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สวัสดีค่ะ เพื่อนสมาชิกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยทุกท่าน

 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนปัจจุบัน สมาคมมีข่าวที่ต้องการสื่อสารให้ท่าน 

สมาชิกได้รับทราบ คือ ทางสมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้าน 

ต่อยอด อนุสาขาโรคหลอดเลือดสมอง และการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่น 

เสียงความถี่สูง จำนวน 4 ท่าน ที่ผ่านการสอบประกาศนียบัตรอนุสาขาดังกล่าว 

ประกอบดว้ย นพ.อดุม  สทุธพินไพศาล และพญ.ชมุพติา  สทุธาภาศ คณะแพทยศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญ.ปณิตตา กรียินดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล 

รามาธิบดี และพญ.จิราพร สุจจานันท์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่จะดูแลผู้ป่วย 

เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน และเสริมสร้าง รวมทั้งถ่ายถอดวิชาการในด้านนี้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป 

 ข่าวที่น่ายินดีอีกประการหนึ่ง และถือว่านับผลงานของสมาคมที่รับผิดชอบต่อการบริการด้านโรคหลอด 

เลือดสมองต่อสังคมส่วนรวม คือ การที่ทางสมาคมฯ ได้ประสานทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เรื่องขอความ 

อนุเคราะห์พิจารณาเพิ่มค่าเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับยาละลาย 

ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำที่ใช้สิทธิข้าราชการ พร้อมทั้งแนบข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงจากโรงพยาบาลต่างๆ ไปด้วย  

โดยสืบเนื่องจากการที่ค่ารักษาพยาบาลที่แต่ละโรงพยาบาลได้รับจากกรมบัญชีกลาง ในผู้ป่วยที่ใช้สิทธิรักษา 

พยาบาลของข้าราชการได้ ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายจริงในการรักษาขณะปัจจุบันมาก อีกทั้งยังไม่เพียงพอกับค่ายาละลาย 

ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ โดยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขณะผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 

 ต่อมา ทางกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือตอบกลับมายังสมาคมฯ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ว่า กรมบัญชี 

กลางขอขอบคณุสมาคมฯ ทีอ่นเุคราะหข์อ้มลู และจะนำขอ้มลูนี้ไปใชเ้ปน็ฐานในการคำนวณอตัราฐานและคา่นำ้หนกั 

สัมพัทธ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และเพื่อเป็นการลดภาระของสถานพยาบาลของทางราชการที่มีการใช้ยา 

ละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน กรมบัญชีกลางจะดำเนินการ 

กำหนดรายการยาและอัตราให้สถานพยาบาลสามารถขอเบิกยาเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลตามเกณฑ ์

กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) โดยเร็ว ทั้งนี้ จะเวียนแจ้งให้สถานพยาบาลของทางราชการทราบและถือปฏิบัติต่อไป

 ในการนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยในนามสมาคมโรค 

หลอดเลือดสมองไทย ต้องขอขอบคุณมายังโรงพยาบาลที่ร่วมให้ข้อมูลค่าใช้จ่ายจริง รวมทั้งกรรมการสมาคม 

ทุกท่านที่ร่วมระดมความคิดเห็น ที่นำไปสู่การได้รับการตอบสนองในทางที่ดีจากกรมบัญชีกลาง

 ท้ายที่สุดนี้ หากท่านสมาชิกต้องการเสนอความคิดเห็น หรือติดต่อโดยตรงกับทางสมาคม โปรดส่ง e-mail 

มาที่ thaistrokesociety@gmail.com

          

             

              นายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

สาส์นจากนายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
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บรรณาธิการแถลง

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ นพ.ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สูง ประสาทแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา 

สำหรับภาพปก ที่ออกแบบเฉพาะกิจสำหรับจุลสารของสมาคมฯ 

ขอแสดงความยินดีสำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคหลอดเลือดสมอง และการตรวจ 

หลอดเลือดสมอง ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 4 ท่าน

 เพื่อความก้าวหน้าด้านงานวิชาการของสมาคมฯ และสมาชิก กรรมการสมาคมฯ มีมติปรับเปลี่ยนจุลสาร 

(Bulletin) เป็นวารวาร (Journal) ทั้งนี้ต้องใช้เวลาดำเนินการ และจะรายงานความคืบหน้าต่อไป

เนื้อหาฉบับนี้ประกอบด้วยนิพนธ์ต้นฉบับ 3 เรื่อง เนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับ acute stroke thrombolytic, 

craniectomy in basal ganglia hemorrhage และ pre-hospital delay ได้แก่

 1 Thrombolytic treatment for acute ischemic strok : a 6 month - experience at Ratchaburi  

  Hospital

 2 Role of craniectomy in basal ganglia hemorrhage: indication and Outcome

 3 Factors associated with delayed arrival at hospital in acute stroke patients

 ขอแจ้งข่าวดีในช่วงเวลานี้สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาประสาทวิทยา 

หรือสาขาโรคหลอดเลือดสมอง สมัครสมาชิกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียด   

และใบสมัครกรุณาติดต่อที่เลขาสมาคมฯ 

         บรรณาธิการ

         นพ.เจษฎา อุดมมงคล

         นพ.สามารถ นิธินันทน์
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Congraturation

 ขอแสดงความยนิดกีบัผูส้อบผา่นประกาศนยีบตัรอนสุาขาโรคหลอดเลอืดสมอง และการตรวจ 

หลอดเลือดสมอง ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ทั้ง 4 ท่าน เมื่อ 22 มิถุนายน 2555

 นพ.อุดม สุทธิพนไพศาล, พญ.ชุมพิตา สุทธาภาศ, พญ.ปณิตตา กรียินดี, พญ.จิราพร สุจจานันท์

Dear
Typewritten Text

Dear
Typewritten Text
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Factors  Associated with Delayed Arrival

at Hospital in Acute Stroke Patients

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลัน

Warunee Hunghok RN. M.N.S.*, Teeranut Harnirattisai RN. PhD.**, Sombat Muengtaweepungsa, MD.***

* นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  

*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Abstract

   Objective

To explore the factors associated with delayed arrival at hospital in acute stroke patients using analytic 

and correlation designs.

   Methods

181 acute stroke patients who got admitted to Stroke Unit of three hospitals with active stroke fast 

track from October 2011 to February, 2012, were included in the study. The study was conducted 

at either emergency department or Stroke Unit. The study tools were demographic questionnaire, 

perceived warning assessment form and perceived severity assessment form. The National Institutes 

of Health Stroke Scale (NIHSS) were collected from medical records. Descriptive statistics, Chi-square 

and independent t-test were the major statistic methods in this study.

   Results

Majority of patients were male (63%). The mean age was 61.97 years (SD = 13.48), with the ages 

ranging from 18-96 years. Most of them had an underlying disease (85.60%) such as hypertension 

(67.4%) and diabetic mellitus (30.9%). Regarding the nature of onset and severity of their illness, most 

cases had a sudden onset (63.0%) and a mild level of severity (81.80%). The illness occurred at home 

(80.70%) during daytime between 8.00 am to 4.00 pm (39.8%). A private car was the most commonly 

used method for their transportation (56.9%). Correlation analysis revealed that the nature of onset and 

severity of the illness were associated with a delayed arrival at the hospital (p<0.05).

   Conclusions

Nature of onset and severity of the illness were associated with a delayed arrival at the hospital. Patients 

with older age, female, occurrence of stroke during night time and low level of perceived severity trend 

to have a delayed arrival at the hospital. Further study is suggested to confirm these findings. 

Key word: Acute stroke, stroke awareness, delayed arrival, perceived severity
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   Introduction

 โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือที่ชาวไทยเรียก “อัมพฤกษ์อัมพาต” เป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของการ 

สาธารณสุขไทย
1
 และของสาธารณสุขทั่วโลก

2-3
 เป็นโรคที่มีอัตราการตายและภาวะทุพพลภาพสูง ผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ 

ด้วยอาการผิดปกติทางระบบประสาทที่เฉียบพลัน ในปี ค.ศ. 2006 ร้อยละ 2.9 ของชาวอเมริกันที่อายุมากกว่า 20 ปี 

ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง เทียบเท่ากับ 6,400,000 รายทั่วประเทศ โดยในแต่ละปีในสหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยด้วยโรค 

หลอดเลือดสมองประมาณ 795,000 ราย
4
 ในประเทศไทยการรวบรวมข้อมูลทางระบาดวิทยายังมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก  

ทำใหข้อ้มลูที่ไดม้คีวามนา่เชื่อถอืนอ้ยกวา่ขอ้มลูทีม่าจากสหรฐัอเมรกิาหรอืจากทวปียโุรป ไดม้กีารประมาณการในป ีพ.ศ. 2542 

ว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 690 รายต่อ 100,000 ประชากร
5
 จากการศึกษา Thai Epidemiologic Stroke 

(TES) ในระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2549 พบว่า ความชุกของโรคหลอดเลือดสมองอยู่ที่ร้อยละ 1.88 หรือ 1,880 

รายต่อ 100,000 ในประชากรอายุ 45 ถึง 80 ปี
6
 อัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองโดยรวมในสหรัฐอเมริกาอยู่

ที่ 43.6 รายต่อ 100,000 ประชากร ในปี ค.ศ. 2006 เป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับสาม
4
 ส่วนในประเทศไทย 

ได้มีการสำรวจโดยใช้วิธีการสอบสวนสาเหตุการตายด้วยการสัมภาษณ์ (Verbal Autopsy) ในปี พ.ศ. 2548 พบว่าโรค 

หลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง
7
 นอกจากนี้โรคหลอดเลือดสมองยังเป็นสาเหตุสำคัญ 

ของภาวะทุพพลภาพในระยะยาว จากการสำรวจในสหรัฐอเมริกาพบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ยังมีภาวะทุพพลภาพหลงเหลือหลังจากรักษาไปแล้ว 6 เดือน
8

 ปัจจุบันมีการพัฒนาการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน โดยเฉพาะการให้ยาสลายลิ่มเลือดทาง 

หลอดเลอืดดำ เพื่อหวงัผลลดความพกิารจากโรคหลอดเลอืดสมองไดถ้งึรอ้ยละ 30
9
 แตเ่นื่องจากการใหย้าสลายลิม่เลอืดทาง 

หลอดเลอืดดำนัน้จำเปน็ตอ้งให้ ในผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองตบีและอดุตนัภายใน 4 ชัว่โมงครึง่หลงัเกดิอาการ ดงันัน้จงึตอ้ง 

มีการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันในระยะเฉียบพลัน (Stroke fast track) ที่มีแนวทางปฏิบัติ 

ชัดเจนและรวดเร็ว เพื่อเพิ่มปริมาณผู้ป่วยให้เข้าถึงและได้รับการรักษาด้วยยาสลายก้อนเลือดทางหลอดเลือดดำได้ทัน 

ภายใน 4 ชัว่โมงครึง่หลงัเกดิอาการ
10
 และผลการรกัษาดว้ยยาสลายก้อนเลือดทางหลอดเลอืดดำก็ไดร้บัการยนืยนัจากการ 

ศึกษาในประเทศไทยว่าได้ผลไม่แตกต่างจากผลที่พบในนานาชาติ
11-12

 ได้มีการแบ่งส่วนการปฏิบัติการ stroke fast track ตามลำดับการดำเนินงานเป็น 7 ส่วนย่อย คือ Detection, 

Dispatch, Delivery, Door, Data, Decision และ Drug หรือที่มีชื่อย่อสั้นๆ ตามอักษรตัวแรกของแต่ละขั้นตอนว่า 7 Ds 

โดย Detection, Dispatch และ Delivery เป็นขั้นตอนที่เกิดก่อนผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล ส่วน Delivery, Door, Data, 

Decision และ Drug เป็นขั้นตอนที่เกิดหลังผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลแล้ว
13

 Detection หมายถึง การที่ประชาชนทั่วไปสามารถบอกถึงอาการของโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ 

เริม่มอีาการ (early recognition) โดยตอ้งมกีารใหค้วามรูแ้กป่ระชาชนเกีย่วกบัวธิกีารสงัเกตอาการทีง่า่ยและมปีระสทิธภิาพ 

วิธีการที่มีใช้ ในปัจจุบันมีให้เลือกหลายระบบ แต่ระบบที่นิยมใช้มากที่สุด คือ Cincinnati Pre-hospital Stroke Screening 

ซึ่งระบบนี้มีการศึกษาที่ยืนยันได้ว่า มีความเหมาะสมในการนำมาใช้ร่วมกับ stroke fast track และการให้ยาสลายก้อน 

เลือดทางหลอดเลือดดำ
14
 อีกทั้งมีการศึกษาที่ยืนยันว่าสามารถสอนให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย

15-16
 ได้มีการดัดแปลง 

Cincinnati Pre-hospital Stroke Screening มาใช้ ให้ความรู้แก่ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ ในประเทศไทย 

พบว่าสามารถนำมาใช้กับ stroke fast track ได้เป็นอย่างดี เป็นที่น่าเสียดายที่ในประเทศไทยยังไม่มีการให้ความรู้แก ่

ประชาชนเกีย่วกบัอาการเริม่ตน้ของโรคหลอดเลอืดสมอง ทำใหผู้ป้ว่ยสว่นใหญถ่กูละเลยไมไ่ดร้บัการรกัษาอยา่งทนัทว่งท ีและ 

เสียโอกาสในการเข้าถึงยาสลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ
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การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารับการรักษาล่าช้าของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

ในระยะเฉียบพลัน ข้อมูลที่ได้สามารถนำมาเป็นแนวทางในการรณรงค์ให้ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด 

สมองในระยะเฉียบพลัน ให้มารับการรักษารวดเร็วเมื่อเกิดอาการเพื่อให้ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเกิดภาวะ           

แทรกซ้อนน้อยที่สุดอันจะเป็นประโยชน์ต่อการลดความพิการและอัตราการตายได้    

   วัตถุประสงค์การวิจัย

วัตถุประสงค์ทั่วไป

 เพื่อศึกษาปัจจัยความล่าช้าในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลัน 

วัตถุประสงค์เฉพาะ

 1. เพื่อศึกษาลักษณะของผู้ป่วยที่มารับการรักษาล่าช้าและไม่ล่าข้า

 2. เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการมารบัการรกัษาลา่ชา้ในโรงพยาบาลของผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองใน 

  ระยะเฉียบพลัน 

   รูปแบบงานวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research)

พื้นที่การดำเนินงานวิจัย

 การดำเนินงานวิจัยในโรงพยาบาล 3 แห่ง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบ 

ทางด่วนพิเศษ (Stroke fast track) ได้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  

และโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

กลุ่มตัวอย่าง

 Inclusion criteria

 1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลัน  

  เกิดจากการขาดเลือดหรืออุดตัน

 2. ญาติของผู้ป่วยหรือบุคคลที่ช่วยเหลือผู้ป่วยมีบทบาทในการนำผู้ป่วยมาโรงพยาบาล

 3. เป็นเพศชายและเพศหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

 4. สามารถตอบคำถามและสื่อสารได้

 5. บุคคลที่ช่วยเหลือสามารถตอบคำถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยได้ครบถ้วน

   การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ภายหลังการได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตรแ์ละแตล่ะโรงพยาบาลทีด่ำเนนิการวจิยัแลว้ รวมทัง้ไดร้บัความยนิยอมเขา้รว่มการวจิยัของผูป้ว่ยและผูช้ว่ยเหลอื 

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ห้องฉุกเฉินหรือหอผู้ป่วยอายุรกรรม เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย 
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แบง่เปน็แบบสอบถาม 4 ชดุ ไดแ้ก ่  1) แบบสอบถามลกัษณะขอ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง (ปจัจยัสว่นบคุคล ขอ้มลูเกีย่วกบั 

การมารับการรักษาในโรงพยาบาล)  2) แบบสอบถามการรับรู้อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองสำหรับผู้ป่วยและผู้ช่วย 

เหลือ  3) แบบประเมินการรับรู้ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองสำหรับผู้ป่วย และผู้ช่วยเหลือ  4) แบบประเมิน 

ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน (National Institute of Health Stroke Scale: NIHSS) ของแต่ละ

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมการศึกษา

   การวิเคราะห์ข้อมูล

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลทำโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSSX (Statistical package for the social science/for 

window) ดังนี้

 1. วิเคราะห์ลักษณะข้อมูลทั่วไป โดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     

 2. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลกับความล่าช้าในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วย 

  โรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลัน โดยใช้สถิติ Chi-square สถิติทีและสถิติ Logistic Regression 

   ผลการวิจัย 

 ลักษณะของผู้ป่วยที่มารับการรักษาล่าช้าและไม่ล่าช้า ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้

  1. ลกัษณะกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญเ่ปน็เพศชาย (รอ้ยละ 63) ในกลุม่ที่ไมล่า่ชา้พบวา่เปน็เพศชาย (รอ้ยละ 53.5) 

 ซึ่งมีจำนวนมากกว่าในกลุ่มที่ล่าช้า (ร้อยละ 46.5) ในกลุ่มที่ล่าช้าพบว่าเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58.2) ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 

ในกลุ่มที่ไม่ล่าช้า (ร้อยละ 41.8) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.70 โดยมีอายุเฉลี่ย 61.97 ปี 

(SD=13.48) และอยู่ในช่วงอายุจาก 18-96 ปี พบว่าในกลุ่มที่ล่าช้าและกลุ่มที่ไม่ล่าช้ามีกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า 60 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 56.2 และร้อยละ 53.3 ตามลำดับ

  2. กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญม่ปีระวตัโิรคประจำตวั (รอ้ยละ 85.6) มเีพยีงรอ้ยละ 14.40 ที่ไมม่ปีระวตัโิรคประจำตวั  

โรคประจำตัวที่พบบ่อยในกลุ่มตัวอย่าง คือ โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 67.4) รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน (ร้อยละ 30.9) 

โรคไขมนัในเลอืดสงู (รอ้ยละ 29.3) และโรคหวัใจเปน็ลำดบัสดุทา้ย (รอ้ยละ 26) กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญพ่บวา่ไมเ่คยมปีระวตั ิ

เปน็โรคหลอดเลอืดสมอง รอ้ยละ (73.5) มเีพยีงรอ้ยละ (26.5) ทีเ่คยมปีระวตัเิปน็โรคหลอดเลอืดสมอง ในกลุม่ทีล่า่ชา้พบวา่ 

ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (ร้อยละ 50.38) ซึ่งมีจำนวนมากกว่ากลุ่มที่ไม่ล่าช้า (ร้อยละ 49.62) ในกลุ่มที่ล่าช้า 

เคยมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิด Ischemic (ร้อยละ 54.33) ซึ่งมากกว่ากลุ่มที่ไม่ล่าช้า (ร้อยละ 45.67) ในกลุ่มที่ 

ไม่ล่าช้าส่วนใหญ่พบว่าเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิด Hemorrhage (ร้อยละ 66.67) มากกว่ากลุ่มที่ล่าช้า (ร้อยละ 

33.33)

  3. อาการเริ่มต้นและความรุนแรงของโรค พบว่าส่วนใหญ่มีอาการเริ่มต้นแบบทันทีทันใด (ร้อยละ 63)  

มีลักษณะอาการแบบค่อยเป็นค่อยไป/อาการเป็นๆ หายๆ (ร้อยละ 37) ในกลุ่มที่ไม่ล่าช้าพบอาการแบบทันทีทันใด 

มากที่สุด (ร้อยละ 57.01) รองลงมาพบว่าในกลุ่มที่ล่าช้าจะมีอาการแบบค่อยเป็นค่อยไป/เป็นๆ หายๆ (ร้อยละ 64.18) 

ความรุนแรงของโรคจาก NIHSS ลักษณะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81.8) มีความรุนแรงของโรคน้อย (คะแนน 1-7)  

รองลงมาเปน็ความรนุแรงของโรคปานกลาง (คะแนน 8-15) รอ้ยละ 14.9 และความรนุแรงของโรคมาก (คะแนนมากกวา่ 15)  

ร้อยละ 3.3 กลุ่มที่ล่าช้าส่วนใหญ่พบว่า มีความรุนแรงของโรคน้อย (คะแนน 1-7) ร้อยละ 53.38 ซึ่งพบมากกว่าในกลุ่ม 

ที่ไม่ล่าช้า (ร้อยละ 46.62)  
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  4. การรับรู้อาการเตือนและการรับรู้ความรุนแรงของผู้ป่วย พบว่าผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ 

อาการเตือนโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 6.12 (SD=1.13) ในกลุ่มที่ล่าช้าพบว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.12 (SD=1.15) ใกล้เคียงกับกลุ่มที่

ไม่ล่าช้าเท่ากับ 6.11 (SD=1.11) การรับรู้ความรุนแรงของโรคของผู้ป่วยลักษณะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63.5) 

มีการรับรู้ความรุนแรงของโรคมาก (คะแนนมากกว่า 50) มีเพียง (ร้อยละ 36.5) ที่มีการรับรู้ความรุนแรงของโรคน้อย 

(คะแนน 0-50) กลุม่ทีล่า่ชา้มกีารรบัรูค้วามรนุแรงของโรคมาก (คะแนนมากกวา่ 50) (รอ้ยละ 53.04) มากกวา่กลุม่ที่ไมล่า่ชา้ 

(ร้อยละ 46.97)  

  5. ผู้ช่วยเหลือ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคคลช่วยเหลือเป็นคนในครอบครัว (ร้อยละ 85.6) เป็นเพศหญิง 

(รอ้ยละ 68) เปน็เพศชาย (รอ้ยละ 33) ในกลุม่ทีล่า่ชา้พบวา่ผูช้ว่ยเหลอืเปน็เพศหญงิ (รอ้ยละ 53.66) ซึง่มากกวา่กลุม่ที่ไมล่า่ชา้ 

(รอ้ยละ 46.34) ชว่งอายขุองผูช้ว่ยเหลอื มอีายรุะหวา่ง 41-60 ป ีคดิเปน็ (รอ้ยละ 47.5) มอีายรุะหวา่ง 20-40 ป ีคดิเปน็รอ้ยละ 

44.2 ผู้ช่วยเหลือมีความสัมพันธ์แบบสามี ภรรยา (ร้อยละ 39.2) แบบลูกหลาน (ร้อยละ 37.6) เป็นบุคคลอื่น (ร้อยละ 12.7) 

เป็นพี่น้อง (ร้อยละ 6.6) และเป็นพ่อแม่ (ร้อยละ 3.9)

  6. การรับรู้อาการเตือนและความรุนแรงของผู้ช่วยเหลือ ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ช่วยเหลือมีการ 

รับรู้อาการเตือนโดยมีค่าเฉลี่ย 6.39 (SD=0.98) ในกลุ่มที่ล่าช้าพบว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.45 (SD=0.91) กลุ่มที่ไม่ล่าช้ามี 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.33 (SD=1.04) การรับรู้ความรุนแรงของโรคของผู้ช่วยเหลือ ลักษณะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 71.8 

มกีารรบัรูค้วามรนุแรงของโรคมาก (คะแนนมากกวา่ 50) การรบัรูค้วามรนุแรงของโรคนอ้ย (คะแนน 0-50) พบมเีพยีงรอ้ยละ 

28.20  กลุม่ทีล่า่ชา้มกีารรบัรูค้วามรนุแรงของโรคมาก (คะแนนมากกวา่ 50) (รอ้ยละ 51.54) มากกวา่กลุม่ที่ไมล่า่ชา้ (รอ้ยละ 

48.46)

  7. สถานที่เกิดอาการ ส่วนใหญ่เกิดอาการที่บ้าน ในกลุ่มที่ล่าช้า (ร้อยละ 50.68) พบว่าสถานที่เกิดอาการ 

เป็นที่บ้าน มากกว่ากลุ่มที่ไม่ล่าช้า (ร้อยละ 48.31) ช่วงเวลาที่เกิดอาการโดยส่วนมากเป็นช่วงเช้า (08.00-16.00 น.) 

มากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 39.80 รองลงมาเป็นช่วงเวลา (20.00-08.00 น.) คิดเป็น (ร้อยละ 39.2) น้อยที่สุดเป็นช่วงเวลา 

(16.00-20.00 น.) (ร้อยละ 21.1) ในกลุ่มที่ล่าช้าช่วงเวลาที่เกิดอาการพบว่า มักเป็นช่วงเวลาเย็น (20.00-08.00 น.) (ร้อยละ 

54.93) กลุ่มที่ไม่ล่าช้าพบว่าช่วงเวลาที่เป็นมักเป็นช่วงเช้า 08.00-16.00 (ร้อยละ 51.39) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

56.9) ใช้รถส่วนตัวในการเดินทางมาโรงพยาบาล ในกลุ่มที่ล่าช้าใช้รถส่วนตัวในการเดินทางมาโรงพยาบาล (ร้อยละ 50.49) 

มากกว่ากลุ่มที่ไม่ล่าช้า (ร้อยละ 49.51)

 ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการมารบัการรกัษาลา่ชา้ในโรงพยาบาลของผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองในระยะเฉยีบพลนั 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารับการรักษาล่าช้า พบว่าอาการเริ่มต้นมีความสัมพันธ์กับการมารับ 

การรกัษาลา่ชา้ของผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองในระยะเฉยีบพลนัมนียัสำคญัทางสถติ (p<0.01) ความรนุแรงของโรค พบวา่ 

กลุ่มที่มีความล่าช้ามีค่าเฉลี่ยของความรุนแรง (Mean=4.59, SD=2.96) น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ล่าช้า (Mean=6.01, SD=4.70) 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=2.43, p<0.01) ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่	1:	ลักษณะขอมูลผูปวยที่มารับการรักษาลาชาและไมลาชา

     จำนวน	(รอยละ)   

   ตัวแปร รวม	 กลุมที่ลาชา	 กลุมที่ไมลาชา p-value

	 	 	 	 (n=181)	 (n=92) (n=89)

 1.	 อาการเริ่มตน     0.006

  •	ทันทีทันใด  114 (63.00) 49 (42.99) 65 (57.01) 

  •	คอยเปนคอยไป/เปนๆ	หายๆ 67 (37.00) 43 (64.18) 24 (35.82) 

 2.	 ความรุนแรงของโรค	(NIHSS)	 	 	 	 0.002    

  •	ความรุนแรงนอย	1-7 148 (81.80) 79 (53.38) 69 (46.62) 

  •	ความรุนแรงปานกลาง	8-15 27 (14.90) 11 (40.74) 16 (59.26) 

  •	ความรุนแรงมาก	>	15 6 (3.30) 2 (33.33) 4 (66.67) 

     M = 4.59 M = 6.01

     SD = 2.96 SD = 4.70 

 3.	 การรับรูอาการเตือนของผูปวย    0.548

    M = 6.12 M = 6.12 M = 6.11 

    SD = 1.13 SD = 1.15 SD = 1.11 

 4.	 การรับรูความรุนแรงของผูปวย    0.431

  •	การรับรูความรุนแรงนอย 66 (36.50) 31 (46.97) 35 (53.03) 

	 	 		(คะแนน	0-50)    

  •	การรับรูความรุนแรงมาก 115 (63.50) 61 (53.04) 54 (46.96) 

	 	 		(คะแนนมากกวา	50)    

 5.	 การรับรูอาการเตือนของผูชวยเหลือ    0.103

  •	คาเฉลี่ย  M = 6.39 M = 6.45 M = 6.33

  •	สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 SD	=	0.98 SD = 0.91 SD = 1.04 

 6.	 การรับรูความรุนแรงโรคของผูชวยเหลือ    0.760

  •	การรับรูความรุนแรงนอย

	 	 		(คะแนน	0-50)  51 (28.20) 25 (49.02) 26 (50.98) 

  •	การรับรูความรุนแรงมาก

	 	 		(คะแนนมากกวา	50) 130 (71.80) 67 (51.54) 63 (48.46)

 7.	 ชวงเวลาที่เกิดอาการ    0.670

  •	ชวงเชา	08.00-16.00 72 (39.80) 35 (48.61) 37 (51.39) 

  •	ชวงบาย	16.00-20.00 38 (21.10) 18 (47.37) 20 (52.63) 

  •	ชวงดึก	20.00-08.00 71 (39.20) 39 (54.93) 32 (45.07) 

 8.	 การเดินทางมาโรงพยาบาล    0.726

  •	รถฉุกเฉิน/รถพยาบาล 10 (5.50) 4 (40.00) 6 (60.00) 

  •	รถสวนตัว	  103 (56.90) 52 (50.49) 51 (49.51) 

  •	รถรับจาง  54 (29.80) 30 (55.56) 24 (44.44) 

  •	อนๆ  14 (7.70)  6 (42.86) 8 (57.14) 

 9.	 ผูชวยเหลือ     0.606

  •	คนในครอบครัว  155 (85.60) 80 (51.61) 75 (48.39) 

  •	คนนอกครอบครัว	 26	(14.40) 12 (46.15) 14 (53.85) 

 10.	เพศของผูชวยเหลือ    0.267

  •	ชาย	 	 58	(33.00)	 26	(44.83)	 32	(55.17) 

  •	หญิง  123 (68.00) 66 (53.66) 57 (46.34) 

 11.	ชวงอายุของผูชวยเหลือ    0.353

  •	อายุนอยกวา	20	ป 2 (1.10) 2 (100.00) 0 (0.00) 

  •	อายุ	20-40	ป  80 (44.20) 42 (52.50) 38 (47.50) 

  •	อายุ	41-60	ป  86 (47.50) 40 (46.51) 46 (53.49) 

  •	มากกวา	60	ป	 	 13	(7.20)	 8	(61.54)	 5	(38.46) 

 12.	ความสัมพันธของผูชวยเหลือ    0.711

  •	พอ/แม  7 (3.90) 3 (42.86) 4 (47.14) 

  •	สามี/ภรรยา  71 (39.20) 36 (50.70) 35 (49.30) 

  •	ลูก/หลาน  68 (37.60) 38 (55.88) 30 (44.12) 

  •	พี่/นอง  12 (6.60) 6 (50.00) 6 (50.00) 

  •	บุคคลอน  23 (12.70) 19 (39.13) 14 (60.87)
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   วิเคราะห์วิจารณ์

 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะ 

เฉียบพลัน ได้แก่ ความเฉียบพลันของอาการเริ่มต้น และความรุนแรงของโรคสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

 ความเฉียบพลันของอาการเริ่มต้นมีความสัมพันธ์กับการมารับการรักษาล่าช้าของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะ 

เฉียบพลัน โดยกลุ่มที่มารับการรักษาล่าช้าจะมีอาการค่อยเป็นค่อยไป หรือเป็นๆ หายๆ มากกว่ากลุ่มไม่ล่าช้า ทั้งนี้อาจเนื่อง 

จากเมื่อมีอาการแบบค่อยเป็นค่อยไป/เป็นๆ หายๆ ผู้ป่วยจะรอเวลาให้อาการดีขึ้น หากอาการไม่ดีขึ้นจึงตัดสินใจมารับการ 

รักษาในโรงพยาบาล ในทางตรงกันข้ามหากผู้ป่วยมีอาการเริ่มต้นที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใด ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาการแบบทันทีทันใด (ร้อยละ 63) โดยกลุ่มที่ไม่ล่าช้าจะมีอาการเริ่มต้นแบบทันทีทันใดในจำนวนมาก 

กว่าในกลุ่มล่าช้า ความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธ์กับการมารับการรักษาล่าช้าของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะ   

เฉียบพลัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคมาก ทำให้มีอาการแสดงที่ชัดเจนทำให้ผู้ป่วยมารับการรักษาเร็ว  

รวมทัง้ขอ้มลูที่ไดจ้ากการประเมนิความรนุแรง เปน็ขอ้มลูจากการประเมนิโดยใชแ้บบประเมนิ NIHSS ทีป่ระเมนิโดยบคุลากร 

ทีมสุขภาพในห้องฉุกเฉิน ทำให้มีความไวในการที่จะบอกความรุนแรงของโรคได้ชัดเจน

 สำหรับปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ และอายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับการมารับการรักษาล่าช้า  

สอดคล้องกับงานวิจัยของนิพาพร ภิญโญศรี
 
ที่พบว่าเพศและอายุไม่มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ ในการศึกษาครั้งนี้กลุ่ม 

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 63) และมีอายุมากกว่า 60 ปีเป็นส่วนใหญ่ ข้อมูลที่ได้ไม่มีการกระจายข้อมูลที่ 

ครอบคลุมอายุอื่นๆ 

 การรบัรูอ้าการเตอืน (Knowledge of stroke warning) ของผูป้ว่ยและผูช้ว่ยเหลอืไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการมารบัการ 

รกัษาลา่ชา้ อาจเนื่องมาจากผูป้ว่ยและผูช้ว่ยเหลอืยงัมคีวามรู้ไมพ่อหรอืไมม่คีวามรูแ้ละไมเ่ขา้ใจเกีย่วกบัอาการทีเ่กดิขึน้วา่เปน็ 

อาการทีผ่ดิปกตทิีต่อ้งรบีมาโรงพยาบาลอยา่งเรง่ดว่น โดยเฉพาะผูท้ี่ไมเ่คยมปีระสบการณม์ากอ่น แมแ้ตผู่ท้ีเ่คยมคีวามรูม้ากอ่น 

ก็ไมเ่ขา้ใจวา่เปน็อาการทีค่วรรบีมาโรงพยาบาล จากการศกึษาครัง้นีจ้ะเหน็ไดว้า่ ผูป้ว่ยบางคนปฏเิสธอาการผดิปกตทิีเ่กดิขึน้  

ขาดความตระหนักถึงความสำคัญและอันตรายของโรค ถึงแม้จะรับรู้ว่ามีอาการเตือนและมีความรุนแรงก็ตาม ผู้ป่วยอาจ 

ไม่สามารถบอกความแตกต่างและเข้าใจถึงอาการเหล่านี้ที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจไปรับ 

การรักษาอื่นๆ ได้แก่ การรับรู้อาการที่เกิดขึ้น การให้ความหมายหรือความรุนแรง อันตรายจากอาการ รวมทั้งการตระหนัก 

และรบัรูว้า่ตอ้งไปรบัการรกัษา และจากการศกึษาของชางและคณะ
17
 ทีพ่บวา่ หากผูป้ว่ยรบัรูว้า่มคีวามรนุแรงของโรคหลอด 

เลอืดสมองเกดิขึน้ ความลา่ชา้ในการมารบัการรกัษาจะลดลงเนื่องจากผูป้ว่ยมกีารรบัรูถ้งึความเสีย่งและอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้  

และจากการศึกษาของมีมิสและคณะ
18
 พบว่าการที่ผู้ป่วยมารับการรักษาช้าเนื่องจากเมื่อมีอาการผู้ป่วยจะรอให้อาการหาย 

เอง และไม่รับรู้ถึงอาการเตือนที่สำคัญของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ต้องรีบมาพบแพทย์ ถึงแม้ญาติสังเกตว่ามีอาการ 

ผิดปกติเกิดขึ้น แต่ก็มีความล่าช้าในการมารับการรักษาดังข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีข้อความดังต่อไปนี้ 

 “ไปงานเลี้ยง กลับมามีอาการวิงเวียนศีรษะ อาเจียน ญาติสังเกตผิดปกติควรมาโรงพยาบาลแต่ผู้ป่วยบอกว่าไม่เป็น

อะไร นอนพักอาการดีขึ้นแต่กลับมาเป็นซ้ำอีก นั่งรถจากโคราชเพื่อมาพบแพทย์ อยู่ในรถมีอาการอ่อนแรง พูดไม่ได้”

 นอกจากนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นการเก็บข้อมูลที่หอผู้ป่วย มีเพียง 5 คนเท่านั้น 

ที่เก็บข้อมูลที่ห้องฉุกเฉิน ลักษณะการเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลังที่มีอาการ อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ผู้ป่วย 

รับรู้อาการเตือนและการรับรู้ความรุนแรงของโรค ดังนั้นข้อมูลที่เก็บที่หอผู้ป่วยอาจไม่ใช่การรับรู้ที่แท้จริงของผู้ป่วย และ 

ผู้ช่วยเหลือเมื่อเกิดอาการครั้งแรก
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 สำหรับเวลาที่เกิดอาการ ผลการศึกษาพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับการมารับการรักษาล่าช้า ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ 

เวลาที่เกิดอาการเป็นเวลาช่วงเช้า 08.00-16.00 น. มากที่สุด (ร้อยละ 39.8) รองลงมาเป็นช่วงดึก 20.00-08.00 น. (ร้อยละ 

39.2) และนอ้ยทีส่ดุเปน็ชว่งบา่ย 16.00-20.00 น. (รอ้ยละ 21.1) ในกลุม่ทีล่า่ชา้ชว่งเวลาทีเ่กดิอาการ พบวา่เปน็ชว่งเวลาดกึ 

(20.00-08.00 น.) มากกวา่กลุม่ไมล่า่ชา้ และกลุม่ที่ไมล่า่ชา้พบวา่เกดิอาการชว่งเวลาเชา้ (08.00-16.00 น.) มากกวา่กลุม่ทีล่า่ชา้ 

ซึ่งอาจจะเห็นได้ว่า หากเกิดช่วงเวลากลางคืนจะทำให้มาล่าช้ามากกว่ากลางวัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเจยาราย 

และคณะ
19
 พบว่าผู้ป่วยจำนวน 102 คน จากทั้งหมด 147 คน มีอาการตอนกลางวันจึงได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลและ 45 คน  

มีอาการหนักขึ้นตอนกลางคืนจึงมีผลต่อการมารับการรักษาล่าช้า การศึกษาของมีมิสและคณะ
18 

พบว่าผู้ที่มารักษาล่าช้า 

มักมีอาการขณะหลับซึ่งไม่ทราบอาการเปลี่ยนแปลง แต่ในการศึกษาครั้งนี้ช่วงเวลาที่เกิดอาการส่วนใหญ่เป็นเวลาช่วงเช้า 

08.00-16.00 น.

 วิธีการเดินทาง ผลการศึกษาพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับการมารับการรักษาล่าช้าการศึกษาครั้งนี้ โดยส่วนใหญ่ใช้ 

รถส่วนตัวในการเดินทางมาโรงพยาบาล ในกลุ่มที่ล่าช้าใช้รถส่วนตัวในการเดินทางมาโรงพยาบาลใกล้เคียงกับกลุ่มที่ไม่ 

ล่าช้า ซึ่งพบได้ว่าในกลุ่มที่ล่าช้าและไม่ล่าช้าไม่มีความแตกต่างกันในวิธีการเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาล ทั้งนี้อาจ 

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเดินทางมาโรงพยาบาลโดยรถส่วนตัวมากที่สุดโดยบุคคลที่นำส่งมักเป็น 

ครอบครวั  พบวา่ครอบครวัของผูป้ว่ยจะมรีถสว่นตวัในการเดนิทาง รองลงมาเปน็รถรบัจา้ง และทีน่า่สนใจ คอื วธิกีารเดนิทาง 

โดยรถพยาบาลหรอืรถฉกุเฉนินอ้ยทีส่ดุ และกลุม่ตวัอยา่งสว่นมากไมท่ราบการใชบ้รกิารรถฉกุเฉนิเมื่อมอีาการ สะทอ้นใหเ้หน็ 

ถึงความล้มเหลวของระบบบริการฉุกเฉินในปัจจุบัน

 อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการมารับการรักษาล่าช้า ผลการศึกษาอาจ 

แสดงความสมัพนัธ์ไมช่ดัเจน ทัง้นีอ้าจจะเนื่องมาจากขนาดของกลุม่ตวัอยา่งทีน่ำมาศกึษายงัมจีำนวนนอ้ย จงึทำใหค้วามสมัพนัธ ์

ไม่ชัดเจน รวมทั้งแบบสอบถามในการประเมินที่ยังไม่ครอบคลุม การศึกษาเพิ่มเติมด้วยกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้นน่าจะช่วย 

ยืนยันผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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Thrombolytic Treatment for Acute Ischemic Stroke: 

A 6-Month Experience at Ratchaburi Hospital

Kritsada Rodprasert, MD.

Department of Medicine, Ratchaburi Hospital, Ratchaburi, Thailand

Abstract

   Backgrounds

Intravenous recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA) within 4.5 hours after the onset of 

symptoms in patients with acute ischemic stroke is an effective treatment. The risk of early fatal and 

symptomatic intracranial hemorrhage is increased; however these hazards are offset by reduction in 

the proportion of patients who are dead or dependent.

   Methods

Consecutive patients with acute ischemic stroke who presented within 4.5 hours of onset were 

screened under stroke fast track program. Those who were eligible for thrombolysis were treated 

with rt-PA. General and neurological examinations together with the National Institute of Health Stroke 

Scale (NIHSS) were recorded prior to and after treatment at 1 hour, 24 hours, on discharge and at 3 

months. In addition, modified Rankin scale after 90 days, hemorrhagic brain lesions and death within 

3 months were recorded.

   Results

21 cases (2.9 percent of patients) with acute stroke received rt-PA. Mean onset-to-needle time was 

175 minutes (ranged 105-260) and mean door-to-needle time was 83 minutes (ranged 44-130). Mean 

pretreatment NIHSS was 15.6. Five patients had stroke in the middle cerebral artery territory. Major 

neurological improvement, defined as improving of the NIHSS > 4 points or NIHSS of 0 at 24 hours, 

was observed in 11 patients (52%). Three patients developed nonfatal intracerebral hemorrhage with 

2 asymptomatic and 1 symptomatic hematomas.

   Conclusion

Thrombolysis with rt-PA is effectively applied in routine management of stroke patients with acceptable 

efforts, including severe cases. Under these circumstances, outcome and complication rates are almost 

comparable to those of multicenter trials.

Key words: Thrombolysis, recombinant tissue plasminogen activator rt-PA, ischemic stroke
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   Introductions

Stroke is one of the leading causes of death in Thailand.  Nearly seven hundred stroke cases were admitted 

at Ratchaburi Hospital each year. There have been many developments in management of ischemic stroke 

including using thrombolysis in acute ischemic stroke patients.
1-3

  Intravenous rt-PA within 4.5 hours after the 

onset of symptoms in patients with acute ischemic stroke is an effective treatment.
4   

The risk of early fatal and 

symptomatic intracranial hemorrhage is increased, but these hazards are offset by reduction in the proportion 

of patients who are dead or dependent.
5-6   

Intravenous thrombolysis in acute ischemic stroke management  

was recently introduced to physicians and hospital personnel in Ratchaburi Hospital. The purpose of this study 

is to share experience in setting the stroke fast track at Ratchaburi Hospital. 

   Methods

Stroke patients are usually referred by the emergency services within Ratchaburi province and nearby provinces 

to Ratchaburi Hospital. The cooperative strategy is to offer rt-PA therapy to as many suitable patients as 

possible. Pre-selective criteria to refer patients to our department were restricted to the followings : onset 

of symptoms suspicious of stroke less than 4.5 hours, patient age under 80 years and absence of severe 

impairment of consciousness. If referred patients are ineligible for thrombolytic treatment, they will be transferred 

to medical wards for further therapy whereas patients receiving rt-PA treatment are routinely transferred to 

intensive care unit (ICU). 

    Inclusion Criteria, Clinical Assessment and Treatment 

Inclusion and exclusion criteria for systemic rt-PA treatment were adopted from the NINDS
1
 study, with the 

following additional exclusion criteria taken from the ECASS study: age over 80 years, severely impaired 

consciousness and etc. On admission, neurological deficits were assessed using the NIHSS (0 to 42 scores).
7
  

After informed consent had been obtained from patients or next of kin, 0.9 mg/kg rt-PA was administered 

intravenously over 60 minutes; 10% bolus and 90% continuously.

    Outcome Assessment

Clinical assessment was repeated with NIHSS after 1 hour, 24 hours and at 3 months. In addition, overall 

function was assessed using the modified Rankin scale (mRS grade 0 to 5) after 90 days.
8
 According to the 

NINDS criteria, early clinical improvement was defined as 4 point improvement in NIHSS scores from baseline 

values or complete resolution of neurological deficit.

    Statistical Analysis

Data were analyzed by using descriptive evaluation. The values were expressed as mean and standard 

deviation.
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   Computerized Tomography (CT) Scan

Head CT scanning were routinely performed on admission, at 24 hours and whenever neurological deterioration 

occurred. Initial CT scans were screened for early signs of infarction defined as a hypodensity and for indication 

of hemorrhage. Follow up CT scans were assessed for demarcation of infarction, extent of brain edema and 

hemorrhagic conversion. Hemorrhage was classified as hemorrhagic infarction or parenchymal hemorrhage. 

The latter were then subdivided into symptomatic and asymptomatic hemorrhages.
1
 Etiology of ischemic 

stroke. Classification of stroke was based on the formation available at discharge after through examinations 

including Doppler ultrasonography of extra and intracranial vessels, and both echocardiography and Holter 

monitoring in cases of suspected cardiac embolism. Baseline characteristics of the patients were classified into 

the diagnostic subgroups of large vessel atherothrombosis, small vessel or lacunae and cardiogenic embolism 

(Figure 1). Failure to define etiology was classified as undetermined cause.
9

Figure 1: Baseline characteristics of patients.

Patient characteristics (N=21)

Age, mean ± SD years

Time to treatment, mean (range) minutes

Sex, male : female 

SBP, mmHg

DBP, mmHg

NIHSS score, mean and range

Underlying diseases, number (%)

    ●  Hypertenion

    ●  Diabetes mellitus

    ●  Hyperlipidemia

    ●  Coronary artery disease

    ●  History of ischemic stroke

    ●  History of transient ischemic attack

    ●  Current smoking

    ●  Atrial fibrillation

    ●  Valvular heart disease

    ●  Carotid stenosis

Stroke subtypes, number (%)

    ●  Large-artery atherosclerosis

    ●  Cardioembolism

    ●  Small-artery occlusion

    ●  Other defined causes  

Laboratory data, mean (range) mg/dL

    ●  Glucose

    ●  Cholesterol

    ●  Triglyceride

    ●  LDL

    ●  HDL

67±12

175 (105-260)

55 : 45

153 ± 29

86 ± 16

15.6 (5-26)

16 (66%)

13 (54%)

13 (54%)

7 (29%)

3 (12.5%)

3 (12.5%)

3 (12.5%)

3 (12.5%)

2 (8%)

2 (8%)

5 (24%)

3 (14%)

13 (62%)

-

139 (88-260)

217 (171-354)

158 (104-285)

135 (99-172)

39 (29-45)
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   Results

Between November 2011 and April 2012 (6-month period), approximately seven hundred patients with acute 

ischemic stroke were admitted to the Ratchaburi hospital. The baseline characteristics of the 21 cases treated with 

thrombolysis were shown in the figure 1.  21 patients (2.9% of patients with acute stroke) received intravenous 

thrombolysis. The mean pretreatment NIHSS was 15.6 and 5 patients had stroke in the middle cerebral artery 

territory. The mean door-to-needle time was 175 minutes (ranged 105-260). Major neurological improvement, 

defined as improving of the NIHSS > 4 points or NIHSS of 0 at 24 hours, was observed in 11 patients (52%). 

NIHSS score at pretreatment, 1 day and 3 months after treatment were shown in the figure 2.  

Figure 2: NIHSS at pretreatment, 1 day and 3 months after treatment

NIHSS Score
Pretreatment (%)

N=21

Day 1 after treatment (%)

N=21

At 3 months (%)

N=18

0-1

2-8

9-20

>20

Total cases

0 (0)

4 (19%)

14 (66.6)

3 (14.4)

21

2 (9.5)

7 (33.3)

9 (42.8)

3 (14.4)

21

4 (22.2)

7 (38.9)

7 (38.9)

0 (0)

18

mRS after 90 days and mortality were shown in the Figure 3.

Figure 3: Modified Rankin scale (mRS grade 0 to 5) after 90 days

mRS Patients (%) N=21

0-1

2-3

4-5

Death

10 (50)

6 (29.2)

2 (8.3)

3 (12.5)

                                

There were 3 cases developed nonfatal intracerebral hemorrhage including 1 symptomatic and 2 asymptomatic 

hematoma.
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   Discussions

Intravenous rt-PA within 4.5 hours after the onset of symptoms in patients with acute ischemic stroke is 

effective treatment. The risk of early fatal and symptomatic intracranial hemorrhage is increased, but these 

hazards are offset by reduction in the proportion of patients who are fatal or dependent.

There are 2 cooperative strategies for positioning thrombolysis into clinical practice. First is to establish 

communication system between the hospitals and stroke teams examining the patients on-site before the 

decision to initiate thrombolysis. This would mean additional manpower and consequently additional cost.

The second strategy is a mono-center approach using effective referral system, which is required to preselected 

patients without losing too much time. To achieve that goal, the emergency services and the community hospitals 

were provided with preselective criteria that are uncomplicated to handle on the one hand and effective on 

the other hand. This fact underlines the effectiveness of the system on the one hand and the effectiveness 

of our center on the other hand. Whereas arrival times are somewhat longer, especially for those patients 

referred from a community hospital. Because late arrival still is a major limiting factor for early thrombolysis. 

Clinical and radiological assessment and therapeutic decision were made by the neurologists in charge of the 

emergency unit or intensive care unit.

Age and deficit security did not alter the likelihood of responding favorably to rt-PA, the relevance of early 

infarct signs was not adequately analyzed because no differentiation between minor and major early infarct 

signs was made.

   Conclusion

Thrombolysis with rt-PA was effectively applied in routine management of stroke patients with acceptable 

efforts, including severe cases. Under these circumstances, outcome and complication rates were almost 

comparable to those of multicenter trials.   
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Role of Craniectomy in Basal Ganglia Hemorrhage: 

Indication and Outcome

Chinnakrit  Noparutchanodom, MD.

Department of Medicine, Ratchaburi Hospital, Ratchaburi, Thailand

Abstract

   Backgrounds

Basal ganglion is a common location affected by spontaneous intracerebral hemorrhage (ICH) and mainly 

from previous hypertension. Although the pathophysiology of disease has been studied and new surgical 

techniques have been developed, the benefit of surgery has been a controversial issue. This study was 

done to evaluate the criteria for craniectomy with clot evacuation based on Thai clinical practice guidelines 

for ICH and to assess clinical outcome after treatment.

   Methods

Adult patients with basal ganglion hemorrhage admitted in Ratchaburi Hospital from October 2010 to 

September 2011 were retrospectively selected. Clinical features including gender, age, previous medical 

disease, presenting blood pressure at ward and Glasgow coma score (GCS) were recorded. The volume 

of hematoma, midline shift and intraventricular hemorrhage (IVH) were assessed from CT brain. The 

outcome was measured by Modified Rankin Scale (mRS) at three months after treatment.

   Results

79 cases were enrolled in this study including 48 cases with conservative treatment and 31 cases 

underwent craniectomy. Within the same age, previous medical disease and first BP at ward, the higher 

GCS associated with conservative treatment. The mean of volume of hematoma was higher in craniectomy 

(86.17%) than in conservative group (51.32%) p=0.003. The mean of mRS was higher in craniectomy 

(5.35) than in conservative group (3.79) p=0.00. There were higher proportion of IVH in craniectomy (87%) 

compared with conservative treatment (35.4%). The mean of midline shift were 10.65 mm and 5.89 mm 

in craniectomy and conservative group respectively (p=0.00).

Cases with volume of hematoma larger than 60 ml, mortality rates were 82.35% (14/17) in conservative 

and 72.72% (16/22) in craniectomy group. In survival cases with volume of hematoma larger than 60 ml, 

all cases were treated by craniectomy. The mean mRS in survival cases was higher in craniectomy (3.78) 

than in conservative group (2.58) p=0.022. 

นิพนธ์ต้นฉบับ
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Following Thai clinical practice guidelines (CPG) for ICH, treatment in all cases without surgical indication 

was conservative  and mean MRS was 1.83. Of all surgical indications, outcome by mRS were not  

statistical significant in the two groups. There was only statistical significant in the indication of hemorrhagic 

volume ≥ 30 ml, but the mean mRS of the two groups were not different (5.36, 5.38). The mortality rate 

was 83.3% (30/36) in cases of volume > 60 ml.

   Conclusion:

There is no benefit of craniectomy in basal ganglia hemorrhage in this study. The indication of craniectomy 

from Thai CPG for ICH is useful for clinical decision.

    บทคัดย่อ

บทบาทของการผ่าตัดรักษาเลือดออกในสมองบริเวณ เบซัลแกลงเกลีย : ข้อบ่งชี้และผลลัพธ์

   วัตถุประสงค์ 

 เลือดออกในสมองส่วน basal ganglia พบได้บ่อย และสัมพันธ์กับโรคความดันโลหิตสูง แม้มีการศึกษา 

พยาธิสรีรวิทยา ของโรคนี้และได้พัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ๆ แต่ประโยชน์ของการผ่าตัดรักษาโรคยังไม่ทราบ 

ชัดเจน การวิจัยชิ้นนี้ทำเพื่อศึกษาข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด โดยอ้างอิงแนวทางเวชปฏิบัติโดยสมาคมประสาทวิทยา 

แห่งประเทศไทยและประเมินผลหลังการรักษา

   วิธีการศึกษา

 ผูป้ว่ยเลอืดออกในสมองสว่น basal ganglia ทีพ่กัรกัษาในโรงพยาบาลราชบรุ ีตัง้แตต่ลุาคม 2553 ถงึ กนัยายน 

2554 โดยบันทึกข้อมูลทางคลินิก บันทึกผลอ่านภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง วัดผลการรักษาโดยใช้ modified 

Rankin Scale (mRS) ที่ระยะเวลา 3 เดือน

   ผลการวิจัย

 ผู้ป่วย 79 ราย รักษาด้วยยา 48 ราย และรักษาด้วยการผ่าตัด 31 ราย ทั้งสองกลุ่มมีอายุ โรคประจำตัว และ 

ความดันโลหิตแรกรับที่ใกล้เคียงกัน แต่ในกลุ่มที่ผ่าตัดจะมีค่าเฉลี่ยปริมาตรเลือดออกมากกว่ากลุ่มที่รักษาด้วยยา  

และมีเลือดออกในโพรงสมองรวมทั้งเนื้อสมองถูกเบียดมากกว่า ผลการรักษาในกลุ่มผ่าตัดมีค่าเฉลี่ย mRS สูงกว่า 

และพบว่าผู้ที่มีปริมาตรเลือดออกมากกว่า 60 ซีซี จะมีอัตราการตายสูงทั้งสองกลุ่ม และผู้ที่รอดทุกรายได้รับการ 

ผ่าตัดค่าเฉลี่ย mRS ของผู้รอดชีวิตในกลุ่มผ่าตัดสูงกว่ากลุ่มที่รักษาด้วยยาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p=0.02 ผู้ป่วย 

ทุกรายที่ไม่มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดจะได้รับการรักษาด้วยยา และค่าเฉลี่ย mRS=1.83 ตามทุกข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด 

ตามแนวทางเวชปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวัดผลการรักษาทั้งสองกลุ่มด้วย mRS พบว่าไม่แตกต่างกัน 

อยา่งมนียัสำคญั แมว้า่จะเหน็ความแตกตา่งทางสถติใินกรณปีรมิาตรเลอืดออกมากกวา่ 30 ซซีขีึน้ไป แตค่า่เฉลีย่ mRS 

ทั้งสองกลุ่มไม่ต่างกัน และสำหรับผู้ที่มีปริมาตรเลือดออกมากกว่า 60 ซีซี มีอัตราการตาย 83.3%

  บทสรุป

 ผลการวจิยั ประโยชนข์องการผา่ตดั craniectomy ในเลอืดออกในสมองสว่น basal ganglia ยงัไมช่ดัเจน ขอ้บง่ชี ้

ในการผ่าตัดตามแนวทางเวชปฏิบัติแห่งชาติมีประโยชน์ช่วยในการตัดสินใจเลือกแผนการรักษา

Keywords: Craniectomy, Basal Ganglia Hemorrhage
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   Introduction 

Basal ganglia hemorrhage is a common spontaneous intracerebral hemorrhage. Up to 90% of spontaneous 

intracerebral hemorrhage is hypertension related. The expanding hematoma spreads along the neuronal 

fibers and causes rising of intracranial pressure due to the large volume. The raised tissue pressure around 

hematoma causes ischemic penumbra zone and cytotoxic brain edema. This pathogenesis results into brain 

damage and requires emergency treatment.

The maintenance of cerebral perfusion pressure and prevention of increase intracranial pressure have been 

associated with good outcome. To restore function of the surrounding brain tissue by craniotomy with clot 

evacuation seems to be effective. Nevertheless the benefit of surgery is controversy.

Recent data from Surgical Trial in Intracerebral Hemorrhage (STICH), the study randomized 1,033 patients with 

supratentorial ICH to surgery within 72 hours or to conservative management, has demonstrated no outcome 

benefit from surgery.

The Thai National Clinical Practice Guidelines for Hemorrhagic Stroke 2004 suggested the criteria for neurosurgical 

consultation that there are two or more indications such as GCS ≤ 13, volume ≥ 30 ml, and midline shift     

> 0.5 cm. This research was conducted to evaluate the criteria for craniectomy or conservative treatment and 

to assess outcome after treatment.

   Materials and Methods

This research was retrospectively conducted in adult patients admitted in Ratchaburi hospital from October 

2010-September 2011. Inclusion criterion was basal ganglion hemorrhage. Exclusion criteria were thalamic, 

lobar, cerebellar, brainstem and secondary hemorrhage (non hypertensive hemorrhage).

The 79 cases were collected to be analyzed in the study. The clinical records were sex, age, previous medical 

disease, initial blood pressure at ward and Glasglow coma score on first admission.

The CT brain records were volume of hematoma, midline shift, and intraventricular bleeding.

The volume of hematoma can be accurately estimated with simple formula ABC/2 (figure 1): 

 A (length): maximum hematoma diameter

 B (width): maximum diameter perpendicular to A

 C (height): CT slice thickness X (times) number of slices in which the hematoma is visible

 Step 1: Calculate Dimensions

 Step 2: Multiply A x B x C

 Step 3: Divide the product by 2
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Figure 1: Example of hematoma volume calculation

 A = 2 cm, B = 1 cm, C = slice thickness X number of slices = 0.5 x 4 = 2 cm

 Hematoma volume = (2 x 1 x 2) ÷ 2 = 2 cm
3

The outcome was measured by modified Rankin Scale at 3 months.

 0 No symptoms at all

 1 No significant disability despite symptoms; able to carry out all usual duties and activities

 2 Slight disability; unable to carry out all previous activities, but able to look after own affairs 

  without assistance

 3 Moderate disability; requiring some help, but able to walk without assistance

 4 Moderately severe disability; unable to walk without assistance and unable to attend to own  

  bodily needs without assistance

 5 Severe disability; bedridden, incontinent and requiring constant nursing care and attention

 6 Dead

Data was analyzed in SPSS for windows using chi-square test and Mann Whitney U test with 95% confidence 

interval (p<0.05).
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  Results

The patients consisted of 79 cases of basal ganglia hemorrhage and age range was between 36-96 years. The 

median age were 58.5 years (43.7% were male) and 63 years (67.7% were male) in conservative and craniectomy 

group respectively. The majority of underlying diseases was hypertension 85.4% (41/48) in conservative group 

and 77.4% (24/31) in the others.  Other medical diseases were diabetes mellitus, coronary artery disease, stroke, 

dyslipidemia, and thyroid dysfunction. The mean systolic and diastolic blood pressures of the conservative 

group were similar to the craniectomy group. The Glasgow Coma Score (GCS) was shown in table 1.

Table 1:

Conservative      

Treatment (n=48)

Craniectomy

(n=31)

Men

Age (years)

Previous medical diseases

     Diabetes mellitus

     Hypertension

     Coronary Artery Disease

     Stroke

     Dyslipidemia

     Thyroid

Mean systolic blood pressure

Mean diastolic blood pressure

Glasgow Coma score

     <  5

     5 - 8

     9 - 12

     13 - 15 

Volume of Hematoma (ml)

     < 30

     30 - 60

     > 60

     Mean

Modified Rankin Scale

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     Mean

Intraventricular Hemorrhage

Midline shift > 0.5 cm

Mean

21 (43.7%)

58.5 (39-90)

15

41

3

2

10

1

177.85 (SD=33.44)

104.31 (SD=19.44)

13

6

6

23

26

8

14

51.32 (SD=56.18)

9

7

5

8

2

17 

3.79 (SD=1.97)

17 (35.4%)

26 (54.1%)

5.89 (SD=6.97)

21 (67.7%)

63 (36-96)

1

24

1

1

2

1

171.84 (SD=34.27) p=0.442

101.87 (SD=14.86) p=0.553

9

14

6

2

 

2

7

22

86.17 (SD=43.99) p=0.003

1

0

2

3

3

22

5.35 (SD=1.23) p=0.00

27 (87.0%)

30 (96.7%)

10.65 (SD=4.51) p=0.00

The mean volumes of hematoma were 51.32 ml in medical group and 86.17 ml in surgical group. The mean 

midline shifts were 5.89 mm in conservative group and 10.65 mm in the others. Intraventricular hemorrhage 

was found 35.4% (17/48) in medical therapy and 87% (27/31) in surgical treatment patients.
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The modified Rankin Scale was shown in table 1 and mean of mRS were 3.79 and 5.35 (p=0.00).

The characteristic of fatal cases (mRS=6) and alive cases (MRS=1-5) in relation of GCS, volume of hematoma, 

intraventricular hemorrhage, and midline shift was analyzed in table 2 and 3.

Table 2: Characteristics of the dead cases (mRS=6)

Conservative treatment

(n=17)

Craniectomy

(n=22)

Glasgow coma score

      <  5

      5 - 8

      9 - 12

     13 - 15

Volume of hematoma (ml)

     < 30

     30 - 60

     > 60

Intraventricular hemorrhage

Midline shift > 0.5 cm

12

15

0

0

1

2

14

12 (70.5%)

16 (94.1%)

8

9

4

1

1

5

16

20 (90.9%)

21 (95.4%)

Table 3: Characteristic of alive cases (mRS 1-5)                      

Conservative treatment

(n=31)

Craniectomy

(n=9)

Men

Age (year)

GCS

     < 5

     5 - 8

     9 - 12

     13 - 15

Volume of hematoma (ml)

     < 30

     30 - 60

     > 60      

Mean of mRS

     1

     2

     3

     4

     5

Intraventricular 

Hemorrhage       

Midline shift > 0.5 cm

22 (70.9 %)

58 (40 - 86)

1

1

6

23

25

6

0

2.58 (SD 1.34)

9

7

5

8

2

5 (16.1%)

10 (32.2%)

7 (77.7 %)

52 (39 - 78)

1

5

2

1

1

2

6

3.78 (SD 1.30 & p=0.022)

1

0

2

3

3

7 (77.7%)

9 (100%)
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In cases with volume of hematoma larger than 60 ml, mortality rate was 82.35% (14/17) in conservative and 

72.72% (16/22) in craniectomy group. In addition, among alive cases with volume of hematoma larger than 

60 ml, all the cases were treated by craniectomy.

The mean mRS of survival cases was higher in craniectomy (3.78) than conservative group (2.58), 

(p=0.022). 

The indication to consult neurosurgeons  in the national clinical practice guideline (CPG) for ICH in cooperated 

by the Thai Neurological Society was at least 2/3 criteria presented including GCS ≤ 13, volume ≥ 30 ml, 

midline shift > 0.5 cm. The indication criteria guided to conservative treatment or craniectomy and finally led 

to outcome in term of mRS were shown in table 4.

Table 4: CPG for neurosurgery and conservative therapy

Number

 of patient

conservative treatment
Number of 

patient

Craniectomy)

p-value

value S.D. value S.D.

C1 29 4.83 1.61 30 5.33 1.24 0.506

C2 22 5.36 1.26 29 5.38 1.24 0.016

C3 26 4.92 1.57 30 5.33 1.24 0.410

C12 19 5.68 0.75 28 5.36 1.25 0.321

C23 18 5.78 0.65 28 5.36 1.25 0.143

C13 21 5.43 1.17 30 5.33 1.24 0.783

C123 17 5.88 0.49 28 5.36 1.25 0.054

C0 12 1.83 1.03 0 - - -

CV 17 5.12 1.49 27 5.41 1.22 0.485

C1 = GCS ≤ 13, C2 = volume ≥ 30 ml, C3 = midline shift > 0.5 cm, C0 = no indication, CV = IVH

All of cases with no surgical indication were treated conservatively and the mean mRS was 1.83.

Almost all of the indications, outcome by mRS were not statistically significant in the two groups. Although 

there was only statistical significant (p<0.05) in the indication of volume ≥ 30 ml, mean mRS of the two 

groups were not different (5.36, 5.38). 

In this study, the mortality rate was 83.3% (30/36) in case with volume > 60 ml
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  Discussion

The benefit of craniectomy in basal ganglion hemorrhage is controversy. Mc Kissock’s study in 1961 has 

confirmed that small hematoma are better managed conservatively while large hematoma have no difference 

in mortality whether treated conservatively or surgically. Tan et al,concluded that physiological studies of 

penumbra based on the diffusion perfusion MRI to quantify potential recovery are more important than size 

of hematoma and conscious level.

STICH trial, concluded that patient with spontaneous supratentorial ICH no benefit from early surgery compared 

with conservative treatment. However STICH trial showed that patients with superficial  hemorrhage (distance 

to cortex surface less than 1 cm) seem to be benefit from surgery.

STICH - 2 trial is verifying the outcome effects of evacuation of lobar hematoma in patients without intraventricular 

hemorrhage. (http://research.ncl.ac.uk/stich/).

This study was done to evaluate surgical indication suggested from Thai CPG for ICH. The outcome (mRS 

after 3 months) were analysed to assess morbidity and mortality rate of the two groups. 

The conservative and craniectomy groups had the same clinical features.The craniectomy group had larger 

volume of hematoma,wider midline shift and higher percent of intraventricular hemorrhage than in conservative 

group. The mean mRS of craniectomy group was also higher than conservative group.

A lot of  severe cases were admitted in this tertiary care hospital and were dead 49.3% (39/79). In dead cases  

with volume of hematoma larger than 60 ml, mortality rate was 82.35% (14/17) in conservative and 72.72% 

(16/22) in craniectomy group, regardless of method of treatment. In alive cases with volume of hematoma 

larger than 60 ml, all of the cases treated by craniectomy.

The mean mRS of survival cases was higher in craniectomy (3.78) than conservative group (2.58) p=0.022. 

This data showed that outcome after conservative treatment was better than craniectomy.

Following Thai CPG for ICH, the indication to consult neurosurgeon was studied. The conclusion was no 

indication; no surgery and much more indications; more chance to surgery. All of the cases with no surgical 

indication were treated as conservative and the outcome were good. (mean mRS=1.83). 

Almost all of the indications, outcome by mRS were not  statistical significant in the two groups. Although 

there was only statistical significant (p<0.05) in the indication of volume ≥ 30 ml, but the mean mRS of the 

two groups were not different. (5.36, 5.38). This data showed that no benefit of craniectomy, which had the 

same conclusion as the previous studies.
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Broderick et al, concluded that volume of hematoma is a powerful and easy-to-use predictor of 30-day 

mortality and morbidity in patients with spontaneous ICH. Patients with volume ≥ 60 ml and GCS ≤ 8 had a 

predicted 30-day mortality of 91%. Patients with a volume of less than 30ml and GCS ≥ 9 had a predicted 

30-day mortality of 19%.

In this study, Patients with volume > 60 ml and GCS ≤ 8 had a mortality of 34.17% (27/79). Patients with 

a volume of less than 30 ml and GCS ≥ 9 had a  mortality of 2.53% (2/79). The overall mortality rate was 

83.3% (30/36) in case of volume > 60 ml.

The future study should be conducted prospectively to evaluate another surgical techniques in various 

indication.

   Conclusion

There is no benefit of craniectomy in basal ganglion hemorrhage from this study. The indication of craniectomy 

from Thai CPG for ICH is useful for clinical decision. 
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Fatal Hemorrhagic Transformation

After Thrombolytic Therapy

Pongsakorn Tanayapong, MD., Chesda Udommongkol, MD. 

Neurology, Phramongkutklao Hospital 

Fatal hemorrhagic transformation after thrombolytic therapy in a 74 year-old patient with acute ischemic 

stroke on warfarin with slightly prolonged prothrombin time INR 1.64. INR 1.7 is generally recommended to 

be threshold for intravenous thrombolysis within 3 hours after onset. A recent observational study showed 

warfarin-treated patients with INR of 1.7 or lower were safe for symptomatic intracerebral hemorrhage after 

IV rtPA.
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  ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และมีบทสรุปวิจารณ์ด้วย

 ●  บทสรุปการสัมมนา-ประชุมวิชาการ (conference symposium) เป็นบทความที่รวบรวมจากการ ประชุมวิชาการ  
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  วิชาการ เป็นต้น

2. การส่งต้นฉบับในขั้นต้น ส่งต้นฉบับจำนวน 2 ชุด ไปยังบรรณาธิการจุลสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

 นายแพทยเ์จษฎา อดุมมงคล หรอืแพทยห์ญงิพาสริ ิสทิธนิามสวุรรณ หนว่ยประสาทวทิยา โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้  

 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

3. การพิจารณารับตีพิมพ์ คณะบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับตีพิมพ์บทความ บทความที่ได้พิจารณา 

 รับตีพิมพ์ในจุลสาร ผู้เขียนจะได้รับจดหมายตอบรับ

  1. บทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์แล้วให้ส่งเป็น diskette พร้อมชื่อผู้เขียนและชื่อ file ติดบนแผ่นใช้โปรแกรม  
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  2. ผู้เขียนชื่อแรกหรือผู้เขียนที่บทความนั้นกำหนดให้เป็นผู้ติดต่อจะเป็นผู้ได้รับการติดต่อเมื่อมีเรื่องแจ้ง  
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1. ให้พิมพ์ในกระดาษสั้นขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว โดยมีเนื้อหาเรียงตามลำดับดังนี้

  ● ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สถาบัน พร้อมผู้ที่ให้ติดต่อ (title page) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  ● บทคัดย่อภาษาไทย ● บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)

  ● บทนำ (Introduction) ● วิธีการ (Materials and Methods)

  ● การวิเคราะห์ผล (Analysis) ● สรุปผล (Results)

  ● วิจารณ์ (Discussion) ● กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
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  ● ภาพและคำบรรยาย (Illustrations)
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 ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร E-mail address ของผู้นิพนธ์ที่ทางกองบรรณาธิการ 

 จะติดต่อได้ key words 2 ถึง 5 คำ

3. บทคัดย่อ ให้เขียนตามหัวข้อดังนี้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความยาวไม่เกิน 250 คำ ประกอบด้วย

  ● วัตถุประสงค์ (Objective) ● วิธีการวิจัย (Methods) ● การวัดผล (Measurements)

  ● ผลการวิจัย (Results) ● สรุป (Conclusions)

4. ตารางแผนภมูหิรอืภาพประกอบพมิพใ์นแผน่กระดาษแยกตา่งหากจากบทความใหม้คีวามสมบรูณใ์นตวั อา่นแลว้เขา้ใจงา่ย  

 ไม่ควรใช้ตารางหรือแผนภูมิที่ไม่รัดกุม ซ้ำซ้อน หรือมากเกินความจำเป็น

5. เอกสารอ้างอิงใช้แบบ Vancouver

  ● กำหนดหมายเลขเอกสารอ้างอิงตามลำดับที่อ้างในบทความ ใช้ตัวเลขอารบิคในวงเล็บ

  ● การเขยีนเอกสารอา้งองิใหใ้ชต้ามแบบของ Uniform Requirements for Manuscripts submitted to Biomedical  
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  ● ชื่อย่อของวารสารให้ใช้ตาม Index Medicus

การเตรียมต้นฉบับ
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