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เรียบเรียงโดย นพ.ณัฐกานต บูรณะกุล แพทยประจําบานประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิจารณโดย รศ.นพ.สมศักด์ิ เทียมเกา สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ค ณะแพทยศาสตร 
กลุมวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

Absolute and Relative Contraindications to 
IV rt-PA for Acute Ischemic Stroke

ที่มา
 แตเดิมขอหามใช IV rt-PAนั้น สวนใหญ

มีที่มาจาก exclusion criteria ของงานวิจัยหลัก

เกีย่วกบัการใช IV rt-PA ในผูปวยสมองขาดเลือด

เฉียบพลัน (National Institute of Neurological 

Disorders and Stroke Trial : NINDS Trial) ซึ่ง

ถือเปนมาตรฐานโดยสากลตลอดมา

 ถึงกระน้ันในชวง 20 ปที่ผานมา มีหลักฐาน

เพิม่เตมิจากงานวิจยัแบบ observational studies 

ขนาดใหญ หลายงานวจิยัท่ีไมเพยีงยนืยนัถงึความ

ปลอดภัยและประสิทธิภาพของ IV-rt PA แตยัง

พสิจูนวา exclusion criteria บางขออาจไมมคีวาม

จําเปนในเวชปฏิบัติทั่วไป และพบวาการผอนปรน

บางขอลงอาจสามารถเพ่ิมโอกาสไดรับ rt-PA ได

มากขึ้นถึงรอยละ 20

 งานวิจยันีม้จีดุประสงคทีจ่ะทบทวนขอหาม 

และภาวะที่ไมควรใช IV rt-PA แตละขอ วาใน

ปจจุบันมีหลักฐานสนับสนุนเพยีงใด

Absolute contraindications 
(ขอหามใช)
 1. Acute intracranial hemorrhage 

(ICH) ภาวะเลือดออกในสมองเฉียบพลันทุกชนิด 

AHA guideline จัดเปน ”ขอหามใช„ เอกสาร

กํากับยาบงชี้เปน  ”ขอหามใช„

 2. History of ICH (ประวัติเคยมีเลือด

ออกในสมอง) AHA guideline จัดเปน ”ขอหาม

ใช„ เอกสารกํากับยาบงชี้เปน  ”ขอหามใช„
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 หลักฐานที่เกี่ยวของ

 Meretoja A, Putaala J, Tatlisumak T, et 

al. Off-label thrombolysis is not associated 

with poor outcome in patients with stroke. 

Stroke. 2010;4:1450-8.

 ทบทวนขอมูลผูปวย 499 คน ที่ไดรับ IV 

rt-PA พบผูปวยที่มีประวัติ ICH 3 คนไมพบวามี

รายงานการเกิด symptomatic ICH (sICH) และ 

2 ใน 3 มีผลการศึกษาเชิงบวกที่ 3 เดือน

 Kvistad CE, Logallo N, Thomassen L, 

et al. Safety of off-label stroke  treatment 

with tissue plasminogen activator. Acta 

NeurolScand. 2013;128:48-53.

 ทบทวนขอมูลผูปวย 135 คน ที่ไดรับ IV 

rt-PA พบผูปวยที่มีประวัติ ICH 3 คน มี 1 คน

เกิดsICH

 เช่ือวาความเส่ียงในการให IV rt-PA ใน

ผูปวยที่มีประวัติ ICH อาจมีความแตกตางกัน

มาก ขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน ระยะเวลาตั้งแตที่

เกิด ICH สาเหตแุละการรกัษา การผาตดั ตลอดจน

สภาวะของสมองหลังการเกิด ICH ซึ่งอาจใช IV 

rt-PA ไดในบางสถานการณที่ตองอาศัยการ

พิจารณาความเสี่ยงเปนราย ๆ ไป

 ในกรณี Micro bleed จากภาพ MRI ใน

ปจจุบัน ดวยเทคโนโลยีที่กาวหนาขึ้น เราสามารถ

ตรวจพบเลอืดออกขนาดเลก็ ๆ  ในสมองทีไ่มแสดง

อาการทางคลินิก (micro bleed) ซึ่งในปจจุบัน

ไมเปนขอหามใชของ IV rt-PA 

 Kato H, Izumiyama M, Izumiyama 

K, Takahashi A, Itoyama Y. Silent cerebral 

microbleeds on T2*-weighted MRI: correlation 

with stroke subtype, stroke recurrence, and 

leukoaraiosis. Stroke 2002;33:1536-40 

 ศึกษาในผูปวยโรคหลอดเลือสมองสมอง

ตีบที่ไมได IV rt-PA พบวา อัตราการพบ micro 

bleed สัมพันธกับการเกิด ICH

 Fiehler J, Albers GW, Boulanger 

JM, et al. Bleeding risk analysis in stroke 

imaging before thromboLysis (BRASIL): 

pooled analysis of T2*-weighted magnetic 

resonance imaging data from570 patients. 

Stroke 2007;38 :2738-44.

 ทบทวนภาพ MRI ของผูปวยที่ไดรับ IV 

rt-PA 570 คน พบ micro bleed จาก T2W MRI 

242 คน โดยหลังจากใช IV rt-PA พบวา ในกลุม

มี micro bleedเกิด sICH รอยละ 5.8  ในกลุมที่

ไมม ีmicro bleed เกดิ SICH รอยละ 2.7 โดยไมมี

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

 ขอแนะนํา History of ICH  : พิจารณา

ความเสี่ยงเปนราย ๆ และ micro bleed  :ไมควร

เปนขอหามใช

 3. Severs uncontrolled hypertension 

(ความดันโลหิตสูงวิกฤติ)

 หมายถึง ความดันโลหิตที่สูงเกิด  185/110 

mmHg, AHA guideline จัดเปน ”ขอหามใช„

 เอกสารกํากับยาบงชีเ้ปน ”ขอหามใช„ มทีีม่า

จาก exclusion criteria ของ NINDS Trial 
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 Ahmed N, Wahlgren N, Brainin 

M, et al. Relationship of blood pressure, 

antihypertensive therapy, and outcome in 

ischemic stroke treated with intravenous 

thrombolysis: retrospective analysis from 

Safe Implementation of Thrombolysis in 

Stroke-International Stroke Thrombolysis 

Register (SITS-ISTR).Stroke 2009;40:2442-9.

Demchuk AM, Tanne D, Hill MD, et al. 

Predictors  o f  good outcome af ter 

intravenous tPA for acute ischemic 

stroke. Neurology 2001;57:474-80.

 Larrue V, von Kummer RR, Muller A, 

Bluhmki E. Risk factors for severe hemor-

rhagic transformation in ischemic stroke 

patients treated with recombinant tissue 

plasminogen activator:a secondary analysis 

of the European-Australasian Acute Stroke 

Study (ECASS II). Stroke. 2001;32:438-41.

 โรคความดันโลหิตสูง สัมพันธกับผลการ

รกัษาเชงิลบและภาวะ ICH ความดันซีสโทลิกทีส่งู

กวาหลังให IV rt-PA สัมพันธกับผลการรักษาเชิง

ลบและเพ่ิมความเส่ียงของการเกิด ICH 

 Brott T, Lu M, Kothari R, et al. 

Hypertension and its treatment in the NINDS 

rt-PA Stroke Trial. Stroke 1998;29:1504-9.                                        

การลดความดันโลหิตกอนการให IV rt-PA ไมมี

ผลตอผลการรักษา และผูปวยท่ีจําเปนตองไดรับ

ยาลดความดันโลหิตหลังจากไดรับการสุม ดูจะมี

ผลการรักษาเชิงลบมากกวากลุมที่ไมจําเปนตอง

ไดรับการลดความดันโลหิต

 Albers GW, Bates VE, Clark WM, Bell R, 

Verro P, HamiltonSA. Intravenous tissue-type 

plasminogen activator for treatmentof 

acute stroke: the Standard Treatment with 

Alteplase toReverse Stroke (STARS) study. 

JAMA. 2000;283(9):1145-1150.

 Tsivgoulis G, Saqqur M, Sharma VK, 

Lao AY, Hill MD, Alexandrov AV. Association 

of pretreatment blood pressure with tissue 

plasminogen activator-induced arterial 

recanalization in acute ischemic stroke. 

Stroke 2007;38:961-6.

 Tanne D, Kasner SE, Demchuk AM, et 

al. Markers of increased risk of intracerebral 

hemorrhage after intravenous recombinant 

tissue plasminogen activator therapy for 

acute ischemic stroke in clinical practice: 

the Multicenter rt-PA Stroke Survey. 

Circulation 2002;105:1679-85.

 ระดับความดันโลหิตพื้นฐานของผูปวย ไม

ไดสมัพนัธกบัอตัราการเกิด ICH และผลการรักษา

ความดันซิสโทลิกที่สูงกวา จะย่ิงทําใหอัตราการ

เปดหลอดเลอืดสาํเรจ็ลดลงแตไมสงผลถงึผลการ

รักษาโดยรวม

 Katzan IL, Furlan AJ, Lloyd LE, et al. 

Use of tissue-type plasminogen activator for 
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acute ischemic stroke: the Cleveland area 

experience. JAMA. 2000;283:1151-8.

อัตราการเกิด sICH ไมแตกตางกันในผูปวยที่

ความดันโลหิตสูงเกินขอจํากัด และในกลุมที่

ไมเกิน

 ขอแนะนํา BP ที่ > 185/110 mmHg

ไมควรเปนเหตุผลที่ผูปวยไมไดรับ IV rt-PA และ

เราสามารถใชยาลด BP ของผูปวยลงมาในเกณฑ

ไดอยางปลอดภัย

 4. Serious head trauma or stroke in 

previous  3 months การบาดเจ็บที่ศีรษะอยาง

รุนแรง หรือเคยเกิดโรคหลอดเลือดสมองภายใน 

3 เดือน AHA guideline  จัดเปน“ขอหามใช” 

เอกสารกํากับยาบงชี้เปน“ขอหามใช”

  4.1 Serious head trauma in 

previous 3 months

  ภาวะสมองขาดเลือดตามหลังอบุตัเิหตุ

ที่ศีรษะ พบไดประมาณรอยละ 2-13 การพิจารณา

การรักษาในผูปวยกลุมนี้ตองคํานึงถึงภาวะตาง ๆ 

เชน ผูปวยอุบัติเหตุรุนแรง มักมี coagulopathy 

รวมดวย กระดูกที่หัก สมองช้ํา กะโหลกแตก 

เสนประสาทบาดเจ็บ เลือดออกในสมอง เหลานี้

ลวนเพ่ิมความเสี่ยงที่จะเกิด sICH 

 หลักฐานที่เกี่ยวของ  

 Lopez-Yunez AM, Bruno A, Williams LS, 

Yilmaz E, Zurru C,Biller J. Protocol violations

in community-based rTPA stroke treatment 

are associated with symptomatic intracerebral 

hemorrhage. Stroke 2001;32:12-6.

 รายงานมีผูปวย 1 คน ไดรบั  IV rt-PA หลงั

จากมีการบาดเจ็บรุนแรงท่ีศีรษะ 3 ราย แลวเกิด 

sICH ที่รุนแรงถึงชีวิต

 Guillan M, Alonso-Canovas A, Garcia-

Caldentey J, et al. Off-label intravenous 

thrombolysis in acute stroke. Eur J Neurol 

2012;19:390-4.

 จากการทบทวนพบผูปวยจํานวนหนึ่งใน

งานวิจัยที่ไดรับ IV rt-PA โดยมีประวัติบาดเจ็บที่

ศีรษะภายใน 3 เดือน แตไมมีรายงานผลในผูปวย

กลุมดังกลาว

 ขอแนะนํา เนื่องจากหลักฐานที่จํากัดมาก

แตมอีนัตรายถึงชวีติ คดิวามเีหตผุลทีจ่ะคงสถานะ 

”ขอหามใช„

  4.2  Stroke in previous 3 months 

  เนื่องจาก NINDS Trial ไดกันผูปวย

เหลาน้ีออกจากงานวิจัย เพราะเช่ือวาอาจมีความ

เสี่ยงสูงในการเกิด ICHเปนที่มาของขอหาม

 หลักฐานที่เก่ียวของ

 Topakian R, Gruber F, Fellner FA, 

Haring HP, Aichner FT. Thrombolysis 

beyond the guidelines: two treatments 

in one subject within 90 hours based 

on a modified magnetic resonance 

imaging brain clock concept. Stroke 

2005;36:e162-e4. 

 รายงานผูปวย1 ราย ทีไ่ดรบั respected dose 

IV rt-PA โดย dose ที่สองลดลงเหลือ 50 mg 90 

ชั่วโมงหลัง dose แรก และมีผลการรักษาเชิงบวก
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 ขอแนะนํา แมวาหลักฐานงานวิจัยมีจํากัด

มากในประเด็นนี้ แตอิงจากเภสัชวิทยาของ IV 

rt-PA ซึ่งมีคร่ึงชีวิตเพียง 5 นาที อาจกระทําได

โดยเฉพาะอยางยิง่ในรายทีบ่รเิวณสมองขาดเลอืด

เดิมเล็กๆ 

 5. เกร็ดเลอืดตํา่ และการแข็งตวัของเลือด

ผิดปกติ

  5.1 เกรด็เลอืดต่ํา  แมวาในทางปฏิบตัิ

จะไมตองรอผลนับเกร็ดเลือด หากผูปวยไมมีโรค

หรือภาวะเสี่ยงตอเกร็ดเลือดก็ตาม แตตาม AHA 

guideline และเอกสารกํากับยายังคงระบุเปน

”ขอหามใช” ในผูปวยเกร็ดเลือด <100,000/ml

 หลักฐานท่ีเกี่ยวของ

 Meretoja A, Putaala J, Tatlisumak T, et 

al. Off-label thrombolysis is not associated 

with poor outcome in patients with stroke. 

Stroke 2010;41:1450-8. 

 Kvistad CE, Logallo N, Thomassen 

L, et al. Safety of off-label stroke treatment  

with tissue plasminogen activator. Acta 

NeurolScand 2013;128:48-53.

 Brunner F, Tomandl B, Schroter A, et al. 

Hemorrhagic complications after systemic  

thrombolysis in acute stroke patients with 

abnormal baseline coagulation. Eur J Neurol 

2011;18:1407-11.

 Frank B, Grotta JC, Alexandrov AV, et al. 

Thrombolysis in stroke despite contraindi-

cations or warnings? Stroke 2013;44:727-33.

 พบผูปวยไดรับ IV rt-PA ที่มีเกร็ดเลือด 

<100,000/mm3จํานวน 20 คน ในจํานวนน้ีพบ 

sICH  1 คน

 ขอแนะนํา ไมสามารถสรุปไดเนือ่งจากหลัก

ฐานนอยมาก

  5.2  การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ 

  5.2.1 aPTT Pro longed AHA 

guideline ไมระบุ

 หลักฐานที่เก่ียวของ

 Meretoja A, Putaala J, Tatlisumak T, et 

al. Off-label thrombolysis is not associated

with poor outcome in patients with stroke.

Stroke. 2010;41:1450-8.

 Albers GW, Bates VE, Clark WM, 

Bell R, Verro P, Hamilton SA. Intravenous 

tissue- type plasminogen activator for 

treatment of acute stroke: the  Standard 

Treatment with Alteplase to Reverse Stroke 

(STARS) study. JAMA 2000;283:1145-50.

 Lopez-Yunez AM, Bruno A, Williams 

LS, Yilmaz E, Zurru C,Biller J. Protocol 

violations in community-based rTPA stroke 

treatment are associated with sympto-

matic intracerebral  hemorrhage.Stroke 

2001;32:12-6.

 Brunner F, Tomandl B, Schroter A, 

et al. Hemorrhagic complications after

systemic thrombolysis in acute stroke 

patients with abnormal baseline coagulation. 
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Eur J Neurol 2011;18:1407-11.

 Frank B, Grotta JC, Alexandrov AV, et 

al. Thrombolysis in stroke despite contrain-

dications or warnings? Stroke 2013;44:727-

33.

 จากการทบทวนขอมลูพบผูปวย prolonged 

of PTT ที่ไดรับ IV rt-PA 162 คน พบ 6 คนเกิด 

sICH (รอยละ 3.7) การให IV rt-PA ในผูปวย 

prolonged of PTT กลับดูจะสงผลตอการรักษา

เชิงบวกมากกวา OR 1.57 95% CI  1.02-2.41

  5.2.2 INR (PT) Prolonged จาก 

European License ถือเปน”ขอหามใช”AHA 

guideline :ผูปวยที่ใช wafarin ที่ INR > 1.7, PT 

> 15 เปนขอหามใช IV rt-PA, (INR 1.7 สามารถ

ใชไดภายใน 3 hr. เทานั้น)

 หลักฐานที่เกี่ยวของ

 Frank B, Grotta JC, Alexandrov AV, et 

al. Thrombolysis in stroke despite contrain-

dications or warnings? Stroke 2013;44:727-

33.

 พบผูปวย 14 คน ที่ทาน warfarin มี INR 

> 1.7 ไดรับ IV rt-PA มีผลการรักษาเชิงบวก แต

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ พบผูปวย 138 คน ที่ INR 

> 1.7 ที่ไมไดใช warfarin จากผูปวยที่ไดรับ IV 

rt-PA  2,755 คน พบผลการรักษาเชิงบวกในกลุม 

INR > 1.7 แตไมมคีวามแตกตางอยางมนียัสําคญั

ทางสถิติ (OR1.21,95%CI 0.82-1.78)

 Meretoja A, Putaala J, Tatlisumak T, et 

al. Off-label thrombolysis is not associated

with poor outcome in patients with stroke. 

Stroke 2010;41:1450-8.

 Matute MC,Masjuan J, Egido JA, 

et al. Safety and outcomes following 

thrombolytic treatment in stroke patients 

who had received prior treatment with 

anticoagulants. Cerebrovasc Dis. 2012; 33: 

231-9.

 Kim YD, Lee JH, Jung YH, et al. 

Safety and outcome after thrombolytic 

treatment in ischemic stroke patients with 

high risk cardioembolic sources and prior 

subtherapeutic warfarin use. J Neurol Sci 

2010;298:101-5.

 Seet RC, Zhang Y, Moore SA, 

Wijdicks EF, Rabinstein AA. Subtherapeutic 

international normalized ratio in warfarin-

treated patients increases the risk for 

symptomatic intracerebral hemorrhage 

after intravenous thrombolysis. Stroke 

2011;42:2333-5.

 Ibrahim MM, Sebastian J, HussainM, 

et al. Does current oral antiplateletagent or 

subtherapeutic anticoagulation use have 

an effect on tissue-plasminogen-activator-

mediated recanalization rate  in patients 

with acute ischemic stroke? Cerebrovasc 

Dis 2010;30:508-13.
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 Prabhakaran S, Rivolta J, Vieira JR, et 

al. Symptomatic intracerebral hemorrhage 

among eligible warfarin-treated patients 

receiving intravenous tissue plasminogen 

activator for acute ischemic stroke. Arch 

Neurol 2010;67:559-63.

 Ruecker M, Matosevic B, Willeit P, 

et al. Subtherapeuticwarfar in therapy

entails an increased bleeding risk after 

stroke thrombolysis. Neurology 2012;79:31-8.

 Vergouwen MD, Casaubon LK, Swartz 

RH, et al. Subtherapeutic warfarin  is not 

associated with increased hemorrhage 

rates in ischemic strokes treated with tissue 

plasminogen activator.Stroke. 2011;42:

1041-5.

 จากการเก็บขอมูล พบอัตราการเกิด sICH 

รอยละ 0-36 ในผูปวยที่ทาน warfarin ที่ INR ไม

ไดระดับแลวไดรับ IV rt-PA

 Ruecker M, Matosevic B, Willeit P, 

et al. Subtherapeutic warfarin  therapy 

entails an increased bleeding risk after stroke 

thrombolysis. Neurology 2012;79:31-8.

 Miedema I, Luijckx GJ, De Keyser J, 

Koch M, Uyttenboogaart M. Thrombolytic 

therapy for ischaemic stroke in patients 

using warfarin: a systematic review 

and meta-analysis. J Neurol Neurosurg 

Psychiatry 2012;83:537-40.

 ผูปวย 284 คน พบอัตราการเกิด sICH 

สูงขึ้นในผูปวยที่ทาน warfarin OR 2.6,95% 

CI1.1-5.9 / adjusted OR 4.1,95%CI 1-16.1)

 Mazya M, Egido JA, Ford GA, et 

al. Predicting the risk of symptomatic 

intracerebral hemorrhage in ischemic stroke 

treated with intravenous alteplase: safe 

Implementation of Treatments in Stroke (SITS) 

symptomatic intracerebral hemorrhage 

risk score.Stroke 2012;43:1524-31.

 Xian Y, Liang L, Smith EE, et al. Risks 

of intracranial hemorrhage among patients 

with acute ischemic stroke receiving 

warfarin and treated with intravenous tissue 

plasminogen activator. JAMA 2012;307:

2600-8.

 พบวาแมในกลุมผูปวยที่ทาน warfarin จะ

มอีตัราการเกิด sICH สงูกวา แตเมือ่เขามาคํานวณ

ทางสถิติ โดยตัดปจจัยกวน คือ ความรุนแรงของ

โรค อาย ุโรครวม พบวาการใช warfarin โดย INR 

< 1.7 ไมสัมพันธกับการเกิด sICH 

 ขอแนะนํา การทาน warfarin โดย INR < 

1.7 ไมนาจะเปนขอหามในการใช IV rt-PA

 6. Low Molecular weight heparin 

 การใช LMWH ขนาดรักษา (therapeutic 

dose LMWH) เปนขอหามในการใช IV rt-PA (ไม

ระบุที่มา)
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 หลักฐานที่เกี่ยวของ

 Matute MC,Masjuan J, Egido JA, et al. 

Safety and outcomes following thrombolytic

treatment in stroke patients who had 

received prior treatment with anticoagulants.

Cerebrovasc Dis 2012;33:231-9. 

 พบผูปวยได IV rt-PA ที่มีประวัติไดรับ 

LMWH 21 คน (18 คนไดภายใน 24 hr) 5 คนได 

therapeutic dose พบ ICH 8 คน ผลเชิงบวก 

7 คน เสียชีวิต  6 คน เมื่อเทียบกับผูปวยที่ไมได 

LMWH แลว ผูทีไ่ดรบัจะมีอตัราsICH สงูกวา OR 

8.4,95% CI 2.2-32.2 และอตัราการตายสงูกวา OR 

5.3,95% CI 1.8–15.5

 ขอแนะนํา การได LMWH ภายใน 24 hr 

ควรถือเปนขอหามใช โดยเฉพาะอยางย่ิง thera-

peutic dose 

 7. Direct thrombin inhibitor

 ยา Dabigatran และ Argatroban ออก

ฤทธ์ิยังย้ัง thrombin โดยตรงยับยั้งการเปล่ียน 

fi brinogen ไปเปน fi brin ใชไดโดยไมจําเปนตอง

ตดิตามระดับการแข็งตัวของเลือด มอีนัตกริยากับ

ยาอืน่ๆ นอยแตราคาแพง เวลาออกฤทธ์ิจะพบ TT 

ยาว

 หลักฐานที่เกี่ยวของ 

 Matute MC, Guillan M, Garcia-

Caldentey J, et al. Thrombolysis treatment 

for acute ischaemic stroke in a patient 

on treatment with dabigatran. Thromb 

Haemost 2011;106:178-9.

 De Smedt A, De Raedt S, Nieboer 

K, De Keyser J, Brouns R. Intravenous 

thrombolysis with recombinant tissue 

plasminogen activator in a stroke patient 

treated with dabigatran. CerebrovascDis  

2010;30:533-4.

 Lee VH, Conners JJ, Prabhakaran S. 

Intravenous thrombolysis in a stroke patient 

taking dabigatran. J Stroke Cerebrovasc Dis 

2012;21:916. e911-e2.

 Marrone LC, Marrone AC. Throm-

bolysis in an ischemic strokepatient on 

dabigatran anticoagulation: a case report. 

Cerebrovasc Dis 2012;34:246-7.

 Sangha N, El Khoury R, Misra V, 

Lopez G. Acute ischemic stroke treated 

with intravenous tissue plasminogen 

activatorin a patient taking dabigatran with 

radiographic evidence of recanalization. J 

Stroke Cerebrovasc  Dis 2012;21:917e915-8.

 รายงานผูปวยเกิด ICH ถงึชวีติเมือ่ไดรบั IV 

rt-PA รวมกับ direct thrombin inhibitor 1 คน 

(ขอมูลเปน reported case เทานั้น)

 Blommel ML, Blommel AL. Dabigatran 

etexilate: a novel oraldirect thrombin inhibitor. 

Am J Health Syst Pharm 2011;68:1506-19.

 ผูปวย 65 คน ไดรับ Argatroban รวมกับ 

IV rt-PA เกิด sICH 3 คน (รอยละ 4.6)
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 ขอแนะนํา สรุปไมไดเนื่องจากขอมูลจํากัด 

แตจากขอมูลทางเภสัชวิทยาในกรณีผูปวยใช 

direct thrombin inhibitor ที่ TT, GPTT, PT 

ปกติ อาจพิจารณาใช IV rt-PA ได แตตองรอ

หลักฐานสนับสนุนตอไป 

 8. Factor Xa inhibitor

 ยา Apixaban และ Rivaroxaban ออกฤทธิ์

ยงัยัง้ Factor Xa ซึง่ไดรบัการศึกษาวจิยัวาสามารถ

นํามาใชแทน warfarin ในการปองกัน stroke 

ในผูปวย non-valvular AF โดยม ีrisk bleeding 

ตํ่ากวา พบวาในผูที่ทาน Factor Xa inhibitor 

อาจพบคา PT, aPTT ยาวข้ึนเล็กนอย (ไมได

สัมพันธกับการออกฤทธิ์ของยา) 

 หลักฐานที่เกี่ยวของ    ไมพบ

 ขอแนะนาํ ยงัไมควรใช IV rt-PA ในผูปวย

กลุมนี้โดยทั่วไป ยกเวนจะใชในงานวิจัยเทานั้น

 9. Severe hypo & hyperglycemia 

 AHA guideline ระบุวาระดับนํ้าตาลใน

เลือด < 50, >400 mg/dl เปนขอหามใช IV rt-PA 

เอกสารกาํกบัยา ระบวุาควรระมดัระวงัการวนิจิฉยั 

stroke ในผูปวยที่มีระดับนํ้าตาลในเลือด <50, 

>400 mg/dl ในเวชปฏิบัติ ภาวะ hypoglycemia 

สามารถมาดวยอาการเลียนแบบ stroke ได 

เชนความพิการชั่วคราวเฉพาะที่ ระดับการรูสติ

เปลี่ยนแปลง ชัก เหงื่อออกผิดปกติ ซึ่งสามารถ

วินิจฉัยแยกโรค โดยประเมินการตอบสนองตอ

การใหนํา้ตาล เชนเดียวกับภาวะ hyperglycemia 

ที่อาจมาดวยอาการเลียนแบบ stroke ไดเชนกัน 

แตพบนอยมากจุดประสงคของขอหามแตเดิม 

ก็เพื่อคัดกรองภาวะที่ไมใช stroke จริงออกจาก

การศึกษา

 หลักฐานที่เก่ียวของ

 Ribo M, Molina CA, Delgado P, et al. 

Hyperglycemia during ischemia rapidly 

accelerates brain damage in stroke patients 

treated with tPA. J Cerebral BloodFlow 

Metab 2007;1616-22.

 Bruno A, Levine SR, Frankel MR, et 

al. Admission glucose level and clinical 

outcomes in the NINDS rt-PA Stroke Trial. 

Neurology 2002;59:669-74.

 Demchuk AM, Morgenstern LB, 

Krieger DW, et al. Serum glucose level 

and diabetes predict tissue plasminogen 

activator-related intracerebral hemorrhage in 

acute ischemic stroke. Stroke 1999;30:34-9.

 Saur D, Kucinski T, Grzyska U, et al. 

Sensitivity and inter-rater agreement of 

CT and diffusion-weighted MR imaging in 

hypera cutestroke. AJNR Am J Neuroradiol 

2003;24:878-85.  

 พบวา hypo และ hyperglycemia ทําให

อาการสมองขาดเลือดแยลง และ hyperglycemia 

สมัพนัธกบัอตัราการเปดหลอดเลือดสาํเร็จนอยลง 

และเพิ่มความเสี่ยงของ ICH

 Frank B, Grotta JC, Alexandrov AV, et 

al. Thrombolysis in stroke despite contrain-

dications or warnings? Stroke. 2013;44:727-33.
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 พบผูปวยนํ้าตาล <50 ไดรับ IV rt-PA  5 

คน ผูปวยน้ําตาล >400 ไดรับ IV rt-PA  6 คน 

ทั้งหมดไมพบการเกิด sICH

 ขอแนะนํา ไมมีเหตุผลเพียงพอที่ภาวะ

นํ้าตาลในเลือดสูงและตํ่า เปนขอหามใช IV rt-PA 

โดยสามารถพิจารณาใชไดในผูปวยน้ําตาลในเลือด

สูงที่สงสัย และในผูปวยนํ้าตาลในเลือดต่ําที่ไม

ตอบสนองทันทีตอการใหนํ้าตาลเขาหลอดเลือด 

(IV Dextrose)

 10. Early radiographic ischemic 

changes แบงเปน 2 ลักษณะ โดย 

  10.1 Sign of early ischemia คือ 

loss of distinction of basal ganglion, sulcal 

effacement, focal swelling, mass effect และ 

less of gray-white defi nition แสดงถงึภาวะขาด

เลือดของเนื้อสมอง แตยังไมมีการเสียสภาพถาวร

ของเซลลสมองบริเวณน้ัน

  10.2 Sign of infarction คือ frank 

hypodensity lesion จาก CT-Scan แสดงถึง

การขาดเลอืดรนุแรงจนเซลลสมองบรเิวณนัน้เสือ่ม

สภาพถาวร

  AHA guideline แนะนาํใหใช IV rt-PA

กรณีพบ sign of ischemia แตไมไดกลาวถึง 

sign of infarction

 หลักฐานที่เกี่ยวของ

 Wardlaw JM, Murray V, Berge E, Del 

Zoppo GJ. Thrombolysis for acute ischaemic 

stroke. Cochrane Database Syst Rev. 

2009;7:CD000213.

 ขนาดของ hypodensity lesion สัมพันธ

กับผลสําเร็จของ IV rt-PA และผูปวยท่ีพบ 

hypodensity lesion < 1/3 ของ MCA territory 

มผีลการรกัษาเชงิบวก OR 3.43,95%CI1.61 – 7.33 

เมื่อเทียบกับกลุม > 1/3 MCA territory มีผล

การรักษาเชิงบวก OR 0.41 95%CI0.06-2.70 แต

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาความเส่ียงของ

การเกิด sICH ในกลุม > 1/3 MCA territory มี

มากกวา

 ขอแนะนํา

 การ ให  I V  r t - P A  ใน ผู ป ว ยที่ พบ 

hypodensity lesion ทั้งที่ <1/3 MCA territory 

และ > 1/3 MCA territory ตางมีผลเชิงบวกแต

ในกลุมหลังมีความเสี่ยงในการเกิด sICH สูงกวา

Relative contraindications (ภาวะที่ 
“ไมควรใช”)
 1. Advanced Age AHA guideline ไม

ไดระบไุว เอกสารกาํกบัยาแจงเตอืนวามคีวามเสีย่ง

สูงขึ้นในผูปวยที่อายุ > 75 ป 

 หลักฐานที่เก่ียวของ

 Hacke W, Kaste M, Bluhmki E, et 

al. Thrombolysis with alteplase3 to 4.5 

hours after acute ischemic stroke. N Engl J 

Med.2008;359:1317-29.

 Tissue plasminogen activator for acute 

ischemic stroke. The National Institute 

of Neurological Disorders and Stroke 

rt-PA Stroke Study Group. N Engl J Med 
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1995;333:1581-7. 

 NINDS trial ไมไดตัดผูปวยอายุมากออก

จากการศึกษา (mean age=69 ป) แตพบผูปวย

ที่อายุมากกวา 80 ป เพียงรอยละ 0.5 ของผูปวย

ทั้งหมด

 Kammersgaard LP, Jorgensen HS, 

Reith J, Nakayama H, PedersenPM, Olsen 

TS. Short- and long-term prognosis for very 

old stroke patients. The  Copenhagen Stroke 

Study. Age Ageing 2004;33:149-54.

 Sandercock P, Wardlaw JM, Lindley RI, 

et al. The benefi ts and harms of intravenous

thrombolysis with recombinant tissue 

plasminogen activator  within 6 h of acute 

ischaemic stroke (the third international 

stroke trial [IST-3]): a randomised controlled 

trial. Lancet 2012;379:2352-63 

 พบวาอายุที่เพิ่มข้ึน เพิ่มอัตราการรักษาเชิง

ลบ และอัตราการตายในผูปวยท่ีไดรับ IV rt-PA 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในผูปวยที่อายุ >85 ป อัตรา

การตายเพิ่มเปน 2 เทา เมื่อเทียบกับกลุม <85 ป

 Mishra NK, Ahmed N, Andersen G, 

et al. Thrombolysis in very elderly people: 

controlled comparison of SITS International 

Stroke Thrombolysis Registry and Virtual 

International Stroke Trials Archive. BMJ 

2010;341:c6046. 

 ทาํการทดลองในผูปวย 1617 คน ทีอ่าย ุ>80 

ป สุมใหไดยา IV rt- PA เทยีบกบัยาหลอก ภายใน 

6 hr. หลัง เกิด stroke โดยเปรียบเทียบการมีชีวิต

ที ่6 เดือน ผลไมพบความแตกตางทีม่นียัสาํคญัทาง

สถิติ (รอยละ 37 ใน  rt-PA และ รอยละ 35 ใน

กลุมยาหลอก P = 0.181)

 Systematic review จากการทดลองใช IV 

rt-PA ทัง้หมด 12 trial ผูปวยรวม 7012 คน แสดง

ใหเห็นวาผูปวย ที่อายุ >80 ก็ยังไดประโยชนจาก 

IV rt-PA 

 Berrouschot J, Rother J, Glahn J, 

Kucinski T, Fiehler J,Thomalla G. Outcome 

and severe hemorrhagic complications 

of intravenous thrombolysis with  tissue 

plasminogen activator in very old (> or ผ80 

years) stroke patients. Stroke 2005;36:2421-

5. 

 ไดวเิคราะหขอมลูของผูปวย > 80 ป ทีไ่ดรบั 

IV rt-PA จาก SITS registryเปรยีบเทยีบกบักลุม

ควบคุมจาก  VISTA Registry พบ MRS ในกลุม

ที่ไดรับ IV rt-PA ดีกวากลุมที่ไมไดรับ ท้ังในอายุ 

<80 และ >80 ป

 Engelter ST, Reichhart M, Sekoranja 

L, et al. Thrombolysis instroke patients 

aged 80 years and older: Swiss survey of 

IVthrombolysis. Neurology  2005;65:1795-8.

 Costello CA, Campbell BC, Perez de 

la Ossa N, et al. Age over80 years is not 

associated with increased hemorrhagic 

transformation after stroke  thrombolysis. J 

Clin Neurosci 2012;19:360-3.
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 Sylaja PN, Cote R, Buchan AM, Hill 

MD. Thrombolysis inpatients older than 

80 years with acute ischaemic stroke: 

Canadian Alteplase for Stroke  Effective-

ness Study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 

2006;77:826-9.

 Ringleb PA, Schwark C, Kohrmann 

M, et al. Thrombolytictherapy for acute 

ischaemic stroke in octogenarians: selection 

by magnetic resonance  imaging improves 

safety but does not improve outcome. J 

Neurol Neurosurg Psychiatry 2007;78:690-3.

 Mouradian MS, Senthilselvan A, 

Jickling G, et al. Intravenousrt-PA for 

acute stroke: comparing its effectiveness 

in younger and older patients. J Neurol  

Neurosurg Psychiatry 2005;76:1234-7. 

 พบวาผูปวยที่มีอายุ 80-90 ป มีอัตราการ

ตายสูงกวา และผลการรักษาเชิงลบมากกวาในผู

ปวยท่ีอายุ <80 ป  แตอัตราการเกิด sICH ไมตาง

กัน พบวาผลการรักษาที่แยในผูสูงอายุอาจมีผลก

ระทบจากโรครวม เชน CHF,  IHD, HT ซึ่งพบ

มากกวาในกลุมท่ีอายุนอย

 ขอแนะนํา อายุ > 80 ป ไมควรเปนขอหาม

ในการใช IV rt-PA เพราะไดประโยชนจริง แมจะ

มผีลการรักษาดอยกวา และมีความเสีย่งสงูกวาใน

กลุมอายุ <80 ป ก็ตาม

 2. Mild or improving stroke symp-

toms AHA guideline สามารถให IV rt-PA ได 

(class II b level C) เอกสารกํากับยาไมแนะนําให

ใชใน minor stroke NIHSS< 4

 จากการทบทวนวรรณกรรมสวนใหญจะ

ถือวา minor stroke คือ stroke ที่มี NIHSS< 4 

อยางไรก็ตาม score ทีน่อย บางคร้ังเปนการพิการ

ที่อาจกระทบกับคุณภาพชีวิตของผูปวยมากก็ได 

เชน ออนแรงแขนขามากจนประกอบอาชีพเดิม

ไมได เดินเซจนเดินเองไมได พูดไมได สูญเสีย

การมองเห็น ตลอดจนอาจเปนอาการนําของภาวะ

หลอดเลือดขนาดใหญเริ่มตีบแคบก็ได 

 หลักฐานที่เก่ียวของ

 Rajajee V,Kidwell C,Starkman S, et 

al. Early MRI and outcomes of untreated 

patients with mild or improving ischemic 

stroke.Neurology 2006;67:980-4.

 Nedeltchev K, Schwegler B, Haefeli T, 

et al. Outcome of stroke with mild or rapidly 

improving symptoms. Stroke 2007;38:2531-

5.

 Kim JT, Park MS, Chang J, Lee 

JS, Choi KH, Cho KH. Proximal arterial 

occlusion in acute ischemic stroke with low 

NIHSS scores should not considered as mild 

stroke. PLoS One 2013;8(8):e70996.

 รอยละ 25 - 35 ของผูปวย minor stroke 

หรือผูปวย stroke ที่มีอาการดีขึ้นอยางรวดเร็ว ที่

ไดรบั IV rt-PA อาจเพ่ิมอตัราการพกิารมากขึน้ใน 
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3 เดือน

 Kohrmann M, Nowe T, Huttner HB, et 

al. Safety and outcome after thrombolysis 

in stroke patients with mild symptoms. 

Cerebrovasc Dis 2009;27:160-6.

 Generalized effi cacy of t-PA for acute 

stroke. Subgroup analysis of the NINDS 

t-PA Stroke Trial. Stroke 1997;28:2119-

25. 

 พบผลการรักษาเชิงบวก และปลอดภัยใน

การใช IV rt-PA ในผูปวย NIHSS <4 PRISMS 

trial (Multicenter Prospective RCT) ทําการ

ทดลองให IV rt-PA ในผูปวย NIHSS < 5 ภายใน 

3 hr. วาจะมีผลการรักษาอยางไร (รอผล)

 ข อแนะนํ า  ควรพิจารณาการใช  IV 

rt-PA เปนรายๆ ไปโดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวย

ที่แม NIHSS จะตํ่า แตความพิการนั้นกระทบตอ

คุณภาพชีวิตชัดเจนควรไดรับโอกาสในการรักษา 

สําหรับในผูปวยท่ีอาการดีขึ้นอยางรวดเร็วนั้น

อาจไมจําเปนตองใช IV rt-PA แตแนะนําใหทํา 

vascular study เพื่อคัดกรองภาวะตีบแคบของ

หลอดเลือดสมองขนาดใหญ

 3. Severs stroke and coma 

  3.1  Severe stroke  คําจํากัดความ

ของ severe stroke มีความแตกตางกันตามการ

ศึกษาสวนใหญอยูในชวง NIHSS > 20 - > 25 

มกัมสีาเหตุจากสมองขาดเลอืดบรเิวณกวาง สงผล

ใหมคีวามเลีย่งสงูตอการเกดิ ICH ทาํใหมกีารแจง

เปนขอควรระวังไวในเอกสารกํากับยา ถึงกระน้ัน

ในปจจุบันมีหลักฐานคอนขางชัดเจนวาแมใน

ผูปวย severe stroke ก็ไดประโยชนจากการให 

IV rt-PA เชนกัน

 หลักฐานที่เก่ียวของ

 Sylaja PN, Dong W, Grotta JC, et al. 

Safety outcomes of Alteplase among acute 

ischemic stroke patients with special 

characteristics.Neurocrit Care 2007;6:181-5.

 การวิเคราะหผลของ NINDS trial พบการ

ใช IV rt-PA ใน NIHSS > 20 มีผลการรักษาเชิง

บวก

 Mishra NK, Ahmed N, Andersen G, 

et al. Thrombolysis in very elderly people: 

controlled comparison of SITS International 

Stroke Thrombolysis Registry and Virtual 

International Stroke Trials Archive. BMJ. 

2010;341:c6046. 

 การวิเคราะหกลุมยอย จาก IST-3 พบวา 

ผูปวยที่มี NIHSS > 25 ยังไดประโยชนจาก IV 

rt-PA แมแตภายใน 6 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ

 Frank B, Grotta JC, Alexandrov AV, et 

al. Thrombolysis instroke despite contrain-

dications or warnings? Stroke 2013;44:727-

33. 

 การวิเคราะหขอมูลผูปวย 9613 คน จาก 

VISTA ที่มี NIHSS > 22 ที่ได IV rt-PA มีผลการ

รักษาเชิงบวก

 Schonewille WJ, Wijman CA, Michel 

P, et al. Treatment and outcomes of acute 
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basilar artery occlusion in the Basilar Artery 

International Cooperation Study (BASICS): 

a prospective registry study. Lancet Neurol 

2009;8:724-30.

 พบวาแมอาจจะเปนความจริงท่ี severe 

stroke ดูจะมีความเสี่ยงที่จะเกิด sICH สูง แต

หลักฐานการศึกษาเทาที่มีไมทั้งหมดที่ยืนยันวา

อัตรา sICH สูงจริงในกลุมดังกลาว

  3.2  Coma  จาก NINDS trial ไดกัน

ผูปวย coma ออกจากการทดลองโดยมุงคัดกรอง

ภาวะที่ไมใช stroke จริงออกจากงานวิจัย

 หลักฐานที่เกี่ยวของ

 Shinton RA, Gill JS, Melnick SC, 

Gupta AK, Beevers DG. The frequency, 

characteristics and prognosis of epileptic 

seizures at the onset of stroke. J Neurol 

Neurosurg Psychiatry 1988;51:273-6.

 แม coma จะเปนอาการนําที่พบไดนอย

มากในผูปวยหลอดเลือดสมองตีบ แตก็ยังเกิด

ขึ้นได โดยเฉพาะมีการอุดตันของหลอดเลือดแดง 

Basilar ซึ่ง IV rt-PA มีประโยชนในภาวะนี้

 AHA guideline ในกลุมที่อาการเกิด

ภายใน 3 hr. IV rt-PA ไมเปนทั้งขอหามและภาวะ

ไมควรใช แตใหระมัดระวังใน NIHSS > 25 ที่

อาการเกิด > 3 hr. (เพราะผูปวยเหลานีถ้กูกนัออก

จาก ECASS-3 2009)

 ขอแนะนํา Severe stroke และ coma 

ไมควรเปนขอหามและภาวะไมควรใช IV rt-PA 

อยางนอยก็ภายใน 3 hr. หลังเกิดอาการ สวนใน

ชวงที่เกิน 3 hr. ไปนั้น ยังไมมีขอมูลยืนยัน

 4. Recent major surgery AHA 

guideline จัดเปนภาวะ”ไมควรใช„ เอกสาร

กํากับยาระบุเปนขอ ”ควรระวัง„ สิ่งสําคัญในการ

พจิารณาขอนี ้คอื คาํจาํกัดความของ “recent” และ 

”major„ ซึ่งแตกตางกันไปตามการศึกษาแตละช้ิน 

โดย NINDS ไดกันผูปวยที่ไดรับmajor surgery 

< 14 วันออก ECASS ไดกันผูปวยที่ไดรับ major 

surgery < 3 เดือนออก ความกังวลในขอนี้ 

เกิดจากความเสี่ยงในการจะเกิดเลือดออกที่แผล

ผาตัดจนควบคุมไมได หลังให IV rt-PA

 หลักฐานที่เก่ียวของ

 Meretoja A, Putaala J, Tatlisumak T, et 

al. Off-label thrombolysis is not associated 

with poor outcome in patients with stroke.

Stroke 2010;41:1450-8.

 พบการให IV rt-PA ในผูปวย 8 คน ที่มี

ประวัติไดรับการผาตัดภายใน 3 เดือน พบ SICH 

1/8 พบผลการรักษาเชิงลบ 3/8 

 Guillan M, Alonso-Canovas A, Garcia-

Caldentey J, et al. Off-label intravenous 

thrombolysis in acute stroke. Eur J Neurol 

2012;19:390-4. 

 จากผูปวย  1104 คน ที่ไดรับ IV rt-PA พบ 

13 คน ที่มีประวัติไดรับการผาตัด หรืออุบัติเหตุ

ภายใน 3 เดอืน พบผูปวยเกดิภาวะเลือดออก 2 คน 

(1 คนผาตัดใส pace, 1 คน ผาตัดบริเวณ

ทวารหนัก) ซึ่งไดรับการรักษาโดยใหเลือด และไม

ถือเปน major bleeding
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 ขอแนะนํา เนื่องจากหลักฐานในประเด็น

นี้นอยมาก ควรพิจารณาผูปวยเปนราย ๆ ไป ใน

แงความเสี่ยงที่จะเลือดออก ระยะเวลาหลังผาตัด 

อวัยวะที่ผาตัดตลอดจนความเปนไปไดในการ

รกัษาหากเกิดปญหาหลังให IV rt-PA หากมีความ

เสี่ยงสูงมาก แตบังเอิญสงสัย stroke ในหลอด

เลอืดขนาดใหญทีอ่าจมีอตัราความพิการและอัตรา

เสยีชวีติสงู endovascular therapy  อาจเปนทาง

เลือกที่ปลอดภัยกวา

 5. Arterial puncture of non – 

compressible vessel AHA guideline จดัเปน

ภาวะ ”ไมควรใช„ เอกสารกาํกบัยาระบเุปน ”ขอควร

ระวัง„  (ภายใน 7 วนั กอนเกิด stroke) สภาวะน้ีมกั

จะพบในผูปวยหนัก ที่จําเปนตองไดรับหัตถการที่

กระทําเก่ียวกับหลอดเลือดใหญ เชน ใสสายสวน

หลอดเลือด การใสเคร่ืองกระตุน/กระตุกหัวใจ 

ผานสายสวน เปลี่ยนลิ้นหัวใจผานสายสวน

 หลักฐานท่ีเกี่ยวของ ไมพบรายงานการ

ศึกษา

 ขอแนะนํา แมในปจจุบันจะยังไมมีขอมูล

ใด ๆ มาสนับสนุนหรือคัดคาน แตเนื่องจาก

ในผูปวยวิกฤติ มักจะมีภาวะการแขง็ตัวของเลือด

ที่ผิดปกติ ตลอดจนมีโรครวมมากอยูแลว ดังนั้น

หากมีการเปดหลอดเลือดในจุดที่อาจควบคุมได

ยากกรณีเกิดเลือดออก ภายใน 7 วัน นาจะเปนขอ

หามที่มีเหตุผลสําหรับ IV rt-PA

 6. Recent GI & GU bleeding ภายใน 

21 วัน กอนเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ AHA 

guideline  จดัเปนภาวะ ”ไมควรใช„ เอกสารกาํกับ

ยาระบุวา active internal bleedเปน ”ขอหามใช„ 

recent GI or GU bleed เปน ”ขอควรระวัง„

 หลักฐานที่เก่ียวของ

 Meretoja A, Putaala J, Tatlisumak T, et 

al. Off-label thrombolysis is not associated 

with poor outcome in patients with stroke.

Stroke 2010;41:1450-8.

 พบผูปวยเพียง 1 คนที่ มีภาวะ hematuria 

แลวได IV rt-PA ไมพบวาเกิด sICH และมี MRS 

= 1  ที่ 90 วัน

 ข อแนะนํ า  แมแทบจะไมมีหลักฐาน

สนับสนุนหรือคัดคานในประเด็นนี้ แตระยะเวลา

21 วัน น้ัน  อาจไมจํ า เปนในผูปวยบางราย 

ควรพิจารณาผูปวยเปนราย ๆ ไป ในกรณีผูปวย

มีอาการ severs stroke รวมกับภาวะ GI & GU 

bleeding ทีย่งัไมมัน่ใจวาหายสนิท Intra – arterial 

therapy นาจะเปนทางเลือกท่ีปลอดภัยกวา และ

ไมควรใช IV rt-PA ในผูปวยกลุมดังกลาว

 7. Seizure at onset มีอาการชักขณะ

เกิดอาการโรคหลอดเลือดสมอง AHA guideline 

จดัเปนภาวะ ”ไมควรใช„ ดวยเหตุผลทีจ่ะคัดกรอง

ภาวะออนแรงหลังชัก (Todd’s paralysis) อนัเปน

ผลมาจากชักไมใช stroke จริง ๆ ในการศึกษา

ตาง ๆ  จงึตดัผูปวยทีม่อีาการชกัและออนแรงเหลา

นี้ออก

 หลักฐานที่เก่ียวของ

 Winkler DT, Fluri F, Fuhr P, et al. 

Thrombolysis in stroke mimics: frequency, 

clinical characteristics, and outcome. 
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Stroke 2009;40:1522-5.

 อาการชักพบไดนอยมากในภาวะ stroke 

 Chernyshev OY, Martin-Schild S, 

Albright KC, et al. Safety of tPA in stroke 

mimics and neuroimaging-negative 

cerebral ischemia. Neurology 2010;74:1340-5.

 Zinkstok SM, Engelter ST, Gensicke 

H, et al. Safety of thrombolysis in stroke 

mimics: results from a multicenter cohort 

study. Stroke 2013;44:1080-4.

 ความเสี่ยงในการเกิด sICH เมื่อให IV 

rt-PA ในผูปวยที่ไมใช stroke ตํ่ามาก

 Tsivgoulis G, Alexandrov AV, Chang 

J, et al. Safety and outcomes of intra-

venous thrombolysis in stroke mimics: 

a 6-year,single-care center study and a 

pooled analysis of reported series. Stroke 

2011;42:1771-4.

 Forster A, Griebe M, Wolf ME, 

Szabo K, Hennerici MG, KernR. How to 

identify stroke mimics in patients eligible 

for intravenous thrombolysis? J Neurol 

2012;259:1347-53.

 Selim M, Kumar S, Fink J, Schlaug 

G, Caplan LR, Linfante I.Seizure at stroke 

onset: should it be an absolute contraindi-

cation to thrombolysis? Cerebrovasc Dis 

2002;14:54-7.

 Giraldo EA, Khalid A, Zand R. Safety 

of Intravenous Thrombolysis within 4.5 h of 

symptom onset in patients with negative 

post-treatment stroke imaging for cerebral 

infarction. Neurocrit Care 2011;15:76-9.

 De Los Rios F, Kleindorfer DO, Guzik 

A, et al. Intravenous Fibrinolysis eligibility: 

a survey of stroke clinicians’ practice

patterns and review of the literature. J 

Stroke Cerebrovasc Dis 2014;23:2130-8.

 จากจาํนวนผูปวย 300 คน ทีม่อีาการชกัรวม 

หลังได IV rt-PA พบ sICH 2 คน และ 1 ในนั้นมี

ประวัติเคยผาตัดนําเนื้องอกในสมองออก

 ขอแนะนํา จากการสํารวจรอยละ 91 ของ

ประสาทแพทยลงความเปนวาสามารถให IV rt-PA 

ในผูปวย stroke ที่มีอาการชักได

 8. Recent MI in 3 months  (มีประวตัิ

กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด ภายใน 3 เดือนกอนเกิด 

stroke) AHA guideline จัดเปนภาวะ ”ไมควร

ใช„ European guideline ไมเปนขอหามใช

 เหตุผลที่พิจารณา

 1) เปนไปไดที่จะเกิด myocardium wall 

ruptured จากภาวะเลือดออกในกลามเน้ือหวัใจท่ี

เคยเกิด MI

 2) ภาวะเยื่อหุมหัวใจอักเสบตามหลัง MI 

เพิ่มความเสี่ยงที่จะมีเลือดออกใตเยื่อหุมหัวใจ

 3) กรณีมกีอนเลอืดคล่ังใน ventricle และ

แตกตัวเปนลิ่มเลอืดเล็กๆ หลังได VI rt-PA และ

หลุดไปอุดตามหลอดเลือดตาง ๆ
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 หลักฐานที่เกี่ยวของ

 Dhand A, Nakagawa K, Nagpal S, et 

al. Cardiac rupture after intravenous t-PA 

administration in acute ischemic stroke. 

Neurocrit Care 2010;13:261-2 Wall ruptured  

จะเกิดตามหลังการตายของกลามเนื้อหัวใจครบ

ทุกชั้นเทานั้น โดยมักจะเกิดภายใน 2-5 วัน หลัง 

MI เมื่อผูปวยไดรับ IV thrombolysis สําหรับ

รักษา MI พบวาการเกิด wall ruptured ในกลุม

ที่ได thrombolysis รอยละ 1-8 การเกิด wall 

ruptured ในกลุมที่ไมได thrombolysis รอยละ 

1-5

 Kasner SE, Villar-Cordova CE, Tong 

D, Grotta JC. Hemopericardium and cardiac 

tamponade after thrombolysis for acute 

ischemic stroke. Neurology 1998;50:1857-

9. 

 ไดรายงานการเกิด wall ruptured และ 

hemopericardium ในผูปวยหญิงสูงอายุ 5 ราย 

หลังไดรับ IV rt-PA เพิ่มรักษา stroke 1/5  ไดรับ

การวินิจฉัย STEMI 1/5  ไดรับการผาตัด CABG  

16 วันกอนเกิด stroke  1/5  มาดวยอาการหอบ

เหนือ่ย โดย EKG ไมเปลีย่นแปลง 4/5 คนเสยีชวีติ 

พบวาภาวะความดันโลหิตตกทันทีทันใด ภายใน 

30 นาที – 2 ชั่วโมงหลังใหยา เปนสัญญาณสําคัญ

ของการเกิด cardiac wall ruptured 

 Dhand A, Nakagawa K, Nagpal S, et 

al. Cardiac rupture after intravenous t-PA 

administration in acute ischemic stroke. 

Neurocrit Care 2010;13:261-2.

 หลังการเกิด MI กระบวนการซอมแซม

กลามเนือ้หวัใจ (fi brosis & scaring) จะแลวเสรจ็

ใน 6-7 สัปดาห

 ขอแนะนํา ไมควรใช IV rt-PA ภายใน 7 

สัปดาห หลังเกิด MI โดยควรพิจารณาชนิดของ 

MI ทีเ่กดิขึน้วามคีวามเส่ียงทีจ่ะเกิดผลแทรกซอน

สงูมากเพยีงใด เมือ่เทยีบกับความพกิารทีอ่าจเกดิ

ขึ้นจาก stroke ในขณะนั้น

 9. CNS structural lesion  AHA 

guideline เนื้องอกในสมองและหลอดเลือด

โปงพอง เปน ”ขอหาม„ เอกสารกํากับยาเนื้องอก

ในสมองและหลอดเลือดโปงพองเปน ”ขอหาม„  

เชนกัน

 หลักฐานที่เก่ียวของ 

 Guillan M, Alonso-Canovas A, Garcia-

Caldentey J, et al. Off-label intravenous 

thrombolysis in acute stroke. Eur J Neurol 

2012;19:390-4. 

 Neil W, Ovbiagele B. Intravenous 

thrombolysis in ischemic stroke patients 

with intracranial neoplasms: two cases 

and a literature review. Case Rep Med 

2011;2011:503758.

 Etgen T, Steinich I, Gsottschneider 

L. Thrombolysis for ischemic stroke in 

patients with brain tumors. J Stroke 

Cerebrovasc Dis 2014;23:361-6.
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 Grimm SA, DeAngelis LM. Intratu-

moral hemorrhage after thrombolysis in 

a patient with glioblastoma multiforme. 

Neurology 2007;69:936.

 รายงานการให IV rt-PA ในผูปวยที่มีเนื้อ

งอก หรอืหลอดเลอืดโปงพองรวม 10 คน สวนใหญ

ประสบผลสําเร็จมี 2 รายเทานั้นที่เกิด ICH

 Rubinshtein R, Jaffe R, Flugelman 

MY, Karkabi B, Lewis BS.Thrombolysis 

in patients with a brain tumour. Heart 

2004;90:1476.

 Han S, Chaya C, Hoo GW. Thrombolytic 

therapy for massive pulmonary embolism in 

a patient with a known intracranial tumor. 

J Intensive Care Med 2006;21:240-5.

 Mittal MK, Seet RC, Zhang Y, Brown 

RD Jr, , Rabinstein AA. Safety of intravenous 

thrombolysis in acute ischemic stroke patients 

with saccular intracranial aneurysms. J 

Stroke Cerebrovasc Dis 2013;22:639-43.

 รายงานผูปวยนวนหน่ึงท่ีมเีนือ้งอกในสมอง 

ซึ่งไดรับ IV rt-PA เพ่ือรักษา STEMI และ 

pulmonary embolism รวมกับ anti-coagulant 

ไมพบวาเกิด ICH

 Sheth KN, Shah N, Morovati T, Hermann

LD, Cronin CA. Intravenous rt-PA is not 

associated with increased risk of hemorrhage 

in patients with intracranial aneurysms. 

Neurocrit Care 2012;17:199-203.

 Kim JT, Park MS, Yoon W, Cho KH. 

Detection and signifi cance of incidental 

unruptured cerebral aneurysms in patients 

undergoing intravenous thrombolysis for 

acute ischemic stroke. J Neuroimaging 

2012;22:197-200.

 Alshekhlee A, Li CC, Chuang SY, et 

al. Does dementia increase risk of throm-

bolysis? A case-control study. Neurology 

2011;76:1575-80. 

 Balami JS, Hadley G, Sutherland BA, 

Karbalai H, BuchanAM. The exact science 

of stroke thrombolysis and the quiet art of 

patient selection. Brain 2013;136 (pt12):3528-53.

 รายงานการให  IV rt-PA ในเคสที่มี  

aneurysm ทีย่งัไมแตกรวม 48 คนพบวาอตัราการ

เกดิ sICH ไมไดแตกตางอยางมนียัสาํคญัทางสถติิ

โดยในกลุมที่มี aneurysm รอยละ 0-13 และใน

กลุมที่ไมมีรอยละ 1-10

 ขอแนะนํา neoplasm นาจะสามารถให 

IV rt-PA ไดโดยปลอดภัย สวน unruptured

aneurysm นาจะสามารถให IV rt-PA ไดโดย

ปลอดภัย

 ขอควรระวังในประเด็นนี้ขอมูลมีเพียง

รายงานผูปวยเทานั้น อาจมี selection bias ไดสูง 

และยังไมมีขอมูลเก่ียวกับ aneurysmขนาดใหญ

 10. Dementia (สมองเส่ือม)

 ภาวะสมองเส่ือมไมจัดอยูในขอหาม หรือ

ขอไมควรใชใน guideline ใด ๆ เปนเพียงคําถาม
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ในเวชปฏิบัติทั่วไปเทานั้นวา การให IV rt-PA ใน 

dementia นัน้ปลอดภัยและมีประสิทธภิาพเพียงใด

 หลักฐานที่เกี่ยวของ

 Edwards NJ, Kamel H, Josephson 

SA. The safety of intravenous thrombolysis 

for ischemic stroke in patients with 

pre-existing cerebral aneurysms: a case 

series and review of the literature. Stroke 

2012;43:412-6.

 Saposnik G, Cote R, Rochon PA, et 

al. Care and outcomes inpatients with 

ischemic stroke with and without preexisting 

dementia. Neurology 2011;77:1664-73.

 พบวาภาวะ advanced dementia ที่เปน

อยูเดมิมกัสงผลใหการพิจารณาให IV rt-PA นอย

ลง เพราะความกังวลในเร่ืองความเส่ียงของ ICH ที่

เกิดขึน้ โดยอาจไมไดทาํใหคณุภาพชวีติของผูปวย

ดีขึ้น

 Busl KM, Nogueira RG, Yoo AJ, Hirsch 

JA, Schwamm LH,Rost NS. Prestroke 

dementia is associated with poor outcomes 

after reperfusion therapy among elderly 

stroke patients.J Stroke Cerebrovasc Dis 

2013;22:718-24.

 Saposnik G, Kapral MK, Cote R, et al. 

Is pre-existing dementia an independent

predictor of outcome after stroke? A 

propensity score-matched analysis. J 

Neurol 2012;259:2366-75.

 Dementia สัมพันธกับผลการรักษาเชิงลบ 

หลังจาก stroke และไมเพิ่มความเสี่ยงในการเสีย

ชีวิต ภายใน 1 ป

 Edwards NJ, Kamel H, Josephson 

SA. The safety of intravenous thrombolysis 

for ischemic stroke in patients with

pre-existing cerebral aneurysms: a case 

series and review of the literature. Stroke 

2012;43:412-6.

 Dementia ไมเพิ่มความเส่ียงของ ICH

 ขอแนะนํา ให IV rt-PA ไดโดยปลอดภัย 

แตผลการรักษาและประโยชนที่ไดในบางรายอาจ

ไมไดเพิม่คณุภาพชวีติของผูปวยขึน้ ควรพจิารณา

เปรียบเทียบประโยชนกบัความเส่ียงเปนราย ๆ  ไป

วิจารณ
 เกณฑการคัดออกผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองที่ไมสามารถใหยา IV rt-PA หรือของควร

ระวัง ไมควรใหยานั้นมีที่มาที่ไปพียง 2 ประเด็น

หลัก คือ ความเส่ียงของการเกิดภาวะแทรกซอน 

เลือดออกในสมองหรือที่อวัยวะอื่นๆ ที่มีแผล

หรือมีโอกาสเลือดออกไดสูง กับความคุมคาหรือ

ประโยชนจะคุมกับความเสี่ยงที่เกิดเลือดออก

หรือไม ดังนั้นในทางปฏิบัติจริงแลว เราก็พิจารณา 

2 ประเด็นนี้เปนหลัก การพิจารณาที่จะใหยา IV 

rt-PA หรือไมนั้น นอกจากเกณฑการคัดออกที่

กลาวมาท้ังหมดขางตนนัน้ การพิจารณาเปนเฉพาะ

รายกรณกีส็มควรทาํอยางยิง่ บางครัง้ผูปวยแตละ

รายก็มีรายละเอียดซึ่งแตกตางกันไปจากเกณฑ
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การพิจารณาขางตนทั้งหมด หรือมีเกณฑการคัด

ออกจริง แตผูปวยหรือญาติไดตดัสนิใจวาจะเลือก

การใหยา IV rt-PA ก็ตองพิจารณาเปนรายๆ ไป 

ผมขอยกตัวอยาง เชน

 1. ผูปวยสูงอายุ 80 ป มาใสสายสวนหัวใจ 

เพื่อใสเครื่องกระตุนหัวใจ ระหวางที่กําลังใสสาย

สวนหัวใจอยูนั้นก็เกิด acute ischemic stroke 

เปน left middle cerebral infarction ผูปวยมี

คา NIHSS 30 ซึ่งจริงแลวไมควรใหยา IV rt-PA 

เพราะมีขอหามหลายขอ แตทางลูกชายของผูปวย

ยืนยันวาตองการใหยา เพราะไมตองการเห็นแม

ตนเอง เปน major disability ซึ่งทําใหคุณภาพ

ชีวิตไมดี ขอเสี่ยงในการใหยา IV rt-PA ถึงแม

จะทราบวามีโอกาสเกิดเลือดออกสูง แตก็ยังพอมี

ความหวงัวาอาจหายได จงึตดัสนิใจใหยา IV rt-PA 

และรายนี้ก็หายดี

 2. ผูปวยอายุ 75 ปมาผาตัดตาเพ่ือรักษา

ภาวะ vitreous hemorrhage หลังผาตัดได 3 วัน 

ปวยเกิดภาวะ acute ischemic stroke กรณแีบบ

นี้ก็มีโอกาสการเกิดเลือดออกไดสูง เพราะเพิ่งเปน

ภาวะหลังผาตัดตา ผมไดปรึกษาทางจกัษุแพทย ซึง่

มัน่ใจวาแผลดมีาก ไมนาจะมเีลอืดออก กไ็ดแจงให

ผูปวยและญาติทราบ ซึ่งก็ยอมรับความเส่ียง จึง

ไดใหยา IV rt_PA ซึ่งผลการรักษษก็หายได ไมมี

ภาวะเลือดออก

 3. ผูปวย 65 ปมาผาตัด above knee 

amputation หลังผาตัด 2 วันมีภาวะ acute 

ischemic stroke เกิดข้ึน ซึ่งก็นาจะมีขอหามใน

การใหยา IV rt-PA เพราะเปนภาวะหลังผาตัด แต

ทางแพทยผ็ทําการผาตัดบอกวาแผลดี และถามี

ภาวะเลือดออก ก็ยินดีจะไปผาตัดแกไข เพื่อหาม

เลือดใหได ในรายนี้ก็ใหยา IV rt-PA ก็ไมมีเลือด

ออก และหายดี

 จากตวัอยางขางตน ผมเพยีงยกตวัอยางให

เหน็วาการรกัษาผูปวยนัน้ เราตองมคีวามรูทีด่วีาใน

แตละกรณนีัน้มแีนวทางการปฏบิตัทิีม่ผีูแนะนาํไว

อยางไร เพราะอะไรจึงแนะนาํแบบน้ัน ในการรักษา

ผูปวยแตละรายนั้น เราก็ตองนําความรูที่มีอยูนั้น

มาพิจารณาเปนกรณีไป วาผลดีกับผลเสียอะไรจะ

มมีากกวากนั และทมีแพทยผูเชีย่วชาญท่ีเกีย่วของ

กบัการรักษาน้ันมีความเห็นอยางไร ถาเราพิจารณา

และพูดคุยกันแลววา ขอดีมีมากกวาขอเสีย 

รวมท้ังผูปวยและญาติก็เห็นพองกันวามีความ

คุมคา การรักษาก็ควรใหยา IV rt-PA 

 ในทางตรงกันขาม ถึงแมผูปวยจะไมมีขอ

หามใดๆ เลย แตถาทางญาติและผูปวยไมเหน็ดวย

กับเรา ก็ไมสมควรใหการรักษาดวยยา IV rt-PA

เพราะความคุมคา ความเส่ียงในเฉพาะกรณี

นั้น ตองขึ้นกับผูปวยแตละราย ไมใชกฏเกณฑที่

ตายตัววา สวนใหญไดประโยชน และผูปวยราย

นั้นจะไดประโยชนดวย

 ผมหวังวาการเรียบเรียงบทความน้ีนาจะ

กอใหเกิดประโยชนตอผูอานอยางมาก

 


