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สารจากนายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

 เร่ืองงานประชุมวิชาการประจำาปี 2564 ในนามของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน  
เข้าร่วมประชุมงานประชุมวิชาการประจำาปี Thai Stroke Annual Meeting 2021 ในวันที่ 19 ถึง 22 มกราคม 2564 จะ
จัดที่ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยเนื้อหาจะครอบคลุมโรคหลอดเลือดสมองแบบองค์รวม
สหสาขา ได้แก่ ศัลยกรรมหลอดเลือดสมอง ประสาทวิทยาหลอดเลือดสมอง รังสีร่วมรักษา รังสีวินิจฉัย การพยาบาล การฟื้นฟู 
การรกัษาและการปอ้งกนั โดยในภาคเช้าวนัอังคารที ่19 ซึง่เปน็วนัแรก จะเปน็การบรรยายและฝกึตรวจหลอดเลอืดสมอง vascular 
neurosonology ได้แก่ duplex ultrasound และ transcranial & color Doppler และในภาคบ่ายเป็นการบรรยายของชมรม
พยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง และการนำาเสนอผลงานวิชาการโรคหลอดเลือดสมองของชมรม เพื่อคัดเลือกผลงานท่ีนำาเสนอ
ขึ้นรับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณของสมาคมและของ มูลนิธิศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร ในช่วงเวลาประชุมใหญ่สามัญ
ประจำาปีในวันศุกร์วันสุดท้าย วันประชุมถัดมาในวันพุธที่ 20 ถึงศุกร์ 22 มกราคม 2564 จะเข้าสู่ตารางประชุมวิชาการ ซึ่งท่าน
ผูส้นใจสามารถตดิตามโปรแกรมการประชมุไดใ้นเวบ็ไซตข์องสมาคม ในโอกาสนีจึ้งขอเชญิชวนสมาชกิและผู้สนใจลงทะเบียนเขา้
ร่วมประชุมวิชาการประจำาปี Thai Stroke Annual Meeting 2021 และสมาคมต้องขอขอบคุณผู้ลงทะเบียน บริษัทผลิตภัณฑ์ 
และ มูลนิธิศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร ที่ช่วยสนับสนุนงานประชุมวิชาการประจำาปีของสมาคม
 ทางสมาคมจะขอใชช้อ่งทางออนไลนเ์พือ่ส่ือสารกบัสมาชกิและสาธารณะมากข้ึน กำาหนดการประชมุต่างๆ Thai Stroke 
Society Annual Meeting งานประชุม Vascular Neurology Interhospital Conference และเกณฑ์การตรวจรับรองศูนย์
โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานและศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร จะค้นหาได้จากเว็บไซต์ของสมาคม ซึ่งการ
ประชุม Interhospital Conference ครั้งต่อไปจะจัดโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง รพ ศิริราช ในเดือน ก.พ. 2564 และสถาบัน
ประสาท ในเดือน พ.ค. 2564 ตามลำาดับ
 สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยร่วมกับ สมาคมหลอดเลือดสมองและไขสันหลังราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์ 
แห่งประเทศไทย สมาคมรังสีร่วมรักษาระบบประสาทราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันร่างเกณฑ์การตรวจ
รับรองศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อรวบรวมจัดพิมพ์ในเร็วๆนี้ 
 ท้ายท่ีสุดนี้ขอเชิญชวนประสาทแพทย์ที่สนใจสมัครเข้าฝึกอบรมอนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการ
ตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคล่ืนความถี่สูงปีการศึกษา 2564 ซึ่งยังมีตำาแหน่งฝึกอบรมที่รับได้ ซ่ึงดูรายละเอียดได้ในเวปไซต์
ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
 โรคหลอดเลือดสมองจัดเป็นโรคพบบ่อยมาก มีผู้ป่วยสะสมจำานวนมาก มีผู้ป่วยทุกโรงพยาบาล มีแนวทางการรักษา
ออกใหมส่ม่ำาเสมอ และแตล่ะสถาบนัตา่งกพ็ยายามพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและการป้องกนั ฉะนัน้การเผยแพรผ่ลงาน
ต่างๆของทีมผูด้แูลโรคหลอดเลอืดสมอง ออกมาเปน็รูปแบบวชิาการจะเป็นประโยชนอ์ยา่งย่ิง ตอ่ผูอ้า่นวารสารเพ่ือนำาไปอา้งองิ
หรือศึกษาและวารสารก็เปิดให้อ่าน เข้าถึงออนไลน์ได้สะดวกเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสาร
ของสมาคมจะคงคุณภาพและเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลให้แก่สมาชิกและผู้สนใจอย่างยั่งยืน และขอเชิญชวนทุกท่านที่ปฏิบัติงาน
ด้านหลอดเลือดสมอง ช่วยส่งผลงาน บทความ เพื่อเผยแพร่ในวารสารต่อไป

พ.อ. นพ.เจษฎา อุดมมงคล
นายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
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บทบรรณาธิการ

 สวัสดีท่านสมาชิกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยและผู้สนใจทุกท่านค่ะ
 ในช่วงนี้ได้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง
ที่ออกจากบ้าน ร่วมกับล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้นะคะ  
และขอให้พวกเราทุกคนปลอดภัยด้วยค่ะ
 ในวารสารฉบับนี้ เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ด้านโรคหลอดเลือดสมองทั้งแพทย์
และพยาบาลที่ได้มาเล่าสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มยา  
งานวิจัยที่น่าสนใจเพื่อศึกษาถึงการเปรียบเทียบความแม่นยำาในการทำานายภาวะเลือดออกในสมองหลังได้รับการ
รักษาด้วยยา r-TPA และการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หวังว่าวารสารฉบับนี้คงเป็นประโยชน์กับท่าน
สมาชิกทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะ 
 ท้ายสุดนี้ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านร่วมส่งบทความเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง อาจจะ
เป็นการแชร์ประสบการณ์ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ทบทวนเนื้อหาโรคหลอดเลือดสมองหรือกรณีผู้ป่วยที่
น่าสนใจ ซึ่งจะทำาให้มีการพัฒนางานในด้านนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ หรือหากท่านผู้อ่านสนใจหรืออยากให้มีเนื้อหา
เรื่องใดที่น่าสนใจเพิ่มเติม สามารถบอกกล่าวกันมาได้นะคะ ทางกองบรรณาธิการเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ

พญ. นภาศรี ชัยสินอนันต์กุล

บรรณาธิการ
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Development of a Clinical Supervision Model on Nursing 
Competence and Clinical Outcomes on Stroke Patients at 
Hatyai hospital

Kannika Angkun, MNS, RN, APN*, Juk Suwanno, MNS, RN, APN**
*Director of Division of Nursing, Hatyai Hospital, Songkhla 90110 Thailand
**Head of Stroke Unit, Hatyai Hospital, Songkhla 90110 Thailand

Abstract
 

 Objective: To develop and evaluation the effects of a clinical supervision model on 
nursing competence and stroke outcomes.
 Methods: The research and development (R&D) model was implemented during October 
2018 to June 2020 at medicine wards of Hatyai Hospital, Songkhla. Three steps approach 
were generated as following: step 1, identification of nurses mentor’s need and limitations 
pertaining to clinical supervision in stroke care; step 2, development and implementation of 
clinical supervision model for nurses mentor; and step 3, evaluation of outcomes. Outcome 
Measures: Using pre-post clinical supervision outcomes evaluation. We measured two levels 
of outcomes including nurses-focused, and patients-focused. Nurses-focused outcomes 
included nurse mentors supervision competence (n=30) and staff nurses competence on 
stroke care (n=60), by using performance questionnaires. Patients-focused outcomes were 
as followed: physical functioning of the stroke patients before discharge (n=1,110) defined by 
using Barthel Index, and family caregiver competence (n=1,110) performance questionnaire. 
Paired t-test was performed using SPSS program.
 Results: After implemented the clinical supervision program, nurse mentors had higher 
clinical supervision competence (300 vs. 215, p<0.001), and staff nurses had higher clinical 
competence (240 vs. 179, p<0.001) compared to previous time before implemented the 
program. Improved physical functioning was noted by the patients had increased score on 
Barthel Index (78.75 vs. 74.38, p<0.001), and the greater score on family caregiver competence 
(87.83 vs. 42.18, p<0.001), respectively. 
 Conclusion: This study had demonstrated the effectiveness of clinical nurses supervision 
model on nursing care quality and patient outcomes

Keywords: clinical supervision, nursing competence, clinical outcome, stroke patients  
(J Thai Stroke Soc. 2020;19(3):5-16)
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และผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  
โรงพยาบาลหาดใหญ่่ 

พย.ม. วว. พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง.กรรณิกา อังกูร*
พย.ม. วว. พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง.จุก สุวรรณโณ**
*หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา 90110 ประเทศไทย
**หัวหน้าหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา 90110 ประเทศไทย

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือพัฒนาและประเมนิผลลพัธร์ปูแบบการนเิทศทางคลนิกิต่อสมรรถนะพยาบาล 
และผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 วิธีวิจัย ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา 3 ขั้นตอน ดำาเนินการตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2563 ณ 
หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการพัฒนา และข้อ
จำากดัการนเิทศผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองของพยาบาลผูน้เิทศ ขัน้ตอนที ่2 พฒันาและใชโ้ปรแกรมการนเิทศ
ทางคลินิก เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการนิเทศและการสอนงาน แก่พยาบาลผู้นิเทศ  ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผล  
การประเมินผลลัพธ์ เปรียบเทียบก่อนและหลังพัฒนา คือ 1) ผลลัพธ์ต่อพยาบาล ใช้แบบประเมินสมรรถนะ
การนเิทศของพยาบาลผูนิ้เทศ จำานวน  30 คน และสมรรถนะการพยาบาลของพยาบาลผูร้บัการนิเทศ จำานวน  
60 คน 2) ผลลัพธ์ต่อผู้รับบริการ ใช้แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำาวันของบาร์เทล  
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนจำาหน่าย  จำานวน 1,110 คน และแบบวัดสมรรถนะของญาติผู้ดูแล จำานวน 
1,110 คน วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติทดลองค่าทีแบบรายคู่ ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ SPSS
 ผลการวิจัย หลังพัฒนา พยาบาลผู้นิเทศมีคะแนนสมรรถนะการนิเทศเพิ่มขึ้นเป็น 300 จากเดิม  
215 คะแนน (p<0.001) และพยาบาลผู้รับการนิเทศ มีคะแนนสมรรถนะการพยาบาล เพิ่มขึ้นเป็น 240 จาก
เดิม 179 คะแนน (p<0.001) ผูป้ว่ยโรคหลอดเลือดสมองมคีวามสามารถในการปฏบิตักิจิวัตรประจำาวนัเพิม่ขึน้  
มีคะแนนบาร์เทลเพิ่มขึ้นเป็น 78.75 จากเดิม 74.38 (p<0.001)  และญาติผู้ดูแล มีสมรรถนะการดูแลผู้ป่วย
เพิ่มขึ้นเป็น 87.83 คะแนน จากเดิม 42.18 (p<0.001)
 บทสรุป ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศทางคลินิก ในการพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาล และผลลัพธ์ทางคลินิก

คำาสำาคัญ: การนิเทศทางคลินิก, สมรรถนะการพยาบาล, ผลลัพธ์ทางคลินิก, ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
(J Thai Stroke Soc. 2020;19(3):5-16)
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บทนำา (introduction)
 มาตรฐานบริการพยาบาลกำาหนดให้องค์กร
พยาบาล มีกลไกในการกำากับดูแลมาตรฐานวิชาชีพ
นิเทศ และพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ผู้บริหารจึง
หากลยุทธ์ที่ทำาให้การปฏิบัติการพยาบาลมีคุณภาพ  
การนิ เทศทางคลินิกจึ ง เป็นกิจกรรมสำ าคัญของ
ผู้บริหารทางการพยาบาลทุกระดับ ในการพัฒนา
ความรู้ และสอนงานให้พยาบาลปฏิบัติเป็นไปตาม
มาตรฐาน ส่งผลต่อความปลอดภัยและความพึงพอใจ
ของผู้ป่วย1 แนวคิดการนิเทศทางคลินิกที่นิยม คือ
การนิเทศของพรอคเตอร์2 เนื่องจากเป็นกระบวนการ
นิเทศที่ใช้เน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของผู้นิเทศ
กับผู้รับการนิเทศ มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
นิเทศตามมาตรฐานมาตรฐาน (Normative clinical 
supervision) นิเทศเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
(Formative clinical supervision) และการนิเทศเพื่อ
ธำารงรักษา (Restorative clinical supervision) ทำาให้
ผู้รับการนิเทศพึงพอใจและปฏิบัติการพยาบาลได้ดีขึ้น3  
อย่างเช่น การศึกษาผลของโปรแกรมการนิเทศทาง
คลินิกต่อการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วย และความพึง
พอใจต่อการนิเทศของพยาบาลวิชาชีพของนงลักษณ์4 
พบว่า หลังพัฒนาการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยลดลง 
และพยาบาลวิชาชีพมีความ พึงพอใจเพิ่มขึ้น
 จากการวิ เคราะห์การนิ เทศของกลุ่มการ
พยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ ที่ผ่านมาพบว่า  
มีการนิเทศทางการบริหารมากกว่าการนิเทศทาง
คลินิก พยาบาลผู้รับการนิเทศจึงไม่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ทำาให้การประเมินผู้ป่วย และ
การปฏิบัติการพยาบาลไม่ตอบสนองปัญหาของผู้ป่วย  
จึงเกิดภาวะแทรกซ้อน อย่างเช่น ผลการประเมินการ
พยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของหัวหน้าหอ
ผู้ป่วย ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่  
พบว่า พยาบาลประเมินการกลืนและการส่งเสริมการ
กลืนไม่ถูกต้อง ทำาให้เกิดการสำาลักเสี่ยงต่อการภาวะ
ปอดอักเสบ เมื่อวิเคราะห์วิธีการนิเทศการพยาบาล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พบว่า ผู้นิเทศไม่ประเมิน
ความสามารถการปฏิบัติของพยาบาลผู้รับการนิเทศ
รายบุคคล ไม่เน้นการสอนงาน และมีพฤติกรรมการ
นิเทศไม่เหมาะสม เช่น กล่าวโทษ แสดงความโกรธ  

ทำาให้พยาบาลผู้รับการนิเทศไม่ได้รับการสอน และ
รู้สึกไม่พึงพอใจเหมือนถูกจับผิด เป็นผลจากกลุ่มการ
พยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ไม่มีรูปแบบการนิเทศ
ทางคลินิกที่ชัดเจน เช่นเดียวกับผลการวิจัยที่ผ่านมา 
พบว่า ปัญหาการนิเทศเกิดจากวิธีปฏิบัติการนิเทศไม่
ชัดเจน และไม่มีรูปแบบการนิเทศ3 ผู้วิจัยจึงวางแผน
พัฒนารูปแบบการนิเทศทางคลินิกในทุกหน่วยงาน
ของกลุ่มการพยาบาล ก่อนที่จะพัฒนานิเทศทางคลินิก
ทั้งองค์กร ผู้วิจัยจะศึกษานำาร่องการพัฒนานิเทศทาง
คลินิกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อมีรูปแบบการ
พัฒนาการนิเทศที่สามารถนำาไปใช้ได้จริง
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการ
นิเทศทางคลินิก ต่อสมรรถนะพยาบาล และผลลัพธ์
ทางคลินิกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาล
หาดใหญ่ ด้วยการจัดทำาโปรแกรมพัฒนาการนิเทศ
ทางคลินิก ประกอบด้วย การนิเทศตามแนวคิดของ
พรอคเตอร์ การสอนงานรูปแบบ GROW model 
ของอเลกซานเดอร์5 การวิเคราะห์ทางคลินิกเชิงเหตุผล  
(clinical reasoning) concept mapping เพื่อนำา
มาพัฒนาให้พยาบาลผู้นิเทศมีสมรรถนะในการนิเทศ
และสอนงานให้ พยาบาลผู้รับการนิเทศให้มีสมรรถนะ
การปฏิบัติการพยาบาล การใช้กระบวนการพยาบาล  
ส่งเสริมการปฏิบัติกิจวัตรประจำาวันของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง และพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ญาติผู้ดูแลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ป่วยมี
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำาวันได้เพิ่มขึ้น
และภาวะแทรกซ้อน

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพื่อพัฒนาและประเมินผลลัพธ์รูปแบบการ
นิเทศทางคลินิก ต่อสมรรถนะพยาบาลและผลลัพธ์
ทางคลินิกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาล
หาดใหญ่ 

กรอบแนวคิด
 กรอบแนวคิดการศึกษาครั้งนี้ เป็นการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดของ Proctor ร่วมกับการ
สอนงานรูปแบบ GROW model ของอเลกซานเดอร์5 
ดังนี้
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วิธีวิจัย (methods)
 ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) มี 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 
ศกึษาสภาพปญัหาการนเิทศ และวเิคราะหค์วามตอ้งการ
พัฒนา ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาและใช้โปรแกรมการนิเทศทาง
คลินิก ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมของโรงพยาบาล
หาดใหญ่ มี 2 กลุ่ม คือ พยาบาลวิชาชีพ 100 คน และ  
ผู้รับบริการ คือ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1,780 ราย  
และญาติผู้ดูแล
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(purposive sample) มี 2 กลุ่ม คือ 1.พยาบาล แบ่งเป็น  

รูปแบบการนิ เทศทางคลินิก นำ ามาใช้พัฒนา
สมรรถนะของพยาบาลผู้นิเทศ/พยาบาลผู้รับการ
นิเทศ

1.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
1.1  แนวคิดการนิเทศของพรอคเตอร์
1.2  การนิเทศใช้สอนงาน GROW model: 

การกำาหนดเป้าหมายร่วมกัน (Initial 
Goalsetting: G) วิเคราะหส์ถานการณ์
ปัจจุบัน (Reality: R) การกำาหนดทาง
เลือก (Option: O) เลือกวิธีที่จะนำาไป
ปฏิบัติ (Way Forward: W)

1.3  การวิเคราะห์เชิงเหตุผลใช้ concept 
mapping

1.4  อธิบายการใช้คู่มือการนิเทศ/แนวทาง
การพยาบาลผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมอง

1.5  ทดลองปฏิบัติการนิเทศ
1.6  ติดตามการนิเทศ การให้คำาแนะนำา 

และอภิปรายกลุ่ม
2. ปฏิบัติการนิเทศ ผู้นิเทศประเมินผู้ รับการ

นิเทศและจัดทำาแผนการนิเทศรายบุคคล และ
วางแผนการนิเทศร่วมกัน กิจกรรมการนิเทศ 
ได้แก่ Pre conference, Content conference 
Coaching, Counseling, Nursing care 
conference ใช้ concept mapping, Post 
conference

3. การประเมินผลการนิเทศ: การติดตามการ
ปฏบิตักิารนเิทศ/การปฏบิตักิารพยาบาล/การ
พัฒนาความรู้ความสามารถของญาติผู้ดูแล/
ผลลัพธ์ทางคลินิกผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ผลลัพธ์ต่อสมรรถนะพยาบาล
1. สมรรถนะการนิเทศและความพึงพอใจ

การนิเทศของพยาบาลผู้นิเทศ
2. สมรรถนะการพยาบาลและความพึง

พอใจการนิ เทศของพยาบาลผู้ รับ 
การนิเทศ

ผลลัพธ์ทางคลินิก
1.  ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 - ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร

ประจำาวัน (BI: Barthel Index) และ
(mRS: Modified Ranking Scale)

 - ความพิการทางระบบประสาท  
(NIHSS: National Institutes of 
Health Stroke Scale)

 - อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน
2. สมรรถนะการดูแลผู้ป่วยและความพึง

พอใจต่อการปฏิบัติของพยาบาลของ
ญาติผู้ดูแล
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1) พยาบาลผู้นิเทศ เป็นพยาบาลหัวหน้าทีม ที่ปฏิบัติ
งานมากกว่า 10 ปี 30 คน และ 2) พยาบาลผู้รับการ
นิเทศ ที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี 60 คน 2.ผู้รับบริการ  
แบ่งเป็น 1) ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบหรือ
อดุตนั แบง่เปน็กลุม่กอ่นพฒันา 472 คน กลุม่หลงัพฒันา 
638 คน และ 2) ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่รักษาในโรงพยาบาล และเมื่อ
กลับบ้าน เป็นกลุ่มก่อนพัฒนา 472 คน กลุ่มหลังพัฒนา  
638 คน
 สถานที่ศึกษา หอผู้ป่วยอายุรกรรม จำานวน 
5 หอ ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  วธิกีารดำาเนนิการวจิยั ใชร้ะเบยีบวธิกีารวจิยั
และพัฒนา มี 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ
พัฒนาการนิเทศผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในหอ
ผูป้ว่ยอายรุกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ ่ดว้ยการประชมุ
กลุ่ม เพื่อการสอบถามตามแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
กิจกรรมการนิเทศ ปัญหาการนิเทศ แล้วนำาข้อมูลที่ได้
มาวเิคราะห์ วางแผนพัฒนาการนเิทศ แบง่กลุม่พยาบาล
ผูน้เิทศ เปน็ผูบ้รหิารทางการพยาบาล ไดแ้ก ่หวัหนา้หอ  
พยาบาลหัวหน้าทีม 10 คน และพยาบาลผู้รับการนิเทศ 
10 คน ผูว้จัิยทบทวนรายงานตวัช้ีวัดทัง้ดา้นกระบวนการ
และผลลัพธ์การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่
ผ่านมา นำาผลที่ได้มาวางแผนพัฒนา
 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาและใช้โปรแกรมการนิเทศ
ทางคลินิก มีดังนี้ 1) ออกแบบการนิเทศ เป็นการจัดทำา
โปรแกรมการนิเทศทางคลินิก ประกอบด้วย โครงการ
พัฒนาการนิเทศทางคลินิกตามแนวคิด พรอคเตอร์ 
การใช ้Grow model การสอนงาน บทบาท Coach การ
วิเคราะห์เชิงเหตุผล (Clinical reasoning) concept 
Mapping จัดทำาคู่มือการนิเทศ โปรแกรมพัฒนาการ
พยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โปรแกรมพัฒนา
สมรรถนะญาติผู้ดูแล และคู่มือการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2) พัฒนาการนิเทศ ด้วย
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติ ระยะเวลา 4 วันโดยอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน สอนการนิเทศและการวิเคราะห์
เชิงเหตุผล เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ พยาบาล
ผูน้เิทศกลุม่ตวัอยา่ง 30 คน สอนแบบบรรยาย อภปิราย  
แบ่งกลุ่มฝึกทักษะการทบทวนเวชระเบียน และฝึก

ปฏิบัติบทบาท ผู้นิเทศ การโค้ช การทำา Mapping 
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 3) ทดลองปฏิบัติการ
นิเทศ ของพยาบาลผู้นิเทศ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม  
กลุ่ มตั วอย่ า งพยาบาลผู้ รั บการนิ เทศ 60  คน  
ดำาเนินการดังนี้ 3.1) การมอบหมายงาน พยาบาล
ผู้นิเทศรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ร่วมกับพยาบาลผู้รับการนิเทศ และจัดทำาแผนการ
นิเทศรายบุคคล ได้แก่ การประเมินระบบประสาท  
ประเมินการกลืน เป็นต้น โดยต้องแจ้งให้พยาบาล
ผู้รับการนิเทศทราบล่วงหน้า เพื่อให้เตรียมความรู้
เรื่องที่จะรับการนิเทศ 3.2) กิจกรรมการนิเทศ ได้แก่  
การตรวจเยี่ยม การให้คำาปรึกษา สอนงานข้างเตียง  
ให้ความรู้ แนะนำา และช่วยเหลือในขณะปฏิบัติงาน
ร่วมกัน พยาบาลผู้นิเทศติดตามนิเทศให้ผู้รับการนิเทศ  
ปฏิบัติการพยาบาลตามแนวทางการพยาบาลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง 3.3) สอนงานGROW model 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ (1) กำาหนดเป้าหมาย
ร่วมกัน ด้วยการตั้งคำาถามกระตุ้นให้คิดเป้าหมายการ
พยาบาลในแต่ละวัน (2) วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน  
เป็นการประเมินปัญหาผู้ป่วย/ค้นหาความเสี่ยงทาง
คลินิกร่วมกัน (3) กำาหนดทางเลือก เป็นการร่วมกัน
กำาหนดทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก แล้วให้ผู้รับ
การนิเทศ เลือกวิธีที่จะนำาไปปฏิบัติ (4) กำาหนดสิ่งที่
จะทำาต่อไป เป็นการนำาทางเลือกที่ผู้รับการนิเทศเลือก  
ไปกำาหนดเป็นแผนปฏิบัติการร่วมกัน มีการตกลง
ร่วมกันและระยะเวลา สิ้นสุดการสอนงานในแต่ละ
เป้าหมาย เมื่อประเมินผลแล้วมีผลการปฏิบัติเป็นไป
ตามเป้าหมาย จะยุติกระบวนการสอนงานในแต่ละครั้ง  
3.4) จัดกิจกรรมให้ความรู้ ตามโปรแกรมพัฒนาการ
พยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ การสอนโรค  
พยาธิสภาพ และการประเมิน NIHSS, clinical 
reasoning, concept mapping การทบทวน
เวชระเบียน และจัดประชุมปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา
สาระสำาคัญ (content conference) โดยนัดวันประชุม
ล่วงหน้า 3.5) สรุปผลการนิเทศรายวัน พยาบาล
ผู้นิ เทศนำาข้อมูลการประเมินผู้รับการนิเทศ และ
วางแผนการนิเทศครั้งต่อไป ในระยะการทดลองปฏิบัติ
การนิเทศ ผู้วิจัยใช้แบบบันทึกการนิเทศทางคลินิก  
เพื่อบันทึกประเด็นการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ
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 พฤติกรรมของพยาบาลผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
 ผู้วิจัยจัดอภิปรายกลุ่มร่วมกับพยาบาลผู้นิเทศ เพื่อ
ให้ทุกคนได้ ร่วมเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
การนิเทศหลังการทดลองปฏิบัติการนิเทศทุกสัปดาห์  
โดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินกับผู้วิจัย 
2 ครัง้ การทดลองการนเิทศการสิน้สดุเมือ่ครบ 4 สปัดาห ์ 
4) ปฏิบัติการนิเทศ พยาบาลผู้นิเทศจะนิเทศทุกเวรทุก
วันที่ขึ้นปฏิบัติงาน มีกิจกรรมการนิเทศ เช่นเดียวกับ
การทดลองปฏิบัติการนิเทศ หรือผู้นิเทศจะมีกิจกรรม
การนิเทศที่จำาเป็นอื่น ๆ  ได้ ระยะนี้มีการอภิปรายกลุ่ม
เพื่อประเมินผลการนิเทศ และนำาข้อเสนอแนะมาพัฒนา
ทุก 3 เดือน จำานวน 3 ครั้ง จากนั้นพยาบาลผู้นิเทศ 
ปฏิบัติการนิเทศได้ด้วยตนเองจนสิ้นสุดการวิจัย รวม
เวลาทั้งหมด 18 เดือน
 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผล เป็นการประเมิน
ผลลัพธ์ โดยเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังพัฒนา 
จำาแนกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ผลลัพธ์ต่อสมรรถนะพยาบาล  
ประเมินสมรรถนะการนิเทศของผู้นิ เทศ 30 คน
 และสมรรถนะการปฏิบัติของพยาบาลผู้รับการนิเทศ  
60 คน และ 2) ผลลัพธ์ทางคลินิก ประกอบด้วย ผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง 1,110 คน ประเมินความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำาวัน (BI) และ (mRS) ความ
พิการทางระบบประสาท (NIHSS) อัตราการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนก่อนจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาล และญาติ
ผู้ดูแล 1,110 คน ประเมินสมรรถนะการดูแลผู้ป่วย และ
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติของพยาบาล

เครื่องมือวิจัย 
 ในการวิจัยมีเครื่องมือ ดังนี้
 1. โปรแกรมการนิเทศทางคลินิก ประกอบด้วย 
1) แผนการสอน เรื่อง การนิเทศทางคลินิกตามแนวคิด
พรอคเตอร์ การสอนงานใช้ Grow model, Coach, 
Clinical reasoning, concept Mapping 2) คู่มือการ
นิเทศ มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดการนิเทศ กระบวนการ
นิเทศ การนิเทศทางคลินิกตามแนวคิดพรอคเตอร์ การ
สอนงานใช้ Grow model และแบบบันทึกการนิเทศ  
3 )  โ ป ร แก รมพัฒนาก า รพยาบาลผู้ ป่ ว ย โร ค
หลอดเลือดสมอง ประกอบด้วย แนวทางการพยาบาล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โปรแกรมพัฒนาผู้ดูแล 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และคู่มือการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งโปรแกรมฯ ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา กำาหนดค่าดัชนีความ
ตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) 0.84 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
 2.1 แบบประเมนิสมรรถนะการนเิทศทางคลนิกิ
ของพยาบาลผู้นิเทศ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป อายุ ระดับการศึกษา ประวัติการอบรม
การนิเทศ ส่วนที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะการนิเทศ  
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การดำาเนินการนิเทศ  
การเรียนรู้การนิเทศ การสนับสนุนการนิเทศ ส่วนที่ 3 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศ ประกอบด้วย  
3 ด้านเช่นกัน แบบประเมินส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 คำา
ตอบเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale)  
5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด กำาหนดคะแนน 5-1 ตามลำาดับ การแปลผลระดับ
ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยดังนี้ 4.50-5.00 ระดับมากที่สุด 3.50-
4.49 ระดับมาก 2.50-3.49 ระดับปานกลาง 1.50-2.49 
ระดับน้อย และ 1.00-1.49 ระดับน้อยที่สุด 
 2.2 แบบประเมินสมรรถนะการพยาบาล
ผู้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองของพยาบาลผู้รับการ
นิเทศประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป  
อายุ ประวัติการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอด
เลอืดสมอง สว่นที ่2 แบบประเมินสมรรถนะการพยาบาล  
ตามกระบวนการพยาบาล คือการประเมินผู้ป่วย  
การวางแผน การปฏิบัติการพยาบาลและการประเมิน
ผล คำาตอบเป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ส่วนที่ 
3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศประกอบด้วย
 3 ด้านเช่นเดียวกัน คำาตอบเป็นแบบมาตราประมาณค่า
 5 ระดับ 
 2.3 แบบประเมินผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง ประกอบด้วย 4 ส่วนคือส่วนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับความรู้สึกตัว ปัจจัย
เสี่ยง ส่วนที่ 2 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำาวันใช้ BI และmRS ส่วนที่ 3 แบบประเมิน
การทำาหน้าที่ของระบบประสาท ใช้ NIHSS ส่วนที่ 4 
แบบประเมนิผลลพัธก์ารดแูลผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมอง 
 2.4 แบบประเมินญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลอืดสมอง ประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื สว่นที ่1 ขอ้มลูท่ัวไป 
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ประกอบด้วย อาย ุความสัมพนัธก์บัผูป้ว่ย สว่นที ่2 แบบ
ประเมนิสมรรถนะการดูแลผูป้ว่ย คำาตอบเปน็แบบมาตรา
ประมาณค่า 3 ระดับ ทำาได้ครบ ทำาได้บางส่วน ทำาไม่ได้  
คะแนนคะแนน 2-0 ตามลำาดับ ส่วนที่ 3 แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติของพยาบาล คำาตอบเป็น
แบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
หาความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ของทั้ง 4 ชุด มีค่าเท่ากับ 0.86, 
0.87, 0.86 และ 0.85 ตามลำาดับ หาความเที่ยงโดยนำา
แบบสอบถามและแบบประเมินไปทดลองกับพยาบาล
วิชาชีพ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ดูแล ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.84, 0.86, 
0.84 และ 0.85 ตามลำาดับ 
 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยนี้ 
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ หนังสือ
เลขที่ 118/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และหนังสือ
เลขที่ 99/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชี้แจงให้
กลุ่มตัวอย่าง เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและเข้าร่วมวิจัยด้วยความสมัครใจ 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมูล
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2563 
ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ ผู้วิจัย
ดำาเนินการดังนี้
 1. ก่อนการพัฒนาการนิเทศ มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคมถึง 26 พฤศจิกายน  
2561 มีดังนี้ 1) สอบถามใช้แบบสัมภาษณ์การนิเทศ
ทางคลินิก เกี่ยวกับวิธีการนิเทศและปัญหาการนิเทศ  
กลุ่มพยาบาล เป็นพยาบาลผู้นิเทศ 10 คน พยาบาล
ผู้รับการนิเทศ 10 คน 2) ประเมินสมรรถนะการนิเทศ
ของผู้นิเทศ 30 คน 3) ประเมินสมรรถนะการพยาบาล
ของผู้รับการนิเทศ 60 คน 4) ประเมินผลลัพธ์ผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง 472 คน 5) ประเมินสมรรถนะ
ญาติผู้ดูแล จำานวน 472 คน
 2. หลงัการพฒันาการนเิทศ เกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2563 มี
ดังนี้ 1) ประเมินสมรรถนะการนิเทศของผู้นิเทศ 30 คน  

2) ประเมินสมรรถนะการพยาบาลของผู้รับการนิเทศ 
60 คน 3) ประเมินผลลัพธ์ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
638 คน และ 4) ประเมินสมรรถนะญาติผู้ดูแล 638 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล
 โปรแกรมสำาเร็จรูปสถิติบรรยายประกอบด้วย 
การแจกความถี่ ร้อยละ และใช้สถิติทดสอบค่าที แบบ
รายคู่ (paired t-test) Two-sample Wilcoxon 
rank-sum (Mann-Whitney) test ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล เปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อน-หลังพัฒนา โดยใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ SPSS 

ผลการวิจัย
 1 .  ผลลัพธ์การพัฒนารูปแบบการนิ เทศ
ทางคลินิก มีดังนี้ 1) ผลลัพธ์ต่อสมรรถนะพยาบาล  
พยาบาลผู้นิเทศ ได้รับการพัฒนาตามโปรแกรมการ
พัฒนาการนิเทศทางคลินิก ทำาให้มีทักษะการนิเทศที่
เน้นการสร้างสัมพันธภาพ บทบาทการโค้ช และการ
ได้รับความรู้การวิเคราะห์เชิงเหตุผล และใช้ concept 
mapping ทำาให้พยาบาลผู้นิเทศเข้าใจวิธีการวิเคราะห์
อาการ และอาการแสดงของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
เชือ่มโยงกายวภิาค และพยาธขิองผูป้ว่ย กำาหนดปญัหา
และแผนการพยาบาลได้ครอบคลุมปัญหาของผู้ป่วย 
พยาบาลผู้รับการนิเทศ ได้รับการสอนงาน ที่มีส่วนร่วม
ในการเป้าหมายการปฏิบัติการพยาบาล การปฏิบัติจริง 
ทางเลือกปฏิบัติ การประเมินผลและวางแผนการปฏิบัติ
การพยาบาล ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติการพยาบาลด้วยการ conference การสอน
ข้างเตียง และสอนการวิเคราะห์เชิงเหตุผลใช้ concept 
mapping 2) ผลลัพธ์ทางคลินิก ผู้ป่วยได้รับการปฏิบัติ
การพยาบาลตามแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง และญาติผู้ดูแลได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ
 2. ผลการพฒันารปูแบบการนเิทศตอ่สมรรถนะ
พยาบาลและผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง เปรียบเทียบก่อน-หลังการพัฒนา ในกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม มีดังนี้
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 2.1 กลุ่มพยาบาล มี 2 กลุ่ม ผลการวิจัยมีดังนี้
 2.1.1. พยาบาลผู้นิเทศ ทั้งหมด 30 คน อายุ
อยู่ในช่วง 34-54 ปี (เฉลี่ย 41.85±6.31) ผลการ
ประเมินสมรรถนะการนิเทศ พบว่า คะแนนเฉลี่ย หลัง
การพัฒนาด้านการดำาเนินการนิเทศ (100 คะแนน) 
เพิ่มขึ้น (เฉลี่ย 100±0.00 จากเดิม 74.65±13.29) ด้าน
การเรียนรู้ (125 คะแนน) เพิ่มขึ้น (เฉลี่ย 125±0.00 

จากเดิม 69.15±21.30) ด้านการสนับสนุนการนิเทศ  
(75 คะแนน) เพิ่มขึ้น (เฉลี่ย 75±0.00 จากเดิม  
54.55±10.30) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ (p<0.0001) (ตาราง 1) และคะแนนความพึงพอใจ
ต่อการนิเทศ หลังการพัฒนาโดยรวมเพิ่มขึ้น (เฉลี่ย
 80±0.00 จากเดิม 61.80±9.15) แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ (p<0.0001)

 2.1.2. กลุม่พยาบาลผูร้บัการนเิทศ ทัง้หมด 60 คน  
อายุ 23-45 ปี (เฉลี่ย 29.07±5.40) ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การทำางาน 5-9 ปี ร้อยละ 53.33 และ
ได้รับการอบรมเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง ร้อยละ 66.67 ผลการประเมินสมรรถนะการ

พยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองพบว่า คะแนน
เฉลี่ยโดยรวมหลังพัฒนาเพิ่มขึ้น (เฉลี่ย240.63±8.45  
จากเดิม 179.00±18.49) (ตาราง 2) มีคะแนนความ
พึงพอใจต่อการนิเทศ หลังการพัฒนาโดยรวมเพิ่มขึ้น  
(เฉลี่ย 80.00±0.00 จากเดิม 61.25±6.66) (ตาราง 3)

ตาราง 1. แสดงช่วงคะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนสมรรถนะการนิเทศ (n=30)

การนิเทศ 
(ระดับคะแนน 1-5)

คะแนน 
ต่ำาสุด-สูงสุด

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา t p-value

X   
(SD)

ระดับ
สมรรถนะ

X   
(SD)

ระดับ
สมรรถนะ

โดยรวม  
(คะแนนเต็ม 300)

129-300 215.55
(41.00)

ดี 300 
(0.00)

ดีมาก 9.21 <0.0001

รายด้าน

การดำาเนินการ  
(คะแนนเต็ม 100)

36-100 74.65 
(13.29)

ดี 100 
(0.00)

ดีมาก 8.53 <0.0001

การเรียนรู้  
(คะแนนเต็ม 125)

24-125 86.35 
(21.30)

ดี 125 
(0.00)

ดีมาก 8.12 <0.0001

การสนับสนุน 
(คะแนนเต็ม 75)

31-75 54.55 
(1.30)

ดี 75 
(0.00)

ดีมาก 8.88 <0.0001



13J Thai Stroke Soc. Volume 19 (3), 2020

ตาราง 2. แสดงช่วงคะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (n=60)

สมรรถนะ 
การพยาบาล

(ระดับคะแนน 1-5)

คะแนน 
ต่ำาสุด-สูงสุด

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา t p-value

X  
(SD)

ระดับ
สมรรถนะ

X   
(SD)

ระดับ
สมรรถนะ

โดยรวม  
(คะแนนเต็ม 240)

140-240 179.00 
(18.49)

ปานกลาง 240.00 
(0.00)

ดีมาก 25.54 <0.001

การประเมินผู้ป่วย 
(คะแนนเต็ม 70)

38-70 51.43 
(6.02)

ปานกลาง 70.00 
(0.00)

ดีมาก 23.88 <0.001

การวางแผน  
(คะแนนเต็ม 55)

30-55 42.75 
(5.21)

ปานกลาง 55.00 
(0.00)

ดีมาก 18.23 <0.001

การพยาบาลผู้ป่วย 
(คะแนนเต็ม 75)

41-75 53.73 
(5.54)

ปานกลาง 75.00 
(0.00)

ดีมาก 29.71 <0.001

การประเมินผล 
(คะแนนเต็ม 40)

18-40 31.12 
(4.17)

ปานกลาง 40.00 
(0.00)

ดีมาก 16.47 <0.001

ตาราง 3. แสดงช่วงคะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจต่อการนิเทศ (n=60)

ความพึงพอใจต่อ 
การนิเทศ

(ระดับคะแนน 1-5)

คะแนน 
ต่ำาสุด-สูงสุด

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา t p-value

X   
(SD)

ระดับ
ความพึง
พอใจ

X   
(SD)

ระดับ
ความพึง
พอใจ

โดยรวม  
(คะแนนเต็ม 80)

48-80 61.25 
(6.66)

มาก 80.00 
(0.00)

มากที่สุด 21.80 <0.0001

การดำาเนินการ  
(คะแนนเต็ม 20)

12-20 15.45 
(1.85)

มาก 20.00 
(0.00)

มากที่สุด 19.10 <0.0001

การเรียนรู้  
(คะแนนเต็ม 30)

18-30 23.00 
(2.83)

มาก 30.00 
(0.00)

มากที่สุด 19.17 <0.0001

การสนับสนุน  
(คะแนนเต็ม 30)

18-30 22.80 
(2.79)

มาก 30.00 
(0.00)

มากที่สุด 19.98 <0.0001
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 2.2 กลุ่มผู้รับบริการ มี 2 กลุ่ม คือ
 2.2.1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งหมด  
1,110 ราย แบ่งเป็น กลุ่มผู้ป่วยก่อนการพัฒนา 
472 ราย (42.52 %) กลุม่ผูป้ว่ยหลงัการพฒันา 638 ราย  
(57.48 %) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 59.46 อายุ
ตั้งแต่ 30-94 ปี (เฉลี่ย 62.70 ปี) มีปัจจัยเสี่ยงโรค
ความดันโลหิตสูงร้อยละ 61.98 ผลลัพธ์ทางคลินิกใน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง การทำาหน้าที่ของระบบ
ประสาท ประเมินจาก NIHSS, ความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำาวัน ประเมินจาก BI และ mRS  

พบว่า หลังการพัฒนาดีขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวม  
NIHSS ลดลงจาก 6.95 เป็น 5.87 BI เพิ่มข้ึนจาก
 74.38 เป็น 78.75 และ mRS ดีขึ้นจาก 2.15 เป็น
 1.76 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
(p<0.001) และมีการจำาแนกคะแนนรายกลุ่ม (ตาราง
 4) อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท
 และภาวะแทรกซ้อนทั่วไป หลังพัฒนาลดลงแตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ (p<0.001) 
(ตารางที่ 5)

ตาราง 4. จำานวนและร้อยละผู้ป่วยจำาแนกตามผลการทำาหน้าที่ของระบบประสาท ความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำาวัน ประเมินจาก NIHSS, BI และ mRS (N = 1,110)

ผลลัพธ์ ก่อนการพัฒนา (n=472) หลังการพัฒนา (n=638) p-value

NIHSS <0.001

≤ 4 267 (56.57) 407 (63.79)

5-14 133 (28.18) 187 (29.32)

15-24 28 (5.93) 18 (2.82)

≥ 25 13 (2.75) 8 (1.25)

Death 31 (6.57) 18 (2.82)

Barthel lndex <0.001

95-100 176 (37.29) 315 (49.37)

55-90 177 (37.5) 239 (37.45)

0-50 88 (18.64) 66 (10.36)

Death 31 (6.57) 18 (2.82)

mRS <0.001

0-1 238 (50.42) 397 (62.23)

2-3 115 (24.37) 156 (24.45)

4-5 88 (18.64) 67 (10.50)

Death 31 (6.57) 18 (2.82)
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 2.2.2 ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  
ทั้งหมด 1,110 คน อายุอยู่ในช่วง 25-70 ปี (เฉลี่ย 
53.45 ปี) ร้อยละ 46.67 เป็นบุตรของผู้ป่วย กลุ่มญาติ
ผู้ดูแลก่อนการพัฒนา 472 ราย และกลุ่มหลังการพัฒนา  
638 ราย ผลการประเมินสมรรถนะการดูแลผู้ป่วย  
พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังพัฒนาโดยรวมเพิ่มขึ้น 
จาก 42.18±5.64 เป็น 87.83±2.69 คะแนน แตกต่างกัน
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทีร่ะดบั (p<0.001) และคะแนน
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติของพยาบาล หลังการ
พัฒนาโดยรวมเพิ่มขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ (p<0.001)

อภิปราย (Discussion)
 ผลลัพธ์การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางคลินิก  
มีดังนี้ 1) ผลลัพธ์ต่อพยาบาล ทำาให้พยาบาลผู้นิเทศมี
สมรรถนะการนิเทศและพึงพอใจต่อการนิเทศเพิ่มขึ้น 
พยาบาลผู้รับการนิเทศ มีสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองและความพึงพอใจต่อการนิเทศ
เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของมธุรส และคณะ 

ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล
สำาหรับผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ6 พบว่า  
หลังการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และความพึงพอใจ
ของผู้ตรวจการพยาบาลสูงขึ้น และพยาบาลผู้ปฏิบัติ
มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด เช่นเดียว
กับการศึกษาผลของโปรแกรมการนิเทศการพยาบาล
แบบมีส่วนร่วมของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิของ
เบ็ญจพร7 พบว่า การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
ภายหลังใช้โปรแกรมการนิเทศสูงกว่าก่อนการใช้
โปรแกรม 2) ผลลัพธ์ต่อผู้รับบริการ ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองมีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำา
วันเพิ่มขึ้น อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนลดลง และ
ญาติผู้ดูแลมีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วย
เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการวิจัย ผลของโปรแกรมการ
นิเทศทางคลินิกต่อการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยและ
ความพึงพอใจต่อการนิเทศของพยาบาลวิชาชีพของ  
นงลักษณ์4 พบว่า หลังพัฒนาการเกิดแผลกดทับของ
ผู้ป่วยลดลง

ตาราง 5. เปรียบเทียบผลลัพธ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท และภาวะแทรกซ้อนทั่วไป (N = 1,110) 

การเกิดภาวะแทรกซ้อน ก่อนการพัฒนา
(n=472)

หลังการพัฒนา
(n=638)

p-value

Neurological complications <0.001

   None 388 (82.2) 631 (98.9)

   Brain edema 58 (12.29) 6 (0.94)

   Hemorrhagic transformation 11 (2.33) 1 (0.16)

Recurrent stroke 15 (3.18) 0 (0)

Medical complications

   Gastrointestinal bleeding 23 (4.87) 2 (0.31) < 0.001

   Urinary tract infection 10 (2.12) 1 (0.16) 0.001

   Pneumonia 17 (3.6) 1 (0.16) < 0.001

   Pressure sore 10 (3.18) 0 (0) < 0.001

   Deep vein thrombosis 0 (0) 0 (0)
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 บทสรปุ ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ถงึประสทิธผิล
ของรูปแบบการนิเทศทางคลินิกในการพัฒนาคุณภาพ
และผลลพัธท์างคลนิกิ ทัง้ผลลพัธด์า้นผูป้ว่ย ญาตผิูด้แูล 
พยาบาลผู้รับการนิเทศ และพยาบาลผู้นิเทศ
 องค์ความรู้ใหม่ ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า  
ปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้การนิเทศทางคลินิก มีประสิทธิผล
ที่ดีทั้ งผลลัพธ์ต่อพยาบาลและผลลัพธ์ทางคลินิก  
คือ สมรรถนะการโค้ชทางคลินิกของพยาบาล
ผู้นิเทศที่สามารถเลือกเวลา สถานที่และบรรยากาศที่
เหมาะสมในทุกกิจกรรมการนิเทศ และเน้นการมีส่วน
รว่มของพยาบาลผูร้บัการนิเทศ ในการกำาหนดเป้าหมาย 
กิจกรรมการพยาบาล และการประเมินผลลัพธ์ 
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Comparison of Accuracy among Post-thrombolytic 
Symptomatic Intracerebral Hemorrhage Predictive Scores 
in Ischemic Stroke Patients in Khon Kaen Hospital.

Salintip Kunadison, MD*, Rubkhwan Nganwai, MD*
*Department of Medicine, Khon Kaen Hosptial, Khon Kaen 40000 Thailand

Abstract
 

 Introduction: Post-thrombolytic symptomatic intracerebral hemorrhage (sICH) is one 
of complications worsening outcome of acute ischemic stroke patients. At this point, we 
performed a comparison of accuracy among 9 predictive scores using Khon Kaen Hospital 
patient dataset to assess post-thrombolytic sICH risk.
 Methods: Retrospective analytic study of accuracy of predictive scores was conducted 
from January 2016 to April 2019. The acute ischemic stroke patients who received thrombolytic 
therapy were included. This study employed patients’ information from medical records. 
Each score system was then calculated. Subsequently, the comparison among these scores 
were performed using area under receiver operating characteristic curves (ROC). Other 
baseline characteristics were presented and compared by appropriate statistical methods. 
 Results: Two hundred and fifty-one patients were recruited. There were 36 (14.34%) 
patients with post-thrombolytic intracerebral hemorrhage. Of these, 22 (8.76%) patients were 
symptomatic. Among 9 predictive scores for sICH, DRAGON had the highest predictive 
power (area under the ROC = 0.74), sensitivity (80.56%) and negative predictive value 
(91.40%). 
 Conclusion: Currently, there is no best tool to predict post-thrombolytic ICH. From our 
result, DRAGON score was best predictor for sICH among others and could be applied to 
obtain additional information for patient management and bed occupancy consideration of 
stroke unit. 
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การเปรียบเทียบความแม่นยำาของเครื่องมือทำานายภาวะ 
เลือดออกในสมองที่แสดงอาการ ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
หลังได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด  
ในโรงพยาบาลขอนแก่น
พญ.สลิลทิพย์ คุณาดิศร*, พญ.รับขวัญ งานไว*
*กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น 40000 ประเทศไทย

บทคัดย่อ

 บทนำา ภาวะเลือดออกในสมองที่แสดงอาการในผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำา  
เป็นภาวะแทรกซ้อนหนึ่งที่ทำาให้การรักษาโรคหลอดเลือดสมองไม่ได้ผลดี การศึกษานี้เป็นการศึกษา
เปรียบเทียบความแม่นยำาของเครื่องมือที่ใช้ประเมินความเสี่ยงต่อภาวะดังกล่าว
 วิธีวิจัย ศึกษาความแม่นยำาของวิธีการวินิจฉัยแบบย้อนหลังในช่วงมกราคม 2559 ถึง เมษายน  
2562 โดยเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดจากเวชระเบียน 
มาคำานวณคะแนนตามเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกในสมอง แล้วใช้วิธีทางสถิติ คำานวณ
ค่าพื้นที่ใต้กราฟ receiver operating characteristic curve เพื่อเปรียบเทียบความแม่นยำา ส่วนข้อมูล
พื้นฐานของผู้ป่วย นำาเสนอ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติตามความเหมาะสม
 ผลการวิจัย ผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด มีจำานวน 251 ราย พบภาวะเลือดออกในสมอง 36 ราย  
(ร้อยละ 14.34) เป็นภาวะเลือดออกในสมองที่แสดงอาการ 22 ราย (ร้อยละ 8.76) ในเครื่องมือประเมิน
ความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกในสมองที่แสดงอาการ 9 ชนิด DRAGON เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถ
ในการทำานายสูงสุด คือ มีพื้นที่ใต้กราฟ 0.74 มีความไวสูงสุด คือ ร้อยละ 80.56 และมีค่าทำานายผลลบ
สูงสุด คือ ร้อยละ 91.40 
 บทสรุป ปัจจุบัน ยังไม่มีเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ใช้ทำานายภาวะเลือดออกในสมองที่แสดงอาการ จากการ
ศึกษานี้ DRAGON อาจเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการทำานายภาวะดังกล่าว และเป็นข้อมูลประกอบการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย และการบริหารจัดการเตียงของหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

คำาสำาคัญ: เครื่องมือประเมินความเสี่ยง, ภาวะเลือดออกในสมองที่แสดงอาการหลังได้รับการรักษา 
ด้วยยาละลายลิ่มเลือด (J Thai Stroke Soc. 2020;19(3):17-30)
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Introduction
 Pos t- th rombo ly t i c  symptomat i c 
intracerebral hemorrhage (sICH) is one of the 
complications worsening outcome of acute 
ischemic stroke patients after thrombolytic 
therapy.1-5 The incidence is about 2.1-11.1%.1-4, 6-9

 There were at least 9 predictive scores (as 
shown in Table1) which had been developed to 
evaluate post-thrombolytic sICH risks. The most 
recent predictive score was the Symptomatic 
Intracerebral Hemorrhage Score (SICH score) 
derived from analytic study in provincial and 
4 regional hospitals in the northern part of 
Thailand.9

 Several studies had been comparing 
accuracy of these predictive scores. There were 
4 analyses from Asia. The predictive models 
compared in Taiwan study were Post-thrombolysis 
Risk Score (PRS), Hemorrhage After Thrombolysis 
(HAT) score, Safe Implementation of Thrombolysis 
in Stroke-Symptomatic Intracerebral Hemorrhage 
(SITS-SICH) score, Glucose Race Age Sex 
Pressure Stroke Severity score (GRASPS),and 
Stroke Prognostication using age And NIHSS-100 
(SPAN-100) index.10 The Chinese comparative 
study used blood Sugar, Early infarct signs and 
hyperDense cerebral artery sign, Age, and NIHSS 
(SEDAN) score, SITS-SICH, GRASPS, PRS, and 
SPAN-100 index.11 One of Thai studies, conducted 
at Ramathibodi hospital, compared PRS, HAT, 
Dense cerebral artery pre-stroke modified Rankin 
scale Age Glucose Onset-to-treatment time 
NIHSS (DRAGON) score, SEDAN, SITS-SICH 
and SPAN-100 index.12 The other Thai study, 
conducted at Siriraj hospital, compared between 
DRAGON, HAT, GRASPS, PRS, SEDAN, iScore, 
SITS-SICH and SPAN-100.8 There was no study 
compared among all 9 score systems.

 Here, we performed a comparison 
of accuracy among 9 predictive scores using 
Khon Kaen Hospital patient dataset to assess 
post-thrombolytic sICH risk in Khon Kaen 
Hospital.

Materials and methods 
 Data from all acute ischemic stroke 
patients who received thrombolytic therapy 
at Khon Kaen Hospital between January 2015 
and April 2019 were reviewed. Intracerebral 
hemorrhage was detected by brain computed 
tomography (CT) within 36 hours after 
thrombolytic therapy. Symptomatic intracerebral 
hemorrhage (sICH) was defined as deterioration 
of neurologic status (increase in the National 
Institutes of Health Stroke Score (NIHSS) ≥ 4)2, 3 
within 36 hours. We collected age, gender, race, 
atherosclerotic risk factors (diabetic mellitus, 
hypertension, dyslipidemia, smoking, coronary 
heart disease, previous stroke, peripheral arterial 
disease), arrhythmia, valvular heart disease, renal 
disease, antithrombotic agent usage within 1 
month, pre-stroke modified Rankin scale (mRS), 
vital signs, NIHSS, onset-to-IV rt-PA time, 
weight, rt-PA dosage, usage of antihypertensive 
agent during thrombolytic therapy, complete 
blood count, initial capillary blood glucose, 
glomerular filtration rate (GFR) and brain CT 
findings. 
 Statistic methods
 The information from patients’ medical 
records were analyzed statistically by Stata 
Program. Categorical variables were presented as 
frequency and percentage. Continuous variables 
were presented as mean ± SD or median and 
range depending on the types of data distribution. 
  Predictive scores of each patient were 
calculated using parameters differently based 
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on different predictive methods. The predictive 
models were PRS, HAT, SEDAN, Totaled Health 
Risks in Vascular Events (THRIVE), GRASPS, 
SITS-SICH, DRAGON, SPAN-100 and SICH 
scores. Then specificity and sensitivity of each 
predictive method were calculated. Ranges of 
score values obtained by each method were used 
for determination of area under curve (AUC) 
values. The AUCs of each predictive score 
were compared for accuracy of prediction of the 
symptomatic intracerebral hemorrhage event in 
patients receiving rt-PA therapy. The level of 
statistical significance was defined when P-value 
was less than 0.05.

Results 
 Our study included acute ischemic 
stroke patients in Khon Kaen Hospital during 
January 2016 to April 2019. The total number 
of patients with acute ischemic stroke who 
received rt-PA treatment was 253. Two of them 
were excluded on account of no information 
of pre-thrombolytic brain CT. Finally, the 
number of patients included in the study was 
251. Intracerbral hemorrhage occurred in  
36 patients (14.34%). There were 22 patients 
(8.76%) who had sICH. Risk assessment scores 
used for post-thrombolytic ICH prediction were 
shown in Table1. 

Score Parameter Point Score Parameter Point

SITS-SICH22 Aspirin + clopidogrel 3 SICH9 Valvular heart disease 2

Aspirin monotherapy 2 Aspirin 1.5

NIHSS ≥ 13 2 SBP prior to thrombolysis 

NIHSS 7-12 1 ≥ 140 mmHg 1

Blood glucose ≥ 180 mg/dL 2 NIHSS  11-20         2

Age ≥ 72 years 1             ≥ 21   3.5

SBP ≥ 146 mmHg 1 Platelet < 250,000 /mm3 1

Weight ≥ 95 kg 1 IV antihypertensive 

Hypertension 1 drug during thrombolysis 1

Onset-to-Needle time 

≥ 180 minutes 1

PRS23 Age ≥ 60 years  1 THRIVE24, 25 Age 60-79 years 1

Baseline NIHSS > 10 1       ≥ 80 years 2

Platelet < 150,000/mm3 1 NIHSS    11-20 2

Blood Glucose > 150 mg/dL 1               ≥ 21 4

SPAN-10026 Age (years) + NIHSS Hypertension 1

          ≥ 100 Positive Diabetes mellitus 1

          < 100 Negative Atrial fibrillation 1

Table 1. Description of predictive scores
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Score Parameter Point Score Parameter Point

HAT27 Blood glucose > 200 mg/dl 1 SEDAN28 Blood glucose 

NIHSS  15-20 1    145–216 mg/dL 1

           ≥ 20 2    > 216 mg/dL 2

Hypodensity of MCA Early infarct sign 1

territory on brain CT   Hyperdense cerebral 

         No 0 artery sign 1

         < 1/3 1 Age > 75 years 1

         ≥ 1/3  2 NIHSS ≥10 1

GRASPS29 Age  ≤ 60 years  8 DRAGON30 Hyperdense cerebral artery sign 

       61-70 years  11 or early infarct sign on brain CT  

       71-80 years   15         No 0

NIHSS  0-5 25         Either 1

           6-10 27         Both 2

           11-15 34 Pre-Stroke mRS   ≤ 1 0

           16-20  40                          >1 1

           > 20 42 Age    < 65 years 0

SBP    < 120 mmHg 10          65-79 years 1

          120-149 mmHg 14          ≥ 80 years 2

          150-179 mmHg 18 Blood glucose    ≤ 144 mg/dL 0

           ≥ 180 mmHg 21                        > 144 mg/dL 1

Blood glucose  Onset-to-Needle time ≤ 90 minutes 0

         < 100 mg/dl 2                               > 90 minutes 1

         100-149 mg/dl          6 NIHSS   0-4 0

         ≥ 150 mg/dl 8             5-9 1

Race   Non-Asia 0             10-15 2

          Asia 9             > 15 3

Gender   Female 0  

             Male 4

Table 1. Description of predictive scores (continued)

SITS-ICH = safe implementation of treatments in stroke symptomatic intracerebral hemorrhage  
PRS = post-thrombolysis risk score
SPAN-100 = stroke prognostication using age and NIHSS-100 index 
HAT = hemorrhage after thrombolysis  
SICH = Symptomatic Intracerebral Hemorrhage Score 
THRIVE = Totaled Health Risks in Vascular Events
SEDAN = blood Sugar Early infarct signs and hyperDense cerebral artery sign Age and NIHSS  
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 The patient’s baseline characteristics 
were presented in Table 2. The age of patients 
was 66.76 ± 12.34 years old. Majority of them 
was 143 (56.97%) males. The patient’s body 
weight was 61.75 ± 13.00 kilograms. There 
were 111 (44.22%) patients with hypertension, 
88 (35.06%) patients with diabetes mellitus, 
80 (31.87%) smokers, 41 (16.33%) patients 
with dyslipidemia and 9 (3.59%) patients with 
diagnosis of chronic kidney disease. Despite 
cardioembolic-related underlying diseases, 
there were 74 (29.48%) patients with atrial 
fibrillation and 9 (3.59%) patients with valvular 

heart disease. There were 39 (15.54%) aspirin 
usage. The patients’ pre-stroke mRS was 1.05 
± 0.30. Systolic and diastolic blood pressures 
were 158.95 ± 28.16 and 90.93 ± 18.79 mmHg, 
respectively. The number of patients who 
received intravenous antihypertensive drug was 
43 (17.13%). From brain CT findings, there were 
38 (15.14%) patients presented with hyperdense 
cerebral artery signs, 72 (28.69%) patients with 
early infarct signs, 26 (10.36%) and 9 (3.59%) 
patients with hypodensity < 1/3 and ≥ 1/3 of 
MCA territory, respectively. 

GRASPS = Glucose Race Age Sex Pressure Stroke Severity score
DRAGON = Dense cerebral artery prestroke modified Rankin scale Age Glucose Onset-to-treatment time 
NIHSS 
NIHSS = National Institute of Health Stroke Scale  
SBP = systolic blood pressure
MCA = middle cerebral artery
CT = computed tomography
IV = intravenous
mRS = modified Rankin Scale

Table 2. Baseline characteristics

Baseline characteristics Mean ± SD or N (%)

Male          143 (56.97)

Age (years) 66.76 ± 12.34

Weight (kg) 61.75 ± 13.00

Hypertension 111 (44.22)

Diabetes mellitus 88 (35.06)

Dyslipidemia 41 (16.33)

Chronic kidney disease 9 (3.59)

Liver disease 1 (0.40)

Coronary artery disease 13 (5.18)

Atrial fibrillation 74 (29.48)

Valvular heart disease 9 (3.59)

Aspirin usage 39 (15.54)

Smoking 80 (31.87)

Alcoholic drinking 75 (29.88)
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Baseline characteristics Mean ± SD or N (%)

Pre-stroke mRS 1.05 ± 0.30

Baseline NIHSS 12.39 ± 6.37

SBP prior to thrombolysis (mmHg) 158.95 ± 28.16

DBP prior to thrombolysis (mmHg) 90.93 ± 18.79

Actual rt-PA dose (mg/Kg) 0.899 ± 0.006

IV anti-hypertensive drugs during thrombolysis 43 (17.13)

Onset-to-needle time (minutes)  206.13 ± 51.36

Platelet count (/mm3) 249,035.90 ± 87,536.93

GFR (ml/min) 74.85 ± 24.87

Initial capillary blood glucose (mg/dL)                 151.05 ± 72.20

Brain CT with hyperdense cerebral artery sign 38 (15.14)

Brain CT with early infarct sign 72 (28.69)

Brain CT with hypodensity < 1/3 of MCA territory 26 (10.36)

                                    ≥ 1/3 of MCA territory 9 (3.59)

Symptomatic intracerebral hemorrhage 22 (8.76)

SITS-ICH 5.34 ± 1.55

PRS 1.67 ± 0.91

SPAN100 positive 17 (6.77)

HAT 0.84 ± 1.02

SICH 4.45 ± 2.79

THRIVE 7.18 ± 1.77

SEDAN 1.78 ± 1.24

GRASPS 82.00 ± 9.08

DRAGON 5.37 ± 1.67

NIHSS = National Institute of Health Stroke Scale  
mRS = modified Rankin Scale
SBP = systolic blood pressure
DBP = diastolic blood pressure
IV = intravenous
CT = computed tomography
SITS-ICH = safe implementation of treatments in stroke symptomatic intracerebral hemorrhage  
PRS = post-thrombolysis risk score
SPAN-100 = stroke prognostication using age and NIHSS-100 index 
HAT = hemorrhage after thrombolysis  
SICH = Symptomatic Intracerebral Hemorrhage Score 
THRIVE = Totaled Health Risks in Vascular Events
SEDAN = blood Sugar Early infarct signs and hyperDense cerebral artery sign Age and NIHSS  
GRASPS = Glucose Race Age Sex Pressure Stroke Severity score 
DRAGON = Dense cerebral artery prestroke modified Rankin scale Age Glucose Onset-to-treatment time NIHSS

Table 2. Baseline characteristics (continued)
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 Bivariate analysis demographics and 
baseline characteristics of patients with and 
without sICH were presented in Table 3. These  
2 groups had similar sex, age, weight, medication 
usage, and underlying disease except dyslipidemia 
in which, all 41 (17.90% P-value = 0.03) of them 
were in the non-sICH group. The baseline 
NIHSS were significantly higher in sICH group 
(15.86 ± 5.66 vs 12.06 ± 6.34 P-value < 0.01). 
There was statistically significant difference 
of brain CT findings between 2 groups.  

The hypodensity ≥ 1/3 of MCA territory was 
found more in sICH group (27.27% vs 1.31% 
P-value < 0.01). Moreover, early infarct sign was 
found more in sICH group (72.73% vs 24.45% 
P-value < 0.01) On the contrary, hypodensity  
< 1/3 of MCA territory was found less in sICH 
(1.31% and 27.27% P-value < 0.01). All 9 predictive 
scores were higher in sICH group but only HAT, 
SICH, THRIVE, SEDAN and DRAGON scores 
achieved statistical significance.

Table 3. Bivariate analysis demographics and baseline characteristics of patients with and without 
symptomatic intracerebral hemorrhage

Baseline characteristics sICH (N=22) Non-sICH (N=229) P-value

Male          12 (54.55) 131 (57.21) 0.81

Age (years) 63.44 ± 10.88 67.08 ± 12.33 0.15

Weight (kg) 62.99 ± 14.62 61.63 ± 12.86 0.67

Hypertension 7 (31.82) 104 (45.41) 0.22

Diabetes mellitus 4 (18.18) 84 (36.68) 0.10

Dyslipidemia 0 41 (17.90) 0.03

Chronic kidney disease 2 (9.09) 7 (3.06) 0.18

Liver disease 0 1 (0.44) > 0.90

Coronary artery disease 1 (4.55) 12 (5.24) > 0.90

Atrial fibrillation 6 (27.27) 68 (29.69) 0.81

Valvular heart disease 2 (9.09) 7 (3.06) 0.18

Aspirin usage 3 (13.64) 36 (15.72) > 0.90

Smoking 10 (45.45) 70 (30.57) 0.15

Alcoholic drinking 10 (45.45) 65 (28.38) 0.09

Pre-stroke mRS 1.05 ± 0.38 1.05 ± 0.29 0.93

Baseline NIHSS 15.86 ± 5.66 12.06 ± 6.34 < 0.01

SBP prior to thrombolysis (mmHg) 151.18 ± 24.79 159.69 ± 28.40 0.14

DBP prior to thrombolysis (mmHg) 94.27 ± 15.61 90.61 ± 19.06 0.31

Actual rt-PA dose (mg/Kg) 0.899 ± 0.001 0.899 ± 0.006 0.97

IV anti-hypertensive drugs during 

thrombolysis

3 (13.64) 40 (17.47) > 0.90

Onset-to-needle time (minutes)  202.45 ± 53.33 206.48 ± 51.28 0.74

Platelet count (/mm3) 255,636.40 ± 77,238.37 248,401.70 ± 86,589.01 0.68
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Table 3. Bivariate analysis demographics and baseline characteristics of patients with and without 

symptomatic intracerebral hemorrhage (continued)

Baseline characteristics sICH (N=22) Non-sICH (N=229) P-value

GFR (ml/min) 75.29 ± 28.51 74.80 ± 24.56 0.94

Initial capillary blood glucose (mg/dL)                 164.06 ± 67.15 149.80 ± 72.68 0.35

Brain CT with hyperdense cerebral artery sign 6 (27.27) 32 (13.97) 0.10

Brain CT with early infarct sign 16 (72.73) 56 (24.45) < 0.01

Brain CT with hypodensity    

   < 1/3 of MCA territory 4 (18.18) 22 (9.61) < 0.01

   ≥ 1/3 of MCA territory 6 (27.27) 3 (1.31)

SITS-ICH 5.91 ± 1.57 5.29 ± 1.54 0.08

PRS 2.00 ± 0.76 1.64 ± 0.92 0.07

SPAN100 positive 1 (4.55) 16 (6.99) 0.66

HAT 1.82 ± 1.40 0.75 ± 0.92 < 0.01

SICH 5.80 ± 2.59 4.32 ± 2.78 0.02

THRIVE 8.05 ± 1.73 7.10 ± 1.75 0.02

SEDAN 2.68 ± 0.95 1.70 ± 1.23 < 0.01

GRASPS 84.55 ± 7.59 81.76 ± 9.18 0.17

DRAGON 6.36 ± 1.26 5.28 ± 1.67 < 0.05

NIHSS = National Institute of Health Stroke Scale  
mRS = modified Rankin Scale
SBP = systolic blood pressure
DBP = diastolic blood pressure
IV = intravenous
CT = computed tomography
SITS-ICH = safe implementation of treatments in stroke symptomatic intracerebral hemorrhage  
PRS = post-thrombolysis risk score
SPAN-100 = stroke prognostication using age and NIHSS-100 index 
HAT = hemorrhage after thrombolysis  
SICH = Symptomatic Intracerebral Hemorrhage Score 
THRIVE = Totaled Health Risks in Vascular Events
SEDAN = blood Sugar Early infarct signs and hyperDense cerebral artery sign Age and NIHSS  
GRASPS = Glucose Race Age Sex Pressure Stroke Severity score 
DRAGON = Dense cerebral artery prestroke modified Rankin scale Age Glucose Onset-to-treatment time NIHSS
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 Table 4 showed the analysis  of 
sensitivities, specificities, positive predictive 
value, negative predictive value, positive 
likelihood ratio, negative likelihood ratio and 
proportion of correctly classified subjects 
according to the optimal cut-point which 
represented the maximum value of a trade-
off between sensitivities and specificities and 

maximize summation of sensitivities and 
specificities. The accuracy was corresponding 
to these optimal cut-points. The optimal 
cut-points were 5 on SITS-ICH score and 
DRAGON score, 2 on PRS score, 1 (which 
represented for positive value) on SPAN100,  
1 on HAT score, 3.5 on SICH score, 4 on THRIVE 
score, 3 on SEDAN score and 80 on GRASPS 

 The highest predict ive power of 
the DRAGON score was reported by the 
Receiver Operating Characteristic (ROC) curves, 

comparing to others as shown in figure 1. Its area 
under the curve (AUC) was 0.74. 

Figure 1. ROC curves and AUC comparison

SITS-ICH = safe implementation of treatments in stroke symptomatic intracerebral hemorrhage  
PRS = post-thrombolysis risk score
SPAN-100 = stroke prognostication using age and NIHSS-100 index 
HAT = hemorrhage after thrombolysis  
SICH = Symptomatic Intracerebral Hemorrhage Score 
THRIVE = Totaled Health Risks in Vascular Events
SEDAN = blood Sugar Early infarct signs and hyperDense cerebral artery sign Age and NIHSS  
GRASPS = Glucose Race Age Sex Pressure Stroke Severity score 
DRAGON = Dense cerebral artery prestroke modified Rankin scale Age Glucose Onset-to-treatment time NIHSS 
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score. Dragon score had the highest sensitivity 
(80.56%) and negative predictive value (91.40%). 
HAT score had the highest positive predictive 
value (59.06%). SPAN100 score had the highest 

specificity (93.49%), negative likelihood ratio 
(0.98) and proportion of correctly classified 
subjects (81.27%). The highest positive likelihood 
ratio was found in SEDAN score (2.36).

Table 4. Validity testing for predictive scores

Predictive 
scores

Sensitivity Specificity PPV NPV LR+ LR- Proportion of correctly 
classified subjects

SITS-ICH 50.00% 58.14% 54.43% 53.76% 1.19 0.86 56.97%

PRS 75.00% 44.19% 57.34% 63.87% 1.34 0.57 48.61%

SPAN100 8.33% 93.49% 17.65% 85.90% 1.28 0.98 81.27%

HAT 75.00% 52.09% 59.06% 65.75% 1.57 0.48 55.38%

SICH 69.44% 59.53% 21.88% 88.24% 1.72 0.51 60.96%

THRIVE 55.56% 59.53% 18.69% 88.89% 1.37 0.75 58.96%

SEDAN 52.78% 77.67% 28.36% 90.76% 2.36 0.61 74.10%

GRASPS 50.00% 55.81% 15.93% 86.96% 1.13 0.90 54.98%

DRAGON 80.56% 60.93% 30.77% 91.40% 2.06 0.32 63.75%

SITS-ICH = safe implementation of treatments in stroke symptomatic intracerebral hemorrhage  
PRS = post-thrombolysis risk score
SPAN-100 = stroke prognostication using age and NIHSS-100 index 
HAT = hemorrhage after thrombolysis  
SICH = Symptomatic Intracerebral Hemorrhage Score 
THRIVE = Totaled Health Risks in Vascular Events
SEDAN = blood Sugar Early infarct signs and hyperDense cerebral artery sign Age and NIHSS  
GRASPS = Glucose Race Age Sex Pressure Stroke Severity score 
DRAGON = Dense cerebral artery prestroke modified Rankin scale Age Glucose Onset-to-treatment time NIHSS 
PPV = positive predictive value
NPV = negative predictive value 
LR+ = positive likelihood ratio 
LR- = negative likelihood ratio 

Discussion
 This study was conducted to compare the 
accuracy of 9 assessment methods for predicting 
of the event of cerebral hemorrhage from rt-PA 
therapy. One of them was SICH score from the 
Thai-northern study9.
 In our study ICH occurred in 36 patients 
(14.34 %) after IV rtPA treatment. There were 
22 patients (8.76%) who had symptomatic 
intracerebral hemorrhage which were not 

different from the prevalence of 2.1-11.1% in 
previous studies.1-4, 6-9

 The patients with dyslipidemia were 
found only in non-sICH group. There was 
no obvious relation between dyslipidemia 
and post-thrombolytic ICH.13 Though some 
previous studies reported that there was inverse 
association between LDL level and ICH.14 In our 
study, we did not specify LDL level due to in 
sufficient data.
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 The baseline neurological deficits, 
assessed by NIHSS, was part of all predictive 
scores. It was higher in the sICH group than the 
other (15.86 ± 5.66 vs 12.06 ± 6.34). The more 
severe in stroke severity (higher in NIHSS), the 
higher risk of post-thrombolytic ICH.
 The early infarct signs and MCA territory 
hypodensity of brain CT were significantly found 
more in sICH than non-sICH patients. These CT 
signs might increase risks of post-thrombolytic 
ICH15 and are parts of SEDAN, HAT and 
DRAGON scores in which were statistically 
significantly different between the 2 groups.
 As previous comparisons, DRAGON, 
SEDAN and HAT scores had more predictive 
power than the others.8-11, 16-18 The highest 
predictive power was found in DRAGON 
score reported by the Receiver Operating 
Characteristic curves (0.74). The second, the 
third and the fourth highest predictive power 
were found in SEDAN (0.7301), HAT (0.7019) 
and SICH (0.6418) scores, respectively. The 
THRIVE score was also significantly higher in 
sICH group than the others. From the studies 
in Asian patients, the best predictive score was 
HAT,8, 10, 12 SITS-ICH9 and PRS11 which was 
different from our results.8, 10 The reasons might 
be because of the different cut-point for AUC 
calculation, definition of sICH and characteristics 
of factors in each scoring system. All statistically 
significant risk factors of sICH in our study were 
in DRAGON score. Race or ethnicity might not 
be associated with the predictive power although 
cerebral microbleeds was more common among 
Asian.19-21

 The highest sensitivity predictive score, 
DRAGON, might be applied for screening for 
risk of sICH among the post-thrombolytic 
patient. Higher sICH risk should not be 

contraindication of thrombolytic therapy but 
patient with high sICH risk should receive closer 
monitoring in post-thrombolytic care resulting in 
early detection of sICH and immediate treatment 
in sICH patient. 

Limitation 
 In this study, the serum glucose was 
replaced by capillary blood glucose. This was 
due to the practical and convenient screening 
process of hypoglycemia or hyperglycemia.
 Generally, the possibility of the technical 
or human errors were well aware. As the patients’ 
clinical information was obtained during normal 
hospital operation, therefore, there were many 
clinical specialists involved in producing and 
evaluating clinical data which might consequently 
cause some variations. Those clinical data, for 
examples, time of onset and NIHSS.
Conclusion
 Currently, there is no best tool to predict  
post-thrombolytic ICH. From our study, 
DRAGON had higher predictive power and 
sensitivity and may be initially used to provide 
the additional information for the patients and 
their relatives to understand ICH risk before 
thrombolytic decision. Furthermore, those with 
high risk of sICH should be closely monitored 
leading to early detection and prompt treatment 
of sICH. 
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Optimal time to start non-vitamin K antagonist 
anticoagulants in acute ischemic stroke patients
Pongpat Vorasayan, MD*
*Comprehensive stroke center at King Chulalongkorn Memorial Hospital Neurology Unit,  
Department of Internal medicine King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok 10330 Thailand

Abstract
 

 About 13-26% of ischemic stroke is caused by non-valvular atrial fibrillation (NVAF). 
Currently, there is no randomized-controlled trial (RCT) that supports when to start 
anticoagulant optimally. Risk of recurrent ischemic stroke is high within first few weeks of 
onset, however early starting anticoagulants increases risk of hemorrhagic transformation. 
Non-vitamin K antagonist anticoagulants (NOACs) which have been studied in the past 10 
years have at least equal efficacy as warfarin in prevention of ischemic stroke caused by 
NVAF. Moreover, NOACs reduced cases of intracranial hemorrhage compared to warfarin. 
However, 4 landmark NOACs studies did not enroll acute ischemic stroke patients. 
 There are a few small trials studied risk and benefit of early starting NOACs in mild to 
moderate acute ischemic stroke from NVAF. The studies showed that early stating NOACs 
was less likely to increase risk of any intracranial hemorrhage. While starting NOACs later 
associated with increasing rate of recurrent ischemic stroke.
Currently, there are several ongoing randomized-controlled trials that have power to answer 
whether starting NOACs early or later after onset of acute ischemic stroke will be an ideal 
in terms of efficacy and safety.

Keywords: non-vitamin K antagonist anticoagulants (NOACs), non-valvular atrial fibrillation, 
acute ischemic stroke, cardioembolic stroke
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ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด 
ชนิดรับประทานที่ไม่ออกฤทธิ์ต้านวิตามินเค (NOACs)  
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน

นพ.พงศ์ภัทร์ วรสายัณห์*
*แพทย์ประจำาศูนย์โรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
หน่วยประสาทวิทยา, แผนกอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

บทคัดย่อ

 ร้อยละ 13-26 ของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเกิดจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด non-valvular 
atrial fibrillation (NVAF) ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลหรือการศึกษาท่ีสนับสนุนช่วงเวลาที่เหมาะสมในการ
เริ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด ถึงแม้ว่าความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดซ้ำาจะสูงใน
ชว่งแรก การใหย้าตา้นการแข็งตวัของเลอืดกเ็พิม่ความเสีย่งในการเกดิเลอืดออกในเนือ้สมองสว่นทีข่าดเลอืด 
(hemorrhagic transformation) นัน้เชน่กัน ในชว่ง 10 ปท่ีีผา่นมาได้มกีารศกึษายาตา้นการแขง็ตวัของเลอืด
ชนดิรบัประทานทีไ่ม่ออกฤทธ์ิตา้นวิตามินเค (non-vitamin K antagonist oral anticoagulants, NOACs) 
ซึง่มปีระสทิธภิาพเทยีบเคยีงกบั warfarin ในการปอ้งกนัการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองขาดเลือดจาก NVAF 
และลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออกในสมองได้ อย่างไรก็ตามการศึกษาหลักของ NOACs นั้นไม่ได้
ศึกษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน 
 มกีารศึกษาขนาดเล็กศึกษาการให ้NOACs ในผูป้ว่ยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลอืดความรนุแรงนอ้ยถงึ
ปานกลางจาก NVAF พบว่าการให ้NOACs ในระยะแรกมคีวามเสีย่งในการเกดิภาวะเลอืดออกในสมองนอ้ย 
ในขณะที่การเริ่มยาในระยะถัดมาจะเพิ่มการเกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดซ้ำา
 ในปัจจุบันมีการศึกษา randomized-controlled trial ที่กำาลังเก็บข้อมูล และมีขนาดใหญ่พอท่ี
จะตอบคำาถามเรื่องประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของการเริ่ม NOACs ในช่วงแรกหลังจากเกิด
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน

คำาสำาคัญ: ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานที่ไม่ออกฤทธิ์ต้านวิตามินเค, ภาวะหัวใจเต้นผิด
จังหวะชนิด non-valvular atrial fibrillation, โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด, โรคหลอดเลือดสมอง 
ขาดเลือดจากลิ่มเลือดที่หัวใจ (J Thai Stroke Soc. 2020;19(3):31-37)
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ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเร่ิมยาต้านการแข็งตัว 
ของเลือดชนิดรับประทานท่ีไม่ออกฤทธ์ิต้าน 
วิตามินเค (NOACs) ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ขาดเลือดระยะเฉียบพลัน
 จากการศึกษา meta-analysis พบว่าการ
ให้ unfractionated heparin หรือ low-molecular 
weight heparin (LMWH) ภายใน 48 ชั่วโมง ใน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดจากลิ่มเลือดที่
หัวใจ (cardioembolic stroke) ไม่ได้ช่วยลดการเกิด
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดซ้ำาภายใน 7-14 วัน เมื่อ
เทียบกับ aspirin และยังเพิ่มภาวะเลือดออกในสมอง  
(symptomatic intracranial bleeding) อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติ1

 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 ได้มีการศึกษายาต้าน
การแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานที่ไม่ออกฤทธิ์
ต้านวิตามินเค (non-vitamin K antagonist oral 
anticoagulants, NOACs) ได้แก่ dabigatran, 
apixaban, edoxaban และ rivaroxaban เปรียบเทียบ
กับยา warfarin ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ชนิด non-valvular atrial fibrillation (NVAF) 
พบว่า NOACs มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค
หลอดเลือดสมองขาดเลือดหรือ systemic emboli 
มากกว่าหรือเทียบเท่ากับ warfarin ลดภาวะเลือด
ออกในสมองได้มากกว่า warfarin ประมาณร้อยละ  
50 และยังสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมี
นยัสำาคญัทางสถติ ิแตก่ารศกึษาทัง้หมดไมไ่ดร้วมผูป้ว่ย
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลันภายใน  
2 สัปดาห์แรก2, 3

 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะ
เฉียบพลันจากภาวะ NVAF นั้นมักพบเนื้อสมองขาด
เลือดและตายเป็นปริมาณมาก เกิดสมองบวม และเกิด
ภาวะเลือดออกในเนื้อสมองที่ขาดเลือด (hemorrhagic 
transformation) รุนแรง ภายใน 1-4 วันแรกหลังจาก
เกิดอาการ ซึ่งเป็นผลมาจาก degradation of basal 
lamina and cellular matrix, loss of integrity 
of microvasculature และทำาให้เกิด blood-brain 
barrier disruption ตามมา4-6

 การศึกษาขนาดใหญ่ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองขาดเลือดพบอุบัติการณ์ของภาวะเลือดออก 

ในเนื้อสมองที่ขาดเลือดประมาณร้อยละ 9 และปัจจัย
เสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออกในเนื้อสมองที่ขาด
เลือดนั้นก็คล้ายกับปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคสมอง
ขาดเลือดซ้ำา ซึ่งได้แก่ large ischemic lesions,  
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดจากลิ่มเลือดที่หัวใจ และ
การให้การรักษาด้วย acute recanalization therapy7

 การเริ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดจากลิ่มเลือดที่หัวใจ ใน
ช่วงแรกหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด
ระยะเฉียบพลัน อาจจะเป็นสาเหตุของภาวะเลือดออก
ในเนื้อสมองที่ขาดเลือด และอาจทำาให้อาการของผู้ป่วย
แย่ลงได้ ด้วยเหตุนี้อาจทำาให้แพทย์ผู้รักษาเลื่อนเวลา
การเริ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือดออกไป7

 ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษา randomized- 
controlled trial ถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการ
เริ่ ม ย า ต้ านกา รแข็ ง ตั ว ขอ ง เ ลื อ ด ในผู้ ป่ ว ย โรค
หลอดเลือดสมองขาดเลือดจากลิ่มเลือดที่หัวใจระยะ
เฉยีบพลนั บทความนีท้บทวน สรปุการศกึษาและแนวทาง
การรักษาโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน  
ถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณาให้ยาต้านการ
แข็งตัวของเลือด

แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองขาด
เลือดระยะเฉียบพลัน
 แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองขาด
เลือดระยะเฉียบพลันในปัจจุบันให้คำาแนะนำาแตกต่าง
กันและไม่ได้เป็นไปในทางเดียวกันในการที่จะเริ่มยา
ต้านการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ขาดเลือดจากลิ่มเลือดที่หัวใจระยะเฉียบพลันที่เกิดจาก 
NVAF
 ปีค.ศ. 2016, 2018 European Heart Rhythm 
Association (EHRA) ได้เสนอ “1-3-6-12 days 
rule” เป็นแนวทางการให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
ชนิดรับประทาน โดยพิจารณาการให้ยาตามขนาดของ
เนื้อสมองขาดเลือด เช่น ผู้ป่วย transient ischemic 
attack (TIA) ให้พิจารณาให้ยา NOACs ภายใน
วันแรกหลังจากเกิดอาการ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองขาดเลือดที่มีเนื้อสมองตายขนาดเล็ก (minor 
stroke, NIHSS <8) ให้พิจารณาให้ยาหลังจาก
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วันที่ 3 หลังจากเกิดอาการ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ขาดเลือดที่มีเนื้อสมองตายขนาดปานกลาง (moderate 
stroke, NIHSS 8-15) ให้พิจารณาให้ยา NOACs 
หลังจากวันที่ 6 หลังจากเกิดอาการ ในขณะที่โรคหลอด
เลือดสมองขาดเลือดที่มีเนื้อสมองขาดเลือดขนาดใหญ ่
(NIHSS >15) ควรพิจารณาให้ยา NOACs หลังจาก
เกิดอาการ 2-3 สัปดาห์ และให้พิจารณาทำาเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สมองซ้ำาเพื่อประเมินภาวะภาวะเลือดออก
ในเนื้อสมองที่ขาดเลือดก่อนเริ่มให้ยา NOACs8, 9

 ปี ค.ศ. 2018, 2019 American Heart 
Association/American Stroke Association 
(AHA/ASA) แนะนำาให้เริ่มยาต้านการแข็งตัวของ
เลือดภายใน 4-14 วันหลังจากเกิดโรคหลอดเลือด
สมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน และอาจจะพิจารณา
เลื่อนการให้ยาออกไปในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะเลือดออก 
ในเนื้อสมองที่ขาดเลือด โดยอ้างอิงจาก RAF study 
ซึ่งพบว่าการเริ่มให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดภายใน  
4-14 วัน หลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด
สามารถลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด, 
TIA, systemic emboli, symptomatic intracranial 
bleeding และ major extracranial bleeding ภายใน  
90 วัน หลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด  
เมื่อเทียบกับการเริ่มให้ยาก่อน 4 วัน หรือภายหลัง
จาก 14 วัน10, 11

 Royal College of Physicians (UK) 
national clinical guideline for stroke ปีค.ศ. 2016 
แนะนำาว่าการให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดอาจจะ
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออกในเนื้อสมอง
ที่ขาดเลือด จึงควรพิจารณาให้ยาต้านการแข็งตัวของ
เลือดในผู้ป่วย disabling ischemic stroke หลังจาก
เกิดอาการ 2 สัปดาห์ สำาหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอด
เลือดสมองขาดเลือดขนาดเล็ก และมีความเสี่ยงต่ำาใน
การเกิดภาวะเลือดออกในเนื้อสมองที่ขาดเลือด อาจ
พิจารณาให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเร็วขึ้นได้12

 European Stroke Organization ปีค.ศ. 
2016 แนะนำาการเริ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด 4 วัน
หลังจากเกิด mild stroke และ small infarcts size 
(<=1.5 cm) ผู้ป่วย moderate stroke และ medium 
infarcts size (lesion in a cortical superficial 

branch of MCA or ACA or PCA, MCA deep 
branch, และ internal border zone) ให้พิจารณาเริ่ม
ยาหลังจากเกิดอาการ 7 วัน ผู้ป่วย severe stroke และ  
large infarcts size (lesion involves complete 
territory of MCA, PCA, or ACA, more than one 
arterial territory) ให้พิจารณาเริ่มยาหลังจาก 14 วัน13

 เกือบทุกแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือด
สมองขาดเลือดไม่แนะนำาการให้ bridging treatment 
ด้วย LMWH ก่อนการเริ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด
ชนดิรบัประทาน ในขณะที ่UK guideline แนะนำาใหเ้ริม่  
aspirin ก่อนเริ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิด
รับประทาน

การให้ยาต้านการแข็ งตัวของเลือดชนิด
รับประทานในผู้ป่วย acute cardioembolic 
stroke 
 การเกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดซ้ำาใน
ช่วงแรกหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดจาก
ลิ่มเลือดที่หัวใจระยะเฉียบพลัน พบอุบัติการณ์ร้อยละ  
0.5-1.31, 14 ต่อวันในช่วงสองสัปดาห์แรก ปัจจัยบาง
อย่าง เช่น อายุ เนื้อสมองขาดเลือดขนาดใหญ่ และ  
atrial enlargement เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองขาดเลือดซ้ำาจาก atrial fibrillation15 
ในขณะที่ เนื้อสมองขาดเลือดขนาดใหญ่ และโรค
หลอดเลือดสมองขาดเลือดจากลิ่มเลือดที่หัวใจเอง
ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะเลือดออกในเนื้อ
สมองที่ขาดเลือดเช่นกัน7 ส่วน clinical scores เช่น
 CHA

2
DS

2
VASc และ HAS-BLED ซึ่งช่วยในการ

ประเมินการเกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดซ้ำาจาก
 NVAF และประเมินความเสี่ยงในการเกิดเลือดออก
หลังจากได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดตามลำาดับ
นั้น มักจะถูกใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงในผู้ป่วยที่มี 
NVAF ในระยะยาว ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อประเมิน
ผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน
 เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำาคัญ คือ การประเมินประโยชน์จาก
การเริ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือดเพื่อป้องกันการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดซ้ำาและความเสี่ยงที่
จะเกิด hemorrhagic transformation การเกิดเลือด
ออกในโพรงกะโหลกศีรษะ หรือการเกิดเลือดออกใน
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ตำาแหน่งอื่น เมื่อเริ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือดเร็วใน
ผู้ป่วยแต่ละราย
 ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดจาก
ลิ่มเลือดที่หัวใจที่เกิดจาก NVAF นั้น NOACs ซึ่ง
มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองขาดเลือดซ้ำาเทียบเท่ากับ warfarin และมีความ
เสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออกในสมองน้อยกว่า 
warfarin จึงเป็นทางเลือกที่ดีในผู้ป่วยกลุ่มนี้
 ในอดีตมีการศึกษาการใช้ unfractionated 
heparin หรือ LMWH เปรียบเทียบกับ aspirin 
หรือ placebo ภายใน 48 ชั่วโมงในผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองขาดเลือดจากลิ่มเลือดที่หัวใจระยะ
เฉียบพลันพบว่าผู้ป่วยที่ได้ unfractionated heparin 
หรือ LMWH ไม่ได้ลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ขาดเลือดซ้ำาภายใน 7-14 วัน (OR 0.68, 95% CI: 
0.44-1.06, p=0.09) และยงัเพิม่ภาวะเลอืดออกในสมอง 
(symptomatic intracranial bleeding) เมื่อเทียบกับ 
aspirin หรือ placebo อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ1

 จาก RAF study ซึ่งเป็น prospective 
observational study ที่ AHA/ASA guideline 
อ้างอิงน้ัน ศึกษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด 
ที่มี NVAF พบว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับ NOACs แค่เพียง
ร้อยละ 12.1 ในขณะที่อีกร้อยละ 62.3 ได้รับยาต้านการ
แขง็ตวัของเลอืดชนดิอืน่ เช่น warfarin, unfractionated 
heparin หรอื LMWH จาก VISTA study พบวา่ผูป้ว่ย
ที่ได้รับ anticoagulant และ antiplatelet มี modified 
Rankin Scale (mRS) ที่ 90 วัน ดีกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ  
antithrombotic agents รวมทั้งความเสี่ยงในการเกิด
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดซ้ำาและ symptomatic 
intracranial hemorrhage ก็น้อยกว่า จากการ
ศึกษานี้พบว่าการเกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด
ซ้ำาและ symptomatic intracranial hemorrhage  
มีความเสี่ยงสูงที่สุดในช่วง 2 วันแรกหลังจากเกิดโรค
หลอดเลือดสมองขาดเลือด15

 การศึกษาของ Hong et al ศึกษาการให้  
NOACs ในช่วงแรกหลังเกิดอาการโรคหลอดเลือด
สมองขาดเลือด ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาด
เลือดจากลิ่มเลือดที่หัวใจศึกษาผู้ป่วย 195 รายที่มี  
median NIHSS 2 (IQR 0-4) เปรียบเทียบการให้  

rivaroxaban กับ warfarin โดยเริ่มให้ยาภายใน 5 วัน  
หลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดขนาดเล็ก
 (less than a third of MCA territory, half of 
ACA, PCA, or half of one cerebellar hemisphere) 
และประเมินเนื้อสมองขาดเลือด หรือภาวะเลือด
ออกในสมองใหม่จากการตรวจติดตาม magnetic 
resonance imaging (MRI) ที่ 4 สัปดาห์ พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกันในระหว่างผู้ป่วยสองกลุ่ม ในขณะ
ที่ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้ rivaroxaban มีระยะเวลาการนอน 
โรงพยาบาลน้อยกว่ากลุ่มที่ได้ warfarin อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติ16

 มกีารศกึษา prospective observational study 
และ randomized-controlled trial ขนาดเล็ก 2-3 
การศกึษา ศกึษาการใหย้าตา้นการแขง็ตวัของเลอืดชนดิ
รับประทานในระยะแรกหลังเกดิโรคหลอดเลือดสมองขาด
เลือดจาก NVAF ได้แก่ NOACISP study17 ซึ่งศึกษา
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด 204 ราย ผู้ป่วย 
155 รายได้รับ NOACs ในผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับ NOACs 
ร้อยละ 65 และ 35 ได้รับ NOACs ภายใน 7 วัน และ
หลังจาก 7 วันตามลำาดับ หลังจากนั้นติดตามผู้ป่วยเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน primary outcome คือ  
อัตราการเกิดภาวะเลือดออกในสมอง และการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองขาดเลือดซ้ำา median NIHSS เท่ากับ  
4 ผู้ป่วย 1 รายในกลุ่มที่ได้รับ vitamin K antagonist 
(VKA) มีภาวะเลือดออกในโพรงกะโหลกศีรษะ ไม่พบ
ความแตกตา่งของการเกดิโรคหลอดเลือดสมองขาดเลอืด
ซ้ำาในกลุ่มที่ได้ NOACs ภายใน 7 วัน หรือช้ากว่า 7 วัน
 การศึกษา SAMURAI-NVAF study18 

ศึกษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดจาก NVAF 
1165 ราย median NIHSS เท่ากับ 8 มัธยฐานของ
ระยะเวลาที่เริ่ม NOACs คือ 4 วัน ติดตามผู้ป่วยที่
รับประทานยา NOACs ไป พบว่า การให้ NOACs 
ในระยะแรกหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด
ไม่ได้ทำาให้เกิดภาวะเลือดออกในสมองมากขึ้น
 จ า กก า ร ศึ กษ า  RAF ,  NOAC ISP , 
SAMURAI-NVAF และการศึกษาของ Hong et al16 
ที่กล่าวไปแล้วนั้น ทั้งหมดสนับสนุนให้เร่ิม NOACs  
ในช่วงแรกหลังจากเกิดอาการโรคหลอดเลือดสมอง 
ขาดเลือดขนาดเล็กหรือความรุนแรงน้อย เนื่องด้วย
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สามารถลดความเส่ียงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ขาดเลือดซ้ำา ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล และพบ
ความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออกในสมองน้อย
 ในอนาคตกำาลังจะมี randomized-controlled 
trials ศึกษาเปรียบเทียบการให้ NOACs ในช่วง
แรกหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด
เปรียบเทียบกับการให้หลังจากนั้น เช่น ELAN 
(NCT03148457), OPTIMUS (EudraCT, 2018-
00385938, UK), TIMING (NCT02961348), และ
 START (NCT03021928) ซึ่งจะช่วยตอบคำาถามถึง
เวลาทีเ่หมาะสมในการเริม่ยาปอ้งกันการแขง็ตวัของเลอืด
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดจาก NVAF
 โดยสรุปการพิจารณาเริ่มยา NOACs ใน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดจาก NVAF 
ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของเนื้อสมอง
ขาดเลือด ความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ขาดเลือดซ้ำา และความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกใน
ผู้ป่วยแต่ละราย การศึกษาวิจัยในอดีตสนับสนุนการ
เริ่มยา NOACs เร็วในระยะแรกหลังจากเกิดอาการ
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลันที่มีเนื้อ
สมองขาดเลือดขนาดเล็กถึงปานกลาง เพื่อป้องกัน
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดซ้ำา และมีความ
เสี่ยงในการเกิดเลือดออกในโพรงกะโหลกศีรษะต่ำา  
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน
ที่มีเนื้อสมองขาดเลือดขนาดใหญ่ และไม่มีภาวะ
เลือดออกในเนื้อสมองที่ขาดเลือดอาจพิจารณาเริ่มยา 
NOACs ภายใน 7-14 วัน หลังจากเกิดอาการ ในกรณี
ที่เกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน
และมีภาวะเลือดออกในเนื้อสมองที่ขาดเลือด ปัจจุบัน
ยงัไมม่ขีอ้มลูชดัเจนทีส่นบัสนนุระยะเวลาทีเ่หมาะสมใน
การเริ่มยา อาจต้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองติดตาม
ขนาดของเลือดในสมอง เพื่อเป็นข้อมูลความเสี่ยงใน
การเกิดเลือดออกและพิจารณาการให้ยาต่อไป
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เล่าเรื่อง Stroke News

อ.ดร.พญ.นฤชร กิจไพศาลรัตนา

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและ
ในตอนนี้เราก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีกันแล้วนะคะ ในปีนี้ถือเป็น
ปีที่ท้าทายสำาหรับทุกคนด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบ
ไปทั่วโลก ทำาให้เราต้องปรับตัวกันหลายอย่างทั้งในวิถีการใช้ชีวิต  
รวมไปถึงการทำางาน แม้กระทั่ งงานประชุมที่สำาคัญในวงการ 
โรคหลอดเลือดสมอง อย่างเช่น งานประชุม ESO-WSO 2020 ซึ่ง
เป็นงานประชุมที่ในปีนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง European Stroke 
Organization และ World Stroke Organization ก็ได้ปรับมาเป็น
รูปแบบ virtual conference โดยในปีนี้ถึงแม้จะจัดในรูปแบบ virtual 
แต่ก็มี clinical trials ต่าง ๆ ที่น่าสนใจมานำาเสนอมากมายเช่นเคย 
วันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ “เล่าเรื่อง Stroke News” จะขอหยิบยกหนึ่ง
ใน clinical trial ที่น่าสนใจมานำาเสนอให้ท่านผู้อ่านกันนะคะ
 ยาต้านเกล็ดเลือด (antiplatelet) ถือเป็นหนึ่งในการรักษา
หลักที่สำาคัญของโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มของโรคสมองขาดเลือด 
ซึ่งในปัจจุบันยาต้านเกล็ดเลือดที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามีประโยชน์
ในการใช้ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมีเพียงไม่กี่ชนิด จึงทำาให้
มคีวามพยายามศกึษาถงึประสทิธภิาพของยาตา้นเกลด็เลอืดชนดิใหม่ๆ  
เพิ่มขึ้น
 Ticagrelor เป็นยาต้านเกล็ดเลือดที่ออกฤทธิ์โดยการยับยั้ง  
P2Y12 receptor โดยจับกับ receptor แบบ reversible และเป็น
ตัวยาที่สามารถออกฤทธิ์ได้โดยไม่ต้องถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูป active 
form ภายหลังจากการรับประทานยาซึ่งแตกต่างจากยา clopidogrel 
จึงได้มีความพยายามในการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ ticagrelor 
ในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ำา โดยในการศึกษา  
Ticagrelor versus Aspirin in Acute Stroke or Transient 
Ischemic Attack (SOCRATES) ซึ่งเปรียบเทียบระหว่าง ticagrelor 
และ aspirin โดยมี primary outcome คือ การป้องกันการเกิด
โรคหลอดเลือดสมองซ้ำา โรคหัวใจขาดเลือด หรือ การเสียชีวิตภายใน  
90 วัน ภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ถึงแม้จะไม่พบว่า 
ticagrelor จะมีประสิทธิภาพเหนือกว่า aspirin ใน primary outcome 
แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมใน secondary analysis พบว่า  
ticagrelor อาจลดความเสี่ยงในการเกิด major vascular events ใน
ผู้ที่รับประทาน aspirin ภายใน 7 วันก่อนการเข้าร่วมในการศึกษา  
SOCRETES จึงนำามาสู่การศึกษาวิจัยที่จะนำามาเล่าให้ท่านผู้อ่านใน
วันนี้ค่ะ 
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 Ticagrelor and Aspirin or Aspirin Alone in 
Acute Ischemic Stroke or TIA (THALES) เปน็การ
ศึกษาชนิด randomized, placebo-controlled, 
double-blind โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
ประสิทธิภาพของการใช้ ticagrelor ร่วมกับ aspirin 
เทียบกับ aspirin เพียงอย่างเดียว ในการป้องกัน 
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ำา หรือ การเสียชีวิต
ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยทำาการศึกษาในผู้ป่วย
โรคสมองขาดเลือดที่มีระดับความรุนแรงน้อยถึง
ปานกลาง โดยมีคะแนน National Institute of 
Health Stroke Scale (NIHSS) ตั้งแต่ 5 คะแนน
หรือต่ำากว่า หรือเป็นโรคสมองขาดเลือดชั่วคราว
 (Transient Ischemic Attack; TIA) ที่มีความ
เสี่ยงสูง โดยประเมินจากคะแนน ABCD2 ตั้งแต่  

6 คะแนนขึ้นไป หรือมี symptomatic intracranial 
หรือ extracranial arterial stenosis โดยมีความตีบ
ของเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดเลือดตั้งแต่ร้อยละ  
50 ขึ้นไป ในตำาแหน่งที่สามารถอธิบายอาการสมอง
ขาดเลอืดชัว่คราวได ้โดยสาเหตขุองโรคสมองขาดเลอืด
นี้ต้องไม่ได้มาจาก cardioembolic stroke และคัด
เลอืกเฉพาะผูป้ว่ยทีไ่มไ่ดร้บัการรกัษาดว้ยยาละลายลิม่
เลือด (thrombolysis) หรือ การใส่สายสวนหลอดเลือด
เพื่อดึงลากลิ่มเลือด (mechanical thrombectomy) 
ซึ่งในการศึกษานี้ผู้ป่วยจะได้รับยาภายใน 24 ชั่วโมง  
หลังจากที่มีอาการ โดยจะได้รับ ticagrelor 90 มก.  
2 เม็ด หรือ placebo ร่วมกับ aspirin ในขนาด  
300-325 มก. ภายในวันแรกที่เข้าร่วมการวิจัย และจะ
ได้รับ ticagrelor 90 มก. ทุก 12 ชั่วโมง หรือ placebo 
ร่วมกับ aspirin ในขนาด 75-100 มก. จนครบ 30 วัน

ตารางท่ี 1. แสดงข้อมูลพ้ืนฐานผู้ป่วย (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิง 3)

Characteristic Ticagrelor-Aspirin 
(n=5,523)

Aspirin
(n=5,493)

อายุ (ปี) 65.2±11.0 65.1±11.1

เพศหญิง -ราย  (%) 2108 (38.2) 2171 (39.5) 

เชื้อชาติ -ราย (%)
- ผิวขาว
- ผิวดำา
- เอเชีย
- อื่นๆ

          2973 (53.8)
          21 (0.4)
          2353 (42.6)
          176 (3.2)

2948 (53.7)
32 (0.6)
2339 (42.6)
174 (3.2)

ความดันโลหิตสูง -ราย  (%) 4298 (77.8) 4222 (76.9)

โรคเบาหวาน -ราย  (%) 1589 (28.8) 1557 (28.3)

ประวัติการมีโรคสมองขาดเลือดในอดีต -ราย  (%) 901 (16.3) 914 (16.6)

ประวัติการมีโรคสมองขาดเลือดชั่วคราวในอดีต -ราย  (%) 275 (5.0) 240 (4.4)

จำานวนของผู้ป่วยที่อยู่ในการศึกษา
- โรคสมองขาดเลือด
- โรคสมองขาดเลือดชั่วคราว 

5032 (91.1)
491 (8.9)

4953 (90.2)
540 (9.8)

ABCD2 score
- ≤5
- 6-7

60 (1.1)
431 (7.8)

71 (1.3)
469 (8.5)

NIHSS score
- ≤3
- >3

3359 (60.8)
1673 (30.3)

3312 (60.3)
1641 (29.9)
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 การศึกษานี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 11,016 ราย  
มาจาก 28 ประเทศ โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ ได้ รับ  
ticagrelor-aspirin 5,523 ราย และ aspirin เพียง
อย่างเดียว 5,493 ราย โดยผลการศึกษาในส่วนของ  
primary outcome พบว่า เกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ซ้ำาหรือการเสียชีวิตภายในระยะเวลา 30 วัน ร้อยละ  
5.5 ในกลุ่มที่ได้รับ ticagrelor-aspirin และร้อยละ 
6.6 ในกลุ่มที่ได้รับ aspirin (hazard ratio 0.83; 95% 
CI 0.71-0.96; P=0.02) เมื่อพิจารณา secondary 
outcome พบว่าเกิดโรคสมองขาดเลือด ร้อยละ 5 
ในกลุ่มที่ได้รับ ticagrelor-aspirin และร้อยละ 6.3 
ในกลุ่มที่ได้รับ aspirin (hazard ratio 0.79; 95% 
CI 0.68-0.93; P=0.004) นอกจากนี้พบว่า overall 
disability โดยประเมินจากการมี modified Rankin 

scale มากกว่า 1 คะแนน พบว่าคิดเป็นร้อยละ 23.8 
ในกลุ่มที่ได้รับ ticagrelor-aspirin และร้อยละ 24.1 
ในกลุ่มที่ได้รับ aspirin  (hazard ratio 0.98; 95% 
CI 0.89-1.07; P=0.61) ในด้านความปลอดภัย พบ
ว่า เกิดภาวะเลือดออกรุนแรง อ้างอิงตามการศึกษา  
The Global Utilization of Streptokinase and 
Tissue Plasminogen Activator for Occluded 
Coronary Arteries (GUSTO) ร้อยละ 0.5 ในกลุ่ม
ที่ได้รับ ticagrelor-aspirin และร้อยละ 0.1 ในกลุ่มที่
ได้ aspirin (hazard ratio 3.99; 95% CI 1.74-9.14; 
P=0.001) และเกิดเลือดออกในสมองร้อยละ 0.4 ใน
กลุ่มที่ได้รับ ticagrelor-aspirin และร้อยละ 0.1 ใน
กลุ่มที่ได้รับ aspirin (hazard ratio 3.33; 95% CI 
1.34-8.28; P=0.01)

ตารางท่ี 2. แสดงผลการศึกษา (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิง 3)

Outcome
   n (%)  

Ticagrelor-Aspirin
(n=5,523)

Aspirin
(n=5,493)

Hazard Ratio
(95%CI)

P-Value

Primary Outcome
    โรคหลอดเลือดสมองหรือการเสียชีวิต

- โรคหลอดเลือดสมอง
- การเสียชีวิต

303 (5.5)
284 (5.1)
36 (0.7)

362 (6.6)
347 (6.3)
27 (0.5)

0.83 (0.71–0.96)
0.81 (0.69-0.95)
1.33 (0.81-2.19)

0.02

Secondary Outcomes
- โรคสมองขาดเลือด
- Overall disability

276 (5.0) 
1282 (23.8)

345 (6.3)
1284 (24.1)

0.79 (0.68–0.93)
0.98 (0.89–1.07)

0.004
0.61

Safety Outcomes
- ภาวะเลือดออกรุนแรง
- เลือดออกในสมอง

28 (0.5)
20 (0.4)

7 (0.1)
6 (0.1)

3.99 (1.74–9.14)
3.33 (1.34–8.28)

0.001
0.01
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 ดั งนั้นในการศึกษานี้ ได้แสดงให้ เห็นถึ ง
ประสิทธิภาพของการใช้ ticagrelor ร่วมกับ aspirin 
ในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดที่ความรุนแรงน้อย 
ถึงปานกลางและผู้ที่เป็นสมองขาดเลือดชั่วคราวที่มี
ความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ตามพบว่า การใช้ ticagrelor 
ร่วมกับ aspirin ในกรณีนี้ เพิ่มความเสี่ยงในการ
เกิดเลือดออกได้ ดังนั้นท่านผู้อ่านต้องพิจารณาถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับพร้อมทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้ยาดังกล่าวให้กับผู้ป่วย 
โรคสมองขาดเลือดนะคะ 

เอกสารอ้างอิง
1. Johnston SC, Amarenco P, Albers GW, 

Denison H, Easton JD, Evans SR, et al. 
Ticagrelor versus Aspirin in Acute Stroke 
or Transient Ischemic Attack. N Engl J Med 
(2016) 375:35-43.

2. Wong KSL, Amarenco P, Albers GW, 
Denison H, Easton JD, Evans SR, et al. 
Efficacy and Safety of Ticagrelor in Relation 
to Aspirin Use Within the Week Before 
Randomization in the SOCRATES Trial. 
Stroke (2018) 49:1678-85.

3. Johnston SC, Amarenco P, Denison H, 
Evans SR, Himmelmann A, James S, et al. 
Ticagrelor and Aspirin or Aspirin Alone in 
Acute Ischemic Stroke or TIA. N Engl J Med 
(2020) 383:207-17.
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ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

ผศ.นพ. เจษฎา เขียนดวงจันทร์
เลขาธิการสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยประจำาปี 2563-2564 ดังนี้
 1. งานประชุมวิชาการประจำาปีสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย THAI STROKE SOCIETY ANNUAL 
MEETING 2021 “New normal and Innovation in Stroke Practice” จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 
ถึงวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า เริ่มงานประชุมตั้งแต่ 8.30 น. วันอังคารจนสิ้นสุดงานวันศุกร์เวลาประมาณ 14.00 น. ติดต่อสอบถาม
และลงทะเบียนได้ที่เลขานุการของสมาคม
 2. งานประชุม Neurosonology Workshop โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร ร่วมกับชมรม  
Neurosonology ภายใต้สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย จะเร่ิมประชุมในวันแรกของงานประชุมวิชาการประจำาปี
สมาคมวันอังคารที่ 19 ม.ค. 2564 ตั้งแต่ 8.30 ถึง 12.30 น. เป็นการบรรยายเกี่ยวกับ Neurosonology ในการดูแล
รักษาโรคหลอดเลือดสมอง และมี cases demonstration and hand on ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 3. ชมรม Neurosonology ภายใต้สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ด้วยความร่วมมือกับ The American 
Society of Neuroimaging (ASN) จะจดัใหม้กีารสอบ “ASN International Neurosonology Exam - Thailand” 
เพือ่ประกาศนยีบตัร Certification ASN Neurosonology ซึง่จดัเป็นประจำาทุกปี โดยปีน้ีจดัสอบในวนัองัคารที ่19 ม.ค.  
2564 เวลา 13.00- 18.00 น. ที่ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร.พ.พระมงกุฎเกล้า ทั้งนี้ท่าน
สามารถติดต่อสมัครลงทะเบียนสอบได้ที่ https://www.asnweb.org/i4a/ams/meetings/index.cfm?controller 
=meetings&action=startRegistration&conferenceID=195&reginit=1&pageID=4095 ตามรายละเอียดขั้นตอน
ดังแสดงใน website 
 4. งานประชุม Inter-hospital Vascular Neurology Conference สำาหรับปีการศึกษา 2563 โดยกำาหนด
จัดขึ้นตามวัน เวลา สถานที่ดังแสดงในตาราง

วันที่ เวลา สถานที่ Cases จาก ร.พ. / ผู้รับผิดชอบ

20 ส.ค.63 13.00-15.00 น. รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.พระมงกุฎ, รพ.รามา 
/ อ.เจษฎา อุดมมงคล

12 พ.ย.63 13.00-15.00 น. รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.จุฬา, รพ.ธรรมศาสตร์  
/ อ.อรอุมา ชุติเนตร

18 ก.พ.64 13.00-15.00 น. รพ.ศิริราช รพ.ศิริราช 
/ อ.ยงชัย นิละนนท์

20 พ.ค.64 13.00-15.00 น. สถาบันประสาทวิทยา สถาบันประสาท, รพ.พญาไท 1 
/ อ.สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล
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คำาแนะนำาสำาหรับผู้นิพนธ์

 วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยเป็นวารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์
เพ่ือนำาเสนอ ตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการทางด้านโรคหลอดเลือดสมอง ครอบคลุมวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน ระบาดวิทยา การป้องกัน การรักษา จากสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิเช่น ประสาทวิทยา ประสาทศัลยศาสตร์  
รังสีวินิจฉัยระบบประสาท รังสีร่วมรักษาระบบประสาท เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู เป็นต้น ท้ังน้ีผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ต้องไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน 

ประเภทบทความ
1. บทความวิจัยประเภทนิพนธ์ต้นฉบับ (original article)* เป็นบทความรายงานข้อมูลจากการศึกษา หรือ

วิจัยประเภทต่างๆ อาทิเช่น randomized trials, intervention studies, cohort studies, case-control 
studies, observational studies, diagnostic/prognostic studies เป็นต้น

2. บทความปริทัศน์ (review article)* เป็นบทความซ่ึงถูกคัดเลือกว่าเป็นหัวข้อท่ีมีความสำาคัญหรือน่าสนใจ
 นำามาถูกทบทวนและเรียบเรียงจากหนังสือ การศึกษา งานวิจัย ตลอดจนผลงานตีพิมพ์ประเภทต่างๆ

3. รายงานผู้ป่วย (case report)* เป็นบทความเสนอรายงานตัวอย่างผู้ป่วยกรณีศึกษาท่ีมีโรคท่ีพบได้น้อย 
หรือเกิดข้ึนใหม่ซ่ึงมีความน่าสนใจ 

4. บทความรับเชิญ (invited commentary) เป็นบทความโดยผู้เช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ด้าน 
โรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงได้ถูกเชิญโดยกองบรรณาธิการเพ่ืออภิปราย แสดงข้อคิดเห็นทางวิชาการ

5. แนวทางเวชปฏิบัติ (clinical practice guideline) เป็นแนวทางในการวินิจฉัย การดูแลรักษาโรค  
ซ่ึงจัดทำาโดยองค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องหรือกลุ่มแพทย์ผู้เช่ียวชาญในโรคน้ัน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ
ท่ีมีมาตรฐาน ท้ังน้ีอาจมีการปรับปรุงจากแนวทางเวชปฏิบัติเดิมเป็นระยะเพ่ือให้มีความทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของประเทศ 

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

หลอดเลือดสมองไทยหรือสมาชิก, ตารางการประชุมวิชาการ เป็นต้น
*บทความวิจัยประเภทนิพนธ์ต้นฉบับ (original article) บทความปริทัศน์ (review article) และรายงานผู้ป่วย (case 
report) ต้องผ่านการประเมินโดยวิธีการ double-blinded จากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ (peer review)
 คณะกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณารับตีพิมพ์บทความในวารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมอง
ไทย ในกรณีได้รับการตอบรับตีพิมพ์ ผู้นิพนธ์หลักจะได้รับวารสารจำานวน 3 ฉบับ โดยจะจัดส่งให้ผู้นิพนธ์หลักตามท่ีอยู่ 
ท่ีระบุไว้ นอกจากน้ีบทความท้ังหมดจะได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย (https://
thaistrokesociety.org) และเว็บไซต์ของ ThaiJO (https://tci-thaijo.org/ หรือ https://www.tci-thaijo.org/index.
php/jtss/index)

ข้อพิจารณาด้านลิขสิทธ์ิ (copyright notice)
 ข้อความภายในบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ตลอดจนความรับผิดชอบด้าน
เน้ือหาและการตรวจร่างบทความเป็นของผู้นิพนธ์ ไม่เก่ียวข้องกับกองบรรณาธิการแต่อย่างใด การนำาเน้ือหา ข้อความหรือ 
ข้อคิดเห็นของบทความไปเผยแพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ผลงานท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารเล่มน้ีถือเป็นลิขสิทธ์ิของวารสาร
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การเตรียมต้นฉบับ
 การเตรียมบทความท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้โปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร Browallia 
New ขนาด 16 ผู้นิพนธ์ต้องจัดเตรียมบทความต้นฉบับ (manuscript) ตามข้อกำาหนดของบทความแต่ละประเภท  
ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

ประเภทบทความ ข้อกำาหนด รายละเอียด

บทความวิจัย 
(original article)

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

 หน้าแรก (title page) 
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ประกอบด้วย ชื่อบทความ ช่ือและสังกัดผู้นิพนธ์ทุกคน
 ระบุผู้นิพนธ์หลัก พร้อมที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์และ
 Email address 

บทคัดย่อ (abstract) 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

เป็นข้อความสรุปเนื้อหาบทความวิจัย จำานวนไม่เกิน  
250 คำา ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การวิจัย (objective) 
วิธีวิจัย ผลการวิจัยและบทสรุป

คำาสำาคัญ (keywords)
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จำานวน 3-5 คำา

บทนำา (introduction)

วิธีวิจัย (methods)

ผลการวิจัย (results)

อภิปราย (discussion)

บทสรุป (conclusion)

องค์ความรู้ใหม่ เป็นบทสรุปของบทความที่แสดงถึงองค์ความรู้ใหม่ 
จากบทความ

เอกสารอ้างอิง (references) รูปแบบแวนคเูวอร์ (Vancouver style) โปรดดคูำาอธบิาย 
“เอกสารอ้างอิง” ด้านล่าง

ตาราง แผนภูมิหรือภาพประกอบ แยกออกจากเนื้อหาบทความ  
โปรดดูคำาอธิบาย “ตารางแผนภูมิหรือภาพประกอบ” 
ด้านล่าง
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ประเภทบทความ ข้อกำาหนด รายละเอียด

บทความวิชาการ
(review article)

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

หน้าแรก (title page) 
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ประกอบด้วย ชื่อบทความ ช่ือและสังกัดผู้นิพนธ์ทุกคน
 ระบุผู้นิพนธ์หลัก พร้อมที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์และ
 Email address 

บทคัดย่อ (abstract) 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เป็นข้อความสรุปเนื้อหาบทความวิชาการ จำานวนไม่เกิน 
200 คำา ประกอบด้วย บทนำา เนื้อหาและบทสรุป 

คำาสำาคัญ (keywords) 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จำานวน 3-5 คำา

เนื้อหา 
บทสรุป (conclusion)

 

องค์ความรู้ใหม่ เป็นบทสรุปของบทความที่แสดงถึงองค์ความรู้ใหม่ 
จากบทความ

เอกสารอ้างอิง (reference) รูปแบบแวนคเูวอร์ (Vancouver style) โปรดดคูำาอธบิาย 
“เอกสารอ้างอิง” ด้านล่าง

ตาราง แผนภูมิหรือภาพประกอบ แยกออกจากเนื้อหาบทความ  
โปรดดูคำาอธิบาย “ตารางแผนภูมิหรือภาพประกอบ” 
ด้านล่าง

รายงานผู้ป่วย 
(case report)

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

หน้าแรก (title page) 
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ประกอบด้วย ชื่อบทความ ช่ือและสังกัดผู้นิพนธ์ทุกคน
 ระบุผู้นิพนธ์หลัก พร้อมที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์และ
 Email address 

บทคัดย่อ (abstract) 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เป็นข้อความสรุปเนื้อหารายงานผู้ป่วย จำานวนไม่เกิน  
200 คำาประกอบด้วย บทนำา เนื้อหาและบทสรุป 

คำาสำาคัญ (keywords) 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จำานวน 3-5 คำา

เนื้อหา 
อภิปราย (discussion) 
บทสรุป (conclusion)

 

องค์ความรู้ใหม่ เป็นบทสรุปของบทความที่แสดงถึงองค์ความรู้ใหม่ 
จากบทความ

เอกสารอ้างอิง (reference) รูปแบบแวนคเูวอร์ (Vancouver style) โปรดดคูำาอธบิาย 
“เอกสารอ้างอิง” ด้านล่าง

ตาราง แผนภูมิหรือภาพประกอบ แยกออกจากเนื้อหาบทความ โปรดดูคำาอธิบาย  
“ตารางแผนภูมิหรือภาพประกอบ” ด้านล่าง



47J Thai Stroke Soc. Volume 19 (3), 2020

 ผู้นิพนธ์สามารถส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ (online submission) ในวารสารสมาคม 
โรคหลอดเลือดสมองไทยผ่านทาง website ThaiJO (https://www.tci-thaijo.org/index.php/jtss/index) 
หรือหากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อบรรณาธิการวารสารได้ที่ Email: thaistroke@gmail.com

เอกสารอ้างอิง เขียนเอกสารอ้างอิงในรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) อาทิเช่น
 - การอ้างอิงบทความจากวารสาร 

 รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง (Author). ชื่อบทความ (Title of the article). ชื่อวารสาร (Title of the Journal). 
ปีพิมพ์(Year);เล่มที่ของวารสาร(Volume):หน้าแรก-หน้าสุดท้าย(Page).

 ตัวอย่าง :
 Dharmasaroja PA, Muengtaweepongsa S, Kommarkg U. Implementation of Telemedicine and 

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

 - การอ้างอิงบทหนึ่งของหนังสือที่มีผู้เขียนเฉพาะบทและมีบรรณาธิการของหนังสือ (Chapter in  
a book) 

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

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

Stroke. Bangkok: Jarunsanitwongkanpim; 2012. p. 259-278.
 - บทความวารสารบนอินเทอร์เน็ต (Journal article on the Internet) 

 รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง (Author). ชื่อบทความ (Title of the article). ชื่อวารสาร (Title of the Jour-
nal) [ประเภทของสื่อ]. ปีพิมพ์[เข้าถึงเมื่อ/citedปีเดือนวันที่];ปีที่:[หน้า/about screen]. เข้าถึงได้จาก/ 
Available from: http://.............

 ตัวอย่าง :
 Dharmasaroja PA, Ratanakorn D, Nidhinandana S, Charernboon T. Comparison of 
      Computerized and Standard Cognitive Test in Thai Memory Clinic. Journal of 
      neurosciences in rural practice [Internet]. 2018 [cited 2018 Dec 12];9(1):140-2. 
      Available from: 
      http://europepmc.org/articles/PMC5812140;jsessionid=A32C7A09DC3E91E92474AE8

 กรณีผู้แต่งเกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่ง 6 คนแรก คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (comma- ,) และตามด้วย 
et al.

 ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากได้ที่ 
- https://guides.lib.monash.edu/ld.php?content_id=14570618 
- https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/administration-and-support-services/

library/public/vancouver.pdf
- http://library.md.chula.ac.th/guide/vancouver2011.pdf

ตาราง แผนภูมิหรือภาพประกอบ แยกออกจากเน้ือหาบทความ ควรมีขนาด เน้ือหาเหมาะสม มีความสมบูรณ์ 
ในตัวเอง เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน 
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