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Pre-hospital Delay in Acute Stroke and TIA

สรุปโดย: พญ.วนัชพร อุสสาหกิจ แพทยผูใหสัญญา โครงการจัดต้ังภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทนํา
 แมวาแนวโนมอัตราการตายของผูปวย 

stroke จะลดลง แตกย็งัเปนสาเหตกุารตายอันดบั

ที ่3 รองลงมาจากโรคหวัใจและโรคมะเรง็ นอกจาก

นั้นยังเปนสาเหตุของการพิการ และการไรความ

สามารถในระยะยาว ซึง่อุบตักิารของ stroke มแีนว

โนมจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  ในอนาคต นอกจากน้ัน

การปองกันการเกิด stroke ภายหลัง transient 

ischemic attack (TIA)กเ็ปนการลดอุบตักิารของ 

stroke ที่สําคัญอยางหนึ่ง

 จากคําพูดที่วา “Time is Brain” ไดนํามา

ใชเนือ่งจากผลการรกัษาดวยยาละลายลิม่เลอืดrt-

PA ซึง่ไดผลด ีและตองไดรบัการรกัษาภายใน 4.5 

ชั่วโมงหลังเกิดอาการแตการมาถึงโรงพยาบาลชา

กวาเวลาดังกลาว ยังคงเปนสาเหตุหลักที่ทําใหผู

ปวยไมไดรับการรกัษาดวย rt-PA

 ดังนั้นการวิจัยน้ีจึงมีเปาหมายในการศึกษา

เวลาต้ังแตเกดิอาการ จนถึงเวลาท่ีผูปวยติดตอทมี

แพทย และเวลาท่ีเขารบัการรักษาในโรงพยาบาลใน

ประเทศนอรเวยเพื่อทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการ

ลาชากอนมาถึงโรงพยาบาล (onset to hospital)

ประชากรและวิธีการศึกษา
 เปนการศึกษา prospective ที่ทําขึ้นใน

ระหวางวันที่ 15 เมษายน 2007ถึงวันที่ 1 เมษายน 

2008 ใน Stroke Unit, Neurological Depart-

ment, Akershus University, Hospital, Nor-

way โดยไมมีการรณรงคเรื่องความลาชากอนมา

โรงพยาบาลระหวางการศึกษานี้

 ผูเขารวมการวิจัย คือ ผูปวยทุกคนที่เขา

รับการรักษาใน Stroke unit และไดการวินิจฉัย

วาเปน acute ischemic stroke (AIS), intra-

cerebral hemorrhage (ICH) และ TIA ไดเขา

รวมการศึกษานี ้โดยผูทาํการศกึษาจะเขาถามตาม

แบบสอบถามกับผูปวย หรือญาติ และจะคัดผูเขา

รวมออกจากการศกึษา ถาการวนิจิฉยัสดุทายกอน
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ออกจากโรงพยาบาลเปนการวินจิฉัยนอกเหนือจาก 

AIS, ICH และ TIA ซึ่งในการศึกษานี้ผูเขารวม 

หรือญาติสายตรง จะตองเปนผูใหความยินยอม

กอนเขารวมการศึกษา

Prehospital Delay
 1. Symptom onset

 ในกรณีที่ผูปวยเกิดอาการหลังตื่นนอน 

(wake-up stroke) ใหถือวาเวลาที่ผูปวยตื่นนอน

เปน symptom onset และในกรณีที่ผูปวยหมด

สต ิใหถอืวาเวลาทีม่คีนพบผูปวยเปน symptoms 

onset โดยการกําหนด symptom onset เชนน้ีไม

ไดเกี่ยวของกับการให rt-PA แตเปนเวลาที่ผูปวย 

หรือผูพบเห็นเร่ิมตนเรียกหาความชวยเหลือ

 2. Prehospital delay

 หมายถึง เวลาต้ังแต symptom onset 

จนถึงเวลาที่ผูปวยถึงแผนกฉุกเฉิน

 3. Decision delay

 หมายถึง เวลาต้ังแต symptom onset 

จนถึงเวลาท่ีผูปวยติดตอทมีแพทยทมีแรก ซึง่การ

ติดตอนั้นมีไดทั้งหมด 4 วิธี ไดแก

 1. โทรศัพทไปท่ี Emergency Medical 

Services (EMS)

 2. โทรศัพทไปที่ Primary Care Physi-

cian (PCP)

 3. ไปพบแพทยที่ PCP

 4. ไปพบแพทยที่แผนกฉุกเฉิน

 และแบบสอบถามจะทําในชวง 72 ชั่วโมง

หลังจากที่ผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 

โดยจะมีทั้งการสอบถามตัวผูปวย สอบถามญาติ 

และคนจากแฟมประวัติผูปวย

สถิติและการวิเคราะห
 ขอมูลสวนที่เปนตัวแปรตอเนื่องจะมีการ

คํานวน mean, SD, median และ IQR นอกจาก

นั้น ในสวนของขอมูล pre-hospital time และ

ตัวแปรตาง ๆ ที่มีคา p<0.20 ไดนํามาคํานวน 

multivariable linear regression และนอกจาก

นั้น pre-hospital time ที่แบงออกเปน 2 สวน คือ 

pre-hospital time ที่มาเร็ว (นอยกวา 6 ชั่วโมง) 

และมาชา (6 ชั่วโมงขึ้นไป) ไดนาํมาคํานวนรวมกับ

ปจจัยตาง ๆ เนื่องจากมีการศึกษาใหม ๆ ที่มีแนว

โนมจะเพ่ิมเวลาในการให rt-PA เปน 6 ชั่วโมงมี

เพ่ิมมากข้ึนและคา p-value < 0.05 ถือวา มีนัย

สําคัญทางสถิติ
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ผลการศึกษา
 มีผูปวยเขารวมการศึกษาทั้งหมด 440 คน ขอมูลคุณสมบัติของผูปวยไดแสดงในตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 Patients Characteristics
Total AIS ICH TIA p value

Number of patients (%) 440 290 (65.9) 50 (11.4) 100 (22.7)

Age (y) 71.4 + 13.0 73.5+11.8 70.6 + 9.3 65.6 +14.2 < 0.001

Female (%) 195 (44.3) 137 (47.2) 24 (48.0) 34 (34.0) 0.06

Previous history (%)

Cerebrovascular disease 145 (33.0) 92 (31.7) 13 (26.0) 40 (40.0) 0.17

Coronary heart disease 149 (33.9) 103 (35.5) 15 (30.0) 31 (31.0) 0.59

Hypertension 295 (67.0) 209 (72.1) 28 (56.0) 58 (58.0) 0.008

Hypercholesterolaemia 245 (55.7) 162 (55.9) 20 (40.0) 63 (63.0) 0.028

Atrial fi brillation 111 (25.2) 90 (31.0) 7 (14.0) 14 (14.0) 0.001

Diabetes mellitus 71 (16.1) 53 (18.3) 8 (16.0) 10 (10.0) 0.15

Smoking (n=403) 104 (25.8) 73/267 (27.3) 8/39 (20.5) 23/97 (23.7) 0.57

Symptom onset (%)

Know 250 (56.8) 145 (50.0) 26 (52.0) 79 (79.0) < 0.001

Wake up 100 (22.7) 80 (27.6) 4 (8.0) 16 (16.0) 0.002

Uncertain/found 90 (20.5) 65 (22.4) 20 (40.0) 5 (5.0) < 0.001

Symptom debut at home 387 (88.0) 256 (88.3) 45 (90.0) 86 (86.0) 0.45

NIHSS 3 (1-8) 4 (2-8) 10 (3-21) 0 (0-1) < 0.001

mRS 2 (1-4) 3 (2-4) 4 (3-5) 0 (0-1) < 0.001

Education (n=346) (%) n=230 n=24 n=92 < 0.001

Primary/Secondary 260 (75.1) 181 (78.7) 20 (83.3) 59 (64.1)

Higher education 86 (24.9) 49 (21.3) 4 (16.7) 33 (35.9)

Marital status (n=434) (%) n=287 n=48 n=99 0.04

Live together 254 (58.5) 158 (55.1) 27 (56.3) 69 (69.7)

Live alone 180 (41.5) 129 (44.9) 21 (43.8) 30 (30.3)

Level of dependence (n=430) n=282 n=49 n=99 0.003

Independent 339 (78.8) 210 (74.5) 40 (81.6) 89 (89.9)
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Total AIS ICH TIA p value

Dependent 91 (21.2) 72 (25.5) 9 (18.4) 10 (10.1)

Type of fi rst medical contact (%)

EMS 231 (52.5) 160 (55.2) 35 (70.0) 36 (36.0)

Contact PCP 101 (23.0) 66 (22.8) 6 (12.0) 29 (29.0)

Visit PCP 102 (23.2) 60 (20.7) 9 (18.0) 33 (33.0)

Directly to hospital 6 (1.4) 4 (1.4) 0 (0.0) 2 (2.0)

Ambulance transport 310 (70.5) 217 (74.8) 44 (88.0) 49 (49.0)

 ปจจัยที่มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติระหวางผูปวยAIS, ICH และ TIA ไดแก 

อายุ ประวัติการเปนความดันโลหิตสูง การมีไขมัน

ในเลือดสูง และการมี atrial fi brillationนอกจาก

นั้นยังมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับกา

รศึกษา สถานภาพการแตงงาน และระดับการชวย

เหลอืตวัเองไดของผูปวยดวยมีผูปวยไดรบั rt-PA 

ทั้งหมด 22 คน คิดเปนรอยละ7.6

Pre-hospital delay
 เวลาของ symptom onset สามารถบอก

ไดชัดเจน 250 (รอยละ 56.8) คน ผูปวยที่มีอาการ

หลังตื่นนอน 100 (รอยละ 22.7) คน และผูปวยที่

ไมสามารถบอกเวลาทีแ่นนอนได 90 (รอยละ 20.5) 

คน

 คามัธยฐานของ symptom onset 3.0 

ชั่วโมง (179 min; IQR 77-542) คาเฉลี่ย 14.2 

ชั่วโมง ซึ่งแตกตางกันเนื่องจากการกระจายของ

ขอมูล

 คามธัยฐานของ decision delay 1.5 ชัว่โมง 

(92 min; IQR25-405) และคิดเปน decision 

delay รอยละ 55.1 (median; IQR 26.1-82.4)

 ผูปวยรอยละ50.0มี pre-hospital delay 

<3 ชั่วโมง และมีผูปวย 55 คน (รอยละ 12.5) มา

ถึงโรงพยาบาลหลัง 24 ชั่วโมง
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ตารางที่ 2  Pre-hospital delay

Pre-hospital delay
Total, me-
dian (IQR)

Total, 
mean+SD

AIS, me-
dian (IQR)

ICH, me-
dian (IQR)

TIA, 
median 
(IQR)

P 
Value

Pre-hospital delay (time 
symptom onset to admis-
sion; minutes)

179 (77-542) 850 +2230 193 (78-543) 90 (60-234)
197 

(95-866)
0.004

Decision delay (time from 
symptom onset to fi rst medi-

cal contact; minutes)

92 (25- 405) 717+2182 111 (29-355) 30 (10-121)
120 

(30-773)
0.001

Decision delay/pre-hospital 

delay (%)

55.1

(26.1-82.4)

56.6

(27.5-82.0)

33.7 

(15.4-66.2)

59.7 

(33.0-91.9)
0.002

Admission <3h (n) 220 (50.0) 137 (47.2) 35 (70.0) 48 (48.0) 0.01

 ทมีแพทยทีผู่ปวยติดตอมากทีส่ดุ คอื EMS 

(231 คน: รอยละ 52.5) และผูปวย 101 คน (รอย

ละ 23.0) โทรหา primary physician ผูปวย 102 

คน (รอยละ 23.2) ไปพบ primary physician และ

ผูปวย 6 คน (รอยละ 1.4) มาที่หองฉุกเฉินเอง

 ในผูปวยที่ติดตอทาง primary physician 

มีผูปวย 63 คน (รอยละ 62.4) ไดรับการรักษา

ในโรงพยาบาล ผูปวยที่มาโรงพยาบาลดวยรถ

พยาบาลทั้งหมด 330 คน (รอยละ 70.5) และมีผู

ปวย 217 คน (รอยละ 70.0) ตดิตอทมีแพทยเพยีง 

1 ทีม (โทรหา EMS) กอนไดรับการรักษาในโรง

พยาบาล
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Factors related to pre-hospital delay
 ปจจยัท่ีมผีลใหผูปวยเขารบัการรกัษาไดเร็ว

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก NIHSS, mRS, 

type of fi rst medical contact, type of cere-

brovascular disease, atrial fi brillation ตาม

ตารางที่ 3

 มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ระหวาง

การเขารับการรักษาไดรวดเร็วกับ สาเหตุการเกิด 

stroke (TOAST; p=0.001) และ tomography 

(OCSP, p<0.001)

 สวนของผูปวยท่ีมีอาการทาง anterior 

circulation มารบัการรกัษาเรว็กวา posterior cir-

culation แตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ

 เมือ่นาํมาวเิคราะห multivariate analysis 

พบวา high NIHSS score, transport by am-

bulance และ อายุนอย สงผลใหผูปวยมาถึงโรง

พยาบาลเร็วอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

 เมื่อใชเวลาตัดที่ 6 ชั่วโมง พบวา การนํา

ผูปวยมาที่หองฉุกเฉินเอง ผูปวยที่มีอาการนอย 

low NIHSS มีการมาถึงโรงพยาบาลชา อยางมีนัย

สําคัญทางสถิติ

   ตารางที่ 3  Univariate and multivariate linear regression analysis. Pre-hospital delay

   logarithmically transformed

Prehospital delay; 
minutes (IQR)

p Value, univariate 
analysis

p Value, multivariate 
analysis

Age 0.72 0.048

Gender 0.29 0.34

Male 188 (75-729)

Female 172 (79-505)

Cerebrovascular disease 0.40

Yes 192 (77-602)

No 164 (77-530)

Coronary heart disease 0.14 0.16

Yes 164 (70-398)

No 183 (78-637)

Hypertension 0.99

Yes 186 (75-595)
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Prehospital delay; 
minutes (IQR)

p Value, univariate 
analysis

p Value, multivariate 
analysis

No 160 (84-529)

Hypercholesterolaemia 0.76

Yes 178 (75-508)

No 188 (78-608)

Atrial fi brillation 0.03 0.60

Yes 150 (75-346)

No 192 (79-694)

Diabetes mellitus 0.67

Yes 192 (84-615)

No 172 (77-539)

Smoking, n=403 0.48

Yes 188 (69-620)

No 193 (79-692)

NIHSS <0.001 <0.001

Education, (n=346) 0.31

Primary/secondary 230 (92-727)

Higher education 147 (74-600)

Marital status (n=434) 0.40

Live together 157 (75-530)

Live alone 219 (83-607)

Symptom debut at home 0.69

Yes 186 (78-530)

No 125 (58-935)

Mode of transport <0.001 <0.001

Ambulance 113 (67-332)

By own means 507 (228-2087)
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Prehospital delay; 
minutes (IQR)

p Value, univariate 
analysis

p Value, multivariate 
analysis

Type of cerebrovascular 
disease

0.003 0.15

AIS 193 (78-543)

ICH 90 (60-234)

TIA 197 (65-866)

วิจารณ
 ผูปวยมาถึงโรงพยาบาลเร็วพบในกลุม

ผูปวยที่มีอาการุนแรง มาโรงพยาบาลโดยรถ

พยาบาล และ มอีายนุอย โดยมผีูปวยมากกวาครึง่

ที่มี decision delay

 การศึกษาชวงเวลากอนมาโรงพยาบาลของ

ผูปวย มผีลใกลเคยีงกบัการศกึษาอืน่ ๆ  กอนหนาน้ี 

แตมขีอแตกตางกนัโดยการศึกษานีไ้มไดตดัผูปวย

ที่มาถึงโรงพยาบาลหลัง 24 หรือ 48 ชั่วโมง และ

ยังมีผูปวยมาหลังเวลาเกิดอาการนานมากกวา 24 

ชั่วโมงอยูรอยละ 12.5

 แมวาหลังจากการศึกษาแรกจะทําใหลด

อตัราการมาถึงโรงพยาบาลชาของผูปวยไดรอยละ 

6.0 ตอป แตก็ยังมีผูปวยที่มาถึงโรงพยาบาลลาชา

มากถึงรอยละ 50

 จากการศึกษาท่ีการติดตอรถพยาบาลเปน

อยางแรก สามารถลดการมาโรงพยาบาลลาชาได 

แตยงัมีผูปวยรอยละ 30.0 ทีม่กีารติดตอทมีแพทย

มากกวา 1 ทมี นอกจากน้ีอาจเปนไปไดวาผูปวยท่ีม ี

coronary heart disease และ atrial fi brillation 

มีความรูเร่ือง stroke มากกวากลุมอื่นเพราะเคย

ไดรับความรูเกี่ยวกับโรค stroke ในขณะที่ทําการ

รักษาโรคประจําตวั

 การศกึษาของ American Heart Associa-

tion พบวา การที่ผูปวยเคยเปน stroke หรือ TIA 

สามารถลดการลาชาในการมาโรงพยาบาลได และ

ผูปวยที่อยูคนเดียวมีโอกาสมาโรงพยาบาลลาชา
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 ขอจํากัดของการศึกษาน้ี คือ มีผูปวยบาง

สวนกลับบานกอนไดรับการสัมภาษณ

 โดยสรปุ ผูปวยทีม่ ีacute stroke หรอื TIA 

ควรตดิตอมาทีร่ถพยาบาลเปนทีแ่รกเพ่ือลดการมา

โรงพยาบาลลาชาควรมกีารใหความรูแกชมุชน และ

มกีารรณรงคใหผูปวยสามารถทราบอาการของโรค

ไดอยางรวดเร็ว และโทรติดตอรถพยาบาลใหเร็ว

ที่สุด

วิจารณโดย : รศ.นพ.สมศักด์ิ เทียมเกา
 การเขาถึงระบบการบริการ stroke fast 

track เปนส่ิงที่สําคัญมาก ปจจัยที่มีผลตอการเขา

ถึงระบบบริการนั้นมีหลายปจจัย ไดแก 1. ผูปวย 

2. ระบบบริการ 3. ญาติผูปวย 4. ความรูและการ

ปฏิบัติของประชาชนทั่วไป 

 1. ผูปวย ไดแก ความรุนแรงของอาการ อยู

คนเดียว ความรูเกี่ยวกับโรคและการฏิบัติตัว การ

ศึกษา รายได อาชีพ ซึ่งจากการศึกษาตางๆ พบ

ความสัมพันธกับการมาเร็วหรือชาแตกตางกัน

 2. ระบบบริการ เชน ความพรอมของโรง

พยาบาลที่สามารถใหยาละลายลิ่มเลือดไดมีมาก

นอยแคไหน กระจายตัวไปในทุกพื้นที่หรือไม 

ระบบ EMS การสงตัวจากโรงพยาบาลเครือขาย 

เปนปจจัยที่สําคัญในการทําใหผูปวยไดรับการให

ยาละลายล่ิมเลือดหรือไม

 3. ญาติผูปวย ไดแก การมีความรูและการ

ปฏิบัติที่ถูกตอง การอยูกับผูปวยหรือไมขณะเกิด

อาการ

 4. ความรูและการปฏิบัติของประชาชน

ทั่วไป เปนปจจัยที่สําคัญ เพราะถาทุกคนมีความรู

ความเขาใจและการปฏิบัติที่ถูกตองก็จะทําใหทุก

คนเขาถึงระบบไดรวดเร็ว

 ดงันัน้การรณรงคใหประชาชนทัว่ไปมคีวาม

รูความเขาใจ ที่ถูกตองรวมกับการพัฒนาความ

พรอมของระบบการบริการ stroke fast track ก็

จะทําใหผูปวยมีโอกาสเขาถึงระบบบริการไดดีขึ้น


