Journal Reading

Absolute and Relative Contraindications to
IV rt-PA for Acute Ischemic Stroke
ที่มา : Fugate JE,Rabinstein AA. Absolute and Relative Contraindications to IV rt-PA for Acute
Ischemic Stroke. The Neurohospitalist 2015; 5: 110-21.
เรี ย บเรี ย งโดย นพ.ณั ฐ กานต บู ร ณะกุ ล แพทย ป ระจํ า บ า นประสาทวิ ท ยา ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิจารณ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร
กลุมวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน

ที่มา
แตเดิมขอหามใช IV rt-PAนั้น สวนใหญ
มีที่มาจาก exclusion criteria ของงานวิจัยหลัก
เกีย่ วกับการใช IV rt-PA ในผูป ว ยสมองขาดเลือด
เฉียบพลัน (National Institute of Neurological
Disorders and Stroke Trial : NINDS Trial) ซึ่ง
ถือเปนมาตรฐานโดยสากลตลอดมา
ถึงกระนั้นในชวง 20 ปที่ผานมา มีหลักฐาน
เพิม่ เติมจากงานวิจยั แบบ observational studies
ขนาดใหญ หลายงานวิจยั ทีไ่ มเพียงยืนยันถึงความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพของ IV-rt PA แตยัง
พิสจู นวา exclusion criteria บางขออาจไมมคี วาม
จําเปนในเวชปฏิบัติทั่วไป และพบวาการผอนปรน
บางขอลงอาจสามารถเพิ่มโอกาสไดรับ rt-PA ได
มากขึ้นถึงรอยละ 20

งานวิจยั นีม้ จี ดุ ประสงคทจี่ ะทบทวนขอหาม
และภาวะที่ไมควรใช IV rt-PA แตละขอ วาใน
ปจจุบันมีหลักฐานสนับสนุนเพียงใด

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
เชื่อวาความเสี่ยงในการให IV rt-PA ใน
ผูปวยที่มีประวัติ ICH อาจมีความแตกตางกัน
มาก ขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน ระยะเวลาตั้งแตที่
เกิด ICH สาเหตุและการรักษา การผาตัด ตลอดจน
สภาวะของสมองหลังการเกิด ICH ซึ่งอาจใช IV
rt-PA ได ใ นบางสถานการณ ที่ ต อ งอาศั ย การ
พิจารณาความเสี่ยงเปนราย ๆ ไป
ในกรณี Micro bleed จากภาพ MRI ใน
ปจจุบัน ดวยเทคโนโลยีท่กี าวหนาขึ้น เราสามารถ
ตรวจพบเลือดออกขนาดเล็ก ๆ ในสมองทีไ่ มแสดง
อาการทางคลินิก (micro bleed) ซึ่งในปจจุบัน
ไมเปนขอหามใชของ IV rt-PA
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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
ไมมี micro bleed เกิด 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„
เอกสารกํากับยาบงชีเ้ ปน ”ขอหามใช„ มีทมี่ า
จาก exclusion criteria ของ NINDS Trial
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หลักฐานที่เกี่ยวของ
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 of good outcome after
intravenous tPA for acute ischemic
stroke. Neurology 2001;57:474-80.
Larrue V, von Kummer RR, Muller A,
Bluhmki E. Risk factors for severe hemorrhagic 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
รักษาเชิงลบและภาวะ ICH ความดันซีสโทลิกทีส่ งู
กวาหลังให IV rt-PA สัมพันธกับผลการรักษาเชิง
ลบและเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด 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 และผูปวยที่จําเปนตองไดรับ

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
ไดสมั พันธกบั อัตราการเกิด ICH และผลการรักษา
ความดันซิสโทลิกที่สูงกวา จะยิ่งทําใหอัตราการ
เปดหลอดเลือดสําเร็จลดลงแตไมสง ผลถึงผลการ
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
ความดั น โลหิ ต สู ง เกิ น ข อ จํ า กั ด และในกลุ ม ที่
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
ภาวะสมองขาดเลือดตามหลังอุบตั เิ หตุ
ที่ศีรษะ พบไดประมาณรอยละ 2-13 การพิจารณา
การรักษาในผูปวยกลุมนี้ตองคํานึงถึงภาวะตาง ๆ
เชน ผูปวยอุบัติเหตุรุนแรง มักมี coagulopathy
รวมดวย กระดูกที่หัก สมองชํ้า กะโหลกแตก
เสนประสาทบาดเจ็บ เลือดออกในสมอง เหลานี้
ลวนเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิด 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.
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รายงานมีผปู ว ย 1 คน ไดรบั IV rt-PA หลัง
จากมีการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะ 3 ราย แลวเกิด
sICH ที่รุนแรงถึงชีวิต
Guillan M, Alonso-Canovas A, GarciaCaldentey 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
แตมอี นั ตรายถึงชีวติ คิดวามีเหตุผลทีจ่ ะคงสถานะ
”ขอหามใช„
4.2 Stroke in previous 3 months
เนื่องจาก NINDS Trial ไดกันผูปวย
เหลานี้ออกจากงานวิจัย เพราะเชื่อวาอาจมีความ
เสี่ยงสูงในการเกิด ICHเปนที่มาของขอหาม
หลักฐานที่เกี่ยวของ
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.
รายงานผูป ว ย1 ราย ทีไ่ ดรบั 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 ซึ่งมีครึ่งชีวิตเพียง 5 นาที อาจกระทําได
โดยเฉพาะอยางยิง่ ในรายทีบ่ ริเวณสมองขาดเลือด
เดิมเล็กๆ
5. เกร็ดเลือดตํา่ และการแข็งตัวของเลือด
ผิดปกติ
5.1 เกร็ดเลือดตํา่ แมวา ในทางปฏิบตั ิ
จะไมตองรอผลนับเกร็ดเลือด หากผูปวยไมมีโรค
หรือภาวะเสี่ยงตอเกร็ดเลือดก็ตาม แตตาม AHA
guideline และเอกสารกํากับยายังคงระบุเปน
”ขอหามใช” ในผูปวยเกร็ดเลือด <100,000/ml
หลักฐานที่เกี่ยวของ
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 contraindications or warnings? Stroke 2013;44:727-33.

พบผูปวยไดรับ IV rt-PA ที่มีเกร็ดเลือด
<100,000/mm3จํานวน 20 คน ในจํานวนนี้พบ
sICH 1 คน
ขอแนะนํา ไมสามารถสรุปไดเนือ่ งจากหลัก
ฐานนอยมาก
5.2 การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
5.2.1 aPTT Prolonged AHA
guideline ไมระบุ
หลักฐานที่เกี่ยวของ
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 symptomatic 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 contraindications or warnings? Stroke 2013;44:72733.
จากการทบทวนขอมูลพบผูป ว ย 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 contraindications or warnings? Stroke 2013;44:72733.
พบผูปว ย 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 แตไมมคี วามแตกตางอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (OR1.21,95%CI 0.82-1.78)
Meretoja A, Putaala J, Tatlisumak T, et
al. Off-label thrombolysis is not associated
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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 warfarintreated 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-activatormediated 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
มีอตั ราการเกิด sICH สูงกวา แตเมือ่ เขามาคํานวณ
ทางสถิติ โดยตัดปจจัยกวน คือ ความรุนแรงของ
โรค อายุ 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 ผูท ไี่ ดรบั จะมีอตั ราsICH สูงกวา OR
8.4,95% CI 2.2-32.2 และอัตราการตายสูงกวา OR
5.3,95% CI 1.8–15.5
ขอแนะนํา การได LMWH ภายใน 24 hr
ควรถือเปนขอหามใช โดยเฉพาะอยางยิ่ง therapeutic dose
7. Direct thrombin inhibitor
ยา Dabigatran และ Argatroban ออก
ฤทธิ์ยังยั้ง thrombin โดยตรงยับยั้งการเปลี่ยน
fibrinogen ไปเปน fibrin ใชไดโดยไมจําเปนตอง
ติดตามระดับการแข็งตัวของเลือด มีอนั ตกริยากับ
ยาอืน่ ๆ นอยแตราคาแพง เวลาออกฤทธิจ์ ะพบ TT
ยาว
หลักฐานที่เกี่ยวของ
Matute MC, Guillan M, GarciaCaldentey J, et al. Thrombolysis treatment
for acute ischaemic stroke in a patient
on treatment with dabigatran. Thromb
Haemost 2011;106:178-9.
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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. Thrombolysis 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.
รายงานผูป ว ยเกิด ICH ถึงชีวติ เมือ่ ไดรบั 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
แต จ ากข อ มู ล ทางเภสั ช วิ ท ยาในกรณี ผู ป ว ยใช
direct thrombin inhibitor ที่ TT, GPTT, PT
ปกติ อาจพิจารณาใช IV rt-PA ได แตตองรอ
หลักฐานสนับสนุนตอไป
8. Factor Xa inhibitor
ยา Apixaban และ Rivaroxaban ออกฤทธิ์
ยังยัง้ Factor Xa ซึง่ ไดรบั การศึกษาวิจยั วาสามารถ
นํามาใชแทน warfarin ในการปองกัน stroke
ในผูป ว ย non-valvular AF โดยมี risk bleeding
ตํ่ากวา พบวาในผูที่ทาน Factor Xa inhibitor
อาจพบคา PT, aPTT ยาวขึ้นเล็กนอย (ไมได
สัมพันธกับการออกฤทธิ์ของยา)
หลักฐานที่เกี่ยวของ ไมพบ
ขอแนะนํา ยังไมควรใช IV rt-PA ในผูป ว ย
กลุมนี้โดยทั่วไป ยกเวนจะใชในงานวิจัยเทานั้น
9. Severe hypo & hyperglycemia
AHA guideline ระบุวาระดับนํ้าตาลใน
เลือด < 50, >400 mg/dl เปนขอหามใช IV rt-PA
เอกสารกํากับยา ระบุวา ควรระมัดระวังการวินจิ ฉัย
stroke ในผูปวยที่มีระดับนํ้าตาลในเลือด <50,
>400 mg/dl ในเวชปฏิบัติ ภาวะ hypoglycemia
สามารถมาด ว ยอาการเลี ย นแบบ stroke ได
เชนความพิการชั่วคราวเฉพาะที่ ระดับการรูสติ
เปลี่ยนแปลง ชัก เหงื่อออกผิดปกติ ซึ่งสามารถ
วินิจฉัยแยกโรค โดยประเมินการตอบสนองตอ
การใหนาํ้ ตาล เชนเดียวกับภาวะ hyperglycemia
ที่อาจมาดวยอาการเลียนแบบ stroke ไดเชนกัน
แตพบนอยมากจุดประสงคของขอหามแตเดิม

ก็เพื่อคัดกรองภาวะที่ไมใช stroke จริงออกจาก
การศึกษา
หลักฐานที่เกี่ยวของ
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
สัมพันธกบั อัตราการเปดหลอดเลือดสําเร็จนอยลง
และเพิ่มความเสี่ยงของ ICH
Frank B, Grotta JC, Alexandrov AV, et
al. Thrombolysis in stroke despite contraindications or warnings? Stroke. 2013;44:727-33.
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พบผูปวยนํ้าตาล <50 ไดรับ IV rt-PA 5
คน ผูปวยนํ้าตาล >400 ไดรับ IV rt-PA 6 คน
ทั้งหมดไมพบการเกิด sICH
ข อ แนะนํ า ไม มี เ หตุ ผ ลเพี ย งพอที่ ภ าวะ
นํ้าตาลในเลือดสูงและตํ่า เปนขอหามใช IV rt-PA
โดยสามารถพิจารณาใชไดในผูป ว ยนํา้ ตาลในเลือด
สูงที่สงสัย และในผูปวยนํ้าตาลในเลือดตํ่าที่ไม
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 definition แสดงถึงภาวะขาด
เลือดของเนื้อสมอง แตยังไมมีการเสียสภาพถาวร
ของเซลลสมองบริเวณนั้น
10.2 Sign of infarction คือ frank
hypodensity lesion จาก CT-Scan แสดงถึง
การขาดเลือดรุนแรงจนเซลลสมองบริเวณนัน้ เสือ่ ม
สภาพถาวร
AHA guideline แนะนําใหใช 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.
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ขนาดของ hypodensity lesion สัมพันธ
กั บ ผลสํ า เร็ จ ของ IV rt-PA และผู ป ว ยที่ พ บ
hypodensity lesion < 1/3 ของ MCA territory
มีผลการรักษาเชิงบวก 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 และพบวาความเสี่ยงของ
การเกิด sICH ในกลุม > 1/3 MCA territory มี
มากกวา
ขอแนะนํา
การให IV rt-PA ในผู ป ว ยที่ พ บ
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
ไดระบุไว เอกสารกํากับยาแจงเตือนวามีความเสีย่ ง
สูงขึ้นในผูปวยที่อายุ > 75 ป
หลักฐานที่เกี่ยวของ
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 benefits 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
พบวาอายุที่เพิ่มขึ้น เพิ่มอัตราการรักษาเชิง
ลบ และอัตราการตายในผูปวยที่ไดรับ 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.
ทําการทดลองในผูป ว ย 1617 คน ทีอ่ ายุ >80
ป สุม ใหไดยา IV rt- PA เทียบกับยาหลอก ภายใน

6 hr. หลัง เกิด stroke โดยเปรียบเทียบการมีชีวิต
ที่ 6 เดือน ผลไมพบความแตกตางทีม่ นี ยั สําคัญทาง
สถิติ (รอยละ 37 ใน rt-PA และ รอยละ 35 ใน
กลุมยาหลอก P = 0.181)
Systematic review จากการทดลองใช IV
rt-PA ทัง้ หมด 12 trial ผูป ว ยรวม 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;36:24215.
ไดวเิ คราะหขอ มูลของผูป ว ย > 80 ป ทีไ่ ดรบั
IV rt-PA จาก SITS registryเปรียบเทียบกับกลุม
ควบคุมจาก VISTA Registry พบ MRS ในกลุม
ที่ไดรับ IV rt-PA ดีกวากลุมที่ไมไดรับ ทั้งในอายุ
<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 Effectiveness 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
ปวยที่อายุ <80 ป แตอัตราการเกิด sICH ไมตาง
กัน พบวาผลการรักษาที่แยในผูสูงอายุอาจมีผลก
ระทบจากโรครวม เชน CHF, IHD, HT ซึ่งพบ
มากกวาในกลุมที่อายุนอย
ขอแนะนํา อายุ > 80 ป ไมควรเปนขอหาม
ในการใช IV rt-PA เพราะไดประโยชนจริง แมจะ
มีผลการรักษาดอยกวา และมีความเสีย่ งสูงกวาใน
กลุมอายุ <80 ป ก็ตาม
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2. Mild or improving stroke symptoms 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 ทีน่ อ ย บางครัง้ เปนการพิการ
ที่อาจกระทบกับคุณภาพชีวิตของผูปวยมากก็ได
เชน ออนแรงแขนขามากจนประกอบอาชีพเดิม
ไมได เดินเซจนเดินเองไมได พูดไมได สูญเสีย
การมองเห็น ตลอดจนอาจเปนอาการนําของภาวะ
หลอดเลือดขนาดใหญเริ่มตีบแคบก็ได
หลักฐานที่เกี่ยวของ
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;38:25315.
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 อาจเพิม่ อัตราการพิการมากขึน้ ใน
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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 efficacy of t-PA for acute
stroke. Subgroup analysis of the NINDS
t-PA Stroke Trial. Stroke 1997;28:211925.
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 อ แนะนํ า ควรพิ จ ารณาการใช IV
rt-PA เปนรายๆ ไปโดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวย
ที่แม NIHSS จะตํ่า แตความพิการนั้นกระทบตอ
คุณภาพชีวิตชัดเจนควรไดรับโอกาสในการรักษา
สํ า หรั บ ในผู ป ว ยที่ อ าการดี ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว นั้ น
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
มักมีสาเหตุจากสมองขาดเลือดบริเวณกวาง สงผล
ใหมคี วามเลีย่ งสูงตอการเกิด ICH ทําใหมกี ารแจง
เปนขอควรระวังไวในเอกสารกํากับยา ถึงกระนั้น

ในป จ จุ บั น มี ห ลั ก ฐานค อ นข า งชั ด เจนว า แม ใ น
ผูปวย severe stroke ก็ไดประโยชนจากการให
IV rt-PA เชนกัน
หลักฐานที่เกี่ยวของ
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
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et al. Thrombolysis in very elderly people:
controlled comparison of SITS International
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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 contraindications or warnings? Stroke 2013;44:72733.
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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International Cooperation Study (BASICS):
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พบวาแมอาจจะเปนความจริงที่ severe
stroke ดูจะมีความเสี่ยงที่จะเกิด sICH สูง แต
หลักฐานการศึกษาเทาที่มีไมทั้งหมดที่ยืนยันวา
อัตรา sICH สูงจริงในกลุมดังกลาว
3.2 Coma จาก NINDS trial ไดกัน
ผูป ว ย coma ออกจากการทดลองโดยมุง คัดกรอง
ภาวะที่ไมใช stroke จริงออกจากงานวิจัย
หลักฐานที่เกี่ยวของ
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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 ในกลุ ม ที่ อ าการเกิ ด
ภายใน 3 hr. IV rt-PA ไมเปนทั้งขอหามและภาวะ
ไมควรใช แตใหระมัดระวังใน NIHSS > 25 ที่
อาการเกิด > 3 hr. (เพราะผูป ว ยเหลานีถ้ กู กันออก
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ไมควรเปนขอหามและภาวะไมควรใช IV rt-PA
อยางนอยก็ภายใน 3 hr. หลังเกิดอาการ สวนใน
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ชวงที่เกิน 3 hr. ไปนั้น ยังไมมีขอมูลยืนยัน
4. Recent major surgery AHA
guideline จั ด เป น ภาวะ”ไม ค วรใช „ เอกสาร
กํากับยาระบุเปนขอ ”ควรระวัง„ สิ่งสําคัญในการ
พิจารณาขอนี้ คือ คําจํากัดความของ “recent” และ
”major„ ซึ่งแตกตางกันไปตามการศึกษาแตละชิ้น
โดย NINDS ไดกันผูปวยที่ไดรับmajor surgery
< 14 วันออก ECASS ไดกันผูปวยที่ไดรับ major
surgery < 3 เดื อ นออก ความกั ง วลในข อ นี้
เกิดจากความเสี่ยงในการจะเกิดเลือดออกที่แผล
ผาตัดจนควบคุมไมได หลังให IV rt-PA
หลักฐานที่เกี่ยวของ
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, GarciaCaldentey J, et al. Off-label intravenous
thrombolysis in acute stroke. Eur J Neurol
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จากผูปวย 1104 คน ที่ไดรับ IV rt-PA พบ
13 คน ที่มีประวัติไดรับการผาตัด หรืออุบัติเหตุ
ภายใน 3 เดือน พบผูป ว ยเกิดภาวะเลือดออก 2 คน
(1 คนผ า ตั ด ใส pace, 1 คน ผ า ตั ด บริ เ วณ
ทวารหนัก) ซึ่งไดรับการรักษาโดยใหเลือด และไม
ถือเปน major bleeding
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ขอแนะนํา เนื่องจากหลักฐานในประเด็น
นี้นอยมาก ควรพิจารณาผูปวยเปนราย ๆ ไป ใน
แงความเสี่ยงที่จะเลือดออก ระยะเวลาหลังผาตัด
อวัยวะที่ผาตัดตลอดจนความเปนไปไดในการ
รักษาหากเกิดปญหาหลังให IV rt-PA หากมีความ
เสี่ยงสูงมาก แตบังเอิญสงสัย stroke ในหลอด
เลือดขนาดใหญทอี่ าจมีอตั ราความพิการและอัตรา
เสียชีวติ สูง endovascular therapy อาจเปนทาง
เลือกที่ปลอดภัยกวา
5. Arterial puncture of non –
compressible vessel AHA guideline จัดเปน
ภาวะ ”ไมควรใช„ เอกสารกํากับยาระบุเปน ”ขอควร
ระวัง„ (ภายใน 7 วัน กอนเกิด stroke) สภาวะนีม้ กั
จะพบในผูปวยหนัก ที่จําเปนตองไดรับหัตถการที่
กระทําเกี่ยวกับหลอดเลือดใหญ เชน ใสสายสวน
หลอดเลือด การใสเครื่องกระตุน/กระตุกหัวใจ
ผานสายสวน เปลี่ยนลิ้นหัวใจผานสายสวน
หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข อ ง ไมพบรายงานการ
ศึกษา
ขอแนะนํา แมในปจจุบันจะยังไมมีขอมูล
ใด ๆ มาสนั บ สนุ น หรื อ คั ด ค า น แต เ นื่ อ งจาก
ในผูปวยวิกฤติ มักจะมีภาวะการแข็งตัวของเลือด
ที่ผิดปกติ ตลอดจนมีโรครวมมากอยูแลว ดังนั้น
หากมีการเปดหลอดเลือดในจุดที่อาจควบคุมได
ยากกรณีเกิดเลือดออก ภายใน 7 วัน นาจะเปนขอ
หามที่มีเหตุผลสําหรับ IV rt-PA
6. Recent GI & GU bleeding ภายใน
21 วัน กอนเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ AHA
guideline จัดเปนภาวะ ”ไมควรใช„ เอกสารกํากับ

ยาระบุวา active internal bleedเปน ”ขอหามใช„
recent GI or GU bleed เปน ”ขอควรระวัง„
หลักฐานที่เกี่ยวของ
Meretoja A, Putaala J, Tatlisumak T, et
al. Off-label thrombolysis is not associated
with poor outcome in patients with stroke.
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พบผูปวยเพียง 1 คนที่ มีภาวะ hematuria
แลวได IV rt-PA ไมพบวาเกิด sICH และมี MRS
= 1 ที่ 90 วัน
ข อ แนะนํ า แม แ ทบจะไม มี ห ลั ก ฐาน
สนับสนุนหรือคัดคานในประเด็นนี้ แตระยะเวลา
21 วั น นั้ น อาจไม จํ า เป น ในผู ป ว ยบางราย
ควรพิจารณาผูปวยเปนราย ๆ ไป ในกรณีผูปวย
มีอาการ severs stroke รวมกับภาวะ GI & GU
bleeding ทีย่ งั ไมมนั่ ใจวาหายสนิท Intra – arterial
therapy นาจะเปนทางเลือกที่ปลอดภัยกวา และ
ไมควรใช IV rt-PA ในผูปวยกลุมดังกลาว
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ตาง ๆ จึงตัดผูป ว ยทีม่ อี าการชักและออนแรงเหลา
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หลักฐานที่เกี่ยวของ
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ความเสี่ยงในการเกิด sICH เมื่อให IV
rt-PA ในผูปวยที่ไมใช stroke ตํ่ามาก
Tsivgoulis G, Alexandrov AV, Chang
J, et al. Safety and outcomes of intravenous 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,
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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.
จากจํานวนผูป ว ย 300 คน ทีม่ อี าการชักรวม
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 (มีประวัติ
กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด ภายใน 3 เดือนกอนเกิด
stroke) AHA guideline จัดเปนภาวะ ”ไมควร
ใช„ European guideline ไมเปนขอหามใช
เหตุผลที่พิจารณา
1) เปนไปไดที่จะเกิด myocardium wall
ruptured จากภาวะเลือดออกในกลามเนือ้ หัวใจที่
เคยเกิด MI
2) ภาวะเยื่อหุมหัวใจอักเสบตามหลัง MI
เพิ่มความเสี่ยงที่จะมีเลือดออกใตเยื่อหุมหัวใจ
3) กรณีมกี อ นเลือดคลัง่ ใน ventricle และ
แตกตัวเปนลิ่มเลือดเล็กๆ หลังได VI rt-PA และ
หลุดไปอุดตามหลอดเลือดตาง ๆ

Vol.10 No.3

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
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D, Grotta JC. Hemopericardium and cardiac
tamponade after thrombolysis for acute
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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
เหนือ่ ย โดย EKG ไมเปลีย่ นแปลง 4/5 คนเสียชีวติ
พบวาภาวะความดันโลหิตตกทันทีทันใด ภายใน
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หลังการเกิด MI กระบวนการซอมแซม
กลามเนือ้ หัวใจ (fibrosis & scaring) จะแลวเสร็จ
ใน 6-7 สัปดาห
ขอแนะนํา ไมควรใช IV rt-PA ภายใน 7
สัปดาห หลังเกิด MI โดยควรพิจารณาชนิดของ
MI ทีเ่ กิดขึน้ วามีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดผลแทรกซอน
สูงมากเพียงใด เมือ่ เทียบกับความพิการทีอ่ าจเกิด
ขึ้นจาก stroke ในขณะนั้น
9. CNS structural lesion AHA
guideline เนื้ อ งอกในสมองและหลอดเลื อ ด
โปงพอง เปน ”ขอหาม„ เอกสารกํากับยาเนื้องอก
ในสมองและหลอดเลือดโปงพองเปน ”ขอหาม„
เชนกัน
หลักฐานที่เกี่ยวของ
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รายงานผูป ว ยนวนหนึง่ ทีม่ เี นือ้ งอกในสมอง
ซึ่ ง ได รั บ IV rt-PA เพื่ อ รั ก ษา 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.
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Detection and significance of incidental
unruptured cerebral aneurysms in patients
undergoing intravenous thrombolysis for
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Karbalai H, BuchanAM. The exact science
of stroke thrombolysis and the quiet art of
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รายงานการให IV rt-PA ในเคสที่ มี
aneurysm ทีย่ งั ไมแตกรวม 48 คนพบวาอัตราการ
เกิด sICH ไมไดแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
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
ข อ ควรระวั ง ในประเด็ น นี้ ข อ มู ล มี เ พี ย ง
รายงานผูปวยเทานั้น อาจมี selection bias ไดสูง
และยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับ aneurysmขนาดใหญ
10. Dementia (สมองเสื่อม)
ภาวะสมองเสื่อมไมจัดอยูในขอหาม หรือ
ขอไมควรใชใน guideline ใด ๆ เปนเพียงคําถาม
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ในเวชปฏิบัติทั่วไปเทานั้นวา การให IV rt-PA ใน
dementia นัน้ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพียงใด
หลักฐานที่เกี่ยวของ
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SA. The safety of intravenous thrombolysis
for ischemic stroke in patients with
pre-existing cerebral aneurysms: a case
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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 ไมเพิ่มความเสี่ยงของ ICH
ขอแนะนํา ให IV rt-PA ไดโดยปลอดภัย
แตผลการรักษาและประโยชนที่ไดในบางรายอาจ
ไมไดเพิม่ คุณภาพชีวติ ของผูป ว ยขึน้ ควรพิจารณา
เปรียบเทียบประโยชนกบั ความเสีย่ งเปนราย ๆ ไป

วิจารณ
เกณฑการคัดออกผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองที่ไมสามารถใหยา IV rt-PA หรือของควร
ระวัง ไมควรใหยานั้นมีที่มาที่ไปพียง 2 ประเด็น
หลัก คือ ความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซอน
เลื อ ดออกในสมองหรื อ ที่ อ วั ย วะอื่ น ๆ ที่ มี แ ผล
หรือมีโอกาสเลือดออกไดสูง กับความคุมคาหรือ
ประโยชน จ ะคุ ม กั บ ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด เลื อ ดออก
หรือไม ดังนั้นในทางปฏิบัติจริงแลว เราก็พิจารณา
2 ประเด็นนี้เปนหลัก การพิจารณาที่จะใหยา IV
rt-PA หรือไมนั้น นอกจากเกณฑการคัดออกที่
กลาวมาทัง้ หมดขางตนนัน้ การพิจารณาเปนเฉพาะ
รายกรณีกส็ มควรทําอยางยิง่ บางครัง้ ผูป ว ยแตละ
รายก็มีรายละเอียดซึ่งแตกตางกันไปจากเกณฑ
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การพิจารณาขางตนทั้งหมด หรือมีเกณฑการคัด
ออกจริง แตผปู ว ยหรือญาติไดตดั สินใจวาจะเลือก
การใหยา IV rt-PA ก็ตองพิจารณาเปนรายๆ ไป
ผมขอยกตัวอยาง เชน
1. ผูป ว ยสูงอายุ 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
ความหวังวาอาจหายได จึงตัดสินใจใหยา IV rt-PA
และรายนี้ก็หายดี
2. ผูปวยอายุ 75 ปมาผาตัดตาเพื่อรักษา
ภาวะ vitreous hemorrhage หลังผาตัดได 3 วัน
ปวยเกิดภาวะ acute ischemic stroke กรณีแบบ
นี้ก็มีโอกาสการเกิดเลือดออกไดสูง เพราะเพิ่งเปน
ภาวะหลังผาตัดตา ผมไดปรึกษาทางจักษุแพทย ซึง่
มัน่ ใจวาแผลดีมาก ไมนา จะมีเลือดออก ก็ไดแจงให
ผูปวยและญาติทราบ ซึ่งก็ยอมรับความเสี่ยง จึง
ไดใหยา IV rt_PA ซึ่งผลการรักษษก็หายได ไมมี
ภาวะเลือดออก
3. ผูปวย 65 ปมาผาตัด above knee
amputation หลังผาตัด 2 วันมีภาวะ acute
ischemic stroke เกิดขึ้น ซึ่งก็นาจะมีขอหามใน
การใหยา IV rt-PA เพราะเปนภาวะหลังผาตัด แต
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ทางแพทยผ็ทําการผาตัดบอกวาแผลดี และถามี
ภาวะเลือดออก ก็ยินดีจะไปผาตัดแกไข เพื่อหาม
เลือดใหได ในรายนี้ก็ใหยา IV rt-PA ก็ไมมีเลือด
ออก และหายดี
จากตัวอยางขางตน ผมเพียงยกตัวอยางให
เห็นวาการรักษาผูป ว ยนัน้ เราตองมีความรูท ดี่ วี า ใน
แตละกรณีนนั้ มีแนวทางการปฏิบตั ทิ มี่ ผี แู นะนําไว
อยางไร เพราะอะไรจึงแนะนําแบบนัน้ ในการรักษา
ผูปวยแตละรายนั้น เราก็ตองนําความรูที่มีอยูนั้น
มาพิจารณาเปนกรณีไป วาผลดีกับผลเสียอะไรจะ
มีมากกวากัน และทีมแพทยผเู ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วของ
กับการรักษานัน้ มีความเห็นอยางไร ถาเราพิจารณา
และพู ด คุ ย กั น แล ว ว า ข อ ดี มี ม ากกว า ข อ เสี ย
รวมทั้งผูปวยและญาติก็เห็นพองกันวามีความ
คุมคา การรักษาก็ควรใหยา IV rt-PA
ในทางตรงกันขาม ถึงแมผูปวยจะไมมีขอ
หามใดๆ เลย แตถา ทางญาติและผูป ว ยไมเห็นดวย
กับเรา ก็ไมสมควรใหการรักษาดวยยา IV rt-PA
เพราะความคุ ม ค า ความเสี่ ย งในเฉพาะกรณี
นั้น ตองขึ้นกับผูปวยแตละราย ไมใชกฏเกณฑที่
ตายตัววา สวนใหญไดประโยชน และผูปวยราย
นั้นจะไดประโยชนดวย
ผมหวังวาการเรียบเรียงบทความนี้นาจะ
กอใหเกิดประโยชนตอผูอานอยางมาก

