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Background : Trigeminal neuralgia (TN) is 

a neuropathic pain condition that charac-

terized by episodes of intense pain in the 

face that triggered by light touch activities. 

The condition usually affects middle-age 

women and the diagnosis of the condition 

is based mainly on the history taking and 

radiographic exclusion of any other dental 

causes. 

Objective : The aim of the study was to 

determine the frequency of abnormality 

diagnosed on magnetic resonance imaging 

(MRI) in patients with TN.

Method : Retrospective descriptive study 

was performed using 76 TN patient chart 

records at Orofacial Pain Clinic of Faculty 

of Dentistry and Srinagarind Hospital’s 

Faculty of Medicine, Khon Kaen University, 

Thailand between 2006 and 2010. 

Results : Seventy-six trigeminal neuralgia 

(53 females and 23 males) patients’ medical 

and dental records were reviewed. The av-

erage age of onset was 54.9 years (between 

22 and 84 years), the right side was the most 

common affected area (71.2%) reported. The 

interpretation of MRI showed the majority 

of TN patients were diagnosed as classical 

trigeminal neuralgia (88.2%) due to vascular 

compression to the trigeminal nerve and TN 

patients were symptomatic trigeminal neu-

ralgia (11.8%) caused by structural lesions 

such as meningioma (5.3%), epidermoid 

cyst (3.9%) schwannoma (1.3%) and brain-

stem arteriovenous malformation (1.3%). 
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Conclusion : The reletively high percent-

age (11.8%) of symptomatic TN patients 

confirmed by MRI suggests that routine 

MRI is indeed a very useful investigation 

for the investigation and management for 

TN patients, hence the need to refer these 

group of patients for neurosurgical opinion 

at earlier times.

Keyword: trigeminal neuralgia/ orofacial 

pain/ magnetic resonance imaging
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Background: Temporomandibular Disor-

ders (TMD) is a group of disorders associ-

ated with the masticatory muscles, tem-

poromandibular joints (TMJ) and associated 

structures. Pain and limit mouth opening 

are key symptoms of this disorder and in 

chronic cases quality of life of patients are 

mostly deteriorated. Physical therapy is 

a one of the suggested managements for 

TMD patients but however there is still a 

lack of strong supporting evidence. 

Objectives: The purpose of this study was 

to evaluate the immediate and one week 

follow-up effect of manual therapy on pain 

intensity and pressure pain threshold (PPT) 

using randomized controlled trial. 

Methods: Twelve participants (3 males and 

9 females with a mean age of 33.3 ± 13.54 

years) were randomly assigned into man-

ual therapy group or sham group (control). 

Manual therapies consist of the myofascial 

release technique on masticatory muscles 

(10 minutes) and TMJ mobilization (5 

minutes each) whereas participants were 

received palpation without force in the 

sham group. The participants received a 
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total of 3 treatment sessions for 15 minutes 

each. Outcome measures included pain 

(Visual Analog Scale: VAS) and pressure 

pain threshold (PPT) level over the masseter 

muscle and were assessed pre-intervention, 

immediate effect and one week follow-up 

period. Data were analyzed by repeated 

measure ANOVA within group in each 

time and ANCOVA compare difference in 

between groups.

Results: The results showed the significant 

difference in decreasing pain intensity be-

tween pre-intervention, immediate effect 

and follow up periods (P<0.05) within treat-

ed group and between groups (p<0.001) 

and PPT at massester muscle increased 

significantly in each time (p<0.05) within 

treated group and between groups (p<0.05). 

Conclusion: These results indicate that 

manual therapy in this study may be ben-

eficial in decreasing pain intensity and in-

creasing PPT over the masticatory muscles 

and can used as the alternative therapy for 

TMD.

Keywords: Temporomandibular Disorders 

(TMD), manual therapy, mobilization, myo-

fascial release, maximum mouth opening
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Background : The masticatory myofascial 

pain (MMP) is one of the most common 

chronic pain problems in dental practice. 

There are several treatment modalities for 

this condition in which acupuncture is one 

of the treatment choices chosen by patients.

Objective : To assess the effects of acu-

puncture on MMP regarding to pain relief, 

range of mouth opening (RMO) and the 

temporomandibular joint (TMJ) sound.

Methods : A retrospective study of MMP pa-

tients who had received acupuncture treat-

ment at the Orofacial Pain Clinic, Faculty of 

Dentistry, Khon Kaen University, Thailand 

between 2007 -2012. The inclusion criteria 

were MMP patients who were diagnosed 

according to the Research Diagnostic Crite-

ria for Temporomandibular Disorder (RDC-

TMD). The outcome measures of the pain 

intensity measured by the Visual Analogue 

Scale (VAS), the RMO and TMJ sound, were 

compared before and after treatment. The 

statistical analysis of Paired t-test for RMO 

and VAS and Wilcoxon Signed Ranks Test 

for TMJ sound were used.

Results : Twenty-four patients (21 females, 

3 males) aged 30.54 ± 16.50 years were 

recruited into the study. The diagnosis 

of the patients were classified as follow: 

myofascial pain (3), myofascial pain with 

limited opening (8), myofascial pain and 

disc displacement with limited opening 

(4), myofascial pain and disc displacement 

with limited opening and arthralgia (6) and 

myofascial pain with disc displacement 
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with reduction with or without arthralgia 

(3). Fifty-four percent (13) of patients had 

pain at right or left masseter muscle and 

46% (11) had pain at masseter muscle in 

combination with other masticatory mus-

cle, neck or shoulder. About 63% (15) had 

duration of pain up to 3 months, about 20% 

(5) and 17% (4) had duration of pain >3-6 

months and >6-12 months, respectively. 

The average number of acupuncture visit 

was 3.54 ± 1.32 and the average number of 

needles used in each visit was 3.75 ± 1.92. 

The results showed mean difference after 

treatment was decreased in the VAS (95% 

CI 2.16-4.18; P<0.001) and increased in the 

RMO (95% CI 6.77-13.48 mm; P<0.001). The 

severity of TMJ sound was decreased after 

treatment (P=0.025). 

Conclusions : Acupuncture may be an ef-

fective alternative way in term of the pain 

relief, increase the RMO and decrease the 

TMJ sound in MMP patients. 

Acknowledgement : This study is sup-
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search and Development group, Khon Kaen 
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Background: Musculoskeletal disorders 

(MSDs) is a major chronic pain problem 

among dentists, which can greatly interfere 

the daily activities and dental practice. 

Currently, there is very little information 

about the MSDs problems among dentists 

in Thailand. 

Objective: To investigate the prevalence 

and associated factors of MSDs among 

dentists in Thailand.

Materials and Methods: One hundred Thai 

dentists were involved in the survey study 

by self-administered questionnaires.

Results: One hundred and twenty question-

naires were delivered and 100 question-

naires were returned (response rate 83.33%). 

Among100 dentists, 25% were male and 

75% were female with the mean age of 

33.5 ±9.7 (range 24-60) years old. Most of 

dentists were general practitioners (66%) 

and have been in dental practice for 8.94 
± 8.69 yrs. The average number of patients 

that dentists performed per day, was 11.8 

± 5.68 person with an average working 

hour about 8.76 ± 1.9 hrs. Most of dentists 

stayed in the same position (63%) during 

their dental procedure which required them 

to be always in a non-neutral posture such 

as awkward head, neck flexion and slump 
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sitting posture (72%), arms abduction or 

flexion (48%). Fifty-nine percent of dentists 

had a dental stool with lumbar support, 

however, only 18% of dentists used the er-

gonomic adjustment regularly during work.  

Sixty-nine percent of the dentists exercise 

regularly while 31% never exercise. Most 

dentists (87%) experienced at least one 

MSDs symptom in the past 12 months and 

neck pain was the most common problems, 

which occurred about 94% of the study 

population, followed by shoulder pain 89%, 

lower backpain 60%, wrist pain 57% and 

upper backpain 53%.

Conclusion: This study suggests that 

neck pain represents a major MSDs prob-

lems among dentists in Thailand which is 

similar to the reports from other countries. 

Prolonged non-neutral postures, repetitive 

movements during work, unaware of using 

ergonomic equipment and lack of exercise 

may enhance the MSDs problem in den-

tists. More number of study populations 

may be required to confirm these findings 

and further research involving the preven-

tive intervention is needed. The specific 

treatment programs may be applied in the 

dental school in order to reduce the risk of 

developing MSDs problems in the dentists 

since they were dental students. 

Keywords: Prevalence, Musculoskeletal 

disorders (MSDs), Pain, Dentists
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Aim of Investigation: To study the natural 

history and outcomes of medical manage-

ment and microvascular decompression 

surgery (MVD) in trigeminal neuralgia (TN) 

patients

Methods: A retrospective study was 

performed using 203 medical and dental 

records of TN patients that received treat-

ment at Orofacial Pain Clinic, Faculty of 

Dentistry and Srinagarind Hospital, Fac-

ulty of Medicine, Khon Kaen University, 

Thailand from 2006-2010. Patients who 

underwent MVD surgery were interviewed 

by telephone about treatment outcomes in-

cluding the complications and satisfaction.

Natural History and Outcomes of the Management 
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Table 1 Natural history of TN patients.

Natural history n (%) N

Gender Male 63 (31.03) 203

Female 140 (68.97)

Age

20-29 3 (1.48)

203

30-39 15 (7.39)

40-49 34 (16.75)

50-59 55 (27.09)

60-69 53 (26.11) 

70-79 31 (15.27)

80-89 12   (5.91)
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Natural history n (%) N

Side of face and division 

of nerve

Right V1 2 (1.02)

120 

(61 .22)

196

V2 21 (10.71)

V3 29 (14.79)

V1 + V2 10 (5.10)

V1 + V3 1 (0.51)

V2 + V3 26 (13.26)

V1 + V2 + V3 20 (10.20)

Unknown 11 (5.61)

Left V1 6 (3.06)

73 

(37.24)

V2 9 (4.59)

V3 17 (8.67)

V1 + V2 7 (3.57)

V1 + V3 1 (0.51)

V2 + V3 20 (10.20)

V1 + V2 + V3 8 (4.08)

Unknown 5 (2.55)

Bilateral V3 2 (1.02) 3 (1.53)

Unknown 1  (0.51)

Character of pain

Dull pain 24 (13.04) 184

Stabbing pain 23 (12.50) 184

Sharp shooting pain 126 (68.48) 184

Electric like shock pain 72 (39.13) 184

Burning 28 (15.22) 184

Other 11 (5.98) 184

Duration of pain

Less than  1 min 13 (13.40)

971-10 min 72 (74.23)

More than 10 min 12 (12.37)



269

Vol.7 No.3

Natural history n (%) N

Onset of pain Sudden pain 172 (98.85) 174

Gradual pain  2 (1.15)

Periodicity of pain Continuous pain 15   (8.82) 170

Intermittent pain  155 (91.18)

Trigger point

Forehead 4 (3.70) 108

Periocular 8 (7.41) 108

Perinasal 12 (11.11) 108

Cheeks 31 (28.70) 108

Ears 3 (2.78) 108

Perioral 29 (26.85) 108

Intraoral 59 (54.63) 108

Chin 3 (2.78) 108

Neck 1 (0.93) 108

Time lapse before diag-

nosis

< 1 year  95 (59.0)

161
1 year 31 (19.25)

2 years 11 (6.83)

3 years 8 (4.97)

> 3 years 16 (9.94)
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Table 2  Remission period in patients with TN

N = 100 Total n (%)

Remission period 54 (54.0)

1 time      48 (48.0)

                < 3 month

3-6 month

7-12 month

13-24 month

> 24 month 

22 (22.0)

9 (9.0)

13 (13.0)

3 (3.0)

1 (1.0)

2 times 4 (4.0)

3 times 1 (1.0)

4 times 1 (1.0)

No remission period 46 (46.0)

Table 3 Reasons for MVD surgical management determination.

Patient Reasons (N=40) Number %

No respond to medication

Side effect of drug

Long term used medications

Doctor/ Dentist advice

Recurrent pain after surgery

35

23

33

36

5

87.5

57.5

82.5

90

12.5
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Table 4 Complications in microvascular decompression surgery of 40 patients with 

  trigeminal neuralgia. 

Complication of treatment

N=40

Transient

n

Permanent

n

Total

n(%)

Numbness 1 6 7 (17.5%)

Trouble hearing 3 7 8 (20.0%)

Trouble with vision 1 2 3 (7.5%)

Trouble eating 0 2 2 (5.0%)

Dizziness 8 0 8 (20.0%)

Headaches 6 0 6 (15.0%)

Unsteadiness 1 0 1 (2.5%)

Conclusions: This study has given some in-

sights into the natural history of TN, notably 

regarding the neurosurgical management 

and its outcome. It also emphasizes the 

need to explain early options of microvas-

cular decompression surgery to trigeminal 

neuralgia sufferers for their future decision-

making.
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Abstract

Background: Poor neck and shoulder pos-

tures have been suggested to be a cause 

of neck and shoulder pain. Craniovertebral 

angle (CV angle) and forward shoulder 

angle (FSP angle) assessment are reliable 

indicators for determine poor head and neck 

posture i.e., decreasing value of CV angle 

indicates more forward head posture and 

decreasing value of FSP angle indicates 

more round shoulders posture. There are 

many instruments that have been used 

for assessing the head posture, such as 

electronic head posture instrument (EHPI), 

T-shape instrument, motion analysis, cer-

vical range of motion (CROM), three-point 

marker detection, plumb line, and photo-

graphic imaging. However, several prob-

lems were found from these methods e.g., 

time consuming   for accurate assessment, 

complicated procedures and inconvenient 

used in clinical practicing expensive cost, 

and most of methods do not provide the 

immediate results,. Therefore, a simple 

method for head posture assessment is 

applied by using an image processing tech-

nique in conjunction with the three-point 

marker detection.   These novel methods 

is easily to use, inexpensive, minimal time 

used and can provide immediately results. 

Clinical Measurement of Craniovertebral 

Angle and Forward Shoulder Angle by 

Three-Point Marker Detection Software: 

A Test of Reliability and Validity
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However, there is no information regard to 

its reliability when comparing with other 

standard methods.   

Objectives: To examine the agreement be-

tween the three-point marker detection and 

goniometry, and to examine intra-examiner 

reliability of a novel method. 

Results: The results showed that the 

agreement between the three-point marker 

detection method and goniometry is in 

a high level of agreement (r = 1, p= 0.00) 

while inter-examiner reliability showed a 

very high correlation (ICC=.98).  

Conclusion: The results obtained from   

three-point marker detection method 

showed a high level of similarities in  com-

parison  with goniometry as well as an intra-

examiner reliability.  This novel method 

may be used for clinical assessment of  the 

neck pain patients..

Key words: Craniovertebral angle (CV 

angle), Forward shoulder angle (FSP), 

Three-point marker detection software, 

head posture
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Abstract
Background:  The biomechanics of 

temporomandibular joint (TMJ) is closely 

related with the cervical spine. The 

cervical spine acts as the stabilizer during 

TMJ movement. In clinical experience, 

treatments for the cervical spine also 

improve sign and symptoms of TMJ in 

patients with temporomandibular disorders 

(TMD) such as pain perception and/or range 

of motion. However, there is little scientific 

information for supporting this evidence.

Objective: The present study aims to 

evaluate the immediate effect of manual 

therapy of the cervical spine on pain 

perception and mouth opening in TMD 

patients.

Method: Ten participants who visited 

at orofacial pain clinic were received 

manual therapy i.e. myofascial and articular 

technique of the cervical spine. Each 

dimension technique was treated 10 

minutes. Pain perception and mouth 

opening were assessed pre-post treatment. 

VAS was for detecting pain perception 

whereas TheraBiteTM was used for mouth 

opening. Data were analyzed by paired 

t-test.

A Pilot Study of the Cervical Spine Manual 

Therapy on Pain and Mouth Opening in 

Temporomandibular Disorders Patients 
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Results: Pain perception was significantly 

decreased (p<0.0001) and mount opening 

improved (p<0.0001) after treatments.

Conclusion: The treatment of the cervical 

spine may enhance the function of TMJ. 

Manual therapy of the cervical spine should 

be considerate as conjuvant techniques 

for treating TMD patients. However, more 

amounts of participants are needed in the 

further study.
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Rationale: At present, the therapeutic ef-

ficacy of diabetic neuropathy, one of the 

challenges in this decade, is not in the 

satisfaction level. The novel strategy which 

is effective with cheaper price is required. 

Based on the advanced technology of drug 

delivery system and the beneficial effect of 

tomato pomace from our previous study, the 

potential benefit of tomato-loaded nanofiber 

patch to mitigate diabetic neuropathy has 

been focused.

Materials and methods: The tomato pom-

ace were extracted as powder and prepared 

tomato - loaded nanofiber patch using 

electrospun technique. Then, the effect of 

the developed patch was tested in animal 

model of diabetic neuropathy. Male Wistar 

rats were induced diabetes mellitus using 

streptozotocin (STZ) injection (i.p.). Dia-

betic rats were induced crush injury at up-

per one third of right sciatic nerve and they 

were administered tomato-loaded nanofiber 

patch at concentration of 5,10 and 15% 

once daily via transdermal route. Rats were 

determined the function of the lesioned 

nerve using De Medinacelli method and foot 

withdrawal test every 3 days throughout the 

6-day study period. At the end of experi-

ment, they were determined the oxidative 

stress markers in lesioned nerve.

Development and Evaluation of Effect of 

Tomato-loaded  Nanofiber on the Function 

of Nerve in Diabetic Neuropathy
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Result and conclusion: Rats treated with 

10%tomato extract loaded nanofiber patch 

significantly decreased foot withdrawal la-

tency while no change was observed via De 

Medinacelli method. Our data showed that 

5% tomato-loaded naofiber patch decreased 

MDA level whereas 10% tomato-loaded 

nanofiber patch significantly enhanced 

SOD,CAT and GSH-Px activities in the 

lesioned nerve. In addition, 15% loaded 

nanofiber loaded enhanced SOD activity 

but decreased MDA level in the lesioned 

nerve. Therefore, the current data showed 

that 10% tomato-loaded nanofiber has the 

promising potential to use for enhancing 

functional recovery of dysfunction nerve in 

diabetic condition. The possible underlying 

mechanism might not involve oxidative 

stress and required further investigation.

Suggestion: Tomato pomace, a by-product 

from food industry, can be increased its 

value by developing as  tomato-loaded 

nanofiber patch for enhancing functional re-

covery of neuropathy in diabetic condition. 

However, further researches are necessary.
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of Thailand and Integrative Complimentary 

Alternative Medicine Research and Devel-

opment Group (ICAM), Khon Kaen Univer-

sity, Khon Kaen, Thailand.

Key words: tomato pomace, nanofiber, dia-

betic neuropathy, oxidative stress markers.



278

Vol.7 No.3

Rationale: Numerous medicinal plants re-

puted for anti-ageing and nerve tonic have 

been long term used to enhance memory. 

In Bolivia, Cashew apple or Anacardium oc-

cidentale is believed to stimulate brain and 

enhances memory. Moreover, our preclini-

cal data also clearly demonstrate the cogni-

tive enhancing effect of cashew apple fruit 

juice. Unfortunately no clinical trial data 

of pharmacological effect of cashew apple 

fruit juice on memory is available until now. 

Objective: To determine the effect of 

8-week consumption of ready to-drink ca-

shew apple fruit juice on working memory, 

acetylcholinesterase inhibitory (AChEI) 

activities, monoamine oxidase A and 

monoamine oxidase B inhibitory activities 

(MAO-A I and MAO-B I)

Materials and methods: Total 45 healthy el-

derly volunteers had received either placebo 

or ready-to drink cashew apple fruit juice 

containing fruit juice at concentrations of 

25%  and 50% once daily for 12 weeks. All 

subjects were assessed baseline data of 

AChE and MAO activities in serum using 

microplate reader whereas working memory 

was assessed using computerized battery 

test. Then, all parameters were determined 

every 4 weeks throughout the 8-week study 

period. All data were expressed as mean 

Pharmacological Effect of 8-week Consumption 

of Ready- to Drink Cashew Apple Fruit Juice on 

Working Memory of Healthy Elderly Volunteer
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±SEM. Comparisons between placebo and 

various concentrations of cashew apple 

fruit juice treated groups at different time 

points were made using analysis of vari-

ance (ANOVA). Statistical significance  was 

regarded at p-value < 0.05. 

Resul and conclusion: The results showed 

that subjects who consumed cashew 

apple fruit juice at high dose concentration 

showed the enhanced working memory in 

accompany with the suppression of ace-

tylcholinesterase and monoamine oxidase 

type-B activities. Taken all together, it was 

found that a ready-to-drink cashew apple 

fruit juice at high concentration could sup-

press AChE and MAO-B activities giving 

rise to the enhanced available acetylcho-

line and dopamine and resulting in the 

enhanced working memory.

Suggestion: Cashew apple fruit juice is 

the potential functional drink for enhanc-

ing memory in normal healthy elderly. It is 

worth for studying further in other popula-

tion groups especially adult group in order 

to implement as memory booster beverage.
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Rationale: Life style under stressful condi-

tion of competition and pollution induces 

the increased prevalence of anxiety and 

memory impairment. Medicinal plants have 

been long term used for treating both con-

ditions. Recent findings have shown that 

oxidative stress plays a pivotal role on the 

pathophysiology of both conditions. There-

fore, the anxiolytic and cognitive enhancing 

effects of Moringa oleifera, a miracle plant 

containing potent antioxidant effect, has 

gained much attention.

Objective: To determine the anxiolytic and 

cognitive enhancing effects of Moringa 

oleifera.  

Materials and methods: Male Wistar rats, 

weighing 180-220 g, had been orally given 

hydro-alcoholic extract of M.oleifera leaves 

at doses of 100, 200 and 400 mg kg-1 once 

daily for 7 days. They were determined 

anxiolytic effect using hole board test and 

determined spatial memory using Morris 

water maze test after single administration 

and at 7 days of treatment. All data were 

expressed as mean±SEM and analyzed 

via ANOVA followed by posthoc LSD test. 

P-value less than 0.05 were regarded as 

significance.

Result and conclusion: Our data showed 

that rats subjected to medium dose treat-

ment increased number of head dip in 

hole board test after single administration 

Anxiolytic and Cognitive Enhancing Effects 

of Moringa oleifera
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However, the increase treatment duration 

further to 7 days failed to show this effect. 

In addition, M.oleifera at medium and high 

doses also enhanced spatial memory after 

single administration while all doses of 

M.oleifera leaves extract could enhance 

spatial memory. Sterotype behaviors 

including grooming, licking and rearing 

behaviors were also evaluated in order to 

avoid confounding error induced by false 

positive. Our data have confirmed that all 

observed behaviors were not false posi-

tive. Therefore, M.oleifera possessed both 

anxiolytic and cognitive enhancing effects. 

Medium dose of extract appeared to show 

the highest benefit on both anxiolytic and 

cognitive enhancing effects. Since explo-

ration behaviors of hole board test and 

memory are under the influence of mono-

amine transmitters, we did suggest that 

both effects might occur via the enhanced 

monoamine transmitters. However, this 

required further investigation to elucidate 

the precise underlying mechanism.

Suggestion: M.oleifera exhibits the prom-

ising potential to use as functional food 

targeting to decrease anxiety and increase 

memory. However, further researches are 

necessary.
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Rationale: Accumulative lines of evidence 

have pointed out that chronic alcohol con-

sumption produces both functional and 

structural damage to the brain area associ-

ated with learning and memory. Oxidative 

stress is reported the crucial role on the 

pathophysiology of this condition. There-

fore, the beneficial effect of Tilicora tiandra, 

a plant reputed for detoxification has gained 

much attention.

Objective: To determine the effect of Tili-

cora tiandra extracts on the spatial memory, 

neuron density, level of malondialdehyde 

(MDA) and acetylcholinesterase (AChE) in 

hippocampus.

Materials and methods: Male Wistar rats 

were induced alcoholism and really given 

the extract at doses of 100, 200 and 400 

mg.kg-1 at 14-day study period. Spatial 

memory was assessed using Morris water 

maze test after single administration and 

every 7 days throughout the study period. 

At the end of experimental period, they 

were determined MDA level and the ac-

tivity of glutathione peroxidase (GSH-Px) 

and catalase (CAT) in hippocampus using 

colorimetric assays. All data were expressed 

as mean±SEM and analyzed via ANOVA 

followed by Tukey posthoc test. P-value less 

than 0.05 were regarded as significance.

Tiliacora triandra Attenuate Brain Damage 

and Memory Impairment in Animal Model 

of Chronic Alcoholism
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Result and conclusion: Our data showed 

that alcoholic rats exposed to aqueous ex-

tract of T.triandra mitigated the elevation 

of escape latency at all dosage range (100, 

200 and 400 mg.kg-1 ) used in this study 

since 7days of treatment throughout 14-day 

experimental period. The decreased reten-

tion time induced by chronic alcoholism 

was also attenuated by T.triandra extract 

at doses of 100, 200 and 400 mg.kg-1 at 

14-day treatment. T.triandra at all doses 

could decrease MDA level but enhanced 

GSH-Px. Therefore, our study suggested 

that T.triandra enhanced  GAH-Px activity 

leading to the decreased MDA level and re-

sulted in the improved memory impairment.

Suggestion: Aqueous Tilicora tiandra 

extract showed the potential to attenuate 

Brain damage and memory impairment 

induced by chronic alcoholism. Therefore, 

it may be served as the natural resource 

for developing functional food to protect 

against alcohol toxicity

Acknowledgement: This study is sup-

ported by the National Research Council 

of Thailand, Research Division of Faculty 

of Medicine and Integrative Complimen-

tary Alternative Medicine Research and 

Development Group (ICAM), Khon Kaen 

University, Khon Kaen, Thailand.
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Rationale: Diabetic neuropathy, a common 

and costly complication of diabetes, is con-

sidered as a challenge of this decade. De-

spite its importance, the therapeutic effica-

cy is still limited. To date, the searching for 

novel therapeutic drugs has been focused 

on plants used in traditional medicine. 

Since Moringa oleifera is reputed for anti-

diabetic and antioxidant effects, its ben-

eficial effect to mitigate nerve dysfunction 

in diabetic neuropathy has been focused. 

Objective: To determine the effect of 

M.oleifera leaves extracts on functional 

recovery of nerve in experimental diabetic 

neuropathy.

Materials and methods: Male Wistar rat 

were induced diabetes mellitus using strep-

tozotocin (STZ) injection (i.p.). Diabetic rats 

were induced chronic constriction injury 

(CCI) at upper one third of right sciatic 

nerve and they were orally administered 

M.oleifera extract at doses of 100,200 and 

300 mg/kg BW once daily for 21 days. All 

rats were assessed the functional recovery 

using sciatic function index (SFI) via walk-

ing track analysis and foot withdrawal test 

every 3 days as indices. At the end of study 

period, the injured nerve were dissected 

and used for the determination of oxidative 

stress markers including malondialdehyde 

(MDA) level and the activities of superox-

Moringa Oleifera Leaves Extract Attenuates 

Nerve Dysfunction in Experimental Diabetic 

Neuropathy
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ide dismutase (SOD), catalase (CAT) and 

glutathione peroxidase (GSH-Px). All data 

were expressed as mean±SEM and ana-

lyzed via ANOVA followed by posthoc LSD 

test. P-value less than 0.05 were regarded 

as significance.

Result and conclusion: Our data showed 

that rats subjected to M.oleifera leaves 

extract at doses of 100 and 200 mg kg-1 BW 

significantly improved sciatic function in-

dex (SFI) and decreased withdrawal latency 

in hot plate tests together with a significant 

decrease in MDA level. However, only the 

medium dose (200 mg kg-1BW) significantly 

enhanced the activities of GSH-Px and 

SOD. Taken all together, our data suggested 

that M.oleifera leaves extract could attenu-

ate nerve dysfunction in diabetic condition 

and the decreased oxidative stress contrib-

uted partly on the attenuation of neuropathy 

induce by M.oleifera.  However precise 

underlying mechanism and possible active 

ingredient are required further exploration.

Suggestion: Moringa oleifera leaves ex-

tract showed the potential to attenuate 

nerve dysfunction in diabetic condition. 

Therefore, it may be served as the natural 

resource for developing novel health prod-

uct to protect against diabetic neuropathy
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Rationale: Memory loss and emotional 

changes in menopause are considered to 

be associated with the increased oxidative 

stress, decreased cholinergic, dopaminer-

gic and serotoninergic function. Recent 

findings have shown that polyphenolic com-

pounds can attenuate menopause-related 

disorders. Most plants contain abundant 

polyphenolic compounds and may provide 

beneficial effects for menopausal women. 

Therefore, the cognitive enhancing effect 

and anti-depression effect of indigenous 

vegetables commonly consumed in North-

east of Thailand including Polygonum odo-

ratum Lour., Morus alba L.,Coccinia grandis 

L., Mukia maderaspatana Roem., Piper 

sarmentosum Roxb., Basella albe Linn., Cu-

curbita moschata Decne, black and white 

Sesamum orientale L were considered.

Objective: We aimed to determine the 

polyphenolic compounds and flavonoids 

contents, antioxidant activity and the sup-

pression effects of selected indigenous 

vegetables including P.odoratum,M.alba, 

C.grandis, M.moderaspana, P.sarmentosum, 

B.albe, Cmoschata, black and white 

S.orientale on acetylcholinesterase (AChE) 

and on both type A and  type B monoamine 

oxidase enzymes MAO-A, MAO-B) 

Potential of Indigenous Vegetables in the Northeast 

of Thailand for Attenuating Memory Impairment 

and Depression in Menopausal Women
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Materials and method: All selected plants 

were collected from Khon Kaen province. 

They were cleaned, force dried with the 

oven at 60 oC and blended into small pieces. 

Then, 0.5 gram of each plant powder except 

black and white S.orientale was extracted 

with distilled water at 60 oC for 20 min. Both 

black and white S.orientale were extracted 

with 50% ethanol. Then, the extracts were 

determined total phenolic compounds 

and flavonoid contents using colorimetric 

method where as antioxidant activity was 

determined via DPPH and FRAP assays. 

The suppression activities of AChE, MAO-

A and MAO-B were also investigated.

Result and conclusion: The total phenolic 

compounds contents were varied from 

0.41 ± 0.14 to 27.20 ± 0.12 mg Gallic acid 

equivalents/ mg extract whereas flavonoids 

contents were observed in the range be-

tween 1.06 ± 0.05 to 8.18 ± 0.05 mg Querce-

tin equivalents per mg extract. P.odoratum 

contained the highest contents of phenolic 

compounds and flavonoids and showed the 

highest antioxidant activity both via DPPH 

and FRAP activities. The AChEI activity 

was also investigated and the most active 

plant was M.alba. The most active MAO-AI 

and MAO-BI activities were observed in 

M.maderaspatana and P.odoratum. Among 

various plants, P.odoratum is the most 

promising plant to develop as food supple-

ment targeting at memory impairment and 

depression in menopause. 

Suggestion: Polygonum odoratum is the 

most promising indigenous plant to de-

velop as food supplement to protect against 

memory impairment and anti-depression 

in menopause which may provide cheaper 

and easier approach.

Acknowledgement: This study was sup-
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ment Group (ICAM), Khon Kaen University, 

Khon Kaen, Thailand.
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Rationale: Diabetic neuropathy is con-

sidered as a major health problem, since 

it may present with partly excruciating 

neuropathic pain and is responsible for 

substantial morbidity, increased mortality, 

and impaired quality of life. The current 

therapeutic strategy is not in satisfaction 

level and novel strategy is required. Several 

studies have reported that oxidative stress 

contributes an important role on the patho-

physiology of this condition and substance 

possessing antioxidant activity can attenu-

ate the mentioned disorder. Therefore, the 

potential of Zea mays, an antioxidant-rich 

diet, has been focused. 

Objective: To evaluate the effect of seed 

of Z.mays (purple color) on the function of 

sciatic nerve in experimental model dia-

betic neuropathy induced by streptozotocin 

(STZ) injection plus chronic constriction of 

sciatic nerve.

Materials and methods: Male Wistar rats 

weighing 200-250 g were induced diabetic 

condition by a single shot injection of STZ. 

Then, diabetic rats were induced chronic 

constriction at upper one third of right sci-

atic nerve. All rats were orally given hydro-

alcoholic extract of seed of Z.mays (purple 

color) containing total phenolic compounds 

at concentration of 997.5 + 41.75 mg of GAE 

/100 g at doses of 2, 10 mg.kg-1BW for 21 

Attenuating Effect of Zea mays (purple color) 

on Mononeuropathy in Diabetic Condition
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days. At the end of study, they were deter-

mined nerve conduction velocity and foot 

withdrawal threshold latency in respond 

to heat stimuli. All data were expressed 

as mean±SEM and analyzed via ANOVA 

followed by posthoc LSD test. P-value less 

than 0.05 were regarded as significance.

Result and conclusion: Our data clearly 

demonstrated that Z.mays treatment at 

both doses used in this study improved the 

foot withdrawal latency while the improved 

nerve conduction velocity was observed 

only in low dose treatment. Our preliminary 

data clearly demonstrated that Z.mays 

(purple color) enhanced the functional 

recovery of nerve in experimental diabetic 

neuropathy. Therefore, it is warrant for fur-

ther exploration for possible underlying 

mechanism and active ingredient.

Suggestion: Z.mays (purple color) is the 

potential natural resource for develop-

ing functional food to attenuate diabetic 

neuropathy. Moreover, it may also prevent 

against other diabetic complications. How-

ever, further investigation is required.

Acknowledgement: This study was sup-

ported by the Higher Education Research 

Promotion and National Research Univer-

sity Project of  Thailand, Office of the Higher 

Education Commission, through the Food 

and Functional Food Research Cluster 

of Khon Kaen University and Integrative 

Complimentary Alternative Medicine Re-

search and Development Group (ICAM), 

Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.

Key words: Diabetic neuropathy, Zea mays, 

nerve conduction velocity



290

Vol.7 No.3

ความสำาคัญของปัญหา
 โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) เป็นสาเหตุ

สำาคญัของการเกดิอาการอมัพาตครึง่ซกี เกดิความ

พิการรุนแรงและเรื้อรัง ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแล

ระยะยาว มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

ต่อผู้ป่วย ครอบครัวและคนรอบข้าง โรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรับบริการ

เฉลี่ย 98 รายต่อเดือน โดยค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย

นอกโรคหลอดเลือดสมองสูงถึง 1,949.85 บาท

ต่อคนต่อวัน เป็นค่าที่พัก ค่าเดินทางและค่า 

สูญเสียโอกาสจากการประกอบอาชีพ การจัด

บริการในชุมชน จึงประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่

จะมารักษาที่โรงพยาบาล

 การจัดบริการในชุมชน การป้องกันการเกิด

โรคหลอดเลือดสมองเป็นสิ่งสำาคัญที่มีส่วนช่วย

ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคและมีการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยง นอกจากนี้ยัง

พบว่าการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

อยา่งจรงิจงัและเปน็ระบบตอ่เนือ่งสามารถลดอบุตัิ

การณ์โรคหลอดเลือดสมองได้ร้อยละ 50 จากเดิม       

ชุมชนสามเหลี่ยมปลอดภัยจากโรคหลอดเลือดสมอง

หน่วยบริการปฐมภูมิชุมชนสามเหลี่ยม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ดังนั้น ผู้จัดจึงมีความสนใจนำาแนวคิดดัง

กลา่วมาใชเ้พือ่พฒันารปูแบบกระบวนการใหค้วาม

รู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และได้กำาหนดพื้นที่

รณรงค์ ที่ชุมชนสามเหลี่ยม อำาเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่บริการของโรงพยาบาล

ศรีนครินทร์

วัตถุประสงค์
 เพือ่พฒันารปูแบบการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ

เรื่องโรคหลอดเลือดสมองของประชาชนในชุมชน

สามเหลี่ยม อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

วิธีการดำาเนินการ
 1.  แต่ งตั้ งคณะทำ างานประกอบด้วย

บุคลากรจากแผนกการพยาบาลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

และแผนกเวชปฏิบัติ

 2.  ครอบครัวซึ่งดูแลประชาชนในพื้นที่

ชุมชนสามเหลี่ยม

 3. จดัประชมุคณะทำางานกำาหนดโจทยแ์ละ

สถานการณ์  
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 4. จัดเตรียมสื่อประกอบการเรียนรู้

 5. จดักจิกรรมในชมุชนโดยใชส้ถานการณ์

จำาลองแบง่เปน็ฐานฝกึปฏบิตัเิพือ่สง่เสรมิการเรยีน

รู้โรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร ครอบคลุม

การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค การ

เฝ้าระวังคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง 

และเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินสามารถใช้ช่องทาง 1669 

เพื่อเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และ

ปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ 

 6. ร่วมกันจัดวางแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้าง

การมีส่วนร่วมการเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดสมอง

อย่างต่อเนื่องและ ยั่งยืนต่อไป 

ผลลัพธ์
 1. รูปแบบการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง

โรคหลอดเลือดสมองของประชาชนในชุมชน คือ 

การเรียนรู้โดยการรับฟังบรรยายสรุปใช้เวลาใน

ระยะสัน้ ๆ  และใชฐ้านฝกึสถานการณจ์ำาลองทีเ่กดิ

ขึ้นจากประสบการณ์ของประชาชนในชุมชนเอง มี

การมอบรางวัลการตอบคำาถาม จัดกิจกรรมแทรก

เปน็ระยะ เพราะทำาใหท้กุคนสนกุมสีว่นรว่มในการ

เรยีนรูใ้นฐานฝกึปฏบิตั ิซึง่เปน็ไปตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ ผลของการเรียนรู้ทำาให้ได้รับความรู้

เพิ่ม  ร้อยละ  90 

 2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือด

สมองชุมชนสามเหลี่ยมที่ร่วมกิจกรรม เป็นผู้สูง

อายุ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย สนใจรูปแบบการ

ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง

สามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำาวัน

ได้ ร้อยละ 88 

  3.  ความพึงพอใจโดยรวมต่อรูปแบบการ

จัดกิจกรรม ร้อยละ 84.43
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CT brain
 1.  ใช้เพื่อประเมินแยกระหว่างโรคหลอด

เลือดสมองตีบหรือมีเลือดออก

 2.  ถา้เปน็โรคหลอดเลอืดสมองตบีจะใหย้า

ละลายลิ่มเลือด

 3. ถา้เปน็โรคเลอืดออกในสมองจะไมใ่หย้า

ละลายลิ่มเลือด 

 4. จึงมีความจำาเป็นรีบด่วนในการตรวจ 

CT brain เพือ่ใหย้าละลายลิม่เลอืดทนัภายใน 270 

นาที นับจากเริ่มมีอาการ

ปัญหาเริ่มแรก
 1.  รับการตรวจตามขั้นตอนการตรวจ 

ผู้ป่วยฉุกเฉิน  ดังขั้นตอนต่อไปนี้

 2. แพทย์ผู้รักษาขอตรวจกับรังสีแพทย์

ก่อนโดยต้องให้รายละเอียด

 3. รังสีแพทย์พิจารณาอาการเพื่อประเมิน

ก่อนว่าควรตรวจ CT brain หรือไม่

 4. ถ้าได้ตรวจ CT brain เมื่อประเมินภาพ 

อาจให้ทำาการฉีดสารทึบรังสีเพื่อช่วยบอกรอยโรค

ให้ชัดเจนขึ้น ทำาให้ผู้ป่วยใช้เวลาที่ x-ray นานขึ้น

พัฒนางาน CT Brain in Stroke Fast Track 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 6. เวรเปลทั้งรับและส่งใช้เวลารอนานมาก

 7. ขาดการสื่อสาร ว่าทำาไมจึงต้องทำาอย่าง

รวดเร็ว

 8. สือ่สารกนัดว้ยอารมณต์า่งๆ และทำาตาม

ขัน้ตอนของแตล่ะหนว่ยงาน โดยไมท่ราบถงึความ

จำาเป็น

การแก้ไขปัญหา
 1. จัดตั้งตัวแทนแต่ละหน่วยเข้ารับฟัง

สาเหตขุองการตอ้งไดร้บัการตรวจ CT brain อยา่ง

รวดเร็ว

 2. กำาหนดข้อตกลงการให้บริการผู้ป่วย  

stroke fast track

 3. นำาข้อตกลงชี้แจงในหน่วยรังสีวินิจฉัย  

ให้ความรู้ถึงความจำาเป็นในการต้องตรวจอย่าง

รวดเร็ว

 4.  CT brain อยา่งรบีดว่น  โดยตอ้งทำาการ

ตรวจให้เร็วที่สุดเมื่อผู้ป่วยมาถึงห้อง CT 

 5.  ไม่ต้องทำาการฉีดสารทึบรังสี 

 6.  เมือ่เกดิปญัหาแตล่ะครัง้จะนำาปญัหามา

หาสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา 

Poster 16
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 7.  ฝ่ายทะเบียนประวัติจัดทำาเลขที่ผู้ป่วย

ก่อน เพื่อจะลงทะเบียนการตรวจ CT ได้

 8. ให้พนักงานรับส่งทันทีที่พร้อมและอยู่

รอรับกลับทันที 

ผลลัพธ์ที่ได้
 1. ผู้ป่วยได้รับการตรวจ CT brain ได้

อย่างถูกต้องรวดเร็ว

 2. สามารถลดเวลาการอยู่ห้อง CT จาก

เดมิประมาณ 30-60 นาท ี เปน็ตัง้แตม่าถงึหอ้ง CT 

กระทัง่สง่กลบัใชเ้วลาประมาณ 5-10นาทใีนปจัจบุนั

 3. สามารถใหย้าละลายลิม่เลอืดไดท้นัเวลา
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1. หลักการและเหตุผล
 โรคหลอดเลอืดสมองเปน็ปญัหาสาธารณสขุ

ที่สำาคัญของประเทศไทย  จากการศึกษาความชุก

ของโรคพบว่าในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมานั้นมีความ

ชุกเพิ่มขึ้นจาก 690 คน เป็น 2460 ต่อประชากร  

100,000 คน โดยพบชนิดขาดเลือดมาเลี้ยง 

(cerebral  infarction) และชนิดเลือดออกใน

สมองใกล้เคียงกัน ผู้ป่วยเหล่านี้มีความผิดปกติ

ทางระบบประสาทที่พบบ่อยได้แก่ แขน-ขาอ่อน

แรง, ปากเบี้ยว, พูดไม่ได้, พูดลำาบาก รวมทั้งการ

กลนือาหารไมไ่ด ้ สง่ผลใหผู้ป้ว่ยตอ้งมผีูด้แูลคอย

ช่วยเหลือในการดำารงชีวิต  สร้างความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก  ปัจจุบันได้มีวิธีการรักษา

ใหมท่ีใ่หผ้ลดใีนการรกัษา  สามารถทำาใหผู้ป้ว่ยโรค

หลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดมาเลี้ยงมีโอกาส

หายเปน็ปกตไิดร้อ้ยละ 50 ดว้ยเหตนุีท้างสำานกังาน

ประกันสุขภาพแห่งชาติ  จึงได้สนับสนุนการรักษา

ดว้ยการใหย้าละลายลิม่เลอืด (rt-PA) และสง่เสรมิ

ให้มีการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการ  Stroke  

Fast  Track

การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

เฉียบพลันในห้องกู้ชีพ

พยาบาลแผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัย ได้เปิดให้บริการ ”Stroke Fast  

Track„ หรือ  ”ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง„ ขึ้น

เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไปตั้งแต่ พฤษภาคม  

2551 เป็นต้นมานั้น พบว่า มีแนวโน้มผู้ป่วยโรค

หลอดเลอืดสมองเฉยีบพลนัเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ  จะ

เห็นได้จากสถิติ 

 ปี  พ.ศ. 2552    มีจำานวน   155   ราย 

 ปี  พ.ศ. 2553    มีจำานวน   229   ราย 

 ปี  พ.ศ. 2554    มีจำานวน   574   ราย 

 แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินเป็นอีกหน่วยงาน

หนึ่งที่ถูกเลือกให้เป็นจุดบริการ สำาหรับผู้ป่วยโรค

หลอดเลอืดสมองเฉยีบพลนั บางครัง้การใหบ้รกิาร

ยังมีปัญหาอุปสรรคในหลายด้านยกตัวอย่างดังนี้ 

	 ✷ ก า ร บั น ทึ ก ท า ง ก า ร พ ย า บ า ล ไ ม่

ครอบคลุมหรือล่าช้า 

	 ✷ การเข้าถึงของทีมสหสาขาวิชาชีพค่อน

ขา้งชา้ในผูป้ว่ย Stroke Fast Track เนือ่งจากหอ้ง

ฉุกเฉินมีผู้ป่วยจำานวนมาก 

Poster 17
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	 ✷ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการดูแล

ผู้ป่วย Stroke Fast Track มีความแตกต่างกัน 

บางครัง้มกีารผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนนอ้งใหมเ่ขา้ไป

ปฏิบัติงาน  

 ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารบรกิารมคีวามรวดเรว็และ

มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ป่วยได้รับการดูแลอยู่ใน

ช่องทางเร่งด่วนทันระยะเวลานาทีทองจึงได้จัด

ทำาโครงการพัฒนาการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรค

หลอดเลอืดสมองเฉยีบพลนัในหอ้งฉกุเฉนิขึน้   ดงั

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

	 ✷ จัดทำาแบบบันทึกทางการพยาบาล

สำาเร็จรูปสำาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

เฉียบพลัน 

	 ✷ จัดทำาป้ายคัดแยกประเภทผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองเฉียบพลันเพื่อความรวดเร็วต่อ

การเข้าถึงของทีมสหสาขาวิชาชีพ 

	 ✷ พฒันากระบวนการพยาบาลในการดแูล

ผู้ป่วย Stroke  Fast  Track  ในห้องกู้ชีพ 

	 ✷ จัดทำาบอร์ดวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับ

ช่องทางเร่งด่วนโรคหลอดเลือดสมอง 

	 ✷ เก็บสถิติผู้ป่วย Stroke  Fast Track  

ทุกเดือนพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคเพื่อหา

แนวทางแก้ไขภายในทีม

2. วัตถุประสงค์
 2.1 เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

เฉียบพลัน (ภายในระยะเวลา 270 นาที) เข้าสู่ช่อง

ทางเร่งด่วน และได้รับการบริการจากบุคลากร

ทางการแพทย์ทันที และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ภายใน 57 นาทีทอง  ตามแนวทางปฏิบัติ 

 2.2 เพื่อพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลใน

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน 

 2.3 เพื่อพัฒนาขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

3. ระยะเวลาดำาเนินโครงการ
 ตุลาคม 2553 – ปัจจุบัน

4. ขั้นตอนการดำาเนินงาน
 4.1 Review  หาจุดบกพร่องหรือข้อผิด

พลาดในการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมอง

เฉยีบพลนัทีเ่ขา้ชอ่งทาง เรง่ดว่นหรอื  Stroke  Fast  

Track

 4.2 นำาจุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาดมา

วิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อหาแนวทางแก้ไข   

 4.3 สร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการ

พัฒนาสมรรถนะการให้บริการผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองเฉียบพลัน 

 4.4 สรุปและประเมินผล
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5.  57 นาทีทอง Stroke Fast Track ในห้องกู้ชีพ
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6.Intervention
 6.1 จัดทำาป้ายสัญลักษณ์ผู้ป่วย Stroke 

Fast Track

 6.2 จัดทำาชุดเจาะ lab สำาเร็จรูป สำาหรับผู้

ป่วย Stroke Fast Track

 6.3 จัดทำา  nurse  note สำาเร็จรูปสำาหรับ

ผู้ป่วย Stroke Fast Track

7. ผลการดำาเนินงาน

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นพบว่า

สาเหตุที่ผู้ป่วย Stroke Fast Track ช้า ระยะเวลา

รอคอยเกิน 57 นาทีทอง มีดังนี้

 1. การรกัษาของแพทยใ์นบาง case ในบาง

กรณีต้องรอญาติในการตัดสินใจ

 2. หลังจาก CT เสร็จเรียบร้อยแล้วในบาง 

case แพทยเ์จา้ของไขต้อ้งการรอคอยผล  official 

report  จากรังสีแพทย์

 3. บางครัง้หอ้ง CT ชัน้ 2 ชำารดุขดัขอ้งตอ้ง

ส่งผู้ป่วยลงไป CT ที่ชั้นล่าง

 4. พยาบาลยังขาดความรู้ในกระบวนการ

ดูแลผู้ป่วย Stroke Fast Track ในห้องกู้ชีพ

8. แผนพัฒนางาน
 1. จัดทำาโครงการพัฒนากระบวนการ

พยาบาลในการดูแลผู้ป่วย Stroke Fast Track
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หลักการและเหตุผล
 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้พัฒนาระบบ

การบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยระบบ  

stroke fast track  แบบครบวงจร  เพื่อให้ผู้ป่วย

กลุ่มนี้ได้รับบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ  ซึ่งจะ

ทำาใหม้โีอกาสหายหรอืลดความพกิารจากโรค  โดย

ได้จัดการบริการตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ  การ

ปอ้งกนัโรค  การรกัษาพยาบาลทัง้ในระยะการดแูล

ต่อเนื่อง และระยะการฟื้นฟูสภาพ  รวมทั้งการส่ง

ต่อผู้ป่วยสู่ชุมชน แต่เนื่องด้วยข้อจำากัดของเตียง

ที่ต้องรับผู้ป่วยรายอื่น ๆ ตามการนัดของทีมการ

รักษา  ดังนั้น  การจำาหน่ายของทีมฯ จึงไม่สามารถ

ดำาเนนิตามแผนไดอ้ยา่งครบถว้นในทกุราย อกีทัง้

บางครั้งไม่สามารถประเมินผลลัพธ์ของการเรียน

รู้และฝึกทักษะของผู้ป่วยและญาติที่ดูแลได้อย่าง

สมบูรณ์  ดังนั้น  หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู  จึงได้

พัฒนาการวางแผนการจำาหน่ายผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองในระยะฟื้นฟูสภาพโดยใช้ห้องวิถีชีวิต

ใหม่

การพัฒนาการวางแผนการจำาหน่ายผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองในระยะฟื้นฟูสภาพ

หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศ่าสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัตถุประสงค์
 เพื่อพัฒนาการวางแผนการจำาหน่ายผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟูสภาพโดยใช้

หอ้งวถิชีวีติใหม ่พฒันาหอ้งวถิชีวีติใหมใ่หเ้กดิการ

ใช้งานที่เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองและใกล้เคียงกับวิถีชีวิตของแต่ละ

บุคคล

วิธีดำาเนินการ
 1.  ปรับสถานที่ สิ่งแวดล้อม

 2.  ประชุมวางแผนร่วมกันกับทีมสหสาขา

วิชาชีพ

 3.  จัดเตรียมเครื่องมือการประเมิน ภาพ

พลิกและอุปกรณ์สื่อการสอน, model การปรับ

สภาพหอ้งและสิง่แวดลอ้มสำาหรบัผูป้ว่ย โรคหลอด

เลือดสมอง

 4.  การวางแผนการจำาหนา่ยโดยการประชมุ

แรกรับเพื่อวางเป้าหมายร่วมกันทั้งผู้ป่วยและ

ครอบครัว การปรับแผนการรักษาและฟื้นฟูสภาพ

การวางแผนรับผู้ป่วยเข้าห้องวิถีชีวิตใหม่ก่อนการ

Poster 18
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จำาหน่าย 1 สัปดาห์ การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้

ปว่ยและ ญาตใินการฝกึทกัษะเพือ่การดแูลตนเอง

 5. ประเมินผล ก่อนการจำาหน่ายการ

ติดตามทางโทรศัพท์ การติดตามเยี่ยมบ้าน

 6.  สรุปผล

ระยะเวลาดำาเนินการ
 วันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554

ตัวชี้วัดความสำาเร็จของโครงการ
 1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการ

วางแผนการจำาหน่ายโดยทีมสหสาขาวิชาชีพร้อย

ละ 100

  2. ประเมินผลลัพธ์ได้สมบูรณ์  ร้อยละ 78

 3. ระดบัความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบับรกิาร

มากกว่า ร้อยละ  92

เกณฑ์พิจารณาการใช้ห้องวิถีชีวิต
ใหม่
 1.  เป็นผู้ป่วย stroke ที่อยู่รักษาในหอผู้

ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 2.  เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพแล้ว

และทมีมคีวามเหน็ตรงกนัในการวางแผนกลบับา้น

ได้

 3. การวางแผนการจำาหน่ายล่วงหน้าอย่าง

น้อย 1 สัปดาห์

 4. มญีาตอิยูฝ่กึทกัษะการดแูลตลอดระยะ

เวลาในห้องวิถีใหม่ และเป็นผู้ที่จะกลับไปดูแลต่อ

เนื่องที่บ้าน

กิจกรรมการดูแล
 1. ADL  ผู้ป่วย / ญาติ ทำาเองทั้งหมด ฝึก

ทักษะเพิ่มเติมโดยใช้เสื้อผ้าส่วนตัว ฝึกการขึ้นลง

จากรถเข็นเตียง

 2. ยา จัดเป็นซองใน 1 วัน / พยาบาล 

ตรวจสอบ

 3. การฝึกกายภาพบำาบัด/กิจกรรมบำาบัด 

โดย PT;OT

 4. การสวนปัสสาวะด้วยตนเอง ให้ผู้ป่วย

และญาติเตรียมอุปกรณ์เองในห้อง

 5. ให้ญาติสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วง

เวลาเฝ้ากลางคืน

ผลการพัฒนา พบว่า
 1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายได้

รบัการวางแผนการจำาหนา่ยโดยทมีสหสาขาวชิาชพี

 2. ระดบัความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบับรกิาร 

(ผู้ป่วย,ญาติ) ร้อยละ 92

 3. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ได้

เขา้รบัการฝกึทกัษะในหอ้งวถิชีวีติใหมร่ว่มกบัญาต ิ

ร้อยละ 67

 4.  ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีความ

มัน่ใจในการดแูลตนเองจากการไดร้บัการฝกึทกัษะ

ในห้องวิถีชีวิตใหม่ร่วมกับ                 

 ญาติ ”ทำาให้ได้เรียนรู้ว่ากลางคืนที่นอนเฝ้า

ตอ้งตืน่ขึน้มาดแูลอะไรบา้ง..„ ”เรยีนรูก้ารดแูลเรือ่ง

ยา การขับถ่าย การออกกำาลังกายที่เตียง..ทำาให้

มั่นใจขึ้น เจอปัญหาได้ถามเจ้าหน้าที่ได้เลย..„
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ข้อจำากัดและโอกาสพัฒนา
 1. การพฒันาระบบสง่ตอ่และการประสาน

งานอยู่ระหว่างดำาเนินการ

 2.  การวางแผนการจำาหนา่ยทีก่ำาหนดในทมี 

บางครั้งไม่สามารถดำาเนินได้ครบถ้วน เนื่องจาก

ข้อจำากัดของเตียงที่นัดผู้ป่วยมา  ทำาให้ผู้ป่วยโรค

หลอดเลอืดสมองบางรายจำาหนา่ยกอ่นกำาหนดและ

ไม่ได้เข้ารับการฝึกทักษะในห้องวิถีชีวิตใหม่ร่วม

กับญาติ ตามแผนซึ่งตำ่ากว่าเป้าหมายที่กำาหนดคือ 

ร้อยละ 80 จึงได้มีการสัมมนาร่วมกับทีมสหสาขา

วิชาชีพเพื่อหาแนวทางการพัฒนาให้การบริหาร

จัดการเตียงโดยภาพรวมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

และพัฒนาเป็นงานวิจัยสถาบัน (R2R)
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ระบบการพยาบาล

 

การจัดระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

หน่วยโรคหลอดเลือดสมอง หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 3 แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Poster 19
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วิธีการดำาเนินงาน

ระบบการพยาบาลโรคหลอดเลือด
สมองระยะเฉียบพลัน
 1. จัดระบบการเตรียมความพร้อมในการ

รับผู้ป่วย stroke fast track

 2. ระบบการเตรยีมยาและการใหย้า rt-PA

 3. การตรวจสอบซำ้า

 4. การประเมนิและการเฝา้ระวงัอาการทีผ่ดิ

ปกติ

 5. ระบบการเตรยีมความพรอ้มในการชว่ย

เหลือผู้ป่วยกรณีเร่งด่วน

 6. การป้องกันภาวะแทรกซ้อน

 7. ระบบการป้องกันความเสี่ยง

 8. ระบบการวางแผนการจำาหน่ายและการ

ดูแลต่อเนื่อง

 9. ระบบการให้ข้อมูลคำาแนะนำา

ระบบการพยาบาลโรคหลอดเลือด
สมองระยะฟื้นฟูสภาพ
 1. การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสภาพ 

ประเมินและปรับแผนให้สอดคล้องกับผู้ป่วย

 2. การประสานงานในทมีการฟืน้ฟสูภาพผู้

ป่วย team meeting

 3. การสอน/ฝึกทักษะการดูแลตนเอง

 4. การวางแผนจำาหนา่ยรว่มกบัผ ู้ปว่ยและ

ครอบครัว

 5.  การให้ข้อมูล/ให้คำาปรึกษา

 6. ส่งต่อการดูแลต่อเนื่อง  และการจัด

เตรียมอุปกรณ์เพื่อการดูแลต่อเนื่อง
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การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 1. ผลลัพธ์ด้านการรักษาพยาบาล

ลำาดับ รายละเอียด 2552 2553 2554

1 ผู้ป่วย Stroke ER 261 424 393

2 ผู้ป่วย Stroke Fast Track 79 202 213

3 ผู้ป่วยที่ได้รับ rt-PA 26 79 56

4 Door to needle เฉลี่ย 87 นาที 54 นาที 54 นาที

5 ผู้ป่วยที่เสียชีวิต 2 2 0

 

 1. ผลลัพธ์ด้านการรักษาพยาบาล (ต่อ)

รายละเอียด 2551 2552 2553 2554

จำานวนผู้ป่วยที่มาที่ ER 132 261 424 347

จำานวนผู้ป่วยที่เข้าระบบ Stroke Fast Track 44 261 221 336

จำานวนผู้ป่วยที่เข้า ระบบ Stroke Fast Track

ที่ admit ใน stroke unit/AE3
4 155 202 291

จำานวนผู้ป่วย ischemic stroke ที่ได้รับยา rt-PA 4 26 79 81

ระยะเวลาเฉลีย่ของการใหย้าทนัภายใน 60 นาท ีเมือ่มา

ถึงโรงพยาบาล (Door to Needle)
87 73 54 53

วันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยที่ได้ยา rt-PA 11.5 6.6 4.6 5.5
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 2. จำานวนผู้ป่วยที่ได้รับยาrt-PAจำาแนกตามสิทธิการรักษา

 3. ผลลัพธ์ด้านการรักษาพยาบาล 2554

จำานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันทั้งหมด (ราย) 347

จำานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันระยะเฉียบพลันทั้งหมด 

(onset<3 hrs) (ราย)
336

จำานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันระยะเฉียบพลันที่ให้การ

รักษาด้วยยา rt-PA (ราย)
81

ระยะเวลาในการรักษาผู้ป่วยนับจากถึง ร.พ.จนกระทั่งเริ่มให้ยา rt-PA 

(เฉลี่ย) (door to needle time) (นาที)
53

อาการผู้ป่วยหลังให้ยา rt-PA หายเป็นปกติ

Improve

Not improve

Death

56

17

8

( ขอรับตัวกลับ 4 ราย )

ระยะเวลานอนโรงพยาบาล (ในผู้ป่วยที่ได้ rt-PA) 5.5   วัน
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 3. ผลลัพธ์ด้านการรักษาพยาบาล 2554 (ต่อ)

ร้อยละของการวางแผนการจำาหน่ายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 98 

รอ้ยละของการรบัรูข้อ้มลูกอ่นการจำาหนา่ยในผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมอง 100 

อัตราการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 0:1000 วันนอน

อัตราการเกิดการพลัดตก หกล้ม ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 0

 4. การบริการใน Stroke unit

ผู้ป่วยหลังได้รับการรักษาด้วยยะละลายลิ่มเลือด
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 5. การให้ข้อมูล คำาแนะนำา 

  5.1 ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือด

สมองและแผนการรักษา

  5.2  คำาแนะนำาเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงเพื่อ 

การป้องกันการกลับเป็นซำ้า

   5.3  คำาแนะนำาการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วย

ขณะอยู่รักษาและ เมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน

    5.4  การสอนแนะนำาการดูแลผู้ป่วย

สำาหรับญาติ

   5.5  คำ าแนะนำ าอื่นๆเกี่ ยวกับโรคที่

เกี่ยวข้องของผู้ป่วย

   5.6  การฟืน้ฟสูภาพโดยการออกกำาลงักาย

 6. การส่งเสริมสุขภาพ

  6.1 ให้ความรู้เรื่องโรค แนวทางการ

รักษา การฟื้นฟูสุขภาพ

  6.2 การให้คำาแนะนำาการป้องกันความ

เสี่ยงต่อการเกิด 

  6.3 การป้องกันการกลับเป็นซำ้า

 7. ผู้ป่วยที่รอจำาหน่ายทุกรายจะต้องมีการ

ป้องกันการกลับเป็นซำ้า 

  7.1 ใหก้ารรกัษาปจัจยัเสีย่ง และควบคมุ

ปัจจัยเสี่ยง

  7.2 พิจารณาให้ยาต้านเกล็ดเลือด หรือ 

ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด

  7.3 ให้ความรู้ในการป้องกันการกลับ

เป็นซำ้า

  7.4 ให้คำาแนะนำา ในการปฏิบัติตัวเมื่อ

เกิดอาการผิดปกติ  เช่น  อ่อนแรงมากขึ้น  ควรรีบ

มาโรงพยาบาล

  7.5 ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือด

สมอง 
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 8. การออกกำาลังกายเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ 

 9. การป้องกันโรค 

  การประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคของผู้ป่วยขณะอยู่โรงพยาบาล เพื่อหาทางป้องกัน                             

มีการให้ข้อมูลคำาแนะนำาและการส่งเสริมภาวะสุขภาพและมีการติดตามเพื่อการป้องกัน

 10.  การให้ข้อมูลคำาแนะนำา 
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Abstract
Objectives: To study the associations 

between the reason behind TDM order 

and measured drug level, interpretation of 

drug level, pharmacists’ recommendation, 

and physicians’ response to pharmacists’ 

recommendation. 

Methodology:This is a prospective descrip-

tive study in which data collection was 

done from January 1 to December 31, 2010, 

the period when pharmacists took part in 

assessing the appropriateness in measure-

ment and interpretation of TDM in order to 

provide suggestions for physicians. 

Results of study: The 112 patients under 

study had an average age of 38.21+15.36 

years. 254 samples were collected for 

therapeutic drug monitoring. Phenytoin 

was submitted mostly for drug monitor-

ing at 46.46%. 44.49% of submissions for 

drug level monitoring were made owing 

to a suspected sub-therapeutic level. As-

sociations were found between reasons 

behind sending samples for drug level 

monitoring and the measured drug levels, 

i.e., 66.67% of drug levels found was so low 

that they were undetectable in sample for 

patients’ compliance investigation and 

38.94% of the drug levels were found to 

be sub-therapeutic as for the case where 

Therapeutic Drug Monitoring, Epilepsy 

Clinic, Srinagarind Hospital

Lertsinudom S
1
, Chaiyakum A

1
, Tuntapakul S

1
, Tiamkao S

2
, Integrated Epilepsy Research Group

3

1
 Department of clinical pharmacy, Faculty of Pharmaceutical Science, Khon Kaen University.

2
 Department of Medicine, Faculty of Medicine, Khon Kaen University.

3
Integrated Epilepsy Research Group, Khon Kaen University.

Poster 20



309

Vol.7 No.3

submission of samples was done because of 

suspected sub-therapeutic level, 40% of the 

cases were found to be in toxicity range in 

the cases with suspected over-therapeutic 

levels and monitoring levels, 58.25% were 

found to be within the therapeutic range.  

Pharmacists used the interpreted results in 

patients’ care by recommending physicians 

to monitor therapeutic drug closely, to ad-

just the dosage of drugs, and to recommend 

checking patients’ compliance in their use 

of drugs at 56.5, 38.9, and 4.3%, respectively. 

Physicians’ responses were found to be ab-

solute follow, partial follow and not follow at 

77.95,11.03, and 7.48%, respectively.  

Conclusion: Associations were found 

between reasons behind TDM order and 

measured drug level. Therapeutic drug 

monitoring services at the Epilepsy Clinic 

was useful in supporting clinical informa-

tion queries. Pharmacists could make use 

of interpreted drug level information by 

recommending physicians to monitor drug 

levels and adjust individual dosage regimen 

accordingly. It should be noted that physi-

cians accepted pharmacists’ recommenda-

tion, denoting multi-disciplinary care team 

that would lead to greater efficiency.  

Key words: Epilepsy, Antiepileptic drugs, 

Therapeutic drug monitoring
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Abstract 
 Phenytoin is an antiepileptic drug that 

used worldwide. Phenytoin suspension is 

dosage form that useful in critical patients 

that need nasogastric tube (NG) feeding in 

order to increase absorption from GI tract. 

Phenytoin suspension is not available in 

Thailand. Therefore, Pharmaceutical unit of 

Srinagarind hospital, Khon Kaen University, 

Thailand have been developed two form of 

suspension: phenytoin tablets crush and 

mix with suspension vehicle (TS) and phe-

nytoin standard power mix with suspension 

vehicle (PS). We investigated bioavailabil-

ity of phenytoin suspension of these two 

dosage forms in Thai healthy volunteers. 

Eighteen volunteers were recruited in this 

study. The subjects received 300 mg of 

either the TS or PS on the 1st day of study 

after midnight fasting. The blood samples 

were collected at 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 

28 and 72 hr after phenytoin suspension 

was administered. On the 15th study, the 

subjects received 300 mg of TS or PS and 

followed blood sample collection as the 

1st day of study. Plasma was separated 

at -80oC until assay. The plasma concen-

tration of phenytoin was determined by 

The Bioavailability Study of Two Phenytoin  

Suspension in Thai Healthy Volunteers

Kutcharin Phunikhom
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1,6
, Somsak Tiamkao

2,6
,  

Aporanee Chaiyakam
4,6

,  Detpol Prechakul
5
,  Chedsada Nopwinyuwong

3
, 

Sirimas Kanchanawat
1
,  Wichittra Tassaneeyakul

1
 Siriporn Tiamkao

1,6

1
Department of Pharmacology, 

2
Department of Medicine, 

3
Pharmaceutical unit Srinagarind Hospital, Faculty of 

Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002

4
Department of Clinical Pharmacy, 

5
Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmaceutical Science, 

Khon Kaen University, Khon  Kaen 40002

6
Integrated Epilepsy Research Group, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002

Poster 21



311

Vol.7 No.3

HPLC. Pharmacokinetic parameters were 

calculated from plasma-concentration time 

profiles. The bioequivalence between the 

two formulations was assessed from the 

peak plasma concentration (Cmax) and 

area under the concentration-time curve 

(AUC0-12) ratios. All of the evaluated phar-

macokinetic parameters between TS and 

PS were comparable. The 90% confident in-

terval for the ratio of means for the LnCmax 

(0.87132-0.99394) and LnAUC0-12 (0.90894-

1.0564) were within the guideline range of 

bioequivalence (0.80-1.25). Therefore, it can 

be concluded that phenytoin suspension of 

these two dosage forms were bioequivalent 

in healthy Thai volunteers under fasting 

condition.

Keyword: phenytoin suspension, bioavail-

ability, Thai healthy volunteers, AUC, Cmax
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Abstract
Background: Lack of  information exists 

regarding the facilities of epilepsy services 

in I-San 

Objective: The purpose of this study was 

aimed to investigating the facilities of epi-

lepsy services in I-San, Thailand 

Methods: The data was collected by sent 

out questionnaires to 67 public hospitals 

all over the 4 provinces in I-San under the 

National Health Security Office Region 

7 (NHSO Region 7), Khon Kaen, Kalasin, 

Mahasarakham, and Roi-et. 55 hospitals 

returned the questionnaires (82.08%). The 

data was analyzed in percentages.

Results: The results show that lack of epi-

leptologists, most of physician that provid-

ing care for people with epilepsy (PWE) are 

general practitioners (GP) and neurologists 

account for 5.0% only in Center Hospitals. 

Standard antiepileptic drugs (AEDs) such 

as Phenobarbital, Phenytoin, Carbamaze-

pine, and Valproic acid was available in 

Center and Provincial Hospitals and new 

AEDs include Topiramate, Gabapentin, 

Lamotrigine and  Pregabalin was avail-

able in Center Hospitals but not available 

in Provincial and Community Hospitals, 

especially intravenous AEDs used for sta-

tus epilepticus patients include Phenytoin 

(13.7%), Gardinal sodium (7.8%) and Sodium 

valproate (2.05%).  Only 1.8% of therapeutic 

Facility of Epilepsy Service in I-San, Thailand
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drug monitoring can be done. There are 

altogether only 1 EEGs, 4 CT Scan, and 

none have MRI.

Conclusion: In I-San, Thailand, The avail-

able resources for epilepsy care are limited. 

Lack of epileptologists and neurologists to 

provide care for PWE. Lack of diagnostic 

facilities, inadequate supply of  AEDs and 

therapeutic drug monitoring. Therefore, it‘s 

necessary to develop model of epilepsy care 

that is appropriate with limited resources.

Key words: Epilepsy service, I-San, Facility, 

Limited resources
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Abstract
 Background: The disability of stroke 

survivors can affect the wellbeing of the 

caregivers. Perception of burden varies 

based on socioeconomical and cultural 

backgrounds. Little is known about the 

burden of Thai caregivers for older stroke 

survivors.  

 Objectives: To identify the burdens 

among caregivers of older stroke survivors, 

characteristics of caregivers and severity of 

caregiver burden.

 Method: Caregivers of older stroke 

survivors were randomly interviewed 

(March-June 2012). Information on baseline 

characteristics and caregiver burden using 

Zarit Burden Inventory (ZBI) was collected. 

Descriptive statistics and multiple linear 

regressions were used to analyze outcomes.

 Results:  One hundred and one 

participants were assessed. The mean ZBI 

was 21.6+14.5 [95%CI 18.7-24.8]. More than 

half of caregivers reported no burden (54.5%) 

and the main impact variable on ZBI was 

guilt. High burdens were associated with 

low self-reported income, high numbers of 

basic activities of daily living needed and 

coexisting musculoskeletal conditions. 

 Conclusions : Caregiver burden 

of Thai stroke patients was low. This 

small number might be the result of the 

sociocultural view. The level was highest, 

however, among caregivers of patients 

with coexisting musculoskeletal conditions. 

Assessment and intervention to alleviate 

caregivers’ burden should be incorporated 

in the treatment plans.

Caregivers Burden of Older Adults with 

Stroke:  A Cross-Sectional Study 
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หลักการและเหตุผล : โรคหลอดเลือดสมองเป็น

โรคเรื้อรังที่ต้องใช้เวลานานในการรักษา เมื่อเป็น

แล้วอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจนถึงพิการได้ หรือ

เมือ่เปน็โรคแลว้มโีอกาสนอ้ยทีจ่ะกลบัมาเปน็ปกต ิ

สถานการณข์องโรคนีม้แีนวโนม้รนุแรง และมอีตัรา

ป่วยตายสูงขึ้นทุกปี จากการศึกษาหากผู้ป่วยมา

รับการรักษาได้ทันเวลาภายใน 270 นาที หลังจาก

มีอาการเตือนผู้ป่วยสามารถกลับคืนสู่สภาพปกติ

ได ้ดงันัน้ความรูข้องประชาชนเรือ่งโรคหลอดเลอืด

สมอง เกีย่วกบัสาเหตขุองการเกดิโรค อาการเตอืน 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำาให้เกิดโรค รวมทั้งช่องทางด่วนที่

สามารถนำาผู้ป่วยไปรักษาได้ทันเวลานั้น มีความ

สำาคัญต่อผู้ป่วย ญาติ และสังคมเศรษฐกิจของ

ชาติเป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์ :  เพื่อศึกษาความรู้โรคหลอดเลือด

สมอง ของประชาชนในเขตชนบท

วัสดุและวิธีการ :  วิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัด

ขวาง

 1. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่อาศัยในเขต

ตำาบลนางิ้ว อำาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 2. เครื่องมือที่ ใช้ ในการศึกษา :  แบบ

สัมภาษณ์ประกอบด้วย 2 ส่วน สร้างขึ้นโดยได้

Knowledge and Practice Regarding to Stroke 

in Rural Area
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ผา่นการพจิารณาตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ดา้น

เนื้อหาและระเบียบวิธีวิจัย ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วน

บุคคล และส่วนที่ 2 การวัดความรู้ และการปฏิบัติ

เกีย่วกบัโรคหลอดเลอืดสมอง  ศกึษาระหวา่งเดอืน

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2553 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล คำานวณขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง จำานวน 576 คน แบ่งตามสัดส่วนทั้งหมด 

7 หมู่บ้านที่สมัครใจเข้าร่วมให้ข้อมูล และใช้วิธีสุ่ม

ตัวอย่างอย่างง่ายแบบจับสลาก การเก็บรวบรวม

ขอ้มลูใชว้ธิกีารสมัภาษณโ์ดยตรงโดยทมีวจิยั และ

ทำาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสรุป

ตีความวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการวิจัย:  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมดที่

สามารถสมัภาษณไ์ดจ้ำานวน 579 คน กลุม่ตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 79.1 อายุโดยรวม

เฉลี่ย 48.7 ปี อายุน้อยที่สุด 18 ปี อายุมากที่สุด 

99 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 91.9, 95.0, 

92.4 ไมเ่คยเปน็โรคหลอดเลอืดสมอง ไมม่ปีระวตัิ

คนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และ

ไม่มีประวัติการมีคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ 

ตามลำาดับ 

 สำาหรับความรู้โรคหลอดเลือดสมองของ

ประชาชนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดอยู่ในระดับดี โดย

เฉพาะความรู้เกี่ยวกับสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงของ

โรคหลอดเลอืดสมอง รอ้ยละ 91.1, 89.8 และ 89.0 

มีความรู้อันตรายจากการได้รับควันบุหรี่ ความรู้

เกี่ยวกับอาการเตือนหากมีอาการแขนขาอ่อนแรง

ด้านใดด้านหนึ่ง และมีความรู้เกี่ยวกับการดื่มสุรา

เปน็ประจำามโีอกาสเสีย่งตอ่การเปน็โรคหลอดเลอืด

สมอง ตามลำาดับ ยิ่งไปกว่านั้น ร้อยละ 82.2 และ 

83.1 ยังมีความรู้เกี่ยวกับความดันโลหิตสูง โรค

หัวใจหรือมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นปัจจัย

เสี่ยงที่สำาคัญต่อการเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือด

สมองตามลำาดับ แต่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตน

ของโรคหลอดเลือดสมองยังต้องได้รับการพัฒนา

ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติตนที่ถูก

ต้องและเหมาะสม ทั้งในด้านการเกิดโรค และการ

ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในครอบครัวและ

ชุมชน 

สรปุและขอ้เสนอแนะ: จากการวจิยัฉบบันีส้ามารถ

นำาไปสู่การศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ความรู้  

และการปฏิบัติต่อโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่

อื่นๆได้ ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำางานของ

บุคลากรที่ดูแลสุขภาพประชาชนเกี่ยวกับโรค

หลอดเลอืดสมอง นอกจากนัน้ยงัเปน็ประโยชนต์อ่

การจดักจิกรรมเพือ่การใหค้วามรูแ้กป่ระชาชนทกุ

รูปแบบอีกด้วย

คำาสำาคญั: โรคหลอดเลอืดสมอง ความรู ้การปฏบิตัิ

ต่อโรคหลอดเลือดสมอง 



317

Vol.7 No.3

ความเป็นมาและความสำาคัญ
 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมักจะมีอาการ

อัมพาตครึ่งซีก คือ อาการอัมพาตของแขนและ

ขาซีกเดียวกัน อาจเป็นด้านซ้าย หรือด้านขวาขึ้น

อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดในสมอง

ซีกตรงกันข้ามกับ แขน ขา ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองจะมีปัญหาทางกาย เช่น กล้ามเนื้ออ่อน

แรง ไม่สามารถเดิน หรือ ช่วยเหลือตนเองได้ มี

การสำาลัก กลืนลำาบาก พูดลำาบาก กลั้นปัสสาวะ

ไม่ได้ ท้องผูก เป็นต้น รวมทั้งมีปัญหาด้านจิตใจ 

เช่น ความรู้สึก วิตกกังวล โศกเศร้า น้อยใจ ซึม

เศร้า โกรธ หงุดหงิด สูญเสีย อัตมโนทัศน์ และ 

ภาพลักษณ์ ขาดความมั่นใจในตนเอง การปฏิบัติ

กิจวัตรประจำาวันต้องพึ่งพาคนอื่น ทำาให้ทั้งผู้

ป่วย และ ญาติผู้ดูแล เกิดภาวะเครียด ทุกคนใน

ครอบครัวต้องมีการปรับตัว ปรับบทบาทของตน 

ปจัจบุนัมผีูป้ว่ยกลุม่นีก้ลบัมาตดิตามผลการรกัษา

ทีห่อ้งตรวจเวชศาสตรฟ์ืน้ฟ ูทัง้ผูป้ว่ยเกา่ และ ใหม ่

ประมาณ 100 คนต่อปี ซึ่งการประเมินผลลัพธ์

การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมอง มักจะประเมินจากความสามารถในการทำา

หนา้ทีข่องรา่งกาย โดยวดัจากความสามารถในการ

ดูแลตนเอง (ADL) และการจัดการตนเองในการ

ดำารงชีวิตในสังคม (IADL) ในปัจจุบันหลังจากผู้

ป่วยจำาหน่ายจากโรงพยาบาลแล้ว ยังไม่มีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ผลการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยกลุ่ม

นี้ อย่างเป็นระบบ และ ครอบคลุม เกี่ยวกับความ

สามารถในการทำากิจวัตรประจำาวัน (ADL) และ

ความสามารถในการจัดการตนเองในการดำาเนิน

ชวีติในสังคม (IADL) การศกึษาครั้งนีเ้ป็นการเกบ็

รวบรวมขอ้มลูของผูป้ว่ย ซึง่จะชว่ยใหท้ราบถงึผล

การฟื้นฟูสภาพ หรือ สภาพปัจจุบันของผู้ป่วยโรค

โครงการศึกษาผลการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง ที่มาติดตามผลการรักษา

ที่ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศรีนครินทร์
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Poster 25



318

Vol.7 No.3

หลอดเลือดสมอง และข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูล

พื้นฐานสำาหรับการวิจัยเจาะลึกเฉพาะประเด็น 

และ เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนปฏิบัติงานเพื่อ

พัฒนาการดูแลผู้ป่วยต่อไป 

วัตถุประสงค์
 เพือ่ศกึษาผลการฟืน้ฟสูภาพ เกีย่วกบัความ

สามารถในการทำากิจวัตรประจำาวัน (ADLs) และ

ความสามารถในการจัดการตนเองในการดำาเนิน

ชีวิตในสังคม (IADLs) ของผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง ที่มาติดตามผลการรักษาที่ห้องตรวจ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศรีนครินทร์

 

วิธีการศึกษา
 เก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองที่ เข้ารับการตรวจรักษาเพื่อฟื้นฟู

สภาพ ที่ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2552-2553 และกลับมาติดตามผลการรักษาในปี 

พ.ศ. 2554 จำานวน 54 ราย โดยการเก็บรวบรวม

ข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยจากเวชระเบียน และ

ใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้ป่วย และผู้ดูแล ซึ่ง

ประกอบด้วยเนื้อหา 6 ด้าน คือ 1) ข้อมูลทั่วไป

ของผูป้ว่ย 2) การฟืน้ฟสูมรรถภาพทีบ่า้น 3) ความ

รุนแรงของโรค (NIHs) 4) ความสามารถในการทำา

กิจวัตรประจำาวัน (ADLs บาเธลฉบับภาษาไทย)  

5) ความสามารถในการจดัการตนเองในการดำาเนนิ

ชีวิตในสังคม (IADL) และ 6) ภาวะสุขภาพจิตของ

ผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

ผลการศึกษา
 ผลจากการติดตามการฟื้นฟูสภาพของผู้

ป่วยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำานวน 54 

ราย ที่มาติดตามผลการรักษาในปี พ.ศ. 2554 ที่

หอ้งตรวจเวชศาสตรฟ์ืน้ฟ ูโรงพยาบาลศรนีครนิทร ์

 1) ลกัษณะสว่นบคุคลและขอ้มลูทัว่ไปของ

ผู้ป่วยฯ

 ร้อยละ 74.07 ของผู้ป่วยฯกลุ่มนี้ อาศัยอยู่

ในจงัหวดัขอนแกน่ เปน็เพศชาย อายโุดยเฉลีย่ 60 

ป ีไมต่ำา่กวา่รอ้ยละ 83.33 ของผูป้ว่ยฯกลุม่นี ้อาศยั

อยูก่บัคูส่มรสและบตุร โดยมคีูส่มรสและบตุรเปน็

ผู้ดูแลเลี้ยงดูผู้ป่วย

 ปัจจุบันร้อยละ 74.08 ของผู้ป่วยฯกลุ่มนี้ 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ ซึ่งร้อยละ 35.19 ในจำานวนนี้ 

เป็นข้าราชการบำานาญ/บำาเหน็จร้อยละ 70.37 ของ

ผู้ป่วยฯกลุ่มนี้ จ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิ

ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ และรอ้ยละ 25.93 จา่ยโดย

ใช้สิทธิบัตรสุขภาพอื่นๆ เช่น บัตรประกันสุขภาพ 

บริษัทประกันภัย เป็นต้น

 2) ลักษณะทางคลินิกและประวัติการเจ็บ

ป่วยของผู้ป่วยฯ

 ร้อยละ 72.22 ของผู้ป่วยฯกลุ่มนี้ มีสาเหตุ

จากหลอดเลือดสมองตีบ และร้อยละ 27.78 จาก

สาเหตุหลอดเลือดสมองแตกร้อยละ 98.15 มี

อาการอมัพาตหรอืชาครึง่ซกี ทัง้ดา้นซา้ย หรอื ดา้น

ขวา เป็นเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกัน

 โรคอืน่ๆทีพ่บรว่มกบัการปว่ยเปน็โรคหลอด

เลือดสมอง และพบมากสองลำาดับแรก คือ โรค

ความดนัโลหติสงู รอ้ยละ 61.11 และโรคเบาหวาน 
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ร้อยละ 35.19 ส่วนภาวะแทรกซ้อนที่พบมากสอง

ลำาดับแรก คือ ข้อติดแข็ง ร้อยละ 18.52 และติด

เชื้อทางเดินปัสสาวะร้อยละ 12.96

 ร้อยละ 75.93 ของผู้ป่วยฯ กลุ่มนี้ เคยนอน

พกัรกัษาตวัทีต่กึเวชศาสตรฟ์ืน้ฟ ูผูป้ว่ยทีเ่หลอืเปน็

ผู้ป่วยที่จำาหน่ายจากแผนกอื่นแล้วมาติดตามผล

การรกัษาทีห่อ้งตรวจเวชศาสตรฟ์ืน้ฟ ูหรอืจำาหนา่ย

จากโรงพยาบาลอื่นและส่งตัวมาเพื่อฟื้นฟูสภาพที่

ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 ไม่ตำ่ากว่า ร้อยละ 70.37 ของผู้ป่วยฯกลุ่ม

นี้ ได้รับการฝึกกายภาพบำาบัดและกิจกรรมบำาบัด

อย่างต่อเนื่องที่ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยผู้

ป่วยร้อยละ 38.89 ได้รับการฝึกกายภาพบำาบัด

อย่างต่อเนื่อง 1-3 courses และ ร้อยละ 33.34 

ได้รับการฝึกกายภาพบำาบัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 

4 courses ขึ้นไป สำาหรับการฝึกกิจกรรมบำาบัด

อย่างต่อเนื่อง พบว่า ผู้ป่วย ร้อยละ 37.04  ได้รับ

การฝึกฯ 1-3 Courses และร้อยละ 33.33 ได้รับ

การฝึกฯ ตั้งแต่ 4 courses ขึ้นไป

 3) การปฏิบัติตนของผู้ป่วยฯที่บ้าน เพื่อ

การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้ป่วยฯ

 วิธีการดูแลตนเองสองลำาดับแรก ที่ผู้ป่วยฯ

นิยมใช้เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย คือ การ

บริหารข้อต่อด้วยตนเองร้อยละ 81.48 และการ

เดินร้อยละ 75.93 นอกจากนี้ ยังคงมีการฝึกช่วย

เหลือตนเองด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การสวม

เสื้อผ้า การรับประทานอาหาร เป็นต้น

 ร้อยละ 75.93 ของผู้ป่วยฯกลุ่มนี้ ประสบ

ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลและฟื้ นฟู

สมรรถภาพร่างกาย ประกอบด้วย ปัญหาฯจาก

สาเหตุภายในตัวผู้ป่วยฯ คือ ผู้ป่วยฯอ่อนแรงและ

เหนื่อย/ปวดเมื่อยง่าย มีอาการเกร็งร้อยละ 29.63 

และรู้สึกท้อแท้ ร้อยละ 16.67 และเป็นปัญหาฯ

จากสาเหตุภายนอกผู้ป่วยฯ คือ ญาติผู้ดูแลไม่

พร้อมร้อยละ 14.81 และข้อจำากัดจากสถานที่หรือ 

อุปกรณ์ฯ ร้อยละ 7.41

 ร้อยละ 61.11 ของผู้ป่วยฯกลุ่มนี้ ต้องการ

ความช่วยเหลือ เพื่อการปฏิบัติ ดูแล และฟื้นฟู

สมรรถภาพฯ ที่บ้าน โดยเฉพาะความต้องการ

เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกายภาพบำาบัดและกิจกรรม

บำาบัด คือ ต้องการคำาแนะนำาอย่างใกล้ชิด ร้อยละ 

22.22 ตอ้งการเจา้หนา้ทีม่าชว่ยเหลอืขณะปฏบิตัฯิ  

ร้อยละ 20.37 และต้องการอุปกรณ์ฯสำาหรับการ

ปฏิบัติฯร้อยละ 7.41

 ร้อยละ 79.63 ของผู้ป่วยฯกลุ่มนี้ ใช้บริการ 

”การดูแลรักษาทางเลือก„ ซึ่งร้อยละ 53.27 ใช้

บริการนวดแผนไทย

 4) ความรุนแรงของโรคที่พบในผู้ป่วยฯ 

(NIHSs)

 รอ้ยละ 57.41 ของผูป้ว่ยฯกลุม่นี ้มคีวามรนุ

แรงฯ ระดบั moderate stroke และรอ้ยละ 33.33 

อยู่ที่ระดับ mild stroke

 5) ความสามารถในการทำากิจวัตรประจำา

วันของผู้ป่วยฯ (ADLs)

 ร้อยละ 43.75 ของผู้ป่วยฯกลุ่มนี้ สามารถ

ประกอบกิจวัตรประจำาวันได้ด้วยตนเองทั้งหมด

ร้อยละ 20.83 สามารถประกอบกิจวัตรประจำาวัน

ได้มาก และร้อยละ 18.75 สามารถปฏิบัติกิจวัตร
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ประจำาวันได้ปานกลาง

 6) ความสามารถในการจัดการตนเองใน

การดำาเนินชีวิตในสังคมของผู้ป่วยฯ (IADLs)

 ร้อยละ 31.48 ของผู้ป่วยฯ กลุ่มนี้ สามารถ

ประกอบกิจวัตรพื้นฐานเพื่อการดำารงชีวิตอย่าง

อิสระในสังคมได้ด้วยตนเอง ในระดับที่ไม่เป็น

ภาระพึ่งพา ส่วนผู้ป่วยฯที่มีความสามารถใน

ระดบัพึง่พาปานกลาง พึง่พารนุแรง และพึง่พาโดย

สมบูรณ์ มีจำานวนใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 22.22 

- 24.07

 7) สุขภาพจิตของผู้ป่วย (TMHI)

 ร้อยละ 51.85 ของผู้ป่วยฯกลุ่มนี้ มีสุขภาพ

จิตอยู่ที่ระดับตำ่ากว่าคนทั่วไป และ ร้อยละ 29.63 

อยู่ที่ระดับคนทั่วไป

 8) ความสัมพันธ์ระหว่าง ADLs score, 

IADLs score, NIHSS score และ TMHI score 

ที่พบในผู้ป่วยฯ

 เมื่อจัดแบ่งกลุ่มผู้ป่วยฯตาม ADLs score 

และใช้คะแนนเฉลี่ยภายในกลุ่มเป็นตัวแทนของ

กลุ่ม พบว่า คะแนนเฉลี่ยของ ADLs score, 

IADLs score, NIHSS score และ TMHI score มี

แนวโนม้ไปในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธ์

กัน โดย ADLs score มีความสัมพันธ์กับ IADLs 

score มาก (r
s
 = -0.7643) และมีความสัมพันธ์กับ 

NIHSS score ปานกลาง (r
s
 = -0.6417) แตม่คีวาม

สัมพันธ์กับ TMHI score น้อย (r
s
 = 0.4436)

สรุปผล และข้อเสนอแนะ
 จากผลการศึกษาที่พบว่า ADLs score, 

IADLs score, NIHSS score และ TMHI score 

มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น จึงสนับสนุนความเป็น

ไปได้ที่จะใช้ ADLs score หรือ IADLs score 

เป็นเกณฑ์กลางสำาหรับสื่อถึงสภาวะของผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองเมื่อกลับไปอยู่บ้าน ซึ่งเป็น

ประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ป่วย ใน

ขั้นตอนของการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน 

รวมถึงการส่งต่อและติดตามผลการรกัษาในเครอื

ข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อย่างไร

ก็ตาม ควรมีการศึกษาเชิงลึกในประเด็นนี้ต่อไป 

เพือ่ใหท้ราบถงึขอ้จำากดัและขอบเขตการใช ้ADLs 

score หรือ IADLs score เป็นเกณฑ์กลาง ตาม

แนวคิดข้างต้น

 จากผลการศกึษาทีพ่บวา่ มผีูป้ว่ยโรคหลอด

เลือดสมองจำานวนมากที่มีโรคความดันโลหิตสูง

ร่วมด้วย ดังนั้น ในโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อ

ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง จึงควรเน้นการดูแล

สุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

ด้วย

คำาสำาคัญ
 การฟื้นฟูสภาพ  โรคหลอดเลือดสมอง


