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สรุปงานวิจัย CRASH2: Clinical Randomisation of an Antifibrinolytic in Significant
Haemorhage (Summary)
CRASH2(Clinical Randomisation of an Antifibrinolytic in Significant Haemorhage)

เปนงานวิจัยทางเวชปฏิบัติขนาดใหญในรูปแบบการสุมเลือกเปรียบเทียบดวยกลุมควบคุมกับยาเทียบเคียง
(Randomized Placebo Controlled Trial) ในการใชยา antifibrinolytic agentคือTranexamic
acid ในผูปวยอุบัติเหตุโดยเร็วตั้งแตระยะแรก และประเมินผลลัพธเกี่ยวกับการเสียชีวิต(Death),การ
เปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด(Vascular event)และความตองการดานการใหเลือดทดแทน(Transfusion
Requirement) ทําการศึกษาในผูใหญที่ไดรับบาดเจ็บมาไมเกิน 8 ช.มที่กําลังเกิดหรือมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด
ปญหาสําคัญจากการสูญเสียเลือด(Significant Hemorrhage) จะเขาเกณฑคัดเลือกเพื่อทําการศึกษาโดย
บุคลากรการแพทยที่ใหการรักษาตั้งแตที่หองฉุกเฉิน โดยมีการสุมเพื่อเลือกใชยาที่เตรียมไวใหเปนชุดพรอมใช
งานฉุกเฉิน และไมตองมีการตรวจพิเศษเพิ่มเติมจากการรักษาปรกติ จะมีการเก็บบันทึกขอมูลผูปวยแบบกระชับ
สั้นเมื่อครบระยะเวลา 1 เดือน,เมื่อจําหนายหรือเมื่อผูปวยเสียชีวิต(เลือกกรณีที่เกิดเหตุการณลําดับแรก)
จํานวนผูปวยที่ตองการศึกษา : พิจารณาจาก 2 ปจจัยคือ1.Estimated event rate โดยเลือกคาประมาณการ
เสียชีวิต 20 %ของผูปวยอุบัติเหตุจากงานวิจัย MRC CRASH trial ที่เปนการศึกษาระหวางประเทศแบบสุม
เลือกเปรียบเทียบดวยกลุมควบคุมในผูปวยอุบัติเหตุที่ขนาดใหญที่สุด 2.Treatment effect โดยเลือก
คาประมาณ 2% สําหรับประโยชนที่คาดหวังจากการรักษาดวยTranexamic acidที่ไมซับซอนและกระทําได
ทั่วไป เมื่อนํามาคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางในการศึกษาที่ตองมีผูปวย 20,000 ราย(2p < 0.05) ซึ่งจะ
ไดผลวิเคราะหที่เชื่อถือไดดีในการประเมินผลลัพธการเสียชีวิต และยังสามารถประเมินผลลัพธอื่นๆเชนผลชวย
ลดการรักษาใหเลือดทดแทน ,ปริมาณ unit เลือดที่ตองใหรักษาทดแทนโดยเฉลี่ย และผลการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบไหลเวียนเลือดกับหลอดเลือด(Vascular event) ไดอยางถูกตอง
เกณฑคัดเลือกเขาทําการศึกษา (Eligibility)
เพื่อทําการศึกษาในผูใหญที่ไดรับบาดเจ็บมาไมเกิน 8 ช.มที่กําลังเกิดหรือมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดปญหาสําคัญจาก
การสูญเสียเลือด(Significant Hemorrhage) จะถูกคัดเลือกโดยบุคลากรการแพทยที่ใหการรักษาประเมิน
ดวยหลักเกณฑและไมมีขอบงชี้และขอหามใชตอการใหยา Tranexamic acid การมีผูปวยที่ไดคัดเลือกเขา
ทําการศึกษามีลักษณะที่หลากหลาย ถือวาเปนสวนดีของงานวิจัยขนาดใหญที่จะสามารถวิเคราะหวาผูปวยในกลุม
ลักษณะใดที่จะไดประโยชนจากการศึกษาไดชัดเจน ดูแผนผังสรุปโดยยอได
Inclusion criteria
1. ผูปวยอุบัติเหตุที่ SBP < 90 mmHg และ/หรือ HR >110 bpm
2. เกิดอุบัติเหตุภายใน 8 ชม.
3. อายุตั้งแต 16 ปขึ้นไป
Exclusion criteria
1. ผูปวยมีขอบงชี้ชัดเจนที่ไดประโยชนตอการใหยา Tranexamic acid
2. ผูปวยมีขอหามใชชัดเจนที่เกิดผลเสียตอการใหยา Tranexamic acid

ใบยินยอม(Consent)
ผูปวยสวนใหญที่ไดรับบาดเจ็บรุนแรงมีระดับความรูสึกตัวที่ไมปรกติเพียงพอที่จะใหความยินยอมไดดวยตัวเอง
ดังนั้นในกรณีที่ตองไดรับการดูแลรักษาฉุกเฉินเรงดวนและไมสามารถรอได จึงตองขอความยินยอมในการที่จะ
ดูแลรักษาและดําเนินการวิจัยจากญาติ, ผูปกครองหรือผูดูแลโดยชอบตามกฎหมายตลอดจนบุคลากรการแพทยที่
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ใหการรักษาใหดําเนินการแทนผูปวย โดยสอดคลองตามแนวทางดําเนินงานของคณะกรรมการผูพิจารณาดาน
จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวของรวมถึงการจัดทํา คําแนะนําเกี่ยวกับงานวิจัยพรอมเอกสารคําแนะนํา (information
leaflet /consent) แกเพื่อนหรือญาติ
การสุมเลือกการรักษา(Randomization)
หลังจากพบผูปวยที่เขาไดกับเกณฑการศึกษา และทําการเก็บบันทึกขอมูลเริ่มตนใน Patient Entry
Form ตอมาจะทําการสุมเลือกการรักษา (Randomization) และจะติดตามผลการศึกษาในผูปวยทุกรายหลัง
ไดรับการสุมเลือกการรักษา ในแตละที่สามารถเลือกใชวิธีการดังนี้
1.
Telephone randomization ใชเวลาเพียง 2 นาทีและทําไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยแจงขอมูลเริ่มตน
ที่บันทึกใน Patient Entry Formแลวจะไดรับแจงหมายเลขของชุดยารักษาที่มีในแตละแหงซึ่งผานการสุม
2.
Local pack system randomization ใชเมื่อมีขอจํากัดในการสื่อสารทางโทรศัพทระหวาง
ประเทศและไมเหมาะสมกับสภาพการทํางานของทุกสถาบันที่เขารวมโดยเลือกใชหมายเลขยาที่ต่ําสุดของชุด
กลองยาที่จะมีอยู 8 หมายเลขในแตละชุดกลองยาที่เปดใช (lowest number of 8 treatment pack)
ยาที่ใชรักษา (Treatment)
ในแตละชุดยาที่ใหผูปวยประกอบดวย
4 ampoules
Tranexamic acid หรือยาเทียบเคียง (placebo)
น้ําเกลือ 0.9 % Sodium chloride 100 cc.สําหรับเริ่มใหยา
1 ถุง
ฉลาก(ติดบอกรายละเอียดของการรักษา)
คําแนะนําเกี่ยวกับงานวิจัยพรอมเอกสารคําแนะนํา(Information leaflet/consent)
แบบบันทึกขอมูลเริ่มตนและผลลัพธการศึกษา(Entry form/Outcome form)
ขนาดยาที่ใหผูปวยสรุปในตารางขางลาง
การรักษา
จํานวนหลอดยา ขนาดยาที่ใช
การบริหารยา*ระยะเวลา
Loading
2
1 กรัม
100 ม.ล
* มากกวา 10 นาที
Maintenance

2

1 กรัม

120 ม.ก/ช.ม(60 ม.ล/ช.ม) * 8 ชั่วโมง

อาการขางเคียงจากยาระดับรุนแรง: SUSAR
(Serious Unexpected Suspected Adverse Reaction)

กรณีสงสัยวาจะเกิดอาการขางเคียงจากยาระดับรุนแรงที่ไดรับในการศึกษา(Unexpected adverse
events) เมื่อคณะผูวิจัยไดรับทราบสามารถดําเนินการแจงและประสานงานกับ CRASH Coordinating
Center in London เพื่อรับทราบและดําเนินการตรวจสอบบันทึกรายละเอียดและดําเนินการรับผิดชอบ
โดยเร็วไดตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง
อาการขางเคียงจากการใหยา (Expected Side Effects)
โดยทั่วไปทราบกันวาอาจพบผลขางเคียงที่มีรายงานจากการใหยา Tranexamic acidอยูแลวในเรื่อง
ความเสี่ยงที่อาจเพิ่มขึ้นในระบบไหลเวียนเลือดกับหลอดเลือด (Vascular event) เชน pulmonary
embolism, deep vain thrombosis, stroke, myocardial infarction, gastrointestinal
bleeding and multiorgan failure อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ก็จะทําการเฝาระวังติดตามประเมินผล

เรื่องนี้ในผูปวยทุกรายตามแบบบันทึกผลลัพธการศึกษา (Outcome form)
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การเปดเผยขอมูลยาที่รักษา(Unblinding)
ในกรณีหลังจากการสุมเลือกใหการรักษาไปแลวและพบขอหามใชชัดเจนที่เกิดผลเสียตอการใหยา เชน
หลอดเลือดดําเกิดลิ่มเลือดอุดตัน แพทยสามารถหยุดการใหยารักษาและถาตองการทราบขอมูลยาที่รักษาซึ่งมี
ความจําเปนตอการดูแลรักษาผูปวย คณะผูวิจัยสามารถดําเนินการแจงและประสานงานกับ CRASH
Coordinating Center in London เพื่อรับทราบการเปดเผยขอมูลยาที่รักษาและดําเนินการตรวจสอบ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับแพทยผูรับผิดชอบการรักษาพรอมหมายเลขชุดยาที่ใชไดโดยสะดวกตลอดระยะเวลา
24 ชั่วโมง
การประเมินผลลัพธ(Measure of outcome)
ผลลัพธการรักษาหลักที่ประเมิน(Primary Outcome) คือ การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุภายในระยะเวลา 4
สัปดาห (บันทึกขอมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตเพื่อประเมินวาเกี่ยวของกับการสูญเสียเลือดหรือการมีลิ่มเลือดอุดตัน)
สวนผลลัพธการรักษารองที่ประเมิน (Secondary Outcome) คือขอมูลการรักษาใหเลือดทดแทน, ปริมาณ
unit เลือดที่ตองใหรักษาทดแทน, รายละเอียดการผาตัดรักษา และผลที่เกิดเกี่ยวกับหลอดเลือดอุดตัน
(Thromboembolism)

การรวบรวมบันทึกขอมูลที่ตองการทําไดจากบันทึกเวชระเบียนมาตรฐาน โดยไมไดมีการตรวจยืนยันทาง
หองปฏิบัติการหรือทําหัตถการเพิ่มเติมจากการรักษาตามปรกติ ซึ่งจะทําเมื่อครบระยะเวลา 1 เดือนหรือเมื่อ
จําหนายหรือเมื่อผูปวยเสียชีวิต(เลือกกรณีที่เกิดเหตุการณลําดับแรก)
การวิเคราะหผล(Analysis)
จะทําการเปรียบเทียบผลลัพธของการรักษาระหวางกลุมศึกษากับกลุมเปรียบเทียบโดยใชหลักการ ITT
(Intention to treat) และการวิเคราะหจําแนกตามปจจัยที่มีผลเชนระยะเวลาที่เขารับการรักษา(นอยกวา 1 ช.ม
,ระหวาง 1- 3 ช.ม และมากกวา 3 ช.ม) ,ระดับความรุนแรงของการเสียเลือดตามcapillary refill time(02 ,3-4 และ มากกวา 5 วินาที) และระดับของ Systolic Blood Pressure(< 75 ,76-89 ,>89 mmHg)
ตลอดจนประเมินความเสี่ยงในเรื่องการรักษาใหเลือดทดแทน,การผาตัดซ้ําเพื่อรักษาภาวะเลือดออกและผลแทรก
ซอนเกี่ยวกับหลอดเลือดอุดตัน

