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Abstract
Objectives: To study the drug related
problem in Epilepsy clinic at Srinagarind
Hospital.
Methodology: This is a retrospective
study in which data collection from Pharmaceutical care Program in epilepsy clinic and
medical record was done from January 1,
2009 to December 31, 2012, the period when
pharmacists took part in pharmaceutical
care.
Results: A total of 211 patient were
enrolled, 51.66 % were female and 48.34%
were male. The mean age was 44.24+16.75
years. Patient follow up in epilepsy clinic
2417 times, mean 11.45 times/person. We
found 162 (76.78%) patients with drug related problems which 928 times (4.39 times/

person). The most drug related problems
was adverse drug reaction which were
identified 459 times (49.46%), we founded
gingival over growth (44.66%) and tremor
(18.76 %). The second drug related problem
was non-compliance which was identified
375 times (40.41%), under dosage 89.6%
form noncompliance. We founded drug
related problem related antiepileptic drug
85.52 %, the most antiepileptic drug related problem is phenytoin were found 297
times (37.74%) and valproic acid 286 times
(36.34%).
Conclusion: The most drug related
problems which were found from the epilepsy clinic at Srinagarind Hospital was
adverse drug interaction. This study would
be advantage for being database to pre-
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vent drug related problems and to improve
pharmaceutical care in the epilepsy clinic
which could helped safety of patients and
advantaged for drug using.
Keywords: epilepsy, antiepileptic
drugs, drug related problem
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Drug-Drug Interactions Affecting Seizure
Control in an Epilepsy Clinic
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Purpose: Epilepsy patients sometimes are controlled with more than one
antiepileptic drug (AED) and may require
prescription drugs for treatment of concomitant diseases. Combinations of these drugs
with AEDs may lead to reduced control of
seizures and increased risk of adverse drug
reactions (ADRs). The aim of this study
was to investigate association of prescription drugs-AEDs interactions with seizure
control in outpatients who attended in an
epilepsy clinic (EC) at Srinagarind Hospital,
Thailand.
Methods: The retrospective-cohort
study was carried out in patients who were
aged 15 or over, had enrolled in the EC for a
minimum of 3 months during 2011 and had
been treated with at least one antiepileptic

drug. The follow-up time was one year.
Data were collected from chart reviews
and an EC electronic database. Potential
drug-drug interactions were confirmed by
Micromedex® 2.0 Solution Web Applications
Access. The association of seizure control
with drug-drug interaction was analyzed
using Generalized Estimating Equation
(GEE) in STATA SE program Version 11.1.
Results: A total of 382 patients attending 2369 visits were included. Combinations of AED with other drugs were
found in 20.5% (485 visits). Among these,
the most common drug-drug interactions
were simvastatin-phenytoin (27.9%), folic
acid-phenytoin (15.7%), and aspirin-valproic
acid (8.1%). Concomitant use of AED with
other drugs was found to be associated
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with reduced seizure control (OR= 0.69 [CI =
0.48-0.99], p<0.05). AEDs were concurrently
used in 29.9% (708 visits). The three most
common pairs were phenytoin-valproic acid
(22.0%), lamotrigine–valproic acid (11.3%)
and carbamazepine– valproic acid (8.2%).
Using at least two AEDs concomitantly appeared to be significantly associated with
reduction in seizure control (OR =2.46 [CI
=1.82-3.32], p<0.001).
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Conclusions: Two types of interactions were significantly associated with
reduction in seizure control. Closely monitoring is essential to assure efficacy of drug
use and patient safety.
Keyword: drug interaction, antiepileptic drug, epilepsy, seizure
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Purpose: Epilepsy requires antiepileptic drugs (AEDs) as a main treatment.
Patient adherence plays a crucial role for
success of treatment. This study was aimed
to investigate the effect of patient adherence on seizure control.
Methods: The study was carried out
retrospectively in epileptic patients who attended in the EC during 2011. The patients
who were aged 15 or over, had enrolled in
the EC for a minimum of 3 months and been
treated with at least one antiepileptic drug
were included in the study. The follow-up
time was one year. Data were collected
from chart reviews and an EC electronic
database. The association of seizure control

with patient adherence was analyzed using
Generalized Estimating Equation (GEE) in
STATA SE program Version 11.1.
Results: A total of 382 patients attending 2369 visits were included in this
study. A mean age of the patients was
40.4+0.8 years (15-83). Majority was female
(51.1%). In average, duration of treatment
with AEDs and time spent in the EC was
8.6+0.5 and 2.6+1.1 years, respectively.
Patients had received 1.9+0.02 medications
in average. Approximately 44.0% of patients
were prescribed with monotherapy. Two
and three concurrent AEDs were used in
32.0%, and 15.8% of patients. In average,
non-adherence accounted for 1.5+0.2%.
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Among these, the most common type of
patient non-adherence was medication
underuse (93.2%). Majority of the patients
(95.1%) had adherence at the level over 90%.
Patient adherence at this level was found
to be significantly associated with seizure
control (OR= 0.59; 95% CI=0.43-0.81). In
consistent, the similar association was
confirmed by multivariate analysis (OR=
0.51; 95% CI=0.34-0.75).
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Conclusion: This study provides
comprehensive information on the link between great level of patient adherence and
seizure control, reiterating the significance
of adherence to medication treatment.
Key words: adherence, compliance,
seizure, epilepsy
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Purpose: Seizures occur spontaneously in most of the cases but some may be
associated with provocative factors. This
study was performed to explore factors affecting seizure control in epileptic patients
treated at a university hospital.
Methods: The retrospective-cohort
study was performed in epileptic outpatients who were attending the Epilepsy
Clinic at Srinagarind Hospital, Thailand
during 2011. The patients who were aged
15 or over, had enrolled in the Epilepsy
Clinic for a minimum of 3 months and been
treated with at least one antiepileptic drug
were included into the study. The follow-up
time was one year. Data of seizure control
and triggers were collected from chart

reviews and an electronic database. Data
analysis was performed by using Generalized Estimating Equation (GEE) in STATA
SE program Version 11.1.
Result: A total of 382 patients were
included into the study and attended 2369
visits. The mean age was 40.4+0.8 years.
Approximately 44% of the patients had at
least one provocative factor and the three
most common factors were sleep deprivation (21.5%), stress (17.5%) and menstruation (7.1%). By multivariate analysis, menstruation (OR=16.46, 95% CI 5.41-50.09),
sleep deprivation (OR=6.82, 95% CI 4.749.80), exhaustion from work (OR=5.59, 95%
CI 2.21-14.14), alcohol drinking (OR=4.65,
95% CI 2.34-9.25), stress (OR=4.37, 95% CI
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2.96-6.43), extreme temperature (OR=3.93,
95% CI 1.82-8.47) were the independent
predictive factors of seizure (p <0.001). Caffeine drinking was the independent factor
of seizure at p value <0.05 (OR=6.07, 95%
CI 1.80-20.45).
Conclusion: The seizure control was
influenced by various provocative fac-
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tors. Avoidance of these factors should
be emphasized to the epilepsy patients for
improving clinical outcome and quality of
life.
Keywords: provocative factors,
seizure-precipitating, seizures, epilepsy
clinic, epilepsy
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Abstract
Background: There are no studies
have been conducted on knowledge, attitude and patients satisfaction towards
services of routine electroencephalography
(EEG) in Srinagarind Hospital in Thailand.
Methods: We collected data by
questionnaire from all of patients and their
caretakers or relative, who attended the
Electroencephalography Unit, Srinagarind
hospital between March 2011 and June
2012.
Results: A total of 258 participants.
Most were females (63.57%).The mean age
of the participants was 36.78+12.17 years
old (Min =18, Max= 70). Most (92.22%)
were consults for routine EEG from Epi-

lepsy clinic and 7.87% from Psychiatric
clinic. Waiting time for EEG service average 30.34+38.69 minute .The mean score
knowledge of EEG was 5.82+2.29 (Min= 0,
Max =12).Participants thought that EEG
was electrification of the probes into the
brain (51.55%) and thought that before
EEG performed, patients must takeoff all
metals from the body (44.57%). Participants
thought that EEG cannot performed in
pregnant by 43.8%. Perceived that EEG was
to be a painful procedure (34.8%). Participants thought that must stop antiepileptic
drugs before undergo EEG (28.0%).Overall
satisfaction towards services of EEG were
good (4.16+0.40). Attitude towards services
of EEG were moderate (3.4+ 0.81).
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Conclusion: Provide information
about routine EEG procedure and developed a system of patients appointments
are need for improve knowledge, patients’
satisfaction and positive attitude toward
EEG.
Keywords: electroencephalography,
knowledge, attitude, patients’ satisfaction
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Purpose: The epilepsy clinic (EC) is a
team-based clinic at Srinagarind Hospital,
Thailand started since 2005. Assessment
of patient characteristics and outcomes is
necessary for enhancing quality of care.
Methods: Patients who were serviced
by the EC in 2011 were included in this
retrospective analysis. Patient features and
treatment outcome were retrieved from
outpatient charts and a computer-based
program routinely used for epilepsy care in
the EC.
Results: Among 459 epilepsy patients,
382 (83.2%) were included in the analysis.
A mean age of the patients was 40.4+0.8
years (15-83). Majority were female (51.1%),

graduated with a bachelor degree or higher
(30.9%), married (55.8%), and under the
universal health coverage scheme (52.9%).
A mean age of the first-episode epilepsy
was 30.9+1years. Duration of treatment
was 8.6+0.5 years in average. The patients
had been treated in the EC in average of
2.6+1.1years. Almost half (45.1%) of the patients was investigated by computed tomography (CT) scan and 51.1% found with the
lesion. Magnetic resonance imaging (MRI)
was performed in 41.1% and 56.1 % found
with abnormality. Of 55.8% of the patients
undergone for electroencephalogram (EEG),
79.8% were detected with positive result.
The top three types of epilepsy presented
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in the EC were generalized tonic clonic seizure (59.4%), complex partial seizure (41.4%)
and simple partial seizure (10.5%). Most of
the patients (44.1%) received monotherapy
while 32% was treated with 2 antiepileptic
drugs (AED). The most two common AEDs
used were phenytoin (44.0%), and sodium
valproate (40.4%). Therapeutic drug monitoring was carried out in 7.8 % of the patients. The mean of seizure frequency was
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7.46+0.69 times in a month. Approximately
56% of the patients had seizure free.
Conclusions: Data on patient characteristics and outcome were obtained in this
study. Detail analysis is important for better
understanding of factors-related to seizure
control.
Keywords: epilepsy, clinic, characteristics, outcome
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ความสัมพันธระหวางวิธีการนําผูปวยสงโรงพยาบาล
ระยะทาง และระยะเวลาการมาถึงโรงพยาบาล
ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
Relationships among Mode of Transportations, Distance, and Hospital Arrival Time
of Acute Stroke Patients
วิภาวดี โพธิโสภา1,4, เกศรินทร อุทริยะประสิทธิ์2, ศิริอร สินธุ2, สมศักดิ์เทียมเกา3,4
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองศาสตราจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
3
รองศาสตราจารย นายแพทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
4
กลุมวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1
2

บทคัดยอ
วั ต ถุ ป ระสงค : เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางวิธีการนําผูปวยสงโรงพยาบาล ระยะทาง
และระยะเวลาการมาถึงโรงพยาบาลของผูป ว ยโรค
หลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั เชิงความสัมพันธ
(correlational study)
วิธดี าํ เนินการวิจยั : กลุม ตัวอยางเปนผูป ว ย
โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันจํานวน 85 ราย ที่

เขารับการรักษาในหนวยโรคหลอดเลือดสมอง โรง
พยาบาลระดับตติยภูมิจํานวน 2 แหงในจังหวัด
ขอนแกน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามขอมูล
สวนบุคคล แบบสอบถามการเดินทาง และแบบ
บันทึกระยะเวลา และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
เชิงบรรยาย และไคสแควส
ผลการวิจัย: ระยะเวลาตั้งแตเกิดอาการจน
มาถึงโรงพยาบาล มีคามัธยฐานเทากับ 259 นาที
และระยะเวลาการเดินทางมีคามัธยฐานเทากับ 94
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นาที โดยสวนใหญ (63.5%) ใชระยะเวลาเดินทาง
มากกวา 60 นาที วิธีการนําผูปวยสงโรงพยาบาลที่
พบมากทีส่ ดุ คือ รถสวนบุคคล (47.1%) รองลงมา
คือ การสงตอจากโรงพยาบาลอืน่ (40%) และการใช
บริการระบบการแพทยฉกุ เฉิน (EMS) (9.4%) ตาม
ลําดับ ผูปวยรอยละ 55.3 เกิดอาการขณะอยูหาง
จากโรงพยาบาลมากกวา 10 กิโลเมตร วิธีการนํา
สงโรงพยาบาลและระยะทางไมมีความสัมพันธ
กับระยะเวลาการมาถึงโรงพยาบาล (p> .05) แต
มีความสัมพันธกับระยะเวลาการเดินทาง (χ2 =
15.817, p< .001; χ2 = 7.747, p= .005) โดยผู
ปวยที่เดินทางโดย EMS ใชระยะเวลาการเดินทาง
นอยกวาวิธอี นื่ และผูป ว ยทีอ่ ยูห า งจากโรงพยาบาล
ไมเกิน 10 กิโลเมตรใชระยะเวลาการเดินทางนอย
กวาผูที่อยูไกลมากกวา 10 กิโลเมตร สาเหตุสวน
ใหญที่ผูปวยไมไดใชบริการ EMS เนื่องจากมีรถ

202

สวนบุคคลจึงสะดวกในการนําสงมากกวา EMS
(75%) ผูปวยมองวาอาการที่เกิดขึ้นกับตนนั้นไม
รุนแรงจึงไมจาํ เปนตองเรียกใช EMS (30.9%) และ
ไมทราบหมายเลขโทรศัพทติดตอ EMS (29.4%)
สรุปและขอเสนอแนะ: ควรมีการศึกษา
และการพัฒนาระบบการสงตอผูปวยเพื่อรับการ
รักษาในโรงพยาบาลที่สามารถใหการรักษาผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองไดอยางรวดเร็ว และควร
ประชาสัมพันธการใชบริการ EMS เพือ่ สรางความ
เชือ่ มัน่ เรือ่ งความรวดเร็วและความปลอดภัย รวม
ถึงชองทางการติดตอเพื่อขอความชวยเหลือเมื่อ
เกิดอาการโรคหลอดเลือดสมองแกประชาชน
คํ า สํ า คั ญ : ผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
เฉียบพลัน วิธีการนําสงโรงพยาบาล ระยะทาง
ระยะเวลาการเดินทาง ระยะเวลาการมาถึงโรง
พยาบาล
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Abstract
Background: Status epilepticus (SE)
is a major neurological emergency that
is associated with a significant mortality.
The national database of SE in Thailand
and other developing countries is limited in
terms of incidence and treatment outcomes.
Methods : We retrospectively explored
national data in Thailand for reimbursement
of all adult patients (over 18 years old) admitted SE patient in the fiscal year 2004-2012.
SE patients were diagnosed and searched
based on ICD 10 (G41) from the national
database. There are three health insurance
systems; Universal Health Coverage Insurance, Social Security, and Government
Welfare System
Results: We found 12,367 SE patients.
The average age was 48.14 years (18-104
years) and 8,119 patients were males

(65.7%). Discharge status of most SE patients was improved (9,231 cases, 74.6%),
while 2,033 patients (16.4%) did not improved and 1,045 patients (8.4%) died. Only
58 patients (0.5%) showed complete recovery. The most common comorbid diseases
were hypertension (1,790 patients, 14.5%);
DM (1,064 patients, 8.6%) and stroke 1,790
patients, 14.5%).Pneumonia was the most
common complication in 1,201 patients
(9.7%).
Conclusion: Based on our data, at
least 12,367 patients would be affected
by SE in Thailand, associated with 1,045
deaths annually. Furthermore, this study
confirms the higher incidence of SE in male
patients.
Keywords: status epilepticus, inpatients, Thailand
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โครงการพัฒนาการดูแลผูปวยเลือดคั่งในสมองจาก
โรคหลอดเลือดโปงพองแตก
กลุมดูแลผูปวยศัลยกรรมระบบประสาท (PCT Neurosurgery)

หลักการและเหตุผล
โรคหลอดเลื อ ดสมองโป ง พองเป น โรคที่
พบบอยโรคหนึ่งของระบบประสาท ซึ่งแนวทาง
การรักษาวิธีหนึ่งคือการผาตัด เพื่อลดความดัน
ในกะโหลกศี ร ษะและหนี บ เส น เลื อ ดสมองโป ง
พอง หรือใสขดลวดทางเสนเลือดแดง โดยทีมสห
สาขาวิชาชีพที่มีความรูความชํานาญเฉพาะทาง
อยางมีประสิทธิภาพ เปนการผาตัดที่ซับซอนและ
มีภาวะแทรกซอน โรงพยาบาลศรีนครินทร เปนโรง
พยาบาลแหงเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีม่ ี
ศักยภาพในการรักษาภาวะเสนเลือดสมองโปงพอง
ทัง้ วิธกี ารผาตัด (clipping) และการใสขดลวดทาง
เสนเลือดแดง (coiling) ผูปวย subarachnoid
hemorrhage ซึง่ สงสัยภาวะ cerebral aneurysm
ถู ก ส ง ตั ว มารั ก ษาในศรี น คริ น ทร ใ นป 2556
ประมาณ 100 รายต อ ป ผู ป ว ยที่ รั บ การรั ก ษา
cerebral aneurysm ดวยวิธี ผาตัด 52 ราย ใน
ป 2556 และ 31 ราย ใน ครึ่งปแรก ป 2557 อุบัติ
การณ การเลือดออกซํ้าในโรงพยาบาลกอนไดรับ
การรักษาอยูที่ รอยละ 4 ผูปวยทั้งหมดที่เลือด
ออกซํ้าเสียชีวิต กลุมดูแลผูปวยศัลยกรรมระบบ
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ประสาท จึงไดพฒ
ั นาโครงการนีข้ นึ้ เพือ่ ใหผปู ว ยมี
ความพรอมในการผาตัด และไดรบั การรักษาอยาง
ปลอดภัยและรวดเร็ว และพัฒนากระบวนการดูแล
รักษาผูปวยศัลยกรรมระบบประสาทใหทันสมัย
และครอบคลุม พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
การดูแลผูปวยศัลยกรรมระบบประสาทสูความ
เปนเลิศ

เปาหมาย
1. ลดอุบัติการณของการแตกซํ้าของโรค
เสนเลือดสมองโปงพองเปน 2% (ตํา่ กวาเดิม 50%)
2. ผูปวยไดรับการวินิจฉัยและสงตอมา
ที่โรงพยาบาลศรีนครินทรภายใน 24 ชม. หลังมี
อาการเลือดออก
3. ผูป ว ยไดรบั การตรวจเพิม่ เติมเพือ่ ยืนยัน
ภาวะเสนเลือดสมองโปงพอง ภายใน 24 ชม.หลัง
เขารับการรักษาในโรงพยาบาล
4. ผูปวยไดรับการรักษาเสนเลือดสมอง
โปงพอง ภายใน 48 ชมหลังเขารับการรักษาในโรง
พยาบาล
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กลุมเปาหมาย

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองที่ ไ ด รั บ การ
ผาตัด ในโรงพยาบาลศรีนครินทร

ขั้นตอนดําเนินการ
1. ประชุมสัมมนาทีมและจัดทําแผนดําเนิน
งาน
2. ทบทวนเอกสาร/งานที่เกี่ยวของ
3. จัดเตรียม care map และเอกสารการ
ใหขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ไดรับการ
ผาตัด
4. ดําเนินการงานตามแผน
5. สรุปและประเมินผล
6. รายงาน

1. ผูป ว ยและญาติไดรบั บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
2. เกิดสัมพันธภาพทีด่ รี ะหวางทีมสหสาขา

ดัชนีชี้วัด
1. อุ บั ติ ก ารณ ข องการแตกซํ้ า ของโรค
เสนเลือดสมองโปงพองลดลงจากเดิม รอยละ 50
2. ผูป ว ยไดรบั การตรวจเพิม่ เติมเพือ่ ยืนยัน
ภาวะเสนเลือดสมองโปงพอง ภายใน 24 ชม.หลัง
เขารับการรักษาในโรงพยาบาล
3. ผูปวยไดรับการรักษาเสนเลือดสมอง
โปงพอง ภายใน 48 ชมหลังเขารับการรักษาในโรง
พยาบาล
ผลการดําเนินงาน เดือน ส.ค.- เดือน พ.ย.
2557

จํานวนผูปวยทั้งหมด 16 ราย
KPI
Vascular study with in 24 hr after admitted (CTA 4
case, DSA 9 case, CTA จากร.พ.อื่น 3 case )
Aneurysm treatment with in 48 hr after admitted
(aneurysm clipping 8 case, embolization 3 case)
-No aneurysm 5 case (craniotomy with remove clot
1case,vp-shunt1case, obs 3case)
Rebleed
VAP
Length of stay
คาใชจายในการรักษาพยาบาล

ตํ่าสุด
1 ชั่วโมง

สูงสุด
30 ชั่วโมง

คาเฉลี่ย
10.7 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

66 ชั่วโมง

20.9 ชั่วโมง

0
7 วัน
54,598 บาท

0
8 ราย
31 วัน
366,988 บาท

11.5 วัน
-
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อภิปรายผล
พบว า จํ า นวนผู ป ว ย 16 รายได รั บ การ
วินิจฉัย วา เปนเสนเลือดสมองโปงพอง (aneurysm) 11 ราย ไมใชเสนเลือดสมองโปงพอง (no
aneurysm) 5 ราย โดย ผูปวย จํานวน 12 ราย ได
รับการตรวจเพื่อยืนยันภาวะเสนเลือดสมองโปง
พอง ดวยวิธี CTA หรือ DSA ภายใน 24 ชั่วโมง
หลังเขารับการรักษา คิดเปน รอยละ 92.3 มี 1 ราย
ทีไ่ ดรบั การตรวจ ใน 30 ชัว่ โมง ผล no aneurysm
ให สังเกตอาการ ไมไดผาตัด ผูปวย จํานวน 3ราย
มีผล CTA จากรพ. อื่น ใชยืนยันได และผูปวย
จํานวน 11 ราย ไดรบั การรักษาดวย วิธี aneurysm
clipping (8 ราย) และ embolization (3 ราย)
ในจํานวนนี้ มี 1ราย ทีไ่ ดรบั การทํา embolization
หลัง การยืนยันภาวะเสนเลือดโปงพอง 66 ชั่วโมง
คิดเปน รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาภายใน
48 ชั่วโมง หลังยืนยัน เปน รอยละ 90.9 ในผูปวย
จํานวน 5 ราย ที่ไมใชเสนเลือดสมองโปงพอง ได
รับการรักษาดวยการทําผาตัด craniotomy with
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remove clot 1 ราย และ V-P shunt 1 ราย และ
ใหสังเกตอาการ 3 ราย
ไม พ บอุ บั ติ ก ารณ ข องการแตกซํ้ า ของ
เสนเลือดสมอง แตมีผูปวยถึง 8 ราย ที่เกิดภาวะ
ปอดอักเสบจากการใสเครือ่ งชวยหายใจ ระยะเวลา
นอนรักษาในโรงพยาบาล เฉลี่ย 11.5 วัน

ขอเสนอแนะ
เ นื่ อ ง จ า ก เ ป น ก า ร เ ริ่ ม ต น โ ค ร ง ก า ร
เปาหมายที่ ตองการให ผูปวยไดรับการวินิจฉัย
และสงตอมาที่โรงพยาบาลศรีนครินทรภายใน 24
ชม. หลังมีอาการเลือดออก ตองอาศัยเครือขาย
ประชาสัมพันธใหโรงพยาบาลเครือขาย สามารถสง
ตอผูปวยไดทันที ที่วินิจฉัยได อาจตองใชเวลา ดัง
นั้น จึงคาดวาเปาหมายนี้อาจจะเริ่มในระยะตอไป
ติ ด ต อ ที ม งาน นางสาวศศิ ธ ร ดวงมั่ น
เลขานุการ กลุมฯ โทร 086-6300872, ภายใน
63269 E –mail : dsasit@ kku.ac.th
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Outcome of rtPA Treatment of Acute
Stroke Patient in Stroke Unit of Northeast of
Thailand Devided by National Institutes of
Health Stroke Scale (NIHSS)
Manchumad Manjavong1,3, Somsak Tiamkao2,3, Kannikar Kongboonkiat2,3, Narongrit Kasemsap2,3
Department of Medicine, Faculty of Medicine, KhonKaen University, KhonKaen, Thailand
Division of Neurology, Department of Medicine, Faculty of Medicine, KhonKaen University, KhonKaen, Thailand
3
North-eastern Stroke Research Group, Khon Kaen University
1
2

Background : Stroke leads to morbidity and mortality, one factor that impact
to outcome of patient is severity before
treatment. So this study was generated
for evaluate outcome of patient base on
National Institutes of Health Stroke Scale
(NIHSS) before treatment.
Method : This study was designed
as a descriptive retrospective study generated by review the chart of the stroke
patients who got the recombinant tissue
plasminogen activator (rtPA) in stroke unit
in Northeast of Thailand. The data was collected from 1 May 2008 to 30 April 2012.
Results : There were 757 patients
included in this study, NIHSS 0-6 = 18%,
NIHSS 7-15 = 52.%, NIHSS 16-25= 29 %, NIHSS 26-42= 1%. After treatment, the patients

who were evaluated NIHSS = 691 patients.
In NIHSS 0-6 there were 126 patients, after
rtPA stable patients = 117(93.65%), worsen 8
patients = 6.35%, death 1 patient = 0.79%, in
NIHSS 7-15 there were 359 patients, stable =
141(39.28%), improve =182 (50.57%), worsen
= 15(4.18%), death = 3(0.84%), in NIHSS 16-25
improve 100 patients = 52.09%, stable disease = 58(30.21%), worsen 5 patients(2.6%),
death = 29(15.10%),in NIHSS 26-42 improve =
7 patients(87.5%), stable 0, death = 1(12.5%)
Conclusion : The mortality rate is not
linear correlation with higher NIHSS, but
poor outcomes related with higher NIHSS
in range 0-25. In NIHSS <7 group related
with good outcome. We need more patient
in the higher NIHSS for further study.
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The Need of 24 Hour CT Brain Post rtPA
in Ischemic Stroke Patients in Srinagarind
Hospital
Narachai Julanon1,3, Somsak Tiamkao2,3, Kannikar Kongbunkiat2,3, Narongrit Kasemsap2,3

Department of Medicine, Faculty of Medicine, KhonKaen University, KhonKaen, Thailand
Division of Neurology, Department of Medicine, Faculty of Medicine, KhonKaen University, KhonKaen, Thailand
3
North-eastern Stroke Research Group, Khon Kaen University
1
2

Background : In present, many medical centers in Thailand request CT brain for
ischemic stroke patients after receiving intravenous recombinant tissue plasminogen
activator (IV rtPA) in order to searching for
intracerebral hemorrhage. But this method
is not necessary in all situation, especially
when limited resource. We conduct this
research for study the necessary for follow
up CT brain, in terms of role of CT post
rtPA result for changing management of
the patient. We also study the mortality rate
at 3 months comparing between the group
received CT post rtPA and another group
not done.
Methods : This study was designed as
a descriptive retrospective study. Medical
records of acute ischemic stroke patients
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whose received rtPA were reviewed. The
data were collected from May 1, 2008 to
April 30, 2013. We record baseline characteristics, National Institutes of Health
Stroke Scale (NIHSS) at onset and at 24 hr
after rtPA, CT post rtPA finding classified
by changing of management and mortality
rate at 3 months.
Results : 211 patients were studied;
86 patients received CT post rtPA, while
another 125 were not. In group received CT
post rtPA. 8 patients (9.5%) had complete
recovery. CT post rtPA revealed no change
in these patients. In patients who had early
improvement, 6 patients with NIHSS of
1–4 at 24 h and 12 patients with NIHSS of
5-10 at 24 h, follow-up CT findings did not
change in 83.33% and 75% respectively. In
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10 patients with no clinical improvement
but NIHSS <10 at 24 hr, follow-up CT findings did not change management upto 80%.
Follow-up CTs may guide in changing management in 55.56% of the patients with early
clinical improvement but NIHSS >10 at 24
h. Also 32 patients with no clinical improvement and NIHSS >10 at 24 hr, follow-up CTs
may guide in management upto 50%. After
3-month follow up, patients received CT
post rtPA died 30.23% compared to 5.6% in
patients not done.

Conclusions : CT post rtPA may guide
management in patients with residual neurodeficit post rtPA (NIHSS >10 at 24 hr) or
patients with no clinical improvement. CT
post rtPA may not reduce 3 month mortality
rate.
Keyword: CT post rtPA
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ผลการรักษาของยาละลายลิ่มเลือดของผูปวยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ขาดเลือดฉับพลันที่มีโรคหัวใจเตนสั่นพริ้วรวม
พญ.วรินทรา เข็มเพชร1,3, รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา2,3, อ.พญ.กรรณิการ คงบุญเกียรติ2,3,
อ.นพ.นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย2,3
ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
3
กลุมวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน
1
2

บทนํา : ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองขาด
เลือดชนิดเฉียบพลันที่มีภาวะโรคหัวใจเตนสั่น
พริ้วรวมดวยพบวามีผลการรักษาที่แยกวา ทั้ง
ในด า นอั ต ราตาย ภาวะแทรกซ อ น จํ า นวนวั น
นอนโรงพยาบาล และภาวะทุพพลภาพ ปจจุบัน
มาตรฐานการรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
ชนิดเฉียบพลันไดแก การใหยาละลายลิ่มเลือด
การศึ ก ษานี้ ต อ งการศึ ก ษาผลการรั ก ษาของยา
ละลายลิม่ เลือดในผูป ว ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยที่มีโรคหัวใจเตนสั่นพริ้วรวม
วิ ธี ก ารศึ ก ษา : เป น การศึ ก ษาแบบ
descriptive retrospective study โดยทบทวน
เวชระเบียนผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
ชนิดขาดเลือด ที่ไดรับการรักษาดวยยาละลาย
ลิ่ ม เลื อ ด ตั้ ง แต พฤษภาคม พ.ศ.2551 ถึ ง
เมษายน พ.ศ.2555 ซึ่งประกอบดวย โรงพยาบาล
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ศรี น คริ น ทร ค ณะแพทยศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก น โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาล
กาฬสินธุ โรงพยาบาลชุมแพและโรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค โดยบันทึกขอมูล modified Rankin
scale (mRS), National Institutes of Health
Stroke Scale (NIHSS) กอนและหลังไดยาละลาย
ลิ่มและภาวะแทรกซอนจากการใชยา ไดแก การ
เสียชีวิต , จํานวนวันนอนโรงพยาบาล, ภาวะเลือด
ออกในสมอง, ภาวะสมองขาดเลือดและการติดเชือ้
ในโรงพยาบาล
ผลการศึกษา : ผูปวยที่เขารวมการศึกษา
ทัง้ หมด 771 คน เปนผูป ว ยหัวใจผิดเตนผิดจังหวะ
สั่นพริ้วทั้งหมด 177 ราย คิดเปนรอยละ 22.95
ลักษณะพื้นฐานและภาวะโรคพบรวมในผูปวยทั้ง
สองกลุมไมแตกตางกัน ยกเวนผลเอกซเรยสมอง
แรกกรับโดยแบ่งตาม modified TOAST ใน
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กลุมผูปวยที่มีหัวใจเตนผิดจังหวะสั่นพริ้วพบวา
มีลักษณะหลอดเลือดขนาดใหญอุดตันมากกวา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) ผลการ
ศึกษาพบวาผูปวยที่มีภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ
สั่นพริ้วมีอัตราการเสียชีวิตรอยละ 7.9 เปรียบ
เทียบกับกลุมที่ไมมีรอยละ 5.05 (p-value 0.583)
มีอัตราการเกิดเลือดออกในสมองมากกวารอย
ละ 23.73 เทียบกับไมมีรอยละ 9.6 (p –value <
0.001) ผลการรักษาประเมินจาก NIHSS แยกวา

(p –value < 0.001) และมีภาวะทุพพลภาพมากกวา
(p-value 0.421)
สรุป : ผลการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
อุดตันชนิดเฉียบพลันของผูปวยภาคตะวันออก
เฉียงเหนือทีไ่ ดรบั การรักษาดวยยาละลายลิม่ เลือด
พบวามีภาวะแทรกซอนจากเลือดออกในสมอง
มากกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีอัตราการเสีย
ชีวิตมากกวาและมีผลการรักษาที่ดีนอยกวา
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Intravenous Recombinant Tissue Plasminogen
Activator (rt-PA) for Acute Ischemic Stroke
in Northeastern of Thailand
Jin Sothornwit1,3, Somsak Tiamkao2,3, Kannikar Kongboonkiat2,3, Narongrit Kasemsap2,3

Department of Medicine, Faculty of Medicine, KhonKaen University, KhonKaen, Thailand
Division of Neurology, Department of Medicine, Faculty of Medicine, KhonKaen University, KhonKaen, Thailand
3
North-eastern Stroke Research Group, Khon Kaen University
1
2

Background : Standard treatment
of acute ischemic stroke by intravenous
recombinant tissue plasminogen activator
(rt-PA) within 4.5 hours after onset has good
outcome. Stroke fast track was developed
in Northeastern of Thailand since 2008.
Objectives : Assess outcome, complications
of treatment and factors making patients
delay in reaching hospital in Srinagarind,
Chumphae, Supphasit, Nakhonphanom,
Chaiyaphum, Kalasin and Maharaj Nakhonratchasima hospital.
Methods : This study was designed
as descriptive retrospective study. Data
from medical records of acute ischemic
stroke patients reaching hospital within
4.5 hours after onset and received rt-PA
during 2010-2012 were collected. National
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Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS),
modified Rankin scale (mRS) before and after treatment, mean onset-to-door time and
complications of treatment were analysed.
Results : Of 778 patients, good outcome (post-treatment NIHSS 0-6 or mRS 0-1)
was 65.44%. Mean NIHSS before and after
treatment were 12.46 and 7.77 respectively.
Mean mRS before and after treatment were
3.91 and 2.55 respectively. Factors leading
to poor outcome was atrial fibrillation (AF)
(OR 2.38, P-value 0.006, 95%CI 0.22-0.83) and
onset-to-needle time more than 180 minutes
(OR 14.78, P-value < 0.001, 95%CI 7.9127.62). Mean onset-to-door time was 1.85 +
1.05 hours. Previous visiting medical center
unavailable for rt-PA made patients delay
reaching hospitals (OR 1.62, P-value 0.000,
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95%CI 1.28-2.04). Mean onset-to-needle
time was 3.08 + 1.11 hours. Mortality rate
was 5.66% resulted from intracranial hemorrhage (ICH ) 45.65% and extensive ischemic
stroke 40.91%. Intracranial hemorrhage was
found 25.45% devided into asymptomatic
16.97% and symptomatic 8.48%. Factors
resulting in increased symptomatic ICH
were diabetes mellitus (OR 2.43, p-value
0.026, 95% CI 1.11-5.32) and early ischemic
change or edema > 33% on initial CT brain
(OR 3.07, p-value 0.019, 95% CI 1.20-7.83).
Asymptomatic ICH influenced by AF (OR
2.95, p-value 0.000, 95% CI 1.69-5.14), onset-

to-needle time more than 180 minutes (OR
4.31, p-value 0.007, 95% CI 1.50-12.35), initial
NIHSS 16-20 (OR 20.14, p-value 0.003, 95%
CI 2.69-150.41) and initial NIHSS ≥ 20 (OR
31.94, p-value 0.001, 95% CI 3.96-257.54)
Conclusions : Treatment of acute
ischemic stroke by intravenous rt-PA in
this study has good outcome and similar
complications as compared with previous
studies.
Keywords : intravenous thrombolysis,
acute ischemic stroke, outcome, Northeastern of Thailand
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Background : Nowadays, rtPA is drug
of choice in standard guideline for treatment for acute ischemic stroke within 4.5
hours after onset. International approved
dose of rtPA is 0.9 mg/kg is recommended
by FDA as standard dose for treatment
acute ischemic stroke. But they cause
serious bleeding side effect including intracerebral hemorrhage that can be fatal.
In Japan, have study about low dose rtPA
(0.6 mg/kg) and showed having the same
efficacy and more safety than standard
dose. In contract to review in Asia showing
standard dose have more efficacy than low
dose rtPA. Aiming to compare efficacy and
side effects between low dose and standard
dose rtPA in Northeastern of Thailand.
Methods : Descriptive retrospective
study. Review IPD and OPD cards for every
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patient registered in Stroke Fast Tract in
Northeastern of Thailand between1st January 2010 to 31st December 2012.
Results : 371 patients were included
in this study, 117 patients received low dose
rtPA (31.54%). Base line initial NIHSS score
is 12 in low dose versus 9 in standard dose
rtPA, percent NIHSS improvement (NIHSS
decline more than 3 point after rtPA) is
64.55 in low dose versus 64.52 in standard
dose rtPA (p-value = 1). Major bleeding and
mortality is 14 and 6.12 in low dose versus
18.32 and 8.87 in standard dose rtPA. (Pvalue 0.474 and 0.613 respectively).
Conclusions : We found that, no significant efficacy, side effect and mortality
between standard dose and low dose rtPA.
Keyword : low dose rtPA, Northeastern of Thailand, efficacy, side effect
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Background : Long term use of Levodopa is known to cause motor complications.
Recognizing associated factors and temporal
relationship will leads to key to diminish
the incidence. With higher expense of the
original Madopa, comparing outcomes and
differences between original and generic one
would lead to the better one.
Objectives : To compare the incidence, duration and dosage of levodopa
and it’s motor complications between the
original Madopa and generic Levodopa,
including basic background, risk factor of
the patients in order to find the fundament
information for help choosing the first line
drug.

Materials and Methods : This multicenter histological cohort studied 400
patients from 3 Northeast hospital who
diagnosed with Parkinson’s disease according to UKPDS guideline. Data was collected
between 2013-2014 by reviewing OPD chart.
Results : Of 400 patients recruited,
358 patients are capable to classified into
original (229 patients) and generic (129 patients) group. Sex ,average age of onset is
nearly resemble in both groups. Majority of
original groups use civil service right (62%)
where as for generic group use universal
coverage (82.17 %). Average age of onset
is approximate. Duration of disease is
longer in original group (70.39 to 56.59
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months). Greater motor complications in
original group (42.79 % vs 28.68 % , p-value
0.008). Prior motor complication onset after
diagnose in original group (58.18 to 72.86
months, p-value 0.04). The most common
complication is wearing off which the incidence in original group is higher (37.99 %
compare to 22.48 % ) . Other motor complications happened much less in our study.
Original group develops most complication
faster except for on-off fluctuation (the pvalue is not <0.05). Estimated accumulated
dose before initiate motor complication is
higher in original group for every motor
complication. Focusing on having and not
having motor complication groups, both
groups are quite resemble in health insurance, Ethic, family history and smoking (all
p-value > 0.05). Average age onset is lower
in complication group (p-value <0.001).
Other factors associate with more motor
complication include longer duration of
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disease (p-value <0.001), longer duration of
levodopa (p-value <0.001) , higher starting
dose of levodopa (p-value 0.0036), higher
last visit levodopa dose (p-value < 0.0001).
Lower median of first Hoehn-Yahr stage at
diagnosis have (median 1 vs 1.5 , p-value
0.0007) and higher at last Hoehn-Yahr stage
(median 2.5 vs 2, p-value <0.0001 ). Activity
of daily living (Schwab and England score)
at first diagnosis is the same (median 100
both, p-value 0.46) but lower in last ADL
the motor complication group ( median 80
vs 90, p-value 0.0045).
Conclusions : Motor complication
after Levodopa is not only more common
in original group but also happen sooner.
The most common is wearing off . Other
factors associated with motor complication
are younger age onset ,longer duration of
levodopa , duration of disease, higher starting dose.
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Background : Parkinson’s disease
(PD) is one of the most common progressive
neurodegenerative disorders. Levodopa
was the first and still a highly effective drug
for improving symptoms of PD. Generic
Levodopa was widely prescribed which
controversy about interchangeability with
the original Madopar® remained.
Objectives : To study about outcome
of treatment with Levodopa in Thai Parkinson’s disease patients and to investigate
whether generic Levodopa was at least as
effective as original Madopar® in improving
symptoms of PD.
Materials and Methods : In this
multicenter histological cohort study, we
evaluated 400 patients from 3 Northeastern

hospitals whom diagnosed Parkinson’s disease according to UKPDS guideline. Data
was collected between 2013 - 2014 by
reviewing OPD charts and filled out the
designed form.
Results : A total of 400 patients were
recruited, 358 patients were capable to
classify into original (229 patients) and
generic group (129 patients). Patients
receiving either original Madopar® or
generic Levodopa reported good response
in improving of symptoms 86.75% (347 of
400). Comparison between original and
generic group reviewed the response of
generic Levodopa was non-inferior to
original Madopar® (original group 79.91%,
generic group 82.17%). The incidence of
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motor complications in original was higher
than generic group (original group 42.79%,
generic group 28.68%) and the most common form was wearing off.
Conclusions : Levodopa was effective in improving symptoms of PD and
generic Levodopa was non-inferior to
original Madopa®. The incidence of motor
complications in original was higher than
generic group.
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