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Abstract  Goal Achievement of Risk Factor Control for Patients with Ischemic Stroke in  
             Chiang  Mai Neurological Hospital. 
 

  Clinical  studies have helped to identify the risk of recurrent stroke and provided 
the data to generate evidence – based recommendations to reduce the risk. It is unknown, 
however, how frequently patients with ischemic stroke manage in tertiary neurological care 
setting are able to attain the recommended treatment goal. Objective of this study is to 
determine the goal achievement of risk factor control of the patients with  ischemic stroke in 
Chiang Mai Neurological Hospital according to AHA / ASA and ADA guidelines. We 
randomly selected 235 medical record of patients with ischemic stroke and conducted a 
chart review to determine whether these patients had attained AHA / ASA and ADA 
treatment goals. We also examined the pattern of pharmacological use for risk factor 
control. 

There was 23.4% of subject coexisting with diabetes, 56.6% with hypertension and 
66.4% dyslipidemia. The percentage of patients who had attained recommended 
treatment goal in non – diabetic subjects was as follows: LDL – cholesterol 49.4%, HDL – 
cholesterol 63.3%, triglycerides 60%, SBP 41.1%, DBP 75%. Among diabetic subjects, the 
percentage of patients who had attained ADA treatment goal was as follows: FPG 72%, 
LDL – Cholesterol 56.4%, HDL – cholesterol 38.2%, triglycerides 60%, SBP 23.6%, and 
DBP 65.5%  
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Higher proportion of diabetic patients using ACEI (25.5% VS 8.3%, p = 0.001), ARB 
(16.4% VS 5.6%, p = 0.01), and Fibrates (18.2% VS 7.2%, p = 0.017). Overall antiplatelet 
using was 92.8%, no significant difference among diabetic and non- diabetic subjects. 

This study demonstrate that significant amount of patients with ischemic stroke failed 
to attain recommended risk factor treatment goals. New strategics to implement treatment 
guided should be developed to improve the quality of care. 
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บทคดัย่อ 

 จากการศกึษาทางคลนิิกทําให้ทราบถงึปัจจยัเส่ียงตา่งๆ   ของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
อดุตนัและผลของการควบคมุปัจจยัเส่ียงในการลดความส่ียงในการเกิดโรค   อย่างไรก็ตามยงัมีข้อมลู
จํากดัเก่ียวกับการนําข้อมลูจากงานวิจยัดงักล่าวมาใช้ในการดูแลผู้ ป่วยในเวชปฏิบตัิ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสถานพยาบาลโรคระบบประสาทในระดบัตตยิภมูิ  จดุประสงค์ของการศกึษานีเ้พ่ือเป็นการ
ประเมินการบรรลเุป้าหมายการควบคมุปัจจยัเส่ียงในการเกิดโรคหลอดเลือดในผู้ ป่วยท่ีเคยได้รับการ
วินิจฉยัว่า เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ  ตามแนวทางของ AHA / ASA และ ADA  ของผู้ ป่วยท่ีมารับ
การรักษาท่ีโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่  ดําเนินการโดยทําการสุม่ทบทวนเวชระเบียนของผู้ ป่วยท่ี
ได้รับการวินิจฉยัวา่เป็นโรคหลอดเลือดสมองจํานวน 235 ราย ท่ีมารับการรักษาในช่วง เดือนธนัวาคม 
2550 เพ่ือประเมินถงึลกัษณะทางคลนิิก และการบรรลเุป้าหมายในการรักษา 

   ผลการศกึษาพบวา่ผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอดุตนัท่ีมีโรคเบาหวานร่วมด้วยร้อยละ   23.4   
มีความดนัโลหิตสงูร้อยละ 56.6 และมีไขมนัในเลือดสงูร้อยละ 66.4  ในผู้ ท่ีไมมี่โรคเบาหวานร่วมด้วย        
มีการบรรลเุป้าหมายในการควบคมุปัจจยัเส่ียงคือ LDL-cholesterol ร้อยละ 49.4  HDL-cholesterol 
ร้อยละ 63.3  triglycerides ร้อยละ 60  ความดนัซีสโตลคิ ร้อยละ 41.1 และ ความดนัไดแอสโตลคิ ร้อยละ 
75  ในผู้ ท่ีเป็นเบาหวานร่วมด้วย มีการบรรลุเป้าหมายในการควบคุมปัจจัยเส่ียงคือ ระดบันํา้ตาล 
ร้อยละ 72  LDL-cholesterol ร้อยละ 56.4  HDL-cholesterol ร้อยละ 38.2  triglycerides ร้อยละ 60   
ความดนัซสีโตลคิ ร้อยละ 23.6   ความดนัไดแอสโตลคิ ร้อยละ 65.5 

ผู้ ป่วยท่ีมีโรคเบาหวานร่วมมีการใช้ยากลุม่ดงัตอ่ไปนีม้ากกวา่ผู้ ป่วยท่ีไมมี่โรคเบาหวานร่วม
ได้แก่ ACEI (ร้อยละ 25.5 และ 8.3, p=0.001)  ARB (ร้อยละ 16.4 และ 5.6, p=0.01)  Fibrates (ร้อยละ 
18.2 และ  7.2, p=0.017) มีการใช้ยาต้านเกลด็เลือดโดยรวม 98% ไมมี่ความแตกตา่งในการใช้ยาต้าน
เกลด็เลือดระหวา่งกลุม่ท่ีเป็นและไมเ่ป็นเบาหวาน 

ผลการศกึษาแสดงให้เห็นวา่มีผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอดุตนัจํานวนไมน้่อยท่ียงัไมส่ามารถ
ควบคมุปัจจยัเส่ียงโรคหลอดเลือดแข็งให้บรรลตุามเป้าหมายตามเกณฑ์ท่ีแนะนําได้ จะต้องมีการสร้าง
แนวทางปฏิบตัท่ีิมีประสทิธิผลในการพฒันาคณุภาพในการดแูลผู้ ป่วย 


