sum (Mann–Whitney U test) test หรือ 

Two independent sample t-test สําหรับ

ตัวแปรเชิงคุณภาพใช Fisher’s exact test หรือ 

Pearson Chi-square test โดยใช  Shapio-Wilk 

W test ในการทดสอบการกระจายของขอมลูแตละ

กลุม พรอมทั้งทดสอบความสัมพันธทางสถิติโดย 

Odds ratio และหาความเช่ือมัน่ทีร่อยละ 95 (95% 

confi dence interval) โดยถือวามีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อคา p < 0.05  

ผลการวิจัย
 ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (acute 

stroke) ที่ไดรับการวินิจฉัยในโรงพยาบาลชุมแพ

มีจํานวนท้ังหมด 958 ราย โดยเขาสูระบบบริการ

ชองทางดวนการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

(Stroke Fast Track) และไดรับการดูแลตาม

แนวทางการรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองชนิด

ขาดเลือดเฉียบพลัน (acute ischemic stroke)

ของโรงพยาบาลชุมแพจํานวนทั้งสิ้น 377 ราย 

มีภาวะเลือดออกในสมอง 144 ราย, มีขอหาม

หรือปฏิเสธการรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือดทาง

หลอดเลือดดํา 142 ราย, ถูกสงตัวไปรักษาตอ

ที่โรงพยาบาลอื่น 37 ราย และปฏิเสธการรักษา 

1 ราย ผูปวยที่ไดรับ i.v. rt-PA ทั้งหมด 53 ราย 

ในจาํนวนนีม้ผีูปวยไดรบั i.v. rt-PA เกิน 270 นาที

ตั้งแตเริ่มมีอาการ (335นาที) 1 ราย ผูปวยท่ีผล

เอกซเรยคอมพิวเตอรสมองมีภาวะสมองขาดเลือด

ทีไ่มไดเกิดจากหลอดเลอืดแดง middle cerebral 

5 ราย โดยมีความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง

ขนาดเล็กๆ (small vessels disease) 4 ราย 

และเปนโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดที่

เกิดจากหลอดเลือดสมองสวนหลัง (posterior 

circulation stroke) 1 ราย ดังนั้นผูปวยที่นํามา

ศึกษาในงานวิจัยนี้มีจํานวนทั้งส้ิน 47 ราย ซึ่งเปน

เพศชาย 26 ราย (รอยละ 55) เพศหญิง 21 ราย 

(รอยละ 45) อัตราสวนชาย:หญิง เทากับ 1.2:1 

มีชวงอายุระหวาง 32 ถึง 90 ป อายุเฉล่ีย(สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน, มัธยฐาน) 63 ป (12.2,65) 

รอยละ 91 ของผูปวยมีปจจัยเส่ียงอยางนอย 

1 อยาง โดยปจจัยเส่ียงท่ีพบมากท่ีสุดคือ ภาวะ

ไขมันในเลือดสูง (รอยละ 58) รองลงมาคือ ความ

ดันโลหิตสูง (รอยละ 49), ภาวะหัวใจเตนผิดปกติ 

(รอยละ 38), ประวัติการสูบบุหร่ี (รอยละ 34), 

ประวัติการด่ืมสุรา (รอยละ 32), โรคเบาหวาน 

(รอยละ 30), ประวัติโรคล้ินหัวใจ (รอยละ 17),  
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ประวัติโรคหัวใจขาดเลือด (รอยละ 13) และ

ประวัติเคยเปนโรคหลอดเลือดสมอง (รอยละ 2) 

ตามลําดับ ผูปวยมาดวยภาวะอัมพฤกษครึ่งซีก 

(hemiparesis) 41 ราย (รอยละ 87) ซึ่งมีอาการ

ออนแรงซีกซาย 24 ราย (รอยละ 51) สวนอกี 6 ราย 

มาด วยอาการ พูดไม ชั ดห รือไมพูด  ( non

hemiparesis) การประเมินความรุนแรงของ

โรคและความสามารถในการทํางานของรางกาย 

(functional outcomes) ตาม NIHSS, BI และ 

mRS แสดงดังตารางที่ 1   

 คะแนน ASPECTS มีคาต้ังแต 5-10 

คาเฉล่ีย 8.1 (สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, มัธยฐาน) 

(1.6, 8) โดยผูปวย 19 รายพบ Hyperdense MCA 

sign (รอยละ40) เปนขางขวา 11 ราย ตําแหนง

สมองขาดเลือดพบมากท่ี Insular cortex รองลงมา 

คอื Lentiform nucleus (ตารางท่ี 2) ปจจยัเสีย่งที่

สัมพันธกับ Hyperdense MCA sign อยางมีนัย

สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ไดแก ภาวะหัวใจเตน

ผิดปกติ และประวัติโรคลิ้นหัวใจ (ตารางที่ 3) ซึ่ง

พบผูปวยท่ีมภีาวะเลือดออกในสมองระหวางรกัษา

ในโรงพยาบาล 4 ราย แตไมพบผูปวยเสียชีวิตใน

โรงพยาบาล ระยะเวลาดําเนนิการตามกระบวนการ

ในระบบ Stroke Fast Track แสดงดังตารางที่ 4

 เม่ือพิจารณาตาม ASPECTS ไดจําแนก

ผูปวยเปน 2 กลุม ดังน้ี กลุมที่ 1 (Better 

ASPECTS) มีคะแนน ASPECTS เทากับ 

8-10 (n=28) กลุมที่ 2 (Worse ASPECTS) มี

คะแนนASPECTS เทากับ 0-7 (n= 19) ซึ่งพบวา 

เพศ, ปจจยัเสีย่ง, อาการทางคลนิกิ และระยะเวลา

ดําเนินการตามระบบ Stroke Fast Track ไมมี

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวน 

ประวตัโิรคลิน้หวัใจ (p=0.019) และ Hyperdense 

MCA sign (p=0.001) ซึ่งพบมากในผูปวย

กลุม Worse ASPECTS และพบปจจัยเส่ียง

เพิ่มคือภาวะหัวใจเตนผิดปกติ (p=0.029) เมื่อ

แยกวิเคราะหเฉพาะกลุมผูปวย hemiparesis 

นอกจากนี้คะแนน NIHSS และ BI กอนจําหนาย

ผูปวยออกจากโรงพยาบาล (at discharge) มี

ความสมัพนัธอยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p< 0.05) 

เมื่อเปรียบเทียบกลุม  Better ASPECTS 

กับ Worse ASPECTS ยกเวน คะแนน mRS 

และภาวะเลือดออกในสมองระหวางรักษาใน

โรงพยาบาล สําหรับการประเมินความรุนแรงของ

โรคพบวาคะแนน NIHSS แรกรับที่หองฉุกเฉิน 

(at ER) มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติระหวางผูปวยทั้งสองกลุม (p< 0.05)  ยกเวน

คะแนน NIHSS, mRS และ BI แรกรับที่ตึกผูปวย 

(at admission) (ตารางที่ 5 และ 6) 

 ยิ่งไปกวานั้นเราจําแนกผูปวยเปน 2 กลุม

ตามความสามารถในการทํางานของรางกายกอน

จําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล โดยใชเครื่อง

มือแตละประเภทในการประเมินผูปวย ดังนี้ 

 1. mRS แบงเปน กลุมที่ 1 (Favorable 

outcome) มีคะแนนนอยกวา 3 และกลุมท่ี 2 

(Unfavorable outcome) มีคะแนนต้ังแต 3-5 

พบวาผูปวย Favorable outcome มีคะแนน 

ASPECTS สูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ซึง่ตรงขามกับตาํแหนงสมองขาดเลอืดที ่Caudate 
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nucleus, Lentiform nucleus และ M1 ทีพ่บมาก

ในผูปวยกลุม Unfavorable outcome (p < 0.05) 

สาํหรับความรุนแรงของโรคท่ีประเมินโดย NIHSS 

และ mRS รวมถึง functional outcomes ทีป่ระเมิน

โดย NIHSS และ BI พบความความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางผูปวยท้ังสอง

กลุมอีกดวย (p < 0.05) ยกเวนภาวะเลือดออกใน

สมองระหวางรักษาในโรงพยาบาล โดย NIHSS 

หรอื mRS มผีลลัพธตํา่กวา และ BI มผีลลพัธสงูกวา

ในผูปวยกลุม Favorable outcome (ตารางที่ 7)  

หากแยกวิเคราะหเฉพาะกลุมผูปวย  hemiparesis 

พบขอมูลเพิ่มเติมคือ ผูปวยกลุม Favorable 

outcome มีอายุเฉลี่ยและใชระยะเวลาในการ

ตรวจและแปลผลเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง (CT 

initiation to CT interpretation time) นอยกวา

กลุม Unfavorable outcome อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติ ิโดยมคีา p = 0.044 และ 0.027 ตามลาํดับ

 2. BI แบงเปน กลุมที่ 1 (Good activity) 

มีคะแนน 50-100 และกลุมที่ 2 (Poor activity) 

มีคะแนนนอยกวา 50 พบวาผูปวยกลุม Good 

activity มีคะแนน ASPECTS สูงกวา แตพบ 

Hyperdense MCA sign ตาํแหนงสมองขาดเลอืด

ที่ Caudate nucleus และ Lentiform nucleus 

นอยกวากลุม Poor activity อยางมีนยัสาํคญัทาง

สถติ ิ(p < 0.05) ผูปวยท้ังสองกลุมมคีวามรุนแรงข

องโรค แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ง

คะแนน NIHSS หรือ mRS มีคาตํ่า และ BI คา

สูงในผูปวยกลุม Good activity (ตารางท่ี 8) 

ปจจัยเสี่ยงที่พบมากในผูปวยกลุม Poor activity 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติคือประวัติการสูบบุหรี่ 

(p = 0.018) 

 3. NIHSS แบงเปน กลุมที่ 1 (Improved 

outcome) มีคะแนนนอยกวา 15 และกลุมที่ 2 

(Impaired outcome) มีคะแนนต้ังแต 15 ขึ้น

ไป พบวาคะแนนASPECTS มีคาสูงในผูปวย

กลุม Improved outcome แตตําแหนงสมอง

ขาดเลือดที่ Lentiform nucleus พบมากใน

ผูปวยกลุม Impaired outcome อยางมีนยัสําคัญ

ทางสถิติ (p < 0.05) สําหรับความรุนแรงของโรค

นั้นกลุม Impaired outcome มีคะแนน NIHSS 

และ mRS สงูกวากลุม Improved outcome อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 9) ปจจัยเส่ียงที่พบ

มากในผูปวยกลุม Impaired outcome อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ คือภาวะไขมันในเลือดสูง 

(p=0.035) และใชระยะเวลาแปลผลเอกซเรย

คอมพวิเตอรสมอง (door to CT interpretation 

time) นานกวากลุม Improved outcome 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.006) เมื่อแยก

วิเคราะหเฉพาะกลุมผูปวย hemiparesis พบวา

ผูปวยกลุม Improved outcome ใชระยะเวลา

แปลผลเอกซเรยคอมพวิเตอรสมองนบัจากผูปวย

มีอาการ (onset to CT interpretation time) 

นอยกวาผูปวยกลุม Impaired outcome อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติอีกดวย (p = 0.027)

  เมื่ อนํ าปจจัยที่มีผลตอการพยากรณ

ความสามารถในการทํางานของรางกายผูปวย

มาวิเคราะหแบบถดถอยลอจิสติก พบวามีความ

สัมพันธดังแสดงในตารางที่ 10-13 
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ตารางที่ 1: การประเมินความรุนแรงของโรคและ functional outcomes ของผูปวยตาม NIHSS, BI 

   และ mRS (N=47)

การประเมิน Mean±SD Median Range

Severity

 1. NIHSS at ER 9.84+6.2 9 

    

1-23  

 2. NIHSS at admission 10.85+6.0 10 4-26

 3. BI at admission 40.21+25.7 30 0-95)

 4. mRS at admission 3.62+1.0 4 1-5

Functional outcomes

 1. NIHSS at discharge 8.09+8.3 5 0-32

 2. BI at discharge 60.8+32.0 70 0-100

 3. mRS at discharge 2.6+1.7 3 0-5

ตารางที่ 2:  ตําแหนงสมองขาดเลือดแบงตามบริเวณท่ีเล้ียงโดยหลอดเลือดแดง middle cerebral 

   (N=47)

ตําแหนง จํานวน (%)

Hyperdense MCA sign 19 (40 %)

1. Caudate nucleus 9 (19 %)

2. Lentiform nucleus 19 (40 %)

3. Internal capsule 7 (15%)

4. Insular cortex 20 (43%)

5. M1 6 (13%)

6. M2 6 (13%)

7. M3 0 (0%)

8. M4 12 (26 %)

9. M5 12 (26%)

10. M6 1 (2%)
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ตารางที่ 3: ความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยงของผูปวยกับ Hyperdense MCA sign (N=47)

ปจจัยเสี่ยง
Hyperdense MCA sign

P value
positive negative

ความดันโลหิตสูง 

โรคเบาหวาน 

ภาวะไขมันในเลือดสูง

ภาวะหัวใจเตนผิดปกติ 

ประวัติเคยเปนโรคสมองหลอดเลือดสมอง

ประวัติโรคหัวใจขาดเลือด 

ประวัติโรคล้ินหัวใจ 

ประวัติการสูบบุหรี่ 

ประวัติการด่ืมสุรา 

9 (47.37%)

5 (26.32%)

11 (57.89%)

11 (57.89%)

1 (5.26%)

4 (21.05%)

7 (36.84%)

7 (39.84%)

5 (26.32%)

14 (50.00%)

9 (32.14%)

16 (57.14%)

7 (25.00%)

0 (0%)

2 (7.14%)

1 (3.57%)

9 (32.14%)

10 (35.71%)

0.859

0.668

0.959

0.023

0.220

0.161

0.003

0.739

0.498

ตารางที่ 4:  ระยะเวลาดาํเนนิการผูปวยโรคหลอดเลอืดสมองชนดิขาดเลอืดเฉยีบพลนัตามระบบ Stroke 

   Fast Track  (N=47)

เวลาดําเนินการ (นาที) Mean±SD Median Range

1. ระยะเวลาต้ังแตผูปวยเริ่มมีอาการ (onset to door time)

2. ระยะเวลาเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง (door to CT initiation  time)

3. ระยะเวลาเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองต้ังแตผูปวยเร่ิมมีอาการ (onset 

to CT initiation  time)

4. ระยะเวลาตรวจและแปลผลเอกซเรยคอมพวิเตอรสมอง (CT initiation 

to CT interpretation  time)

5. ระยะเวลาแปลผลเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง (door to CT interpre-

tation  time)

6. ระยะเวลาแปลผลเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองตั้งแตผูปวยเริ่มมีอาการ 

(onset to CT interpretation  time)

7. ระยะเวลาท่ีไดรบัยาละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือดดํา (door to needle  

time)

8. ระยะเวลาท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือดดําต้ังแตผูปวยเร่ิม

มีอาการ (onset to needle  time)

9. ระยะเวลารักษาในโรงพยาบาล (วัน)

97.51 + 52.6

19.57 + 10.5

117.09 + 51.5

16.3 + 12.7

35.87 + 14.6

133.38 + 52.8

67.4 + 22.8

164.91 + 49.3

4.85 + 3.2

95 

19   

10 5 

14 

33 

125 

66 

161 

5 

0-2        08

5-50

12-225

  

5-86

  

15-96

40-231

35-140

66-247

1-18
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ตารางที่ 5:  ลักษณะท่ัวไปของผูปวยจําแนกตาม ASPECTS

การประเมิน Better ASPECTS Worse ASPECTS
P 

value
8-10 (n=29) 0-7 (n=18)

Median (range)

Severity 

1. NIHSS at ER

2. NIHSS at admission

3. BI at admission

4. mRS at admission

Functional outcomes

1. NIHSS at discharge

2. BI at discharge

3. mRS at discharge

Complication

1.  Intracranial hemorrhage N (%)

6 (1-22)

7 (4-26)

30 (0-90)

4 (1-5)

3 (0-23)

75 (0-100)

2 (0-5)

3 (5.56%)

14.5 (2-23)

13.5 (4-23)

32 (0-95)

4 (1-5)

11.5 (0.32)

35 (0-100)

4 (0-5)

1 (10.34%)

0.037

0.186

0.982

0.696

0.014

0.048

0.108

0.567

เวลาดําเนินการ (นาที)                                                       

1. ระยะเวลาตั้งแตผูปวยเริ่มมีอาการ (onset to door  

time)

2. ระยะเวลาเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง  (door to CT 

initiation  time)

3. ระยะเวลาตรวจและแปลผลเอกซเรยคอมพิวเตอร

สมอง (CT initiation to CT interpretation  time)

4. ระยะเวลาแปลผลเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง (door 

to CT interpretation  time)

5. ระยะเวลาเอกซเรยคอมพวิเตอรสมองนบัจากผูปวยเริม่

มอีาการ (onset to CT initiation  time)

6. ระยะเวลาแปลผลเอกซเรยคอมพวิเตอรสมองนบัจากผู

ปวยเร่ิมมอีาการ (onset to CT interpretation  time)

7. ระยะเวลาท่ีไดรบัยาละลายล่ิมเลอืดทางหลอดเลือดดํา 

(door to needle  time)

8. ระยะเวลาท่ีไดรบัยาละลายล่ิมเลอืดทางหลอดเลือดดํา

นับจากผูปวยเริ่มมีอาการ (onset to needle  time)

9. ระยะเวลารักษาในโรงพยาบาล (วัน) 

90 (0-175)

19 (5-50)

15 (5-86)

34 (15-96)

105 (12-225)

124 (40-231)

66 (44-140)

160 (66-245)

4.52+2.8

110 (25-208)

17.5 (5-43)

13 (5-51)

29 (16-67)

118 (56-217)

135 (72-229)

66 (35-100)

163 (80-247)

5.38+3.8

0.228

0.368

0.258

0.160

0.204

0.283

0.476

0.393

0.372
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ตารางที่ 6:  การประเมิน functional outcomes ความรุนแรงของผูปวย และระยะเวลาดําเนินการตาม

   ระบบ Stroke Fast Track จําแนกตาม ASPECTS 

ลักษณะทั่วไป
Better ASPECTS Worse ASPECTS

P value
8-10 (n=29) 0-7 (n=18)

1. เพศ (ชาย)

 อัตราสวน ชาย:หญิง

2. อายุ (ป) (อายุเฉลี่ย + SD)  (ชวงอายุ)

 ชาย

 หญิง

3. ปจจัยเส่ียง

 ความดันโลหิตสูง 

 โรคเบาหวาน 

 ภาวะไขมันในเลือดสูง 

 ภาวะหัวใจเตนผิดปกติ 

 ประวัติเคยเปนโรคสมองหลอดเลือดสมอง

 ประวัติโรคหัวใจขาดเลือด 

 ประวัติโรคล้ินหัวใจ 

 ประวัติการสูบบุหรี่ 

 ประวัติการด่ืมสุรา 

4. อาการทางคลินิก

 ออนแรงขางซาย 

 อัมพฤกษครึ่งซีก (hemiparesis) 

5. Hyperdense MCA sign (%)

18 (62.07%)

2:1.2

64.10 + 12.3 (44-90)

62.78 + 12.8

66.27 + 11.8

15 (51.72%)

9 (31.03%)

19 (65.52%)

8 (27.59%)

0 (0%)

4 (13.79%)

2 (6.90%)

10 (34.48%)

10 (34.48%)

13 (44.83%)

25 (86.21%)

6 (20.69%)

8 (44.44%)

4:5

62.33 + 12.3 (32-80)

59.00 + 11.7

65.00 + 12.7

8 (44.44 %)

5 (27.78%)

8 (44.44%)

10 (55.56%)

1 (5.56%)

2 (11.11%)

6 (33.33%)

6 (33.33%)

5 (27.78%)

11 (61.11%)

16 (88.89%)

13 (72.22%)

0.237

0.635

0.483

0.815

0.627

0.812

0.155

0.055

0.199

0.789

0.019

0.936

0.632

0.454

0.789

 0.001
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ตารางที่ 7: การประเมินผูปวยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันจําแนกตาม mRS 

   กอนจําหนายผูปวย

การประเมิน
Favorable outcome 

mRS < 3 (n=20)

Unfavaorable outcome

mRS ≥ 3 (n=22) P value

Median (range)

Pretreatment NCCT 

1. Baseline ASPECTS

2. Hyperdense MCA sign N (%)

3. ตําแหนง  N (%)

 Caudate nucleus (C)

 Lentiform nucleus (L)

 Internal capsule (IC)

 Insular cortex (I)

 M1

 M2

 M3

 M4

 M5

 M6

Severity

1. NIHSS at ER

2. NIHSS at admission

3. BI at admission

4. mRS at admission

Functional outcome

1. NIHSS at discharge

2. BI at discharge

Complication 

1. Intracranial hemorrhage N (%)

9 (6-10)

6 (30.00%)

0 (0%)

4 (20%)

 4 (20%)

9 (45%)

0 (0%)

 1 (5%)

0 (0%)

4 (20%)

5 (25%)

0 (0%)

5.5 (1-16)

6.5 (4-14)

40 (5-95)

3 (1-5)

1 (0-12)

90 (50-100)

1 (5%)

7 (5-10)

11 (50.00%)

9 (40.91%)

13 (59.09%)

3 (13.64%)

9 (40.91%)

 5 (22.73%)

 3 (13.64%)

0 (0%)

 5 (22.73%)

 6 (27.27%)

1 (4.55%)

12 (4-23)

14 (4-26)

25 (0-90)

4 (4-5)

11 (0-32)

37 (0-90)

1 (4.55%)

0.044

0.187

0.001

0.010

0.691

1.000

0.049

0.608

-

1.000

0.867

1.000

0.004

0.007

0.074

0.005

< 0.001

< 0.001

1.000
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ตารางที่ 8: การประเมินผูปวยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันจําแนกตาม BI กอน

   จําหนายผูปวย 

การประเมิน

Good activity

BI ≥ 50

(n=28)

Poor activity

BI < 50

(n=18)
P value

Median (range)

Pretreatment NCCT 

1. Baseline ASPECTS

2. Hyperdense MCA sign N (%)

3. ตําแหนง  N (%)

 Caudate nucleus (C)

 Lentiform nucleus (L)

 Internal capsule (IC)

 Insular cortex (I)

 M1

 M2

 M3

 M4

 M5

 M6

Severity

1. NIHSS at ER

2. NIHSS at admission

3. BI at admission

4. mRS at admission

Complication

1. Intracranial hemorrhage N (%)

9 (6-10)

8 (28.57%)

1 (3.57%)

6 (21.43%)

4 (14.29%)

12 (42.86%)

1 (3.57%)

2 (7.14%)

0 (0%)

6 (21.43%)

6 (21.43%)

0 (0%)

8.14+5.5

7.79+3.8

50.53+26.1

3.37+1.1

1 (3.57%)

7 (5-10)

11 (61.11%)

8 (44.44%)

13 (72.22%)

3 (16.67%)

8 (44.44%)

4 (22.22%)

2 (11.11%)

0 (0%)

5 (27.78%)

6 (33.33%)

5 (5.56%)

12.82+6.4

15.83+5.5

24.72+16.5

4.12+0.3

2 (11.11%)

0.007

0.037

0.001

0.001

1.000

1.000

0.069

0.639

-

0.728

0.495

0.391

0.013

< 0.001

< 0.001

0.014

0.552
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ตารางที่ 9: การประเมนิผูปวยโรคหลอดเลอืดสมองชนดิขาดเลอืดเฉยีบพลนัจาํแนกตาม NIHSS กอน

   จําหนายผูปวย 

การประเมิน

Improved outcome

NIHSS < 15

(n=36)

Impaired outcome

NIHSS ≥ 15

(n=11)
P value

Median (range)

Pretreatment NCCT 

1. Baseline ASPECTS

2. Hyperdense MCA sign N (%)

3. ตําแหนง  N (%)

 Caudate nucleus (C)

 Lentiform nucleus (L)

 Internal capsule (IC)

 Insular cortex (I)

 M1

 M2

 M3

 M4

 M5

 M6

Severity

1. NIHSS at ER

2. NIHSS at admission

3. BI at admission

4. mRS at admission

Complication

1. Intracranial hemorrhage N (%)

9 (6-10)

12 (33.33%)

5 (13.89%)

11 (30.56%)

4 (11.11%)

16 (44.44%)

3 (8.33%)

2 (5.56%)

0 (0%)

8 (22.22%)

8 (22.22%)

0 (0%)

7 (1-22)

7 (4-19)

37 (0-95)

4 (1-5)

1 (5%)

7 (5-10)

7 (63.64%)

4 (36.36%)

8 (72.73%)

3 (27.27%)

4 (36.36%)

3 (27.27%)

2 (18.18%)

0 (0%)

4 (36.36%)

4 (36.36%)

1 (9.09%)

13 (4-23)

17 (4-26)

20 (0-65)

4 (2-5)

1 (4.55%)

0.015

0.091

0.183

0.018

0.330

0.737

0.131

0.229

-

0.435

0.435

0.234

0.077

0.003

0.025

0.136

1.000
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ตารางที่ 10:  Factor associated with Worse ASPECTS (ASPECTS ≤ 7) after rt-PA treatment 

   in acute ischemic stroke by logistic regression analysis

Variables Univariate odds ratio                                      95% confi dent interval

NIHSS at ER 1.12 1.01,1.25

NIHSS at discharge 1.11 1.02,1.20

BI at discharge 0.98 0.96,1.00

ประวัติโรคล้ินหัวใจ 6.75 1.19,38.4

Hyperdense MCA sign 9.97 2.54,39.14

ตารางที่ 11: Factor associated with unfavorable outcome (mRS ≥ 3) after rt-PA treatment 

   in acute ischemic stroke by logistic regression analysis

Variables Univariate odds ratio                                      95% confi dent interval

Baseline ASPECTS 0.63 0.41,0.97

ตําแหนง lentiform nucleus 5.78 1.44,23.12

NIHSS at ER 1.2 1.06,1.39

NIHSS at admission 1.24 1.07,1.44

mRS admission 3.86 1.34,11.07

NIHSS at discharge 1.32 1.10,1.57

BI at discharge 0.92 0.87,0.96
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ตารางที่ 12:  Factor associated with poor activity (BI < 50) after rt-PA treatment in acute 

   ischemic stroke by logistic regression analysis

Variables Univariate odds ratio                                      95% confi dent interval

Baseline ASPECTS 0.56 0.36,0.86

Hyperdense MCA sign 3.93 1.12,13.75

ตําแหนง caudate nucleus 21.60 1.39,195.30

ตําแหนง lentiform nucleus 9.53 2.42,37.54

NIHSS at ER 1.14 1.02,1.27

NIHSS at admission 1.40 1.17,1.68

BI at admission 0.95 0.91,0.98

mRS admission 3.24 1.09,9.65

ประวัติการสูบบุหรี่ 4.58 1.25,16.75

ตารางที่ 13: Factor associated with impaired outcome (NIHSS ≥15) after rt-PA treatment 

   in acute ischemic stroke by logistic regression analysis

Variables Univariate odds ratio                                    95% confi dent interval

Baseline ASPECTS 0.53 0.32,0.89

ตําแหนง lentiform nucleus 6.06 1.35,27.28

NIHSS at admission 1.23 1.06,1.42

BI at admission 0.97 (0.93,1.00

ภาวะไขมันในเลือดสูง 0.19 0.04,0.84

ระยะเวลาแปลผลเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง                

(door to CT interpretation
1.09 1.02,1.17
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วิจารณ
 การศึกษาคร้ังนี้พบวาคะแนน ASPECTS, 

NIHSS แรกรับที่หองฉุกเฉิน (at ER), NIHSS, 

mRS และ BI แรกรับที่หอผูปวย (at admission) 

มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ

ความสามารถในการทํางานของรางกายระยะแรก 

(early functional outcomes) สําหรับผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลัน (acute 

ischemic stroke) ทีไ่ดรบัการรกัษาดวยยาละลาย

ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดํา (i.v. rt-PA) ภายใน 

270 นาที ดงันัน้แพทยผูใหการรกัษาสามารถใชการ

ประเมินผลเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง รวมทั้ง

การประเมินอาการทางคลินกิดงักลาว เพือ่พยากรณ

ความสามารถในการทํางานของรางกายของผูปวย

โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันได 

 ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด

เฉียบพลันท่ีมีคา ASPECTS มากกวา 7 มีความ

สัมพันธตามคะแนน NIHSS at ERที่มีคานอย 

แสดงใหเห็นวาผูปวยมีความรุนแรงของโรคนอย 

(minor stroke) ซึ่งมี functional outcomes 

กอนจําหนายออกจากโรงพยาบาลเปนท่ีนาพอใจ 

ดงันัน้ ASPECTS จงึเปนตวัพยากรณ functional 

outcomes ระยะแรก (at discharge) ที่ดีมาก 

สําหรับผูปวย acute ischemic stroke ที่ไดรับ

การรักษาดวย i.v. rt-PA โดยสอดคลองกับ

ผลการวิจัยในตางประเทศ19  ขอมูลเพิ่มเติม

จากการศึกษาของเราพบวา คะแนน NIHSS at 

admissionที่มีคานอยหรือคะแนน BI at ad

missionที่มีคามากเก่ียวเน่ืองกับ functional 

outcomes at discharge อีกดวย ในงานวิจัย

ของ Paresh และคณะที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

ในประเทศอินเดียซึ่งศึกษาผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองชนดิขาดเลอืดเฉยีบพลนัของหลอดเลอืดแดง 

middle cerebral ทีเ่ขาถงึการรักษาภายใน  48 ชัว่โมง

นับตั้งแตเริ่มแสดงอาการพบวาความทุพพลภาพ

ในผูปวยกลุม Better ASPECTS และ Worse 

ASPECTS แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ซึ่งปรากฏในงานวิจัยของเรา ยิ่งไปกวานั้น

ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง (NIHSS at 

admission) ระหวางผูปวย 2 กลุมมคีวามแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตตรงขามกับภาวะ

แทรกซอนขณะอยูในโรงพยาบาลและระยะเวลาที่

ผูปวยนอนรักษาในโรงพยาบาล (hospital stay) 

ซึ่งไมมีความแตกตางระหวางผูปวยกลุม Better 

และ Worse ASPECTS ทัง้นีผ้ลการศกึษาดงักลาว

มาน้ันเหมือนในงานวิจัยของเรา งานวิจัยหลายๆ

ฉบับพบวาคะแนนASPECTS กอนใหการรักษา

ทีม่คีาคะแนนมากกวานัน้เก่ียวของกับ functional 

outcomes ที่ดีในระยะยาวอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ สําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองชนิด

ขาดเลือดเฉียบพลันจากการอุดตนัของหลอดเลือด

แดง middle cerebral ที่ไดรับการรักษาดวย i.v. 

rt-PA19,29,36-38 แตไมสามารถวิเคราะหไดในงาน

วิจัยนี้ เนื่องจากโรงพยาบาลชุมแพยังไมมีระบบ

การติดตามผลผูปวยภายหลังการรักษาที่ 3 เดือน 

ขอมูลในสวนนี้จึงไมไดมีการบันทึกไว 

 ลกัษณะความผิดปกติจากการตรวจ NCCT 

พบประมาณรอยละ 40–50 ของผูปวย acute 
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ischemic stroke45 ซึ่งลักษณะความผิดปกติของ 

NCCT ที่บงบอกถึงภาวะสมองขาดเลือดในระยะ

แรกไดแก 

 1. loss of gray-white distinction 

(hemispherical sulcal effacement)

 2. loss of insular ribbon (indistinct 

insular cortex) และ loss of lentiform nucleus 

(outline obscured basal ganglia)

 3.  foca l  hypoattenuat ion and 

hyperattenuated clot ในหลอดเลอืดสวนตน17,42,45-48 

 โดยลักษณะ gyral swelling และ sulcal 

effacement สามารถพบภายใน 12-24 ชั่วโมง3 

 A hyperdense MCA sign เปนลักษณะ 

hyperattenuation ในหลอดเลือดแดง middle 

cerebral (MCA) สวนตน บงชี้วามีกอนเลือด

ในหลอดเลือดระยะเฉียบพลันซ่ึงพบในผูปวย

โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลัน 

ลักษณะเชนนี้มีความสําคัญมากเน่ืองจากการ

อุดตันหลอดเลือดขนาดใหญกอใหเกิดอาการทาง

ระบบประสาทอยางรุนแรงและมีสภาพรางกายที่

แยในสุดทาย4,18,19,28,41 ซึ่งในงานวิจัยของเราพบวา 

hyperdense MCA sign  สงผลใหการรักษา

ผูปวยดวย i.v. rt-PAไดผลไมดี โดยเฉพาะ

ผูปวยกลุมอัมพฤกษครึ่งซีก (hemiparesis) เมื่อ

พจิารณาตาม mRS, BI และ NIHSS at discharge 

 นอกจากน้ีผูปวย ASPECTS ≤ 7 มีความ

สัมพันธกับลักษณะดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ  ยิ่งไปกวานั้นเรายังพบวาตําแหนง

สมองขาดเลือดที่ caudate nucleus, lentiform 

nucleus และ M1 สัมพันธกับ unfavorable 

outcome (mRS ≤ 3) อีกดวย เนื่องจากเทคนิค

การตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรในโรงพยาบาล

ชุมแพสรางภาพไดไมชัดเจนบริเวณหลอดเลือด

ฐานกะโหลก (basal vessels) จึงมีผลตอการระบุ

ลักษณะ hyperattenuation ในหลอดเลือดแดง 

middle cerebral ดงันัน้ควรมีการพัฒนาการสราง

ภาพใหละเอียดขึ้นบริเวณ basal vessels 

 ภาวะเลือดออกในสมองเปนภาวะแทรกซอน

อยางหนึ่งที่พบบอยในโรคหลอดเลือดสมองพบ

ประมาณรอยละ15-45 ของโรคหลอดเลือดสมอง

เฉียบพลันและเกิดข้ึนภายใน 24-72 ชั่วโมงหลัง

จากสมองไดรบัการบาดเจ็บ ซึง่เราพบวาภาวะเลือด

ออกไมสัมพันธกับคะแนน ASPECTS คลายคลึง

กับงานวิจัยของ NINDS แตผลการวิจัยอื่นเห็น

วาภาวะเลือดออกในสมองพบมากข้ึนในผูปวย 

ASPECTS ≤ 737 และอัตราการเกิดภาวะเลือด

ออกในสมองสูงในผูปวยที่มีคะแนนASPECTS 

นอย ซึ่งอาจเกิดจากผูปวยที่ไดรับ i.v. rt-PA มี

จํานวนนอย เมื่อเทียบกับจํานวนผูปวยท้ังหมด

ที่เขารับการดูแลโดยระบบ Stroke Fast Track 

สืบเนื่องมาจากจํานวนผูปวยที่มีภาวะเลือดออก

ในสมอง และมีขอหามหรือปฏิเสธการรักษาดวย 

i.v. rt-PA มีคาสูง                 

 แนวทางการรักษาสําหรับผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันฉบับลาสุด

ของ American Heart Association/ American 

Stroke Association (AHA/ASA) ไดปรับปรุง

และพัฒนากระบวนการตางๆ ในการดูแลรักษา
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ผูปวย โดยเปาหมายหลักที่ตองการคือ ระยะเวลา

ไดรับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดํา (door 

to needle time) ควรจะนอยกวา 60 นาที และ

มีคําแนะนําสําหรับการกําหนดระยะเวลาดําเนิน

การ ดังนี้ 

 1.  ระยะเวลาพบแพทย (door to clinician 

time) ≤ 10 นาที

 2. ระยะเวลาพบทีมโรคหลอดเลือดสมอง 

(door to stroke team time) ≤ 15 นาที

 3. ระยะเวลาเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง 

(door to CT initiation time) ≤ 25 นาที

 4. ระยะเวลาตรวจและแปลผลเอกซเรย

คอมพิวเตอรสมอง (CT initiation to CT 

interpretation time) ≤ 20 นาที 

 5. ระยะเวลาแปลผลเอกซเรยคอมพวิเตอร

สมอง (door to CT interpretation time) ≤ 45 

นาที

 6. ระยะเวลาไดรับยาละลายลิ่มเลือด

ทางหลอดเลือดดํา (door to needle time) 

≤ 60 นาที

 7.  ระยะเวลาท่ีไดรบัเขาหอผูปวยโรคหลอด

เลือดสมอง (door to stroke unit admission) 

≤ 3 ชั่วโมง11,49

 ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา door to CT 

initiation time, CT initiation to CT 

interpretation time และ  door to CT 

interpretation time นอยกวาเวลาท่ีกําหนดไว 

ยกเวน door to needle time มากกวาที่เปาหมาย

กําหนดเล็กนอย (66 นาที) แตนอยกวาผลลัพธ

ในงานวิจัยที่โรงพยาบาลบุรีรัมย (73 นาที), 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ (70 นาที), โรงพยาบาล

ศรีนครินทร (87 นาที) และโรงพยาบาลในตาง

ประเทศ (72 นาที) เล็กนอย12,51-53 ทั้งนี้อาจเปน

เพราะการส่ือสารท่ีไมชัดเจน, ความไมพรอม

ของบุคลากรหรือเจาหนาผูเก่ียวของ หรือความ

ขัดของในระบบการสงตอผูปวย เปนตน งานวิจัย

นีเ้ปนการศึกษาขอมูลทีบ่นัทกึไวแบบยอนหลังอาจ

มีขอมูลของผูปวยบางรายการไมไดลงบันทึกไว 

 การดูแลรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

ชนิดขาดเลือดเฉียบพลันตองอาศัยความรวมมือ

จากสหสาขาวิชาชีพเพื่อใหผูปวยเขาถึงการรักษา

อยางทันทวงทีตั้งแตเริ่มแสดงอาการ รวมถึง

การวินิจฉัยและใหการรักษาตามมาตรฐาน

กระบวนการอยางถูกตองและรวดเร็วโดยมุงหวัง

ใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายหลังการรักษา 

ยิ่งกวาน้ันงานวิจัยในตางประเทศพบวาการรักษา

ผูปวย acute ischemic stoke ดวยการใหยา

ละลายล่ิมเลือดทางหลอดแดง (intra-arterial 

treatment) ภายใน 6 ชั่วโมงตั้งแตเริ่มมีอาการ

เปนการรักษาที่มีประสิทธิผลและปลอดภัย49 

ดังนั้นการพัฒนาระบบ Stroke Fast Track 

จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในปจจุบันโดยเฉพาะใน

โรงพยาบาลระดับภูมิภาค

สรุปผลการวิจัย
 การแปลผลเอกซเรยคอมพิว เตอรที่

ไมฉีดสารทึบรังสีกอนไดรับการรักษาโดยใช 

ASPECTS เปนวธิทีีส่ะดวก นาเชือ่ถอื และเปนตวั
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พยากรณ functional outcomes ผูปวย acute 

ischemic stroke ทีไ่ดรบัการรกัษาดวย i.v. rt-PA 

ได นอกจากน้ีผูปวยท่ีคะแนน ASPECTS > 7 

มี functional outcomes เปนท่ีนาพึงพอใจเมื่อ

พิจารณาโดย NIHSS, BI และ mRS

ขอเสนอแนะ
 ดานการดูแลผูปวย

 1.  ค ว ร มี ก า ร นํ า ร ะ บ บ ใ ห ค ะ แ น น 

A S P E C T E S  มาประ เ มินภ าพ เอกซ เ รย

คอมพิวเตอรสมองของผูปวย เพื่อชวยในการ

พิจารณาใหการรักษาในขั้นตอไป

 2.  ควรมีการพัฒนากระบวนการดูแลผูปวย

โดยระบบ Stroke Fast Track ในโรงพยาบาล

เพื่อใหระยะเวลาที่ไดรับยาละลายลิ่มเลือดทาง

หลอดเลอืดดาํ (door to needle) นอยกวา 60 นาที

 ดานการวิจัย

 1. ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัการตดิตามผล

การรักษาผูปวยที่ระยะเวลา 3 เดือน ภายหลังจาก

ไดรับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดํา

 2. ควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการ

ไมไดรับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดํา

ในผูปวยที่เขารับการดูแลโดยระบบ Stroke Fast 

Track

กิตติกรรมประกาศ
 คณะผูวิจัย ขอขอบพระคุณ ผูปวยและ

บุคลากรทุกทานท่ีมีสวนทําใหงานวิจัยสําเร็จ

ลุลวงดวยดี ดังนี้ ผูอํานวยการโรงพยาบาล

ชุ มแพ  ที่ อนุญ าต ให เ ก็ บ รวบรวมข อมู ล ,

รองผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมแพท่ีใหคําแนะนํา

ดวยดีตลอดมา, อายุรแพทยและทีมสหสาขา

วิ ช า ชี พดู แลผู ป ว ย โ รคหลอด เลื อดสมอง

โรงพยาบาลชุมแพ, กลุมงานเวชระเบียนผูปวย

ในและกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาล

ชุมแพที่ชวยเก็บรวบรวมขอมูล, อาจารยแพทย

ผูทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล

ศรนีครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกนทีใ่หคาํปรึกษา

รวมถงึกลุมวจิยัโรคหลอดเลอืดสมอง ภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยขอนแกนที่กรุณา
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