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ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 
 โรคหลอดเลือดสมองมีความเส่ียงสูงและจ าเป็นตอ้งไดรั้บการวินิจฉยัทางรังสีท่ีเหมาะสม โปรโตคอลการตรวจ

ถูกตอ้ง รวดเร็ว ร่วมกบัการดูแลผูป่้วยอยา่งเป็นระบบ และส่งต่อผูป่้วยไปสู่กระบวนการรักษาไดอ้ยา่งเหมาะสม จึงเป็น
ภาระหนา้ท่ีของระบบการดูแลท่ีจะตอ้งบริหารจดัการร่วมกนัเป็นทีมระหวา่งรังสีแพทย ์นกัรังสีการแพทย ์พยาบาลรังสี
และบุคลากรสนับสนุนต่างๆ ร่วมกนั  การติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและน าขอ้มูลมาวางแผนการพฒันา
ต่อไปเป็นแนวทางส าคญัของการก ากบัดูแลเชิงระบบท่ีดี 

ค าส าคญั โรคหลอดเลือดสมองอุดตนั , เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ , แนวทางการดูแลผูป่้วย 
 

Abstract 
 Stroke is the high risk disease and need to diagnose with appropriate examination, right and fast protocols 

combined with the systematic patient care, and then transfer to the right treatment.  So it is the responsibilities of the 
surveillance system to look for the administration based service among radiologist, medical radiologic technologist, 
radiation nurse and support personnel. Result and feedback for continuous improvement are keys of system regulations. 

Keywords: stroke, CT scan, care map 
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บทน า 
โรคหลอดเลือดสมองอุดตนั (stroke) เป็นโรคท่ี

มีความเส่ียงสูงและมีการรักษาท่ีเฉพาะด้าน โดยโรค
หลอดเลือดสมองอุดตนัเป็นสาเหตุการตายอนัดับสาม
ในประชากรไทย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอนัดบั 1 
ในเพศหญิงและอนัดบั 3 ในเพศชาย [1] นอกจากน้ียงั
เป็นโรคท่ีตอ้งรับไวรั้กษาในโรงพยาบาล มีอตัราการตาย
และอตัราการเกิดความพิการสูง เป็นภาระต่อผูป่้วยและ
ครอบครัวในระยะยาว ในอนาคตเม่ือเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุ
มีกลุ่มผูสู้งอายุมากข้ึน โรคหลอดเลือดสมองอุดตนัจะ
เป็นโรคท่ีเป็นภาระของประเทศและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนมากข้ึน เป็นโรคท่ีท าให้เกิดความพิการ แขน
ขาอ่อนแรงหรือเสียความรู้คิด ความเขา้ใจภาษา อาจมี
ปัญหาเร่ืองการมองเห็นหรือการไดย้นิ ท าใหผู้ป่้วยพร่อง
ในการดูแลตนเอง เป็นปัญหาแก่ญาติในการดูแล ซ่ึง
อาการจะมากหรือน้อยข้ึนกบัพยาธิสภาพของผูป่้วยแต่
ละราย  

อย่างไรก็ตามโรคหลอดเลือดสมองอุดตนัเป็น
โรคท่ีป้องกนัได ้โดยการลดปัจจยัเส่ียงต่างๆ และเม่ือ
เป็นแลว้การวินิจฉยัอยา่งรวดเร็ว และการรักษาท่ีถูกตอ้ง
อย่างทันท่วงที สามารถลดอัตราการตายและการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนลงได้มาก ทงัน้ี มี Golden period เพื่อ
เพิ่ มอัตราการรอด ชีวิ ต  ดังนั้ น  ก ารแพทย์จึ ง ให้
ความส าคญักบัการวินิจฉยัท่ีถูกตอ้งและส่งต่อไปท าการ
รักษาด้วยยา rt-PA, การผ่าตัดสมอง , หรือหัตถการ 
intracranial thrombectomy ได้อย่างรวดเร็วทนัเวลา จึง
เป็นเร่ืองส าคญั  จากสถิติผูป่้วย Stroke รพ.ศิริราช ปี 
2550-2553   จ  านวน 1,045 ราย พบวา่ผูป่้วยท่ี Onset time 
≤  3 ชัว่โมง  คิดเป็น 40.2%    หากพิจารณาจากเกณฑ ์6 

ชม. จะมาถึงราว 59.4% เท่านั้ น [2] ซ่ึงท าให้จ  าเป็น
เร่งด่วนท่ีจะตอ้งไดรั้บการวินิจฉยัทางรังสีอยา่งรวดเร็ว 
ความจ าเป็นในการส่งตรวจเอกซเรย์คอมพวิเตอร์สมอง 
 การเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองชนิดไม่ฉีดสาร
ทึบรังสี (Non-contrast CT: NCCT) มีรายงานว่ามีความ
ไวต ่า แต่มีความจ าเพาะสูงในการวินิจฉัยภาวะหลอด
เลือดสมองอุดตนัจากภาวะเน้ือสมองขาดเลือด ดงันั้น จึง
ถือว่าเป็นมาตรฐานในการส่งตรวจเพื่อคดักรองภาวะ
โรคหลอดเลือดสมองอุดตันและถูกก าหนดเป็นแนว
ทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตนั [1]  
 เพื่อเพิ่มความไวในการตรวจภาวะเน้ือสมอง
ขาดเลือดซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา จึง
แนะน า เอกซเรย์คอมพิว เตอร์หลอดเ ลือดสมอง 
(computer tomography angiography:  CTA)  อย่างไรก็
ตาม ย ังมีข้อจ ากัดในรอยโรคขนาดเล็กหรืออยู่ใน
ต าแหน่ง posterior fossa [3] 

ส าหรับการเอกซเรยค์อมพิวเตอร์เพื่อดูการท า
หน้า ท่ีของสมอง  (Computer tomography perfusion: 
CTP) จะช่วยพยากรณ์ต าแหน่งท่ีสมองขาดเลือด ขนาด
รอยโรคและพิจารณาจากค่าปริมาณเลือด (cerebral 
blood volume) และการหายไปของหลอดเลือดย่อยใน
สมอง (cerebral collaterals) เพื่อเพิ่มความไวในการ
ตรวจพบรอยโรค [4] 

 
CT stroke fast track care map 

จากการทบทวนประเด็นส าคญัโดยศูนย ์stroke 
center รพ.ศิริราช พบประเด็นในกระบวนการการคดั
กรองและประเมินจากหน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน/หอผูป่้วย 
การส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัยและตดัสินใจเลือกวิธีการ
รักษาท่ีเหมาะสม การฟ้ืนฟูและการจ าหน่าย และการ
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ดูแลรักษาต่อเน่ือง จึงมีการจัดท า stroke process flow 
chart  ทั้ ง น้ี  ศูนย์ภาพวินิจฉัย สาขาวิชารังสีวิ นิจฉัย 
ภาควิชารังสีวิทยา ร่วมกบัหน่วยตรวจพิเศษทางรังสี ตึก
ผูป่้วยนอกชั้นพื้นดิน งานการพยาบาลรังสีวิทยา ไดเ้ห็น
ความส าคญัในการพฒันากระบวนการดูแลดงักล่าว จึง
ด าเนินการจัดท า Care map เ ร่ือง CT stroke fast track 
เพื่อใหเ้กิดมิติคุณภาพในการดูแลผูป่้วยกลุ่มโรคน้ี   

กระบวนการพฒันา Care map: CT stroke fast 
track โดยทีมรังสีแพทย ์แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด แพทย์
ประจ าบา้น หน่วยภาพวินิจฉัยระบบประสาทฯ (Neuro 
Imaging) และนกัรังสีการแพทย ์เจา้หนา้ท่ีของศูนยภ์าพ
วินิจฉัย สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ประชุมร่วมกบั พยาบาล
รังสีหน่วยตรวจพิเศษทางรังสี ตึกผูป่้วยนอกชั้นพื้นดิน 
งานการพยาบาลรังสีวิทยา (รูปท่ี 1) เพื่อให้เกิดมิติ
คุณภาพในการดูแลผูป่้วยและมีการติดตามกระบวนการ
ตาม stroke process flow chart  (รูปท่ี 2) ในส่วนงานหลกั 
B ( activate stroke fast track)  - C ( Neurological 
assessment & investigation)  –D (diagnosis)  ดัง น้ี  1 ) 
counseling & CT consent โดยรังสีแพทยรั์บปรึกษา แลว้
แจง้นักรังสีการแพทยแ์ละพยาบาลรังสีเพื่อเตรียมห้อง
ตรวจให้พร้อมรับผูป่้วย , 2) CT brain screening นกัรังสี
การแพทย์และพยาบาลรังสีท าการตรวจผูป่้วย รังสี
แพทยว์ินิจฉยัภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ร่วมกบั
ประสาทอายรุแพทย,์ 3) CTA/CTP considering โดยรังสี
แพทยท์ าการก าหนดโปรโตคอลของการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม นกัรังสีการแพทยแ์ละพยาบาลรังสี
ร่วมท าการตรวจผูป่้วยและการสร้างภาพรังสีขั้นสูงเพื่อ
การวินิจฉัย รังสีแพทยแ์ปลผลภาพรังสีและรายงานผล 
โดยในการดูแลผูป่้วยน้ี รวมไปถึงการแกไ้ขปัญหาเชิง

กระบวนการทั้งในระดบัเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
การใหค้วามรู้และทบทวนความรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง  

 
ตัวช้ีวดั 
 การพัฒนา คุณภาพกระบวนการบ ริก าร
จ าเป็นต้องก าหนดตัวช้ีวดัทั้ งในเชิงปริมาณ คุณภาพ 
เวลา และความส าเร็จของกระบวนการ โดยมุ่งเน้นการ
บริหารจดัการอยา่งเหมาะสม ไดแ้ก่ 
ตวัช้ีวดัหลกั  

1. จ านวนการบริการเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมอง
ในผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตนั  

2. เวลาในการบริการเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมอง
ในผูป้วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตนั 

ตวัช้ีวดัรอง 
3. อตัราการแพส้ารทึบรังสี 

 
การก ากบัดูแล  

การก ากบัดูแลใชแ้นวทาง LeTCI: Level, Trend, 
Comparison, Integration) หรือ control chart อยา่งนอ้ย 3 
ปีต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั  เพื่อให้เห็นแนวโน้ม และใช้ 
benchmark KPI  ระดับนานาชาติโดยเทียบกบังานวิจยั
ของ Smith ในปี 2003 ซ่ึงไดผ้ลการวิจยัว่า เวลาเฉล่ียใน
การตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์โดยรวม เท่ากบั 27 นาที 
[5] โดยนบัตั้งแต่น าผูป่้วยเขา้ห้องเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ 
การก าหนดโปรโตคอล การตัด สินใจตรวจ เพิ่ ม 
(CTA/CTP) จนกระทั่งน าผู ้ป่วยออกจากห้องตรวจ
เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ โดยน ามาเป็นเกณฑก์ าหนดให้มี 
CT scan time น้อยกว่า 30 นาที เพื่อให้เกิดการบริการท่ี
รวดเร็ว และส่งต่อผูป่้วยไปท าการรักษาต่อไดร้วดเร็วอีก
ดว้ย  
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รูปท่ี 1 Siriraj CT stroke fast track Care map 
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รูปท่ี 2 Siriraj Stroke Center: Process flow chart 
 
ตารางท่ี 1  สถิติจ านวนการบริการเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ในผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตนั พ.ศ. 2559-61 

สถิติการบริการ 
จ านวนผู้ป่วย   

2559 2560 2561 
จ ำนวนผู้ป่วยทั้งหมด(รำย) 697 858 873 
จ ำนวนผู้ป่วยในเวลำรำชกำร 221 243 264 
จ ำนวนผู้ป่วยนอกเวลำรำชกำร 476 615 607 

Brain NC protocol 445 539 603 
CTA multiphase protocol 174 232 207 
CTP protocol 78 87 63 

 
ตารางท่ี 2  สถิติตวัช้ีวดัการบริการเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ในผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตนั พ.ศ. 2559-61 

ตัวชี้วัดผลลพัธ ์
criterion and benchmark  อัตราส าเร็จ 

2559 2560 2561 
NCCT brain imaging time <30 min (Smith, 2003) 97 97 98 
Brain CTA multiphase imaging time <30 min (Smith, 2003) 64 55 85 

Brain CTP imaging time <30 min (Smith, 2003) 40 90 3 
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รูปท่ี 3  จ  านวนผูป่้วยจ าแนกตามประเภทการตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมอง 
 

 
รูปท่ี 4 จ  านวนผูป่้วยจ าแนกตามช่วงเวลาในบริการทางรังสี 
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 จากการก ากับดูแลระหว่างปี พ.ศ.2559-2561 
พบว่า ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันท่ีส่งตรวจ
เอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองมีจ านวนสูงข้ึนทุกปี 697 ราย
, 858 ราย และ 873 ราย ตามล าดบั เฉล่ียวนัละ 2-3 ราย 
โดยอตัราระหว่างการบริการในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการเป็น 1:2  และเพิ่มเป็น 1:3 นัน่คือ ภาระงาน
จะเพิ่มข้ึนในช่วงนอกเวลาราชการซ่ึงบุคลากรมีจ ากัด
กว่าในเวลาราชการ จึงจ า เ ป็นต้องก ากับดูแลตาม
แผนการดูแลผูป่้วย ไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาดหรือเกิดความ
ล่าช้าในการตรวจวินิจฉัยได้ ทั้ งน้ี เม่ือพิจารณาจาก 
imaging time พบว่า หน่วยงานสามารถบริหารจัดการ
ผู ้ป่ วยได้ภายใน 30  นาที  ในการตรวจ เอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สมองชนิดไม่ฉีดสารทึบรังสี อยา่งไรก็ตาม 
ในการตรวจเพิ่มเติมทางรังสี ส าหรับ CTA multiphase 
นั้น สามารถให้บริการไดใ้นเวลา 30 นาที เพียง 60-70% 
และเพิ่มเป็น 85% ในปีพ.ศ. 2561 ในขณะท่ีการตรวจ 
CTP บริหารจัดการเวลาได้ดีในปี พ.ศ.2560 แต่กลับ
ต ่ าลงน้อยกว่า 10% ในปีพ.ศ. 2561 จึงน าไปสู่การ
ทบทวนการก ากบัดูแลเชิงระบบต่อไป 
 
การวางแนวทางพฒันาต่อเน่ือง 

1. การทบทวนกิจกรรมของกระบวนการดูแล
ผูป้้วย CT stroke fast track ของทีมรังสีแพทย์ 
นกัรังสีการแพทย ์และพยาบาลรังสี ร่วมกบัทีม
สนบัสนุนของสาขาวิชารังสีวินิจฉยั    

2. การตัดสินใจในการตรวจวินิจฉัยทางรังสี
เพิ่มเติม (add up CT examination) ล่าช้า ท าให้
ผูป่้วยตอ้งอยู่บนเตียงตรวจของเคร่ืองเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์นานข้ึน จึงมีการปรับกระบวนการ

ในการดูแลร่วมกนัระหว่างทีมรังสีแพทยแ์ละ
ทีมศูนยโ์รคหลอดเลือดสมอง   

3. การตัดสินใจระหว่างแพทย์เจ้าของไข้และ
แพทยรั์งสีร่วมรักษา เพื่อด าเนินการรักษาหลงั
การท า CTA/ CTP ท าให้ผูป่้วยตอ้งอยู่บนเตียง
ตรวจนานข้ึน จึงมีการประชุมทีม stroke center 
เพื่อปรับกระบวนการให้รวดเร็วข้ึนเพื่อรักษา 
golden period  

4. ผูป่้วยท่ีตอ้งฉีดสารทึบรังสีเพื่อท า  CTA / CTP 
ตอ้งเปิดเส้นขนาดเขม็ใหญ่ no.18 มีผูป่้วยหลาย
รายท่ีไม่มีเสน้ หรือหาเสน้ยาก จึงมีกระบวนการ
ทบทวนทกัษะการเปิดเส้นเลือดของพยาบาล
รังสีฯ แบบกลุ่มยอ่ย 

5. ผูป่้วยไม่ stable  ขณะท าการตรวจ มีการขยบั 
ตอ้งให้ sedation ก่อนการท า CTA/ CTP ตอ้งมี
ตดัสินใจท่ีรวดเร็ว จึงมีกระบวนการทบทวน
แนวทางการใหย้า sedative drug   

6. การซักถามประวัติ จากญาติต้องได้ข้อมูล
ครบถว้นและชดัเจน รวดเร็ว หรือการขอความ
ยนิยอมจากญาติ หรือผูป่้วย ในเคสท่ีมีการใหย้า 
rt-PA ในขณะท่ีอยู่ในระหว่างการท า CTA / 
CTP  

7. การตรวจ เอกซ เ รย์คอมพิ ว เ ตอ ร์  CTP มี
ความจ าเพาะในการแปลผล จึงมีการพัฒนา 
guideline ให้ใช้ CTA multiphase เป็นตัวเลือก
หลกัในการวิจยัเพื่อใหก้ารตรวจมีความรวดเร็ว 

8. การทบทวนโปรโตคอลและภาพการตรวจ
เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ของทีมรังสีแพทยร่์วมกบั
ทีมนกัรังสีการแพทย ์  
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9. การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมเพื่อก ากบัดูแล ติดตาม
การปฏิบติัตามแนวทางของกระบวนการรักษา
ผูป่้วย โดยศูนยโ์รคหลอดเลือดสมอง ร่วมกบั
หน่วยตรวจฉุกเฉิน ศูนยภ์าพวินิจฉยัศิริราช และ
หอผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง    

 
สรุป 
  แนวทางการดูแลผูป่้วยเอกซเรยค์อมพิวเตอร์
สมองในผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตนัมีความส าคญั
ในการบ่งช้ีประสิทธิภาพในการใหบ้ริการผูป่้วยวิกฤติท่ี
ตอ้งการการบริหารจดัการท่ีรวดเร็ว ชนิดการตรวจและ
การวินิจฉยัทางรังสีท่ีเหมาะสม จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งก ากบั
ดูแลผ่านการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง โดยความ
ร่วมมือระหว่างทีมรังสีแพทย ์ทีมนกัรังสีการแพทย ์ทีม
พยาบาลรังสีและบุคลากรสนับสนุนฝ่ายต่างๆ เพื่อให้
การพฒันาเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีการวิเคราะห์
ตวัช้ีวดัเพื่อน ากลบัมาเป็นขอ้มูลป้อนกลบัแก่หน่วยงาน
เพื่อการวางแผนการพฒันาในดา้นต่างๆ รวมไปถึงการ
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 
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