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ความสัมพันธ์ของระดับความรุนแรงของโรคกับอาการทางระบบประสาทที่แย่ลง
ในระยะแรกในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองชนิ ดตีบหรือตันแบบเฉี ยบพลัน
ลัดดาวัลย์ เพ็ญศรี*
สินีนาฏ นาคศรี*

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงบรรยายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงการทํานายของระดับความ
รุน แรงของโรคหลอดเลือ ดสมองกับ อาการทางระบบประสาทที่แ ย่ ล งในระยะแรก (Early neurologic
deterioration: END) ในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบตันแบบเฉียบพลันตามกรอบแนวคิดการจัดการ
อาการ กลุ่ ม ตัว อย่า งคือข้อมูล ทุติย ภูม ิใ นระบบบัน ทึกข้อมูลผู้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาล
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2554 จนถึง กุมภาพันธ์ 2559 คัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเข้า
ได้จาํ นวน 3,110 ราย โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความรุนแรงของ
การเจ็บ ป่ วยด้ว ย National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS), Glasgow Coma Scale (GCS),
modified Rankin Scale (mRS), Barthel index (BI) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ Chi-Square และ Logistic
regression statistic ค่าความเชือ่ มันที
่ ร่ อ้ ยละ 95
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาวะ END ร้อยละ 7.96 ซึ่งพบว่า NIHSS, GCS, mRS, BI,
อายุ, การสูบบุหรีแ่ ละการดื่มแอลกอฮอล์สามารถทํานายการเกิด END ได้ โดยเมือ่ ปรับอิทธิพลร่วมของทุก
ปั จจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ คี ่า NIHSS ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง มีโอกาสเกิด END เป็ น 1.69 เท่า (OR
1.69; 95% CI 1.09-2.62) ของกลุ่มทีม่ คี ่า NIHSS ระดับรุนแรงมาก GCS ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง มี
โอกาสเกิด END เป็ น 14.52 เท่า (OR 14.52; 95% CI 9.24-22.83) ของกลุ่มทีม่ คี ่า GCS ระดับรุนแรง
มาก ค่า mRS ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง มีโอกาสเกิด END เป็ น 2.41 เท่า (OR 2.41; 95% CI 1.65-3.52)
ของกลุ่มทีม่ คี ่า mRS ระดับรุนแรงมาก และค่า BI ไม่แตกต่างกันระหว่างผูป้ ่ วยกลุ่มทีเ่ กิดและไม่เกิด END
ผลการวิจ ัยที่ได้ส ามารถนํ า ไปใช้เ ป็ น แนวทางในการดูแ ลผู้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้
เครื่องมือประเมินความรุนแรงของโรคเพื่อเฝ้ าระวังการเกิดอาการทางระบบประสาททีแ่ ย่ลงในระยะแรก
END และให้การดูแลได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ ส่งผลให้ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทีร่ นุ แรงได้
คําสําคัญ: อาการทางระบบประสาททีร่ นุ แรงขึน้ ในระยะแรก, โรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบตันแบบเฉียบพลัน,
ระดับความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง
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Association of stroke severity and early neurological deterioration in
patients with acute ischemic stroke

Laddawan Pensri*
Sineenart Naksri**

Abstract
The purpose of this predictive correlational study was to examine the association of stroke
severity and early neurologic deterioration (END) in patients with acute ischemic stroke. The study
was conducted based on the concept of symptom management. Sample were secondary data from
medical records of patients with acute ischemic stroke receiving treatment in Hatyai hospital,
Songkhla province from October 2011 to February 2016. There were 3,110 cases being selected
based on the inclusion criteria. Data were collected using Stroke severity composed of the National
Institute of Health Stroke Scale, Glasgow Coma Scale, modified Rankin Scale, and Barthel index.
The data was analyzed using Chi-Square and Logistic regression statistics, using 95% confidence
level.
The results revealed that the overall rate of END was 7. 96. The NIHSS, GCS, mRS, BI,
age, smoking, drinking alcohol were able to predict END. In the all factor-adjusted model, we found
that more END occurred among patients with mild to moderate NIHSS score than those with severe
NIHSS score (OR 1.69; 95% CI 1.09-2.62), mild to moderate GCS than severe GCS (OR 14.52;
95% CI 9.24-22.83), mild to moderate mRS than severe mRS (OR 2.41; 95% CI 1.65-3.52.
Whereas, the BI scores were not different, between patients with and without END.
The results of this research can be used to guide stroke care using NIHSS, GCS, mRS to
monitor the occurrence of early neurologic deterioration (END) and provide immediate care. This
will contribute to a decrease in the rate of serious complications.
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
Early neurologic deterioration (END) เป็ น
ภาวะที่ผู้ป่ วยมีอาการทางระบบประสาทที่แ ย่ล ง
เนื่ องจากการดํา เนิ น ของโรคหลอดเลือดสมองที่
รุนแรงขึน้ ภายใน 72 ชัวโมงภายหลั
่
งการเกิดโรค1
ซึ่งเป็ น อุบ ัติก ารณ์ ท่พี บได้บ่ อยอยู่ใ นช่ ว งร้อ ยละ
11.78 – 34 ของผู้ ป่ วยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
ทัง้ หมดในแต่ ล ะการศึ ก ษา 2,3,4 โดยจะมี ค วาม
แตกต่างกันตามบริบทของการศึกษาและการให้คาํ
นิ ย ามของ END สํ า หรั บ การศึ ก ษาครั ้ง นี้ ให้
ความหมายของ END ว่าหมายถึง ภาวะทีผ่ ปู้ ่ วยมี
อาการทางระบบประสาททีแ่ ย่ลงในระยะแรก จาก
ปั ญหาความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองทีเ่ พิม่
มากขึน้ โดยมีคะแนน National Institute of Health
Stroke Scale (NIHSS) เพิ่ม ขึ้น จากเดิม มากกว่ า
หรือเท่ากับ 2 คะแนน ภายใน 72 ชัวโมง
่ 2
การเกิด END เป็ น พยาธิส ภาพต่ อเนื่ อ ง
ของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง กล่ า วคือ เมื่อ
หลอดเลือดทีน่ ําเลือดไปเลีย้ งสมองส่วนต่าง ๆ เกิด
การตีบ ตัน หรือแตก ส่ งผลให้เ ซลล์ส มองได้ร ับ
เลือดไปเลี้ยงลดลง และได้รบั ออกซิเจนไม่เพียงพอ
เกิดการขาดเลือดและการตายของเซลล์สมอง และ
ส่งผลต่อการทําหน้ าที่ของเซลล์สมอง ซึ่งมีระดับ
ความรุ น แรงของโรคแตกต่ า งกั น ตามขนาด
ตําแหน่ งของการขาดเลือด และระยะเวลาของการ
ได้รบั การรักษาภายหลังการดําเนินการของโรค5
พื้นที่ของสมองส่วนที่การไหลเวียนเลือดไปเลี้ย ง
ลดลง จากการเกิด โรคหลอดเลือดสมองชนิด ตีบ
หรือตัน แบบเฉี ย บพลัน (acute ischemic stroke)
เรียกว่า penumbra region ซึ่งอยู่รอบๆ บริเวณที่
เกิ ด การตายของเซลล์ ส มอง ซึ่ ง ส่ ว นนี้ อ าจจะ
สามารถกลับคืนมาได้ หากได้รบั การจัดการแก้ไข
ความผิดปกติอย่างทันเวลา6 ตัวอย่างการเกิดภาวะ

END1 ที่ เ ป็ นผลจากการดํ า เนิ น การของโรคที่
รุนแรงมากขึน้ เช่น การเกิดภาวะสมองบวม ภาวะ
แรงดันในสมองเพิม่ มากขึน้ เกิดการตายของเซลล์
สมองเพิม่ มากขึน้ หรือเกิดเลือดออกในสมองจาก
ภาวะแทรกซ้อนภายหลังได้รบั ยาละลายลิม่ เลือด
เป็ นต้น ซึง่ พบว่า ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ END จะมีอตั รา
การพิการ และอัตราการตายเพิม่ มากขึน้ กว่ากลุ่ม
โรคหลอดเลือดสมองทีไ่ ม่ม ี END อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิต7,8
ิ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ในต่าง
ประเทศมีการศึกษาในประเด็น ของ END ที่ค่อน
ข้างหลากหลาย เช่น การศึกษาความชุกของการ
เกิด END ที่พบว่าค่อนข้างมีความแตกต่างกันใน
แต่ ล ะการศึก ษาขึ้น กับ บริบ ทของการศึก ษา 2,3,4
การศึกษาเกี่ย วกับ ผลลัพ ธ์ท่เี กิด ขึ้น จากการเกิด
END เช่ น การศึก ษาเกี่ย วกับ ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ
ผลลัพ ธ์ข องผู้ป่ วยที่ม ีภ าวะ END ทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว 7,8,13 การศึก ษาเกี่ย วกับ ปั จ จัย ที่
สั ม พั น ธ์ ห รื อ ทํ า นายการเกิ ด END อาทิ เ ช่ น
โรคเบาหวาน, ระดับนํ้าตาลในเลือดสูงในขณะเข้า
รับ การรักษาในโรงพยาบาล NIHSS ขณะเข้า รับ
ก า ร รั ก ษ า ร ะ ดั บ C- reactive protein ( CRP)
Glasgow Coma Scale (GCS) และพื้น ที่ข องเนื้ อ
สมองทีเ่ กิดการตายจากการขาดเลือดไปเลี้ยง เป็ น
ต้ น 2,3,7 แต่ ย ัง ไม่ พ บงานวิ จ ัย ที่ศึก ษาแยกระดับ
ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองแต่ละระดับ
กับการเกิด END และในบริบทของประเทศไทยยัง
ไม่ พ บการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประเด็ น END ใน
การศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาเกีย่ วกับความสัมพันธ์
เชิงทํา นายของระดับ ความรุน แรงของโรคหลอด
เลือดสมองกับภาวะ END ในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือด
สมองจากการตี บ หรื อ ตั น ชนิ ด เฉี ย บพลั น ซึ่ ง
งานวิจยั ครัง้ นี้จ ะเกิดประโยชน์ ต่อการดูแลผู้ป่วย
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หลอดเลือดสมอง เพราะเมื่อทราบปั จจัยทีส่ ่งผลต่อ
การเกิด END จะทําให้ทีมสุขภาพมีการวางแผน
เฝ้ าระวังและดูแลกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งมากเพิม่
มากขึ้น เพื่อป้ องกันและลดความรุนแรงของการ
เกิด END ช่ว ยลดอัต ราการตายและความพิการ
ของผูป้ ่ วยลง
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้ โดยใช้กรอบแนวคิดการ
จัดการอาการ (Model of Symptom Management)9
ของ Dodd ร่ ว มกั บ การทบทวนวรรณกรรมที่
เกีย่ วข้อง ซึง่ แนวคิดดังกล่าวอธิบายว่ามีปัจจัยหลัก
3 กลุ่ ม (domain) ที่ม ีผ ลต่ อ ประสบการณ์ อ าการ
การจัดการอาการ และผลลัพธ์ ประกอบด้วยปั จจัย
ส่วนบุคคล (personal domain) สุขภาพและความ
เ จ็ บ ป่ ว ย ( heath and illness domain) แ ล ะ
สิง่ แวดล้อม (environment domain) ในการวิจยั นี้
ศึก ษาเฉพาะ 2 กลุ่ ม ปั จ จัย ได้ แ ก่ ลัก ษณะส่ ว น
บุ ค คล (personal characteristics) มี 4 ตั ว แปร
ได้แก่ อายุ เพศ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์
ปั จ จัย ด้ า นสุ ข ภาพและความเจ็บ ป่ วย คือ ระดับ
ความรุนแรงของโรค โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองทีม่ ี
ความแม่ น ยํ า และน่ า เชื่อ ถือ ได้ แ ก่ 1) National
Institutes of Health Stroke Scale ( NIHSS) 2)
Glasgow Coma Scale 3) modified Rankin Scale
(mRS) และ 4) Barthel index (BI)10-14
งานวิ จ ัย นี้ เ ป็ นการศึก ษาอํ า นาจความ
รุ น แรงของโรคหลอดเลือ ดสมองในการทํ า นาย
โอกาสเกิด END ในผู้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
ชนิ ด ตี บ หรื อ ตั น แบบเฉี ย บพลั น ซึ่ ง เป็ นการ
ประเมินผลลัพธ์ (symptom status) เพื่อสามารถ
ประเมิน ปั จ จัย ความรุ น แรงเหล่ า นี้ ไ ด้ก่ อ น เพื่อ
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นําไปสู่การจัดการอาการแก้ไขความผิดปกติอย่าง
ทันเวลา
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาการเกิด END ในผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองชนิดตีบตันแบบเฉียบพลัน
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์เชิงทํานายของ
ระดับ ความรุ น แรงของโรคกับ อาการทางระบบ
ประสาททีร่ ุนแรงขึน้ ในระยะแรกในผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลือดสมองชนิดตีบหรือตันแบบเฉียบพลัน
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงบรรยายศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงการทํานาย โดยใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูม ิ
ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้รบั อนุ ญาตจากหัวหน้าโครงการภายใต้
แผนการวิจยั หลัก เรื่อง “โครงการพัฒนาคุณภาพ
และผลลัพ ธ์ ก ารรัก ษาพยาบาลผู้ป่ วยโรคหลอด
เลือดสมอง” โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประชากรและกลุ่ มตัวอย่ า ง คือ ผู้ป่ วย
โรคสมองขาดเลือ ดเฉี ย บพลัน ที่ม ีบ ัน ทึก การมา
รักษาในระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง (stroke registry) ของโรงพยาบาลหาดใหญ่
จัง หวัด สงขลา ตัง้ แต่ เ ดือ นตุ ล าคม 2554 จนถึง
กุ ม ภ า พั น ธ์ 2559 ผู้ ป่ ว ย ทุ ก ร า ย ไ ด้ ร ั บ ก า ร
วินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองจากอาการทางคลินิก
ร่วมกับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเมื่อ
มาถึงแผนกฉุ กเฉิน และแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทางด้าน
โรคหลอดเลือดสมองเป็ น ผู้วินิ จ ฉัย ยืน ยัน โรคอีก
ครัง้ เมือ่ ผูป้ ่ วยมาถึงหอผูป้ ่ วยใน
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
1. แบบประเมิ น ข้ อ มู ล ลั ก ษณะบุ ค คล
ประกอบด้วย เพศ อายุ โรคร่วมและปั จจัยเสีย่ ง คือ
การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์
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2. แบบประเมิ น ความรุ น แรงของการ
เจ็บป่ วยซึง่ เป็ นแบบประเมินมาตรฐานใช้แพร่หลาย
ประกอบด้วย
1) National Institutes of Health Stroke
Scale (NIHSS) เป็ นเครื่องมือที่ม กั จะนํ า มาใช้ใ น
การประเมินผลลัพธ์ทางคลินิกของผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลือ ดสมอง คะแนน NIHSS อยู่ใ นช่ว ง 0 ถึง 42
โดยคะแนนทีส่ ูงบ่งชี้ว่ามีความบกพร่องทางระบบ
ประสาทอย่างรุนแรงมากขึน้ NIHSS เป็ นเครือ่ งมือ
ทีป่ ระเมินได้งา่ ยและน่าเชือ่ ถือในการประเมินความ
รุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง10-11 ความรุนแรง
ของโรคหลอดเลือดสมอง คะแนน 0 หมายถึงปกติ
และคะแนนที่ม ากขึ้น หมายถึงความบกพร่อ งที่
มากขึน้ จําแนกออกเป็ น 4 ระดับ ดังนี้ คะแนน 25
ขึน้ ไป = Very Severe Impairment คะแนน 16–24
= Severe Impairment คะแนน 5–15 = Mild to
Moderate Impairment ค ะ แ น น 1- 4 = Mild
Impairment
2) Glasgow Coma Scale เป็ นเครื่อ ง
มือ หนึ่ ง ที่ใ ช้ใ นการปะเมิน ความรุ น แรงของโรค
หลอดเลือดสมองที่ม ีความแม่นยํา และน่ า เชื่อถือ
นํ าไปใช้กนั อย่างกว้างขวาง โดยแบ่งการประเมิน
ออกเป็ น 3 พารามิเตอร์ ได้แก่ การตอบสนองของ
ดวงตาที่ดีท่ีสุด (E) การตอบสนองด้ว ยวาจาที่ดี
ทีส่ ุด (V) และการตอบสนองของมอเตอร์ทด่ี ีท่สี ุด
โดยค่ า คะแนน แบ่ ง เป็ น 3 ระดับ คือ รุ น แรง
เล็กน้ อย 13-15 คะแนน รุน แรงปานกลาง 9-12
คะแนน และรุนแรงมาก น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 (M)
คะแนน12
3) modified Rankin Scale (mRS) เป็ น
การประเมินระดับความพิการของผู้ป่วยหลังจาก
เกิดโรคหลอดเลือดสมองมีคะแนนตัง้ แต่ 0 ถึง 5
โดย คะแนนสูงแปลว่ามี ความพิการมาก13

4) Barthel index ( BI) เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น
เครื่องมือทีใ่ ช้ประเมินผลลัพธ์ของการรักษาผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือ ดสมอง ที่ส ามารถประเมิน ความ
สามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวัน ข้อจํากัดใน
การทํากิจกรรมเนื่องจากรอยโรค14
การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ กลุ่มตัวอย่าง
โครงการวิจยั หลักผ่านการรับรองจริยธรรม
การวิจ ัย ในมนุ ษ ย์ จากมหาวิทยาลัย วลัย ลักษณ์
(เลขที่ WUEC-20-285-01) โดยใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมทิ ่ี
ผู้วิจ ัย ได้ร บั อนุ ญาตจากหัว หน้ า โครงการภายใต้
แผนการวิจยั หลัก เรื่อง “โครงการพัฒนาคุณภาพ
และผลลัพ ธ์ ก ารรัก ษาพยาบาลผู้ป่ วยโรคหลอด
เลือดสมอง” โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การรวบรวมข้อมูล
ใช้ขอ้ มูล ทุติย ภูม จิ ากงานวิจยั หลัก เรื่อง
“โครงการพัฒ นาคุณ ภาพ และผลลัพธ์การรักษา
พยาบาลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง” โรงพยาบาล
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทางคลินิก
ด้านโรคหลอดเลือดสมอง และพยาบาลทีผ่ ่านการ
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง เป็ นผูล้ งบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วยลงใน
ระบบบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง การ
เก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมดิ งั กล่าว เป็ นข้อมูลจาก
(1) สัมภาษณ์ จากผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับประวัติ
การวินิจฉัยและหรือเคยรักษาโรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน โรคหัว ใจขาดเลือ ด ภาวะหัว ใจ
ล้มเหลว โรคหลอดเลือดสมอง อาการอัมพาต อัม
พฤกษ์ การสู บ บุ ห รี่ ดื่ ม แอลกอฮอล์ ในช่ ว ง
ระยะเวลา 6 เดือนทีผ่ ่านมา และ (2) ทบทวนแฟ้ ม
เวชระเบีย นผู้ป่ วย เกี่ย วกับ ข้อมูล การตรวจทาง
คลิ นิ ก การวิ นิ จ ฉั ย โรค และการรัก ษาในครั ง้
ปั จจุบนั รวมถึงอายุ และเพศของผูป้ ่ วย

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปี ท่ี 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

การวิ เคราะห์ข้อมูล
ใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สํ า เร็ จ รู ป
วิเคราะห์สถิติ ดังนี้ 1) เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มทีเ่ กิด Early neurologic deterioration
(END) กับกลุ่ มทีไ่ ม่เกิด โดยใช้สถิติ Chi-Square
2) วิเ คราะห์อํ า นาจการทํ า นายของระดับ ความ
รุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองต่อการเกิด END
ในผู้ ป่ วยโรคหลอดเลื อ ดสมองตีบ หรือ ตัน แบบ
เ ฉี ย บ พ ลั น โ ด ย ใ ช้ ส ถิ ติ Logistic regression
statistic และช่วงค่าความเชือ่ มันที
่ ร่ อ้ ยละ 95 (95%
confident interval [95%Cl])
ผลการวิ จยั
การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ปั จ จัย ด้ า นลัก ษณะ
บุคคล ความรุนแรงของการเจ็บป่ วย และโรคร่วม
และปั จจัยเสีย่ งระหว่างกลุ่มทีเ่ กิดอาการทางระบบ
ประสาททีแ่ ย่ลงภายในระยะเวลารวดเร็วกับกลุ่มทีไ่ ม่
เกิด โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่า ผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลือดสมองชนิดตีบหรืออุดตันแบบเฉียบพลันจํานวน
3,110 คน มีผปู้ ่ วยทีเ่ กิดอาการทางระบบประสาทที่
แย่ลงภายในระยะเวลารวดเร็ว จํานวน 246 คน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 7.96 และไม่ เ กิด อาการทางระบบ
ประสาททีแ่ ย่ลงภายในระยะเวลารวดเร็ว จํานวน
2,864 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 92.04 ซึ่ง พบว่ า เพศ
หญิงมีอตั ราการการเกิดอาการทางระบบประสาทที่
แย่ล งภายในระยะเวลารวดเร็ว มากกว่า เพศชาย
วัยสูงอายุมอี ตั ราการการเกิดมากกว่ากลุ่มวัยผูใ้ หญ่
ส่วนการเปรียบเทียบความรุนแรงของการเจ็บป่ วย
โดยใช้เครื่องมือ NIHSS และ GCS พบว่ า ระดับ
ความรุนแรงเล็กน้ อย-ปานกลางพบอัตราการเกิด
อาการได้มากกว่ากลุ่มทีม่ รี ะดับความรุนแรงมาก
โดยเมื่อ วัด ด้ ว ย mRS พบว่ า ระดับ ปานกลางรุนแรงมาก พบอัตราการเกิดอาการมากกว่ากลุ่ม
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ระดับเล็กน้อย เมื่อประเมินด้วย BI พบว่า กลุ่มทีม่ ี
ข้อจํากัด บ้า ง-ไม่พ่งึ พา มีอตั ราการเกิดอาการได้
มากกว่ากลุ่มทีม่ ขี อ้ จํากัดมาก อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ่ี .05 (ตารางที่ 1)
การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
คะแนนเฉลีย่ ของปั จจัยเสีย่ ง พบว่า อายุเฉลีย่ ของ
กลุ่มทีเ่ กิด END สูงกว่ากลุ่มทีไ่ ม่เกิด END, คะแนน
เฉลี่ย NIHSS ของกลุ่ มที่เกิด END สูงกว่ากลุ่ม ที่
ไม่เกิด END คะแนนเฉลีย่ ของ GCS ตํ่ากว่ากลุ่ม
ทีไ่ ม่เกิด END, คะแนนเฉลีย่ ของ mRS สูงกว่ากลุ่ม
ทีไ่ ม่เกิด END และค่าคะแนนเฉลีย่ ของ BI ตํ่ากว่า
กลุ่ ม ที่ไ ม่ เ กิด END อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ
ที่ .05 (ตารางที่ 2)
ผลการ วิ เ ค รา ะห์ ข ้ อ มู ล โ ดยใ ช้ ส ถิ ติ
Univaraiate regression logistic เพื่อวิเคราะห์การ
ทํา นายการเกิด END พบว่ า ด้า นลักษณะความ
เจ็บ ป่ วยค่า NIHSS ระดับ เล็กน้ อย-ปานกลาง มี
โอกาสเกิด END เป็ น 6.79 เท่า (OR 6.79; 95%
CI 5.06-9.10) ของกลุ่มทีม่ คี า่ NIHSS ระดับรุนแรง
มาก GCS ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง มีโอกาสเกิด
END เป็ น 34.12 เท่า (OR 34.12; 95% CI 23.2850.03) ของกลุ่มทีม่ คี า่ GCS ระดับรุนแรงมาก ค่า
mRS ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง มีโอกาสเกิด END
เป็ น 5.37 เท่า (OR 5.37; 95% CI 3.85-7.47) ของ
กลุ่มทีม่ คี ่า mRS ระดับรุนแรงมาก และค่า BI ใน
กลุ่มทีม่ ขี อ้ จํากัดบ้าง- ไม่พง่ึ พา มีโอกาสเกิด END
เป็ น 7.97 เท่ า (OR 7.97; 95% CI 5.98-10.60)
ของกลุ่ ม ที่ ม ี ค่ า กลุ่ ม ที่ ม ี ข ้ อ จํ า กั ด มาก อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 โดยพบว่าด้านลักษณะ
ส่ ว นบุ ค คล พบว่ า เพศหญิง มีโ อกาสเกิด END
เป็ น 1.70 เท่ า (OR 1.70; 95% CI 1.31-2.21)
ของเพศชาย และวัยสูงอายุมโี อกาสเกิด END เป็ น
2.07 เท่า (OR 2.07; 95% CI 1.58-2.72) ของวัย
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ผูใ้ หญ่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี .05 และผูท้ ส่ี บู
บุหรีม่ โี อกาสเกิด END เป็ น 0.71 เท่า (OR 0.71;
95% CI 0.55-0.93) ของผู้ท่ีไ ม่ สูบ บุ ห รี่ ผู้ท่ีด่ืม
แอลกอฮอล์มโี อกาสเกิด END เป็ น 0.58 เท่า (OR
0. 58; 95% CI 0. 44- 0. 76) ข อ ง ผู้ ที่ ไ ม่ ดื่ ม
แอลกอฮอล์ อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ท่ี .05
(ตารางที่ 3)
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเ คราะห์ข ้อมูล
โดยใช้ส ถิติ Multivariate regression logistic ของ
ปั จ จัย ที่ม ีความสัม พัน ธ์ กบั ภาวะ END แยกตาม
โมเดลได้ดงั นี้
โมเดลที่ 1 แสดงการวิเ คราะห์ โ ดยการ
นําเข้าของปั จจัยทัง้ หมดทีส่ ามารถทํานายการเกิด
ภาวะ END ได้แก่ NIHSS, GCS, mRS, BI, อายุ,
เพศ, การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า
NIHSS ระดับ เล็ ก น้ อ ย-ปานกลาง มีโ อกาสเกิด
END เป็ น 1.68 เท่ า (OR 1.68; 95% CI 1.082.60) ของกลุ่ ม ที่ม ีค่ า NIHSS ระดับ รุ น แรงมาก
GCS ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง มีโอกาสเกิด END
เป็ น 14.85 เท่า (OR 14.85; 95% CI 9.45-23.08)
ของกลุ่มที่มคี ่า GCS ระดับรุนแรงมาก ค่า mRS
ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง มีโอกาสเกิด END เป็ น

2.49 เท่า (OR 2.49; 95% CI 1.71-3.62) ของกลุ่ม
ที่ม ีค่า mRS ระดับ รุน แรงมาก อย่า งมีนัย สํา คัญ
ทางสถิติท่ี .05 แต่ พ บว่ า ค่า BI ไม่แตกต่ า งกัน
ร ะ ห ว่ า ง ผู้ ป่ ว ย กลุ่ ม ที่ เ กิ ด แ ล ะ ไ ม่ เ กิ ด END
เมื่อปรับอิทธิพ ลร่ว มของปั จ จัยด้า นอายุ
และเพศ ในโมเดลที่ 2 และ ปรับอิทธิพลร่วมของ
ปั จจัยด้านการสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ ใน
โมเดลที่ 3 และปรับ อิทธิพ ลร่ว มของทุกปั จ จัย ใน
โมเดลที่ 2 และ 3 ในโมเดลที่ 4 ซึง่ การปรับขนาด
อิทธิพลทัง้ 3 โมเดลได้ผลทีไ่ ม่แตกต่างกัน พบว่า
NIHSS ระดับ เล็ ก น้ อ ย-ปานกลาง มีโ อกาสเกิด
END เป็ น 1.69 เท่ า (OR 1.69; 95% CI 1.092.62) ของกลุ่ ม ที่ม ีค่ า NIHSS ระดับ รุ น แรงมาก
GCS ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง มีโอกาสเกิด END
เป็ น 14.52 เท่า (OR 14.52; 95% CI 9.24-22.83)
ของกลุ่มที่มคี ่า GCS ระดับรุนแรงมาก ค่า mRS
ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง มีโอกาสเกิด END เป็ น
2.41 เท่า (OR 2.41; 95% CI 1.65-3.52) ของกลุ่ม
ที่ ม ี ค่ า mRS ระดั บ รุ น แรงมาก และค่ า BI ไม่
แตกต่ า งกัน ระหว่ า งผู้ป่ วยกลุ่ ม ที่เ กิด และไม่เ กิด
END ทัง้ 4 โมเดล
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีเ่ กิด Early neurologic deterioration (END) กับกลุ่มทีไ่ ม่เกิด
จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง
ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ, ปี
< 65 วัยผูใ้ หญ่
≥ 65 วัยสูงอายุ
ความรุนแรงของการเจ็บป่ วย
NIHSS, คะแนน
< 16 เล็กน้อย-ปานกลาง
≥ 16 รุนแรงมาก
GCS, คะแนน
≥ 9 เล็กน้อย-ปานกลาง
< 9 รุนแรงมาก
mRS, คะแนน
0-2 เล็กน้อย
3-5 ปานกลาง-รุนแรงมาก
BI, คะแนน
≥ 40 มีขอ้ จํากัดบ้าง-ไม่พง่ึ พา
< 40 มีขอ้ จํากัดมาก
โรคร่วมและปัจจัยเสี่ยง
ความดันโลหิตสูง
ไม่มี
มี
เบาหวาน
ไม่มี
มี

ไม่มี END
(n = 2864)
ร้อยละ

มี END
(n = 246)
ร้อยละ

รวม
(n = 3110)
ร้อยละ

60.7
39.3

47.6
52.4

59.7
40.3

53.2
46.8

35.4
64.6

51.7
48.3

92.2
7.8

63.4
36.6

89.9
10.1

98.2
1.8

61.9
38.1

95.4
4.6

54.6
45.4

18.3
81.7

51.7
48.3

91.7
8.3

58.1
41.9

89.0
11.0

41.3
58.7

37.0
63.0

40.9
59.1

76.0
24.0

76.4
23.6

76.0
24.0

χ2

p

16.26

<0.0001

28.72

<0.0001

205.71

<0.0001

661.61

<0.0001

119.32

<0.0001

261.52

<0.0001

1.70

0.192

0.03

0.872
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีเ่ กิด Early neurologic deterioration (END) กับกลุ่มทีไ่ ม่เกิด
(ต่อ)
จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง

ไม่มี END
(n = 2864)
ร้อยละ

มี END
(n = 246)
ร้อยละ

รวม
(n = 3110)
ร้อยละ

χ2

p

ความดันโลหิตสูงหรือเบาหวาน
1.94
0.164
ไม่มี
37.9
33.3
37.5
มี
62.2
66.7
62.5
โรคหัวใจขาดเลือด
1.59
0.207
ไม่มี
99.9
99.6
99.9
มี
0.1
0.4
0.1
ภาวะหัวใจล้มเหลว
0.99
0.319
ไม่มี
99.9
99.6
99.8
มี
0.1
0.4
0.2
โรคหลอดเลือดส่วนปลาย
0.06
0.809
ไม่มี
98.9
98.8
98.8
มี
1.1
1.2
1.1
โรคหลอดเลือดสมอง/TIA
2.02
0.155
ไม่มี
88.9
91.9
89.2
มี
11.1
8.1
10.8
ภาวะหัวใจเต้นพลิว้
1.44
0.230
ไม่มี
96.6
95.1
96.5
มี
3.4
4.9
3.5
ภาวะไขมันในเลือดสูง
0.24
0.623
ไม่มี
74.6
76.0
74.7
มี
25.4
24.0
25.3
การสูบบุหรี่
6.28
0.012
ไม่สบู
50.2
58.5
50.9
สูบ
49.8
41.5
49.1
การดื่มแอลกอฮอล์
13.99
<0.0001
ไม่ด่มื
59.4
71.5
60.3
ดื่ม
40.6
28.5
39.7
คําย่อ: BI, Barthel Index; GCS, Glasgow Coma Scale; mRS, modified Rankin scale; NIHSS, National
Institute of Health Stroke Scale
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของปั จจัยเสีย่ งระหว่างกลุ่มทีเ่ กิด END กับ กลุ่มทีไ่ ม่เกิด END
ไม่มี (n = 2864)
มี (n = 246)
รวม (n = 3110)
ปัจจัยเสี่ยง
ค่าเฉลี่ย ± SD
ค่าเฉลี่ย ± SD
ค่าเฉลี่ย ± SD
t-test
p
(95%CI)
(95%CI)
(95%CI)
อายุ
63.28 ± 14.10
68.41 ± 14.68
63.69 ± 14.21
29.71
<0.0001
(62.76 to 63.80)
(66.56 to 70.25)
(63.19 to 64.19)
NIHSS
6.65 ± 5.76
13.42 ± 8.40
7.19 ± 6.29
286.83 <0.0001
(6.43 to 6.68)
(12.36 to 14.47)
(6.96 to 7.41)
GCS
14.24 ± 1.78
10.08 ± 3.69
13.91 ± 2.29
953.67 <0.0001
(14.17 to 14.30)
(9.60 to 10.55)
(13.83 to 13.99)
mRS
2.34 ± 1.57
3.84 ± 1.47
2.46 ± 1.61
206.58 <0.0001
(2.29 to 2.40)
(3.65 to 4.02)
(2.41 to 2.52)
BI
70.99 ± 23.06
46.14 ± 24.81
46.14 ± 24.81
259.66 <0.0001
(70.14 to 71.84)
(43.02 to 49.25)
(43.02 to 49.25)
คําย่อ: BI, Barthel Index; GCS, Glasgow Coma Scale; mRS, modified Rankin scale; NIHSS, National
Institute of Health Stroke Scale

ตารางที่ 3 ปั จจัยเสีย่ งต่อการเกิด END
ปัจจัยเสี่ยง
กลุม่
ลักษณะความเจ็บป่ วย
NIHSS
ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง
GCS
ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง
mRS
ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง
BI
มีขอ้ จํากัดบ้าง-ไม่พง่ึ พา
ลักษณะส่วนบุคคล
เพศ
หญิง
อายุ
วัยสูงอายุ
โรคร่วมและปั จจัยเสีย่ ง

เทียบกับ

Crude OR (95%CI)

p

รุนแรงมาก
รุนแรงมาก
รุนแรงมาก
มีขอ้ จํากัดมาก

6.79 (5.06-9.10)
34.12 (23.28-50.03)
5.37 (3.85-7.47)
7.97 (5.98-10.60)

<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001

ชาย
วัยผูใ้ หญ่

1.70 (1.31-2.21)
2.07 (1.58-2.72)

<0.0001
<0.0001
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ตารางที่ 4 ปั จจัยเสีย่ งต่อการเกิด END แยกตามโมเดล
ปัจจัยเสี่ยง
กลุ่ม
เทียบกับ
OR (95%CI)
ลักษณะความเจ็บป่ วย โมเดลที่ 1
NIHSS
ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง รุนแรงมาก
1.68 (1.08-2.60)
GCS
ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง รุนแรงมาก
14.85 (9.45-23.28)
mRS
ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง รุนแรงมาก
2.49 (1.71-3.62)
BI
มีขอ้ จํากัดบ้าง-ไม่พง่ึ พา
มีขอ้ จํากัดมาก 1.42 (0.90-2.23)
ลักษณะความเจ็บป่ วย โมเดลที่ 2 ปรับอิทธิพลร่วมของปั จจัยด้านอายุ และเพศ
NIHSS
ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง รุนแรงมาก
1.68 (1.08-2.61)
GCS
ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง รุนแรงมาก
14.41 (9.17-22.62)
mRS
ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง รุนแรงมาก
2.42 (1.66-3.52)
BI
มีขอ้ จํากัดบ้าง-ไม่พง่ึ พา
มีขอ้ จํากัดมาก 1.00 (0.99-1.01)
ลักษณะความเจ็บป่ วย โมเดลที่ 3 ปรับอิทธิพลของร่วมปั จจัยด้านบุหรี่ และแอลกอฮอล์
NIHSS
ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง รุนแรงมาก
1.70 (1.09-2.63)
GCS
ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง รุนแรงมาก
14.66 (9.33-23.04)
mRS
ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง รุนแรงมาก
2.44 (1.68-3.56)
BI
มีขอ้ จํากัดบ้าง-ไม่พง่ึ พา
มีขอ้ จํากัดมาก 1.40 (0.89-2.21)
ลักษณะความเจ็บป่ วย โมเดลที่ 4 ปรับอิทธิพลร่วมของทุกปั จจัยในโมเดลที่ 2 และ 3
NIHSS
ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง รุนแรงมาก
1.69 (1.09-2.62)
GCS
ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง รุนแรงมาก
14.52 (9.24-22.83)
mRS
ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง รุนแรงมาก
2.41 (1.65-3.52)
BI
มีขอ้ จํากัดบ้าง-ไม่พง่ึ พา
มีขอ้ จํากัดมาก 1.39 (0.88-2.20)

p
0.020
<0.0001
<0.0001
0.133
0.021
<0.0001
<0.0001
0.155
0.019
<0.0001
<0.0001
0.151
0.020
<0.0001
<0.0001
0.159

คําย่อ: BI, Barthel Index; GCS, Glasgow Coma Scale; mRS, modified Rankin scale; NIHSS,
National Institute of Health Stroke Scale
การอภิ ปรายผล
ผลการวิ จ ัย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ปั จจัย ด้ า น
ลักษณะความเจ็บ ป่ วยที่ส ามารถทํานายการเกิด
END คื อ NIHSS, GCS, mRS, BI ปั จ จั ย ด้ า น
ลัก ษณะส่ว นบุ ค คล เพศหญิงมีโ อกาสเกิด END
มากกว่าเพศชาย และวัยสูงอายุมโี อกาสเกิด END
ม า ก ก ว่ า วั ย ผู้ ใ ห ญ่ ใ น ผู้ ท่ี สู บ บุ ห รี่ แ ล ะ ดื่ ม
แอลกอฮอล์ม ีโอกาสเกิด END มากกว่ าผู้ท่ไี ม่ได้

ดื่มและสูบและจากผลการวิจยั พบผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลือ ดสมองชนิ ด ตีบ หรือ ตัน แบบเฉี ย บพลัน เกิด
ภาวะ END ร้อยละ 7.09 ซึง่ น้อยกว่าอุบตั กิ ารณ์ท่ี
พบในการศึกษาในต่างประเทศ ซึง่ พบอุบตั กิ ารณ์
การเกิด END ทีพ่ บได้บ่อยอยู่ในช่วงร้อยละ 11.78
– 34 ของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองทัง้ หมดในแต่
ละการศึกษา2,3,4อาจเนื่องจากบริบ ทของการเกิด
โรคหลอดเลือดสมองในแต่ละแห่งแตกต่างกัน
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จากผลของการศึ ก ษานี้ พ บว่ า NIHSS
สามารถทํ า นายอั ต ราการเกิ ด END อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 และพบว่า NIHSS ระดับ
เล็กน้ อย-ปานกลาง มีโอกาสเกิด END เป็ น 6.79
เท่า (OR 6.79; 95% CI 5.06-9.10) ของกลุ่ ม ที่ม ี
ค่ า NIHSS ระดั บ รุ น แรงมาก ซึ่ ง สั ม พั น ธ์ ก ั บ
การศึก ษาของ Bhatia และคณะ 15 ซึ่ง พบว่ า ค่ า
NIHSS ระดับ ปานกลาง สามารถทํานายการเกิด
END ได้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001)15
และในการศึกษาครัง้ นี้พบว่า เมื่อวิเคราะห์คะแนน
NIHSS โ ด ย ใ ช้ ส ถิ ติ Univaraiate regression
logistic เพื่อปรับอิทธิพ ลร่ว มของทุกปั จ จัยพบว่ า
NIHSS ระดับ เล็ ก น้ อ ย-ปานกลาง มีโ อกาสเกิด
END เป็ น 1.69 เท่ า (OR 1.69; 95% CI 1.092.62) ของกลุ่ ม ที่ม ีค่ า NIHSS ระดับ รุ น แรงมาก
ดังเช่นการศึกษาของ Geng และคณะ7 ในปี 2019
พบว่ า ผลลั พ ธ์ ข องการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย
โลจิ ส ติ ก หลายตั ว แปรที่ ทํ า นายการเกิ ด END
พบว่า คะแนน NIHSS แรกรับในระดับปานกลาง
( OR, 1. 052; 95% CI 1. 023– 1. 082) , เ ป็ น ตั ว
ทํ า นายอิส ระอย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิท่ี .05 ซึ่ ง
แตกต่ า งกับ การศึ ก ษาของ Zhang และคณะ 16
พบว่ า NIHSS เมื่อ แรกรับ ไม่ ม ีความสัม พัน ธ์ ก ับ
การเกิด END อาจจะเกิด จากการที่กลุ่มตัว อย่า ง
ของงานดัง กล่ า วมีจํ า นวนน้ อ ยไป และคะแนน
NIHSS ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก 1 คะแนน เมื่ อ แรกรั บ มี
ความสัมพันธ์เพิม่ ขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 7 ต่อการเกิด
กลุ่มอาการทางระบบประสาททีแ่ ย่ลง17
จ า ก ผ ล ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า GCS
สามารถทํ า นายอั ต ราการเกิ ด END อย่ า งมี
นัย สํา คัญทางสถิติท่ี 0.05 สัม พัน ธ์กบั การศึกษา
ของ Lord และคณะ ปี 201518 พบว่ า Glasgow
Coma Scale เมือ่ แรกรับ สามารถทํานายเกิด END
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ได้ภายในระยะเวลา 15 วัน (OR, 0.77; 95% CI,
0.65–0.91) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี .0518 และ
พบว่า GCS ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง มีโอกาสเกิด
END เป็ น 34.12 เท่า (OR 34.12; 95% CI 23.2850.03) ของกลุ่มทีม่ คี ่า GCS ระดับรุนแรงมาก ดัง
การศึกษาของ Bhatia และคณะ พบว่า GCS ระดับ
ปานกลาง สามารถทํานายการเกิด END ได้อย่างมี
นัย สํา คัญทางสถิติ (p < 0.001) 15 และพบว่ า เมื่อ
ปรับอิทธิพลร่วมของทุกปั จจัยในการศึกษา พบว่า
GCS ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง มีโอกาสเกิด END
เป็ น 14.52 เท่า (OR 14.52; 95% CI 9.24-22.83)
ของกลุ่มทีม่ คี า่ GCS ระดับรุนแรงมาก
นอกจากนี้ จากงานวิ จ ั ย พบว่ า GCS
สามารถทํ า นายอั ต ราการเกิ ด END อย่ า งมี
นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ท่ี 0.05 โดยค่ า mRS ระดั บ
เล็กน้ อย-ปานกลาง มีโอกาสเกิด END เป็ น 5.37
เท่า (OR 5.37; 95% CI 3.85-7.47) ของกลุ่ ม ที่ม ี
ค่ า mRS ระดับ รุ น แรงมาก และพบว่ า เมื่อ ปรับ
อิทธิพ ลร่วมของทุกปั จ จัยในการศึกษา ค่า mRS
ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง มีโอกาสเกิด END เป็ น
2.41 เท่า (OR 2.41; 95% CI 1.65-3.52) ของกลุ่ม
ที่มคี ่า mRS ระดับรุน แรงมาก ซึ่งการศึกษาส่ว น
ใหญ่ใช้ mRS ในการประเมินผลลัพธ์ในระยะยาว
หลังการเกิดภาวะ END ในผูป้ ่ วย ischemic stroke
ที่ 3 เดือน โดยทีผ่ ลลัพธ์ทพ่ี งึ ประสงค์ให้ค่าคะแนน
mRS ที่ 0 -2 คะแนน และผลลัพธ์ทไ่ี ม่ดี ค่าคะแนน
mRS ที่ 3 -6 คะแนน โดยทีค่ ่าคะแนน mRS ที่ 0 2 คะแนน ที่ระยะเวลา 3 เดือน เป็ น ตัวที่ทํานาย
การเกิด END ได้ น้ อ ยเมื่อ เทีย บกับ การใช้ ค่ า
คะแนน mRS ทํา นายการฟื้ นหายในผู้ป่ วยกลุ่ ม
ดังกล่าวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.001) 19
สอดคล้องกับ งานวิจ ัย อื่น ๆ ในต่า งประเทศที่ใ ช้
mRS เป็ นตัววัด outcome ของ END7
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ผลการศึก ษาพบว่ า BI สามารถทํา นาย
อัต ราการเกิด END อย่ า งมีนั ย สํา คัญ ทางสถิติท่ี
0.05 โดยค่า BI ในกลุ่มทีม่ ขี อ้ จํากัดบ้าง- ไม่พง่ึ พา
มีโอกาสเกิด END เป็ น 7.97 เท่า (OR 7.97; 95%
CI 5.98-10.60) ของกลุ่มทีม่ ขี อ้ จํากัดมาก อย่างมี
นั ย สํ า คัญ ทางสถิติท่ี .05 แต่ พ บว่ า เมื่อ เมื่อ ปรับ
อิท ธิ พ ลร่ ว มของทุ ก ปั จ จัย ในการศึก ษา BI ไม่
แตกต่ า งกัน ระหว่ า งผู้ป่ วยกลุ่ ม ที่เ กิด และไม่เ กิด
END ทัง้ 4 โมเดล ซึ่งพบว่าการศึกษาทีผ่ ่านมาใช้
BI เป็ นตัว วัด outcome ภายหลัง การเกิด END
ดัง เช่น การศึก ษาของ Siegler และคณะ 19 ใช้ BI
เป็ นประเมินผลลัพธ์ในระยะยาวหลังการเกิดภาวะ
END ในผู้ป่ วย ischemic stroke ที่ 3 เดือ น จึง
สัม พัน ธ์ก ับ ผลการศึกษาที่พ บว่ า BI ไม่ ส ามารถ
ทํา นายการเกิด END ได้เ มื่อจัด การอิทธิพ ลร่ว ม
อืน่ ๆ ออก
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
1. ผลการศึกษานี้สามารถนํ าไปใช้ในการ
ดูแ ลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้เ ครื่องมือ
ประเมินความรุนแรงของโรคเพื่อเฝ้ าระวังการเกิด
END และให้การดูแลได้อย่างรวดเร็ว จะส่งผลให้
ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทีร่ นุ แรงได้
2. ควรมีการออกแบบให้มกี ารเก็บข้อมูล
และเปรียบเทียบเป็ น ช่ว งระยะเวลาของของการ
เกิด END คือ 24, 48 และ 72 ชัวโมง
่
ตามลําดับ
เพื่อทราบระยะเวลาที่ม ีการเกิดภาวะดังกล่าวได้
มากที่สุด รวมทัง้ อาจศึกษาผลจากการเกิด END
ในระยะหลังการเกิดโรค 30 วัน
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