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ความชุกของระดับความเสี่ยงสูงของการกลับเป็ นซํา้ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับ
ความเสี่ยงสูงของการกลับเป็ นซํา้ ในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉี ยบพลัน*
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บทคัดย่อ
วิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความชุกของระดับความเสีย่ งสูงของการกลับเป็ นซํ้าและปั จจัย
ที่ม ีความสัม พัน ธ์ต่ อระดับ ความเสี่ย งสูงของการกลับ เป็ น ซํ้า ในผู้ป่ วยโรคหลอดเลือ ดสมองขาดเลือ ด
เฉียบพลัน เป็ นการศึกษาข้อมูลย้อนหลังโดยวิเคราะห์ขอ้ มูลทุตยิ ภูม ิ กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือด
สมองขาดเลือดเฉียบพลันจํานวน 3,135 ราย วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนาและสถิตถิ ดถอยโลจิสติก
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเสีย่ งสูงของการกลับเป็ นซํ้าของโรคหลอดเลือดสมอง
ร้อยละ 38.9 (95%CI; 37.1-40.7) เพศหญิงมีระดับความเสีย่ งสูงของการกลับเป็ นซํ้าน้อยกว่าเพศชายร้อย
ละ 33 (AOR= 0.67, 95%CI: 0.55-0.81) ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางบวกกับระดับความเสีย่ งสูงต่อการกลับ
เป็ นซํ้าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตคิ อื ไขมันในเลือดสูง ( AOR= 3.14, 95%CI: 2.64-3.74) หัวใจห้องบนสัน่
พลิ้ว ( AOR= 1.82, 95%CI: 1.21-2.72) ความรุน แรงของสมองบาดเจ็บระดับ ปานกลาง (AOR=1.48,
95%CI: 1.12-1.97) และระดับรุนแรง (AOR = 2.05, 95%CI:1.24-3.40) ความรุนแรงของโรคหลอดเลือด
สมองระดับปานกลาง (AOR=1.37, 95%CI:1.13-1.65) และระดับรุนแรง (AOR = 1.66, 95%CI: 1.16-2.38)
ข้อเสนอแนะ ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูงต่อการกลับเป็ น
ซํ้า โดยเฉพาะเพศชายทีม่ โี รคหัวใจห้องบนสันพลิ
่ ้ว ไขมันในเลือดสูง มีความรุนแรงของสมองบาดเจ็บและ
ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองระดับปานกลางถึงมาก พยาบาลควรวางแผนการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลือดสมองอย่างต่อเนื่องเพือ่ ป้ องกันการกลับเป็ นซํ้า
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Prevalence of high risk of recurrent stroke and factors associated with high
risk of recurrent stroke among acute ischemic stroke patients*
Piyanan Temprom** Chennet Phonphet***
Jom Suwanno**** Bhunyabhadh Chaimay***** Somkiattiyos Woradet******
Abstract
The purpose of this study aimed to investigate prevalence of high risk of recurrent stroke
and factors associated with high risk of recurrent stroke among acute ischemic stroke. This study
was retrospective research and analyzed the secondary data. In total, 3,135 patients with acute
ischemic stroke were enrolled. Data were analyzed by using descriptive statistics and multiple
logistic regression
Results revealed that sample had high risk of recurrent stroke was 38.9% (95%CI; 37.140.7). The female had high risk of recurrent stroke less than male 33% (AOR= 0.67, 95%CI: 0.550.81). The positive factors which were significantly associated with high risk of recurrent stroke was
dyslipidemia (AOR= 3.14, 95%CI: 2.64-3.74), atrial fibrillation (AOR= 1.82, 95%CI: 1.21-2.72),
severity of brain traumatic injury in moderate (AOR=1.48, 95%CI: 1.12-1.97) and severe level (AOR
= 2.05, 95%CI:1.24-3.40), severity of stroke in moderate (AOR=1.37, 95%CI:1.13-1.65) and severe
level (AOR= 1.66, 95%CI: 1.16-2.38)
This study suggests that acute ischemic stroke patients with high risk level of recurrent
stroke, especially who were male and had atrial fibrillation, dyslipidemia, and moderate to severe
levels of brain traumatic injury and severity of stroke. Nurses should provide special continuing care
for them in order to prevent recurrent stroke.
Keywords: acute ischemic stroke patient, prevalence, high risk recurrent stroke
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การกลับเป็ นซํ้าของโรคหลอดเลือดสมอง
เป็ นสาเหตุ สํา คัญ ต่ อการเสีย ชีวิต ของผู้ป่ วยโรค
หลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ทัง้ ในระยะ
สัน้ และระยะยาว1-3 พยาธิสภาพของโรคอาจเกิดใน
ตํ า แหน่ ง เดิม หรือ ตํ า แหน่ ง ใหม่ ข องหลอดเลือ ด
พบว่าร้อยละ 3.1 เสีย่ งต่อการกลับเป็ นซํ้าภายใน 30
วัน4 ร้อยละ 4.2 เสี่ยงต่อการกลับเป็ นซํ้าภายใน 90
วัน5 และร้อยละ 7.1-11.1 เสี่ยงต่ อการกลับเป็ นซํ้ า
ภายในระยะเวลา 1 ปี 4,6 สําหรับประเทศไทยมีการ
รายงานอัตราการกลับเป็ นซํ้าของโรคหลอดเลือดสมอง
ในกลุ่มผูป้ ่ วยหลอดเลือดสมองขาดเลือดจํานวน 494
ราย พบว่ามีการกลับเป็ นซํ้าของโรคหลอดเลือดสมอง
จํานวน 80 รายคิดเป็ นร้อยละ 16.197
อุ บ ัติก ารณ์ แ ละผลกระทบของการกลับ
เป็ นซํ้าของโรคหลอดเลือดสมองนําไปสู่การพัฒนา
เครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงการกลับเป็ นซํ้าของ
โรคหลอดเลือดสมองที่ม ีก ารใช้อย่ า งแพร่ ห ลาย
หนึ่งในนัน้ คือเครื่องมือ Essen Stroke Risk Score
(ESRS) เครื่ อ งมื อ ESRS ถู ก พั ฒ นาขึ้ น จาก
การศึกษา Clopidogrel versus Aspirin in Patients
at Risk of Ischemic Events ( CAPRIE) 8 ปั จ จั ย
เสีย่ งต่อการกลับเป็ นซํ้าของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือด
สมองขาดเลือดเฉีย บพลัน จําแนกตามเครื่องมือ
ESRS ประกอบด้วย 8 ปั จจัย คือ อายุ ประวัตโิ รค
ร่ว ม ได้แ ก่ โรคความดัน โลหิต สูง โรคเบาหวาน
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหัวใจและหลอดเลือด
อื่นๆ (ยกเว้นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายและโรคหัวใจ
ห้องบนสันพลิ
่ ้ว) โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุด
ตัน โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดชัวคราวหรื
่
อโรค
หลอดเลือดสมองขาดเลือด และประวัตกิ ารสูบบุหรี่
เมือ่ พิจารณาจากปั จจัยดังกล่าวจะพบว่าเกีย่ วเนื่อง
กับ การพัฒ นาของ Atherosclerotic plaque และ
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เ ป็ น ผ ล จ า กกา ร ฉี กข า ด ข อ ง Atherosclerotic
plaque นําไปสูก่ ารพัฒนาเป็ น Thrombus หรือเป็ น
Embolus ซึ่งเป็ นสาเหตุสําคัญของการอุดตันการ
ไหลเวียนเลือดในสมองของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือด
สมองขาดเลือดเฉียบพลัน
จากการศึกษาทีผ่ ่านมาพบว่าปั จจัยอายุท่ี
เพิ่ม ขึ้น ทุกๆ 1 ปี ความเสี่ย งต่ อการกลับ เป็ น ซํ้ า
ของโรคหลอดเลือดสมองสูงขึน้ ประมาณหนึ่งเท่า9
และหากเป็ นผูป้ ่ วยทีม่ อี ายุมากกว่า 65 ปี ร่วมกับมี
ประวัติโรคความดันโลหิตสูงพบว่าความเสี่ยงต่ อ
การกลับเป็ นซํ้าของโรคหลอดเลือดสมองเพิม่ สูงขึน้
ม า ก ก ว่ า ห นึ่ ง เ ท่ า ค รึ่ ง แ ต่ ห า ก มี ป ร ะ วั ติ
โรคเบาหวานร่วมจะยิง่ เพิม่ ความเสีย่ งต่อการกลับ
เป็ นซํ้าของโรคหลอดเลือดสมองได้มากถึงสองเท่า1
ปั จจัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายนัน้ สามารถทํานายการ
กลับเป็ นซํ้าของโรคหลอดเลือดสมองได้มากกว่าหนึ่ง
เท่า10 โรคหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆ เช่น โรคหลอด
เลือดหัวใจทํานายได้ประมาณสองเท่า11 โรคหลอด
เลือดแดงส่วนปลายทํานายได้เกือบสามเท่า12 และถ้า
หากมีประวัตโิ รคหลอดเลือดสมองขาดเลือดชัวคราว/
่
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดสัดส่วนในการทํานาย
การกลับเป็ นซํ้าของโรคหลอดเลือดสมองสูงประมาณ
หนึ่ งเท่าครึ่ง16 ซึ่งใกล้เคียงกับปั จจัยการสูบบุ หรี่14
ปั จจัยทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดของเครือ่ งมือ ESRS สามารถ
ทํานายความเสี่ยงต่อการกลับเป็ นซํ้าของโรคหลอด
เลือดสมองได้ โดยเมื่อคะแนนความเสีย่ งสูงขึน้ ส่งผล
ต่อโอกาสเสีย่ งต่อการกลับเป็ นซํ้าของโรคหลอดเลือด
สมองทีเ่ พิม่ ขึน้ 8,9,14-16
ปั จจัยทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการเกิดลิม่ เลือดอุด
ตัน (Thrombus /emboli) และมีความสัม พัน ธ์ก ับ
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
และการกลับเป็ นซํ้าของโรคหลอดเลือดสมองแต่ไม่ถกู
จั ด อยู่ ใ นเครื่ อ งมื อ ESRS ประกอบด้ ว ยปั จจั ย
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โรคหัวใจห้องบนสันพลิ
่ ้ว (Atrial fibrillation [AF])13-16
ปั จจัยด้านเพศ เนื่องจากเพศหญิงและเพศชายมี
ความแตกต่ า งกันในเรื่องชีว เคมี ผลการศึกษาที่
ผ่า นมาพบว่ าความแตกต่ างของเพศมีผลต่ อการ
เกิด โรคหลอดเลือดหัว ใจรวมทัง้ โรคหลอดเลือ ด
สมอง17-24 ปั จจัยด้านการบริโภคแอลกอฮอล์ทงั ้ นี้
การบริโภคแอลกอฮอล์จํานวนมากจะมีผลต่อการ
เสียหน้าทีก่ ารทํางานของผนังหลอดเลือดด้านใน25
แ ล ะ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล โ ด ย ต ร ง ต่ อ ก า ร ส ร้ า ง
Atherosclerotic plaque คื อ ค ว า ม ผิ ด ป กติ ข อ ง
ไขมัน ในเลือ ด นอกจากนี้ อ าการแสดงที่บ่ ง ชี้ถึง
ระดับ ความรุ น แรงของสมองบาดเจ็บ และระดับ
ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองสะท้อนความ
เกีย่ วเนื่องกับขนาดของ Thrombus/emboli ดังนัน้
อาการแสดงดังกล่าวอาจมีความสัมพันธ์กบั ระดับ
ความเสี่ย งสูง ต่ อ การกลับ เป็ นซํ้ า ของโรคหลอด
เลือดสมองขาดเลือด ปั จจัยทัง้ หมดดังกล่าวจึงคาด
ว่าจะมีความสัมพันธ์กบั ระดับคะแนนความเสีย่ งสูง
ของการกลับเป็ นซํ้าในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
ขาดเลือดเฉียบพลัน จําแนกตามระดับคะแนนของ
เครื่องมือ ESRS ซึ่งทีผ่ ่านมายังไม่มผี ลการศึกษา
ในประเด็นดังกล่าว
การป้ องกันในระดับตติยภูมใิ นเชิงปฏิบตั ิ
ควรมีการคัดกรองระดับความรุนแรงและการระบุ
ปั จจัยเสีย่ งต่อการกลับเป็ นซํ้าของโรคหลอดเลือด
สมองขาดเลือดก่อนการจําหน่ ายจากโรงพยาบาล
เพื่ อ ให้ ก ารดู แ ลต่ อ เนื่ องอย่ า งใกล้ ช ิ ด และมี
ความจําเพาะในกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูง
ต่อการกลับเป็ นซํ้าของโรคหลอดเลือดสมองขาด
เลือด โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากสามารถระบุปัจจัย
เสีย่ งทีม่ ผี ลต่อระดับความเสีย่ งสูงต่อการกลับเป็ น
ซํ้าของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดได้ จะยิง่ ทํา
ให้สามารถวางแผนการดูแลผูป้ ่ วยในกลุ่มดังกล่าว

ได้ อ ย่ า งจํ า เพาะมากขึ้น แต่ จ ากการทบทวน
วรรณกรรมทีผ่ ่านมาพบว่าไม่มกี ารศึกษาประเด็น
ดัง กล่ า วในประเทศไทย ดัง นั น้ ผู้วิจ ัย เล็งเห็น ถึง
ความสําคัญของการศึกษาประเด็นดังกล่าวนี้
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
กรอบการศึก ษาครัง้ นี้ พ ัฒ นาจากทบทวน
หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence-based) โดย
ระดับคะแนนความเสีย่ งต่อการกลับเป็ นซํ้าของโรค
หลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันจําแนกตาม
เครื่องมือ ESRS8 สําหรับปั จจัยทํานายที่คาดว่ามี
ความสัม พัน ธ์กบั ระดับความเสี่ยงสูงต่อการกลับ
เป็ นซํ้ า ของโรคหลอดเลื อ ดสมองขาดเลื อ ด
เฉียบพลันประกอบด้วยปั จจัยเพศ โรคหัวใจห้อง
บนสัน่ พลิ้ ว โรคไขมัน ในเลื อ ดสู ง การบริ โ ภค
แอลกอฮอล์ ระดับความรุนแรงของสมองบาดเจ็บ
และระดับความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง
วัตถุประสงค์การวิ จยั
เพื่อศึกษาความชุก ของปั จ จัย และระดับ
ความเสี่ย งสูงของการกลับ เป็ น ซํ้า และปั จ จัย ที่ม ี
ความสัมพันธ์ต่อระดับความเสี่ยงสูงของการกลับ
เป็ นซํ้ า ในผู้ป่ วยโรคหลอดเลือ ดสมองขาดเลือ ด
เฉียบพลัน
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การศึกษาวิจ ัยเชิงพรรณนาครัง้ นี้ ใช้การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทุติยภูม ิ (Secondary data analysis)
จากฐานข้อมูลโปรแกรมคุณภาพการให้บริการโรค
หลอดเลือดสมองตีบ และอุดตัน ภายใต้โ ครงการ
พัฒ นาคุ ณ ภาพและผลลัพ ธ์ ก ารรัก ษาพยาบาล
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง จากโรงพยาบาลระดับ
ตติยภูมแิ ห่งหนึ่งของภาคใต้
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ประชากร คือ ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
ขาดเลือดเฉียบพลันทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยจากแพทย์
ผู้เ ชี่ย วชาญทางระบบประสาทว่ า เป็ น โรค Acute
ischemic stroke (ICD-10 ในหมวด I63) และขึ้น
ทะเบี ย นในฐานข้ อ มู ล โปรแกรมคุ ณ ภาพการ
ให้บริการโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน ศูนย์
ผู้ ป่ ว ย โ ร ค ห ล อ ด เ ลื อ ด ส ม อ ง ( Stroke unit)
โรงพยาบาลตติยภูมขิ นาด 700 เตียง ระยะเวลา
ตัง้ แต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2559 มีจํานวนทัง้ สิ้น 3,215 ราย ทําการคัด
ออกตามเกณฑ์ (Exclusion criteria) เนื่องจาก 1)
เป็ น ผู้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองแตก 32 ราย 2)
เป็ นผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดชัวคราว
่
39 ราย และ 3) ไม่ร ะบุ ช นิ ดของโรคหลอดเลือด
สมอง 9 ราย คงเหลื อ ประชากรที่ใ ช้ เ ป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่างในการศึกษาจํานวน 3,135 ราย
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั การศึกษาครัง้
นี้ ใ ช้ข ้อมูล จากฐานข้อมูล โปรแกรมคุ ณ ภาพการ
ให้บริการโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน ศูนย์
ผู้ ป่ ว ย โ ร ค ห ล อ ด เ ลื อ ด ส ม อ ง ( Stroke unit)
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
1) ข้อมูลส่ว นบุคคล ประกอบด้ว ย เพศ
อายุ
2) ข้อ มูล ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ภาวะเจ็ บ ป่ วย
ประกอบด้วยโรคหัวใจห้องบนสันพลิ
่ ว้ โรคไขมันใน
เลือดสูง การบริโภคแอลกอฮอล์ ระดับความรุนแรง
ของสมองบาดเจ็บประเมินด้วยเครื่องมือ Glasgow
Coma Scale (GCS) 32 จํ า แนกออกเป็ น 3 กลุ่ ม
ประกอบด้วย ระดับเล็กน้อย (GCS 13-15 คะแนน)
ระดับ ปานกลาง (GCS 9-12 คะแนน) และระดับ
รุนแรง (GCS 3-8 คะแนน) ระดับความรุนแรงของ
โรคหลอดเลื อ ดสมองประเมิ น ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ
National Institutes of Health Stroke Scale
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(NIHSS])29 จําแนกออกเป็ น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
ระดับ เล็ ก น้ อ ย (NIHSS≤7 คะแนน) ระดับ ปาน
กลาง (NIHSS 8-16 คะแนน) และระดับ รุ น แรง
(NIHSS≥17 คะแนน)
3) การประเมินปั จจัยเสีย่ งต่อการกลับเป็ น
ซํ้ า ของผู้ ป่ วยโรคหลอดเลื อ ดสมองขาดเลื อ ด
เฉี ย บพลัน ตามเครื่องมือ ESRS ซึ่งประเมิน และ
คํานวณจากปั จจัยด้านอายุ ประวัตโิ รคร่วม ได้แก่
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตาย โรคหัวใจและหลอดเลือดอื่น ๆ (ยกเว้น
โรคกล้า มเนื้ อหัวใจตายและโรคหัว ใจห้องบนสัน่
พลิว้ ) โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน และโรค
หลอดเลือดสมองขาดเลือดชัวคราวหรื
่
อโรคหลอด
เลือดสมองขาดเลือด และประวัตกิ ารสูบบุหรี่
การแปลผล ปั จ จัย อายุ แ บ่ ง ออกเป็ น 3
กลุ่ ม คือ <65 ปี , 65-75 ปี และ >75 ปี กํา หนด
เท่ากับ 0, 1 และ 2 คะแนน ตามลําดับ ส่วนปั จจัย
อื่น ๆ กํา หนดแต่ ล ะปั จ จัย เท่า กับ 1 คะแนน รวม
ทัง้ หมด 9 คะแนน และจํา แนกระดับ ความเสี่ย ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ ม คือ ระดับ ความเสี่ย งตํ่ า (ค่ า
คะแนน ESRS < 3 คะแนน) และระดับความเสีย่ ง
สูง (ค่าคะแนน ESRS ≥ 3 คะแนน) การตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ ง (Validation) โดยใช้ชุ ด ข้อ มู ล จาก
European Stroke Prevention Study II (ESPS-II)
ผ่านการตรวจสอบความตรงภายในของเครื่องมือ30
การทดสอบความไว (Sensitivity) และความ
จํ า เพาะ (Specificity) ของเครื่อ งมือ ต่ อ การกลับ
เป็ นซํ้าของโรคหลอดเลือดสมองเท่ากับ 0.73 และ
0.52 ตามลํ า ดับ 31 นอกจากนี้ พ บว่ า เครื่ อ งมื อ
ESRS เป็ นเครื่องมือที่มคี ่าอํานาจจําแนกทํานาย
การกลั บ เป็ นซํ้ า ของโรคหลอดเลื อ ดสมองใน
ช่วงเวลา 1 ปี พิจารณาจากค่า Area under curve
(AUC) เท่ากับ 0.6232
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การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ กลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ในครัง้ นี้ ได้รบั การพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิ จ ารณาการวิ จ ั ย ในมนุ ษ ย์ แ ละ
จริ ย ธรรม (Institution Review Board [IRB]) ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ WUEC-20-071-01
เมือ่ วันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 การศึกษาครัง้ นี้
เป็ นการศึกษาภายใต้ชุ ดข้อมูลทุ ติยภู ม ิได้ร ับการ
อนุ ญาตให้ดําเนินการโดยความเห็นชอบจากหัวหน้า
โครงการ โดยมีการนํ าเสนอข้อมูลในภาพรวม ไม่ม ี
การระบุรายชื่อหรือข้อมูลอื่นใดที่อาจเชื่อมโยงไปสู่
ข้อมูลของผูป้ ่ วยแต่ละราย อันทําให้เกิดความเสียหาย
และผิดจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ได้
การรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากฐานข้อมูลโปรแกรมคุณภาพการให้บริการโรค
หลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน ข้อมูลได้ถูกบันทึก
โดยพยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญทางคลินิกประจําหอผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมองทีผ่ ่านการอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่ วยโรคหลอดเลือ ดสมอง
และผ่านกระบวนการทวนสอบจากแฟ้ มประวัตเิ วช
ระเบีย นโดยทีม แพทย์และพยาบาลผู้ใ ห้การดูแ ล
ผู้ป่ วย นอกจากนี้ ชุ ด ข้อ มูล ได้ร ับ การตรวจสอบ
คุณภาพของข้อมูลด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ทาง
สถิ ติ และทํ า ความสะอาดชุ ด ข้ อ มู ล (Cleaning
data) โดยผู้วิจ ัยหลักโครงการพัฒนาคุณภาพและ
ผลลัพธ์ การรักษาพยาบาลผู้ป่ วยโรคหลอดเลือด
สมอง ทัง้ นี้ ผู้วิจ ัยได้ทําการตรวจสอบชุดข้อมูลซํ้า
ตามตัวแปรทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้

1. การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล คุ ณ ลัก ษณะทาง
ประชากรและการเจ็บป่ วยวิเคราะห์ ด้วยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) ข้อมูลแบบ ต่อเนื่อง
บรรยายด้วยค่ าเฉลี่ย ค่ าพิส ัย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส่วนข้อมูลแบบแจกแจงนับบรรยายด้วย
ความถี่ ร้อยละ และค่าช่วงเชื่อมันที
่ ่ร้อยละ 95 (95
Percent confidence interval [95%CI])
2. การวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อ
ระดับความเสี่ย งสูงของการกลับ เป็ น ซํ้า ในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันด้วยสถิติ
ถ ด ถ อ ย โ ล จิ ส ติ ก อ ย่ า ง ง่ า ย ( Simple logistic
regression analysis) ทําการวิเคราะห์อย่างหยาบ
(Crude analysis) ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่อ
ระดับความเสี่ย งสูงของการกลับเป็ นซํ้าด้วยสถิติ
ถดถอยโลจิสติกอย่างง่าย
3. ค้นหาปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อระดับ
ความเสี่ย งสูง ของการกลับ เป็ นซํ้ า เบื้อ งต้ น ทีล ะ
ปั จจัย และวิเคราะห์ในสมการสถิตถิ ดถอยโลจิสติก
พหุตวั แปร (Multiple logistic regression analysis)
ด้วยวิธีการ Enter method นํ าเสนอสัดส่วนความ
เสี่ย ง (Odds ratio [OR]) และสัด ส่ ว นความเสี่ย ง
หลังควบคุม อิทธิพ ลของตัว แปร (Adjusted odds
ratio [AOD]) ของระดับความเสีย่ งต่อการกลับเป็ น
ซํ้ า ในผู้ ป่ วยโรคหลอดเลื อ ดสมองขาดเลื อ ด
เฉี ย บพลัน และค่า ช่ว งความเชื่อมันที
่ ่ร้อยละ 95
กําหนดค่านัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ผลการวิ จยั
ข้อมูลคุณลักษณะประชากรและจําแนก
ตามปั จจัยความเจ็บป่ วย กลุ่ ม ตัว อย่ า งเกิน กว่ า
ครึง่ เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 59.8) มีอายุเฉลี่ย 63.7
ปี (SD = 14.2) มากกว่าครึง่ มีอายุน้อยกว่า 65 ปี
(ร้อยละ 51.8) พบการบริโภคแอลกอฮอล์ (เคยดื่ม/
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ยัง ดื่ ม ) ความผิด ปกติ ข องไขมัน ในเลื อ ด และ
โรคหัวใจห้องบนสันพลิ
่ ้ว ร้อยละ 39.7, 25.2, 3.5
ตามลําดับ ส่วนใหญ่มรี ะดับความรุนแรงของสมอง
บาดเจ็บ ในระดับ เล็กน้ อ ย (ร้อยละ 83.4) และมี
ระดับความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองอยู่ใน
ระดับเล็กน้อย (ร้อยละ 63.9)
เปรี ยบเที ยบความชุก ของปั จจัยเสี่ ย ง
จําแนกตามชนิ ดและระดับความเสี่ยงการกลับ
เป็ นซํา้ ของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด จาก
การประเมิน ความชุกของชนิ ด และจํา นวนปั จ จัย
เสีย่ งการกลับเป็ นซํ้าของโรคหลอดเลือดสมองขาด
เลือด จําแนกตามเครือ่ งมือ ESRS เปรียบเทียบใน
กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูงต่อการกลับเป็ น
ซํ้า ของโรคหลอดเลือ ดสมอง (n= 1,219) พบว่ า
เกือบครึง่ มีอายุมากกว่า 75 ปี (ร้อยละ 49.6) และ
เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มอายุมากกว่า 75 ปี พบว่า
จัดอยู่ในกลุ่มความเสีย่ งสูง (ร้อยละ 82.9) สําหรับ
ปั จจัยทีเ่ กีย่ วกับโรคร่วมพบว่ามีโรคความดันโลหิต
สูง (ร้อยละ 87.2) โรคเบาหวาน (ร้อยละ 41.8) โรค
หลอดเลือดสมองขาดเลือดชัวคราวหรื
่
อโรคหลอด
เลือ ดสมองขาดเลือ ด (ร้อ ยละ 22.2) โรคหลอด
เลื อ ดแดงส่ ว นปลายอุ ด ตั น (ร้ อ ยละ 1.9) โรค
กล้ามเนื้อหัวใจตาย (ร้อยละ 0.3) และประวัตมิ กี าร
สูบบุหรี/่ ยังคงสูบบุหรี่ (ร้อยละ 56.1)
ความชุกของระดับความเสี่ยงการกลับ
เป็ นซํ้า ของโรคหลอดเลื อ ดสมองขาดเลื อ ด
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความเสีย่ งการกลับเป็ นซํ้า
ของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉลี่ย เท่า กับ
2.2 (SD=1.2 คะแนน) และพบว่ามีระดับความเสีย่ ง
สูงต่อการกลับเป็ นซํ้าของโรคหลอดเลือดสมองขาด
เลือดร้อยละ 38.9 (95%CI; 37.1-40.7) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
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ปัจจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั ระดับความ
เสี่ยงสูงต่อการกลับเป็ นซํา้ ของโรคหลอดเลือด
สมองขาดเลื อด การวิเ คราะห์ อ ย่ า งหยาบด้ว ย
สถิตถิ ดถอยโลจิสติกอย่างง่ายและการวิเคราะห์พหุ
ตัวแปรด้ว ยสถิติถดถอยโลจิส ติกพหุต ัวแปรมีผล
การศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน โดยพบว่าปั จจัย
การมีโรคหัวใจห้องบนสันพลิ
่ ้ว โรคไขมันในเลือด
สูง ระดับความรุนแรงของสมองบาดเจ็บ และระดับ
ค ว า ม รุ น แ ร ง ข อ ง โ ร ค ห ล อ ด เ ลื อ ด ส ม อ ง มี
ความสัมพันธ์ต่อระดับความเสี่ยงสูงของการกลับ
เป็ นซํ้า ของผู้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด
เฉียบพลันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
การวิเคราะห์พหุตวั แปรด้วยสถิตถิ ดถอย
โลจิส ติก พหุ ต ัว แปรพบผู้ป่ วยเพศหญิง มีโ อกาส
เสี่ย งต่ อระดับ ความเสี่ย งสูง ของการกลับ เป็ น ซํ้ า
น้อยกว่าเพศชายร้อยละ 33 (AOR = 0.67, 95%CI:
0.55-0.81) ผู้ป่ วยที่ม ีโรคหัว ใจห้องบนสันพลิ
่ ้ว มี
โอกาสเสี่ยงต่ อการมีร ะดับ ความเสี่ยงสูงของการ
กลับเป็ นซํ้ามากกว่าผูท้ ไ่ี ม่มภี าวะโรคหัวใจห้องบน
สันพลิ
่ ้วประมาณสองเท่า (AOR = 1.85, 95%CI:
1.23-2.77) ผูป้ ่ วยทีม่ โี รคไขมันในเลือดสูงมีโอกาส
เสี่ย งต่ อระดับ ความเสี่ย งสูง ของการกลับ เป็ น ซํ้ า
มากกว่าผูท้ ่มี ไี ขมันในเลือดปกติมากกว่าสามเท่า
(AOR = 3.14, 95%CI: 2.64-3.74) ผูป้ ่ วยทีม่ รี ะดับ
ความรุนแรงการบาดเจ็บของสมองระดับปานกลาง
และระดับรุนแรงมีโอกาสเสีย่ งต่อระดับความเสีย่ ง
สูงของการกลับเป็ น ซํ้า มากกว่ าผู้ท่มี ีร ะดับ ความ
รุน แรงของการบาดเจ็บ ของสมองระดับ เล็กน้ อย
ประมาณเท่าครึง่ (AOR=1.48, 95%CI: 1.12-1.97)
และสองเท่ า (AOR = 2.05, 95%CI:1.24-3.40)
ตามลําดับ ส่วนผูป้ ่ วยทีม่ คี วามรุนแรงของโรคระดับ
ปานกลางและระดับรุนแรงมีโอกาสเสีย่ งต่อระดับ
ความเสี่ย งสูง ของการกลับ เป็ นซํ้ า มากกว่ า ผู้ท่ีม ี
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ระดับความรุนแรงของโรคระดับเล็กน้ อยเกินกว่า
หนึ่ ง เท่ า (AOR=1.37, 95%CI:1.13-1.65) และ
มากกว่าหนึ่งเท่าครึง่ (OR = 1.66, 95%CI: 1.162.38) ตามลําดับ การบริโภคแอลกอฮอร์เป็ นปั จจัย

เดีย วที่ไม่ม ีความสัม พัน ธ์กบั ระดับ ความเสี่ย งสูง
ของการกลับเป็ นซํ้าของโรคหลอดเลือดสมอง ดัง
แสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ของคะแนนและความชุกของระดับความเสีย่ งต่อการกลับเป็ นซํ้าของโรคหลอดเลือดสมอง (N = 3,135)
คะแนนและระดับความเสี่ยงของการกลับเป็ นซํา้
Mean ± SD (Min: Max)
ระดับความเสีย่ งของการกลับซํ้า
ระดับความเสีย่ งตํ่า (ESRS <3 คะแนน)
ระดับความเสีย่ งสูง (ESRS ≥3 คะแนน)
หมายเหตุ: ESRS, Essen Stroke Risk Score

จํานวน
ร้อยละ
2.2 ± 1.2 (0: 6)
1,916
1,219

61.1
38.9

95%CI

59.3-62.9
37.1-40.7

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ระดับความเสีย่ งสูงต่อการกลับเป็ นซํ้าของโรคหลอดเลือดสมอง
ปัจจัย
เพศ
ชาย
หญิง
โรคหัวใจห้องบนสันพลิ
่ ว้
ไม่มี
มี
โรคไขมันในเลือดสูง
ไม่มี
มี
การบริโภคแอลกอฮอล์
ไม่เคยดื่ม
เคยดื่ม/ยังดื่ม

ระดับความเสี่ยงการกลับเป็ นซํา้
(n, %)
ความเสี่ยงตํา่ ความเสี่ยงสูง
(N = 1,916)
(N = 1,219)

Crude
odds ratio
(95%CI)

Adjusted
odds ratio p-value
(95%CI)

1,125 (60)
791 (62.8)

750 (40)
469 (37.2)

Ref.
0.89 (0.77-1.03) 0.67 (0.55-0.81) <0.001

1,869 (61.8)
47 (42.7)

1,156 (38.2)
Ref.
63 (57.3) 2.17 (1.48-3.18) 1.82 (1.21-2.72) 0.003

1,588 (67.7)
328 (41.6)

758 (32.3)
461(58.4)

Ref.
2.94 (2.49-3.48) 3.14 (2.64-3.74) <0.001

1,144 (60.5)
772 (62.1)

747 (39.5)
472 (37.9)

Ref.
0.94 (0.81-1.09) 0.84 (0.70-1.20) 0.079

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปี ท่ี 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ระดับความเสีย่ งสูงต่อการกลับเป็ นซํ้าของโรคหลอดเลือดสมอง
(ต่อ)
ปัจจัย

ระดับความเสี่ยงการกลับเป็ น
ซํา้ (n, %)

ระดับความรุนแรงของสมองบาดเจ็บ (คะแนน GCS)
เล็กน้อย (13-15 คะแนน) 1,658 (64.1) 928 (35.9)
ปานกลาง (9-12 คะแนน) 205 (48.7) 216 (51.3)
รุนแรง (3-8 คะแนน)
37 (40.2)
55 (59.8)
ระดับความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง (คะแนน NIHSS)
เล็กน้อย (<7 คะแนน)
1,297 (65.5) 684 (34.5)
ปานกลาง (8-16 คะแนน) 458 (56.8) 348 (43.2)
139 (44.4) 174 (55.6)
รุนแรง (≥17 คะแนน)

Crude
odds ratio
(95%CI)

Adjusted
odds ratio
(95%CI)

p-value

Ref.
1.88 (1.53-2.32) 1.48 (1.12-1.97) 0.006
2.66 (1.74-4.06) 2.05(1.24-3.40) 0.005
Ref.
1.44 (1.22-1.70) 1.37 (1.13-1.65) 0.001
2.37 (1.87-3.02) 1.66 (1.16-2.38) 0.006

หมายเหตุ: CI, confidence interval; Ref, reference group; ESRS, Essen Stroke Risk Score;
GCS, Glasgow Coma Scale; NIHSS, National Institutes of Health Stroke Scale
การอภิ ปรายผล
ผลการศึก ษาครัง้ นี้ พ บว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ อี ายุมากกว่า 75 ปี โดย
ร้อยละ 82.5 ของผูป้ ่ วยทีม่ อี ายุมากกว่า 75 ปี อยู่
ในกลุ่มผู้ป่วยที่มรี ะดับคะแนนความเสี่ยงสูง การ
แบ่ ง กลุ่ ม อายุ ด ั ง กล่ า วแบ่ ง กลุ่ ม ตามเครื่ อ งมื อ
ESRS ซึ่ ง พั ฒ นามาจากงานวิ จ ั ย ในโครงการ
CAPRIE เครื่องมือดังกล่าวมีความตรง ความเทีย่ ง
ความไวค่อนข้างดี เครื่องมือมีการให้คะแนนเป็ น
0, 1, 2 จากกลุ่ ม อายุ น้ อ ยไปกลุ่ ม อายุ ม ากตาม
ลําดับ ขณะที่การจัดเกณฑ์กลุ่ม ความเสี่ยงสูงต่ อ
การกลับเป็ นซํ้าของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด
เฉียบพลันของเครื่องมือ ESRS ใช้เกณฑ์ทค่ี ะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ 3 คะแนน ด้วยเกณฑ์ดงั กล่าว
ในกลุ่มผูป้ ่ วยอายุมากกว่า 75 ปี ซึง่ มีคะแนนสะสม
เบื้องต้น 2 คะแนน โดยเป็ นระดับคะแนนสะสมที่

สูง ถ้ามีปัจจัยเพิม่ เพียง 1 ปั จจัยก็พร้อมทีจ่ ะถูกจัด
เข้าสูก่ ลุ่มความเสีย่ งสูงในทันที เมื่อพิจารณาข้อมูล
ความชุกของปั จจัยเสี่ยงพบว่า ร้อยละ 63.9 ของ
กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ปั จจัย
ดังนัน้ ผูป้ ่ วยอายุมากกว่า 75 ปี ส่วนใหญ่ถงึ ร้อยละ
82.5 จึ ง ถู ก จั ด อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ค วามเ สี่ ย งสู ง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มอายุเดียวกัน เนื่องจากผูป้ ่ วย
กลุ่มนี้มโี อกาสสูงทีจ่ ะมีปัจจัยมากกว่าหรือเท่ากับ
2 ปั จ จัย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ปั จ จัย โรคร่ ว ม ซึ่ ง
เครื่อ งมือ ESRS จะเกี่ย วข้อ งโดยตรงกับ ความ
เสือ่ มของร่างกาย 8 ประกอบด้วยโรคทีเ่ กีย่ วข้องกับ
หลอดเลือดและหัวใจ และการเผาผลาญ การเสื่อม
ของอวัย วะที่สํา คัญในผู้สูง อายุ ส่ งผลต่ อ การโรค
หลอดเลือดสมองที่สํา คัญคือการเสื่อมของหลอด
เลือ ดเนื่ อ งจากการเสีย หน้ า ที่ข อง Endothelium
ของผนังหลอดเลือด ซึ่งอาจเสื่อมจากหลายปั จจัย
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เช่น การทําลายจากอนุ มูลอิสระ แต่ทส่ี ําคัญที่สุด
คือจาก Atherosclerotic plaque เป็ นปั จจัยสาเหตุ
หลักของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด
การเสื่อมการทํา หน้ า ที่ข องผนังหลอดเลือดส่ว น
endothelium ส่งผลให้การสร้า งไนตริก ออกไซด์
ลดลง ทําให้การขยายตัว ของหลอดเลือดลดลง32
นําไปสู่ระดับความดันโลหิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ผปู้ ่ วยที่
มีโรคร่วมความดันโลหิตสูงอาจจะทําให้การควบคุม
โรคได้ ไ ม่ เ ป็ นตามเกณฑ์ เ ป้ าหมาย และใน
การศึกษาครัง้ นี้กลุ่มทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูงต่อการ
กลับเป็ นซํ้าของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดมี
โรคความดันโลหิตสูงเป็ นโรคร่วมถึงร้อยละ 87.2
โรคร่ ว มที่ สํ า คั ญ อี ก โรคที่ ม ี ผ ลต่ อ การ
ทํ า ลายผนั ง หลอดเลื อ ดส่ ว น Endothelium คื อ
โรคเบาหวาน จากสาเหตุของระดับนํ้าตาลในเลือด
สูงและจากผลของกระบวนการ Glycation ยิง่ อายุ
มากขึ้น เบต้ า เซลล์ ข องตับ อ่ อ นที่ทํา หน้ า ที่ส ร้า ง
อินซูลนิ จะหมดไป ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้พบว่ากลุ่ม
ทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูงต่อการกลับเป็ นซํ้าของโรค
ห ล อ ด เ ลื อ ด ส ม อ ง ข า ด เ ลื อ ด เ จ็ บ ป่ ว ย ด้ ว ย
โรคเบาหวานร้อยละ 41.8 ด้วยความชุกของโรค
ร่วมดังกล่าวคาดการณ์ ว่าจะมีแนวโน้ มเพิม่ ขึ้นใน
ผูส้ ูงอายุ8 ดังนัน้ ผลการศึกษาพบว่าความชุกของ
โรคเบาหวานในกลุ่มอายุยงิ่ มากขึน้ จะถูกจัดอยู่ใน
กลุ่มทีม่ รี ะดับคะแนนความเสีย่ งสูงมากขึน้ ตามมา
ปั จจัยสําหรับการทํานายความสัมพันธ์กบั
ระดับ ความเสี่ย งสู ง ต่ อ การกลับ เป็ นซํ้ า ของโรค
หลอดเลือ ดสมองขาดเลือ ดจากการศึกษาครัง้ นี้
ล้วนเกีย่ วข้องกับพยาธิสรีรวิทยา Arteriosclerotic
plaque และ Thrombus/emboli ทั ้ง นี้ เนื่ องจาก
ปั จจัยความเสีย่ งของเครือ่ งมือ ESRS เกีย่ วข้องกับ
Arteriosclerotic plaque แ ล ะ Thrombus/ emboli
เช่นกัน ปั จจัยด้านเพศของการศึกษาครัง้ นี้พบว่า

เพศหญิงลดความเสีย่ งทีจ่ ะถูกจัดอยู่ในกลุ่มความ
เสี่ย งสูง ต่ อ การกลับ เป็ นซํ้ า ของโรคหลอดเลือ ด
สมองขาดเลือดร้อยละ 11 ทัง้ นี้เนื่องจากมากกว่า
ครึ่งของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 51.8 มีอายุน้อยกว่า
65 ปี เป็ นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างบางส่วนอาจยังคงมี
ฮอร์ โ มนเอสโตรเจน (Estrogen) ซึ่ ง ฮอร์ โ มน
เอสโตรเจนมี ผ ลต่ อ การลดกระบวนการเกิ ด
arteriosclerotic plaque32 ปั จจั ย ไข มั น ในเลื อ ด
ผิดปกติพบว่ามีความสัมพันธ์กบั ระดับความเสีย่ ง
สูงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเกือบ
3 เท่ า เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ กลุ่ ม ที่ม ีร ะดับ ไขมัน
ผิดปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึง่ ปั จจัยดังกล่าว
นี้เกีย่ วเนื่องกับไขมันชนิด Low density lipoprotein
(LDL) ซึ่งเป็ นทีท่ ราบกันดีว่าในกระบวนการสร้าง
arteriosclerotic plaque นั ้น ต้ อ งอาศัย LDL เป็ น
สํ า คั ญ และนอกจากนี้ ป ริ ม าณของ LDL อาจ
เกี่ยวกับประวัติโรคร่วมเบาหวาน ซึ่งเป็ นหนึ่งใน
ปั จ จั ย ข อ ง เ ค รื่ อ ง มื อ ESRS โ ด ย Advanced
glycation end product (AGEP) จากกระบวนการ
glycation ของผูป้ ่ วยเบาหวานจะมีผลต่อการเพิม่
ระดับไขมัน33
ส่วนโรคหัวใจห้องบนสันพลิ
่ ้วเป็ นสาเหตุ
ของการเกิด emboli ซึง่ เป็ นสาเหตุโดยตรงของโรค
หลอดเลือดสมองขาดเลือดจึงอาจมีความสัมพันธ์
กับปั จจัยบางปั จจัยของเครือ่ งมือ ESRS คือ ปั จจัย
ประวัตโิ รคหลอดเลือดสมองขาดเลือดชัวคราวหรื
่
อ
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด ซึง่ พบร้อยละ 22.2
และอาจมีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ปั จ จัย ด้ า นอายุ ข อง
เครื่อง ESRS ทัง้ นี้เ นื่ องจากการเพิม่ ขึ้น ของอายุ
สัม พัน ธ์กบั การสะสมไขมัน และเนื้ อเยื่อเกี่ย วพัน
(Fibrous tissue) ของเซลล์จุ ด กํา เนิ ด ไฟฟ้ า หัว ใจ
ห้องบนขวาหรือ Sinoatrial node (SA node) และ
เซลล์นําไฟฟ้ าหัวใจ ส่งผลให้มกี ารเหนี่ยวนําไฟฟ้ า
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หั ว ใจโดยเซลล์ ผิ ด ปกติ (Ectopic foci) หลาย
ตํา แหน่ ง การ Depolarization ของหัว ใจห้อ งบน
ขวาจึง ไม่ พ ร้อ มเพีย งกัน นํ า ไปสู่ก ารเกิด ภาวะ
โรคหัวใจห้องบนสันพลิ
่ ้ว34 ซึ่งผลการศึกษาครัง้ นี้
พบว่ า ในกลุ่ ม ที่ม ีร ะดับ ความเสี่ย งสูงต่อการกลับ
เป็ น ซํ้า ของโรคหลอดเลือดสมองเกือบครึ่งมีอายุ
มากกว่า 75 ปี
นอกจากนี้ ปั จ จัย ด้า นระดับ ความรุน แรง
ของสมองบาดเจ็บและระดับความรุนแรงของโรค
หลอดเลื อ ดสมองของการศึก ษาครัง้ นี้ พ บว่ า มี
ความสัม พัน ธ์กบั ระดับความเสี่ยงสูงต่อการกลับ
เป็ น ซํ้า ของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือ ด โดย
ปั จจัยความรุนแรงของสมองบาดเจ็บระดับรุนแรงมี
ความสัม พัน ธ์ กบั การกลับ เป็ น ซํ้ า ของโรคหลอด
เลือดสมองขาดเลือดเกือบสามเท่า และเกือบสอง
เท่า ครึ่งเมื่อเปรียบเทีย บกับ กลุ่ มที่ม ีความรุน แรง
ของสมองบาดเจ็บระดับเล็กน้อย ทัง้ นี้เนื่องจากทัง้
2 ปั จจัยดังกล่าวอาจมีความเกีย่ วข้องในเชิงพยาธิ
สรีรวิทยากับปั จจัยในเครื่องมือ ESRS ทีส่ ําคัญคือ
ปั จ จัย ด้า นอายุ แ ละความดัน โลหิต สูง โดยปั จ จัย
ด้านอายุทเ่ี พิม่ สูงขึน้ มีโอกาสเกิด Arteriosclerotic
plaque และ Thrombus/emboli สูงดังที่กล่ าวแล้ว
ในเบือ้ งต้น
ปั จจัยด้านความดันโลหิตสูงซึ่งเป็ นปั จจัย
หนึ่งของเครื่องมือ ESRS ในการศึกษาครัง้ นี้ความ
ชุกโรคความดันโลหิตสูงโดยมากกว่าครึง่ (ร้อยละ
59.1) ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด และร้อยละ 87.2
ในกลุ่ ม ผู้ป่วยที่ม ีร ะดับ ความเสี่ย งสูงต่อการกลับ
เป็ นซํ้าของโรคหลอดเลือดสมอง โดยการอธิบาย
ในทางพยาธิสรีรวิทยาพบว่าความดันโลหิตสูงมีผล
ทํา ให้เ กิด ภาวะโรคหลอดเลือ ดสมองขาดเลือ ด
เฉียบพลันได้ทงั ้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยระยะ
ยาวเกี่ ย วกั บ การสร้ า ง Atherosclerotic plaque
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เนื่ อ งจากภาวะความดัน โลหิต สู ง ทํ า ให้เ กิด การ
เสีย ดทานของผนั ง หลอดเลือ ดชัน้ Endothelium
เกิด การบาดเจ็บ และอักเสบนํ า ไปสู่กระบวนการ
สร้าง Atherosclerotic plaque ในระยะสัน้ เกีย่ วกับ
การฉีดขาดของ Atherosclerotic plaque เนื่องจาก
แรงเสียดทานของภาวะความดันโลหิตสูงนํ าไปสู่
การสร้าง Thrombus ซึ่งเป็ นสาเหตุสาํ คัญของโรค
หลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ระดับความ
รุนแรงของสมองบาดเจ็บ และระดับความรุนแรง
ของโรคหลอดเลื อ ดสมอง 1,8 อย่ า งไรก็ ต ามไม่
สามารถอภิปรายผลการศึกษาครัง้ นี้เปรียบเทียบ
กับ ผลการศึกษาที่ผ่า นมาเนื่ องจากประเด็น นี้ ไ ม่
เคยมีการศึกษามาก่อน
ข้อเสนอแนะและการนําไปใช้
เครื่องมือ ESRS เป็ นเครื่องมือที่ม ีความ
น่ าเชื่อถือและใช้กนั อย่างแพร่หลาย เหมาะกับการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้สํา หรับ การคัด กรองผู้ป่ วยที่ม ีค วาม
เสี่ย ง ซึ่ ง เป็ นมาตรฐานหนึ่ ง ในการปฏิ บ ัติ ท่ีจ ะ
นํ าไปสู่การวางแผนในการดูแลผูป้ ่ วยเพื่อป้ องกัน
การกลับเป็ นซํ้าของโรคของโรคหลอดเลือดสมอง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเพศชายทีม่ รี ะดับความเสีย่ ง
สูงต่อการกลับเป็ นซํ้าของโรคหลอดเลือดสมองขาด
เลือดร่ว มกับ มีโ รคร่ว ม คือ โรคไขมัน ในเลือดสูง
โรคหัว ใจห้อ งบนสัน่ พลิ้ว และผู้ป่ วยที่ม ีผ ลการ
ประเมิน ระดับ ความรุ น แรงของโรคหลอดเลือ ด
สมองและ/หรื อ ระดั บ ความรุ น แรงของสมอง
บาดเจ็บในระดับปานกลาง-รุนแรง
การวิจ ัย นี้ ใ ช้ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งในการศึก ษา
จากสถานบริการสุขภาพเพียงแห่งเดียว เพื่อให้ม ี
ความหลากหลายของกลุ่ ม ตัว อย่ า งในบริบ ทที่
แตกต่ า งกัน จึง ควรมีก ารศึก ษาเพิ่ม จากหลาย
สถานบริการสุขภาพ
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