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ในการใหยาละลายล่ิมเลอืดทางหลอดเลือดดําในผูปวยสมองขาดเลือดเฉียบพลัน นอกจากน้ียงัมคีาํถาม
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zone เก่ียวกับ ความรูทางดานจิตวิทยา ใน web page psychologytoday และที่ขาดไมไดคือ Image 

quiz ที่นาสนใจ
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นําเสนอและตีพิมพผลงานลงในวารสาร หากมีขอคิดเห็น คําติชมหรือขอเสนอแนะใดๆ กรุณาสงมาไดที่
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