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นานาสาระ

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความสำาเร็จของ Stroke Fast Track

บทนำ�
	 โรคหลอดเลอืดสมองชนดิขาดเลอืดมาเลีย้ง	

(cerebral	 infarction)	 เป็นปัญหาสาธารณสุข									

ที่สำาคัญของประเทศไทย	ผู้ป่วยมีความผิดปกติ

ทางระบบประสาทที่พบบ่อย	 ได้แก่	 แขนขาอ่อน

แรง	ปากเบี้ยว	พูดไม่ได้	 พูดลำาบาก	 รวมทั้งการ

กลืนอาหารไม่ได้	 ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องมีผู้ดูแล

คอยช่วยเหลือในการดำารงชีวิต	 สร้างความสูญ

เสียทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก	 ด้วยเหตุนี้ทาง

สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ	(สปสช.)	จงึ

ได้สนับสนุนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองชนิด

ขาดเลือดมาเลี้ยงด้วยยาละลายลิ่มเลือด	 (rt-PA)	

เนือ่งจากการรกัษาดว้ยวธินีีผู้ป้ว่ยมโีอกาสหายรอ้ย

ละ	50	ที่ระยะเวลา	3	เดือน

	 สปสช.	เขต	7	ขอนแก่นได้ให้การสนับสนุน

งบประมาณในการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการ	

stroke	 fast	 track	 เมื่อวันที่ 	 1	 พฤษภาคม	

พ.ศ.	 2551	 โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์	 คณะ

แพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นแห่ง

แรก	ซึ่งใน	 5	 เดือนแรกของการให้บริการ	ตั้งแต่

พฤษภาคม	ถึง	 กันยายน	พ.ศ.	 2551	มีผู้ป่วยที่

ได้รับยา	 rt-PA	จำานวน	 4	 ราย	ต่อมาจึงได้มีการ

สร้างเครือข่ายการให้บริการรักษาดังกล่าวใน

เขตพื้นที่	 สปสช.	 เขต	 7	 ขอนแก่น	ประกอบด้วย	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 ขอนแก่น	 มหาสารคาม	 และ

กาฬสินธุ์	:	ร้อย	แก่น	สาร	สินธุ์		โดยผมจะขอสรุป

การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามระยะเวลาของ

ปีงบประมาณ	ดังนี้

	 1.	 ระยะที่	 1	ปีงบประมาณ	2552	คือช่วง

ระหว่าง	 1	ตุลาคม	พ.ศ.	 2551	ถึง	 30	กันยายน	

พ.ศ.	 2552	 ในช่วงระยะเวลานี้	 ทางโรงพยาบาล

ศรีนครินทร์รับผิดชอบเป็นแม่ข่าย	มีกิจกรรม	 2	

ส่วน	คือ

	 1.	 กิจกรรมพัฒนาการให้บริการ	 stroke	

fast	 track	 ภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์	

ประกอบด้วย

	 	 1.1	 การจดัตัง้คณะกรรมการการบรกิาร

โรคหลอดเลือดสมองครบวงจร	ประกอบด้วย	 1.	

คณะกรรมการใหบ้รกิารรักษา	stroke	fast	track,	

หอผู้ป่วย	 stroke	 2.	คณะกรรมการฟื้นฟูและส่ง

กลับผู้ป่วย	 และ	 	 3.	 คณะกรรมการรณรงค์และ

ป้องกันการเกิดโรค	 stroke	 เหตุผลที่ต้องมีการ

จัดตั้งคณะกรรมการบริการโรคหลอดเลือดสมอง

ครบวงจร	เพราะการทีจ่ะทำาใหผู้ป้ว่ยทีม่อีาการของ	
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stroke	เขา้ถงึการใหบ้รกิารนัน้	ประชาชนกลุม่เสีย่ง

และประชาชนทั่วไปต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อ

โรคเป็นอย่างดี	 	 เมื่อมีความเข้าใจที่ดีก็จะป้องกัน

ไมใ่หเ้กดิโรคโดยการปรบัปรงุแกไ้ขพฤตกิรรมและ

ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ	 แต่ถ้าเกิดอาการแล้วก็ทราบว่า

ต้องรีบมารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว	

เมือ่ใหก้ารรกัษาในระยะเฉยีบพลนัแลว้ผูป้ว่ยยอ่ม

มีความจำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อ

กลับไปใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ

	 	 1.2	 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ โรค

หลอดเลือดสมองต่อบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

	 	 1.3	 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้

บริการต่อบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	

จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในเขต	7

	 2.	 กจิกรรมการสรา้งเครอืขา่ยการใหบ้รกิาร

ในเขตพื้นที่	 4	 จังหวัด	 โดยการจัดการประชุม

วิชาการ	 อบรมความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง

ใน	 4	 จังหวัด	 โดยเชิญแพทย์	พยาบาล	 เภสัชกร	

เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย	หน่วยบริการ	EMS	 เพื่อ

เป็นการเตรียมพร้อมของการให้บริการและสร้าง

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อโรคและการให้

บริการ	stroke	fast	track	

	 3.	 กิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้สู่ภาค

ประชาชน	 โดยเน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุ	 ข้าราชการ

เกยีรณอายุราชการ	ผู้บริหาร	ผู้นำาชุมชน	เนื่องจาก

กลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอด

เลือดสมอง	 และการอบรมความรู้ต่อสื่อมวลชน	

เพือ่หวงัวา่กลุม่สือ่มวลชนจะนำาความรูท้ีไ่ดไ้ปเผย

แพร่ต่อประชาชนอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

	 จากกลยุทธ์ต่างๆ	ข้างต้นมีผู้ป่วย	79	รายที่

ทีม่ารบัการบรกิาร	stroke	fast	track	และสามารถ

ใช้ยา	rt-PA	26	ราย

	 2.	 ระยะที่	 2	ปีงบประมาณ	2553	คือช่วง

ระหว่าง	1	ตุลาคม	พ.ศ.	2552	 	ถึง	30	กันยายน	

พ.ศ.	 2553	 เป็นช่วงระยะเวลาที่สำาคัญมาก	

เนื่องจากเป้าหมายในช่วงนี้คือ	 การเปิดให้บริการ

ของโรงพยาบาลจังหวัดทั้ง	 4	จังหวัดให้สำาเร็จ	ซึ่ง

ก็ได้รับความร่วมมือจากทั้ง	4	โรงพยาบาลจังหวัด	

คือ	ร้อยเอ็ด	ขอนแก่น	มหาสารคาม	และกาฬสินธุ์	

โดยผู้อำานวยการโรงพยาบาลและกลุ่มงานอายุร

กรรมก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่	ส่งผลให้ทั้ง	4	

โรงพยาบาลไดเ้ปดิบรกิาร	stroke	fast	track	สรปุ

จำานวนผู้ป่วยที่ได้ให้ยา	rt-PA	ดังตารางที่	1	ซึ่งถ้า

นบัรวมผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยา	rt-PA	ตัง้แต	่1	พฤษภาคม	

พ.ศ.	2551	ถึงปัจจุบัน			มีจำานวนผู้ป่วยทั้งสิ้น	180	

ราย
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ตารางที่ 1	แสดงจำานวนผู้ป่วยที่ได้รับยา	rt-PA

โรงพยาบาล

จำานวน

ผู้ป่วย 

stroke (ราย)

จำานวนผู้ป่วย

ที่ได้รับยา 

rt-PA (ราย)

ระยะเวลา
DNT 

(นาที)

ศรีนครินทร์ 911 116 1	ตุลาคม	2552	-	24	กุมภาพันธ์	2554 (87,	54,51)

ขอนแก่น 713 28 1	กุมภาพันธ์	2553	-	31	มกราคม	2554 (102,	73)

มหาสารคาม 1370 5 1	กรกฎาคม	2553	–	24	กมุภาพนัธ์	2554 (110,	78)

ร้อยเอ็ด 469 1 1	ตุลาคม	2553	–	24	กุมภาพันธ์	2554 (61)

หมายเหตุ	:	 ⇒	โรงพยาบาลกาฬสินธุ์เปิดบริการแล้วตั้งแต่	1	มีนาคม	พ.ศ.2554	

	 					 	 ⇒	DNT(door	to	needle	time)	ที่มีการประเมินตามปีงบประมาณ		

	 ระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยเดินทางมาถึงโรง

พยาบาลและได้รับยา	 rt-PA	 (door	 to	 needle	

time	 :	 DNT)	 คืออีกตัวชี้วัดหนึ่งถึงมาตรฐาน

การให้การรักษา	stroke	 fast	 track	ซึ่งแต่ละโรง

พยาบาลก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ดังจะเห็นได้

จากคา่	DNT	ทีล่ดลงอยา่งกา้วกระโดดหลงัจากเริม่

เปดิใหบ้รกิารในระยะแรกและระยะตอ่มา	ชีว้า่การ

ใหบ้รกิาร	stroke	fast	track	ในแตล่ะโรงพยาบาล

นัน้เริม่เขา้สูร้ะบบการทำางานทีเ่ปน็ไปตามปกตขิอง

ระบบพัฒนาคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อ

เนื่อง

	 3.	 ระยะที่	3	ปีงบประมาณ	2554	คือ	ช่วง

ระยะเวลาตั้งแต่	 1	 ตุลาคม	พ.ศ.	 2553	 ถึง	 30	

กนัยายน	พ.ศ.	2554	กจิกรรมในชว่งนีม้เีปา้หมายที่

สำาคญัคอื	1.	การพฒันาระบบการใหบ้รกิาร	stroke	

fast	track	ในแตล่ะโรงพยาบาลทีใ่หบ้รกิารอยูแ่ลว้	

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐาน	2.	การ

รณรงค์ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการให้บริการ	 stroke	 fast	

track	มากขึ้น	จากข้อมูลของ	สปสช.	พบว่า	ผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดมาเลี้ยงที่ได้

รบัยา	rt-PA	คดิเปน็เพยีงรอ้ยละ	0.89	เทา่นัน้	จาก

ตารางที	่	1	จะเหน็วา่	จำานวนผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยา	rt-PA	

คดิเปน็รอ้ยละ	5.2	จากผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมอง

ทั้งหมด	

	 การรณรงค์ให้ผู้ป่วยเข้าถึงระบบการให้

บริการ	 stroke	 fast	 track	 โดยการรณรงค์ให้

ความรู้ด้านโรคหลอดเลือดสมองและการรักษา

ด้วยยาrt-PA	 ร่วมกับการรณรงค์การให้บริการ	

EMS	ที่ต้องครอบคลุมการให้บริการ	stroke	fast	

track	ดว้ย	ซึง่ในปจัจบุนัประชาชนยงัมคีวามเขา้ใจ

ว่าบริการ	EMS	ให้บริการเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้น

	 จากชื่อเรื่อง	“ความสำาเร็จของ	stroke	fast	

track”	ผมมคีวามเชือ่วา่	การใหบ้รกิารในเขตพืน้ที่

รับผิดชอบของ	 สปสช.	 เขต	 7	 นั้นประสบความ

สำาเร็จ	วัดได้จาก	
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	 1.	 โรงพยาบาลจังหวัดทั้ง	 4	 จังหวัดเปิด

บริการ	stroke	fast	track	ได้ทั้งหมด

	 2.	 จำานวนผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยา	rt-PA	มจีำานวน

มากขึ้นอย่างก้าวกระโดด

	 3.	 ระยะเวลา	DNT	ลดลงอย่างต่อเนื่อง

	 4.	 ทุกโรงพยาบาลชุมชนใน	4	จังหวัด	 เข้า

ร่วมเป็นโรงพยาบาลลูกข่ายการให้บริการดังกล่าว

เหตุแห่งคว�มสำ�เร็จ
	 จากที่ผมได้รณรงค์การสร้างเครือข่ายการ

ให้บริการ	stroke	fast	track		ในเขตอีสานเหนือ	

พื้นที่ของ	 สปสช.	 เขต	 7	 และ	 8	 	 (หนองบัวลำาภู	

อุดรธานี	นครพนม	สกลนคร	หนองคายและเลย)	

ผมรู้สึกประทับใจทุกครั้งที่ได้เดินทางไปร่วม

กิจกรรมดังกล่าว	 เพราะได้รับความร่วมมือจาก

เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในทุกโรงพยาบาล	

และบุคคลากรที่ผมต้องขอบคุณและชื่นชม	 คือ	

พยาบาลและแพทย์หัวหน้าทีมที่รับผิดชอบ	เพราะ

ทุกคนทุ่มเทอย่างมาก	ผมขอสรุปเหตุแห่งความ

สำาเร็จดังนี้

	 1.	 ปัจจัยตัวโรคหลอดเลือดสมองเอง	

เนือ่งจากเปน็โรคทีพ่บบอ่ยจงึเปน็เรือ่งใกลต้วัของ

ทุกคนรวมทั้งพ่อ	แม่ของบุคลากร	 รวมทั้งผลการ

รักษาด้วยยา	 rt-PA	 ซึ่งได้ผลดีมาก	 สร้างความ

ประทับใจต่อทีมผู้ให้การรักษาและญาติผู้ป่วย

	 2.	 การสนับสนุนที่ดีจาก	สปสช.	 โดยมีทั้ง

งบพัฒนาเครือข่ายและค่ารักษาพยาบาล	 โดยงบ

ที่ทาง	สปสช.	สนับสนุนนั้นไม่ได้เป็นค่าตอบแทน

ต่อบุคลากร	 แต่มอบให้โรงพยาบาลจัดสรรตาม

ความเหมาะสม	ส่งผลให้ไม่เกิดความแตกแยกใน

การทำางานหรอืเกดิความเหลือ่มลำา้ของคา่ตอบแทน	

เหมือนกับบางโรคที่	 สปสช.	 ให้การสนับสนุนใน

อดีต	หรือกล่าวสั้นๆ	ว่า	การสนับสนุนของ	สปสช.	

ครัง้นี	้เปน็การคนืวฒันธรรมการทำางานทีด่ใีนอดตี

ให้สู่โรงพยาบาลเหมือนเดิม

	 3.	 ความทุม่เทของทมีงาน	ซึง่การใหบ้รกิาร	

stroke	fast	track	นัน้ตอ้งประกอบดว้ยบคุคลากร

ครบทุกสาขาวิชาชีพ	ทุกคนในโรงพยาบาลจริงๆ

	 4.	 ความมหศัจรรย	์ผมใชค้ำานีเ้พราะผมพบ

สิ่งมหัศจรรย์ในการทำางานให้บริการ	 stroke	 fast	

track	 จริงๆ	 ผมเป็นคนที่ชอบทำากิจกรรมต่างๆ	

มาก	ผมไม่เคยพบว่ากิจกรรมใด	จะมีคนให้ความ

ร่วมมือและทุ่มเทเหมือน	 stroke	 fast	 track	 ใน

ขณะนี้ผมก็ยังหาเหตุไม่ได้ว่าทำาไมจึงได้รับความ

ร่วมมือจากทุกคน

สรุป
	 ความสำาเรจ็ของ	stroke	fast	track	เกดิจาก

ความมหัศจรรย์ของตัวโรค	 ความทุ่มเทของทีม

งานและการสนับสนุนที่ดีของ	สปสช.	ผมต้องขอ

ขอบคณุผูป้ว่ยทกุทา่น	และบคุลากรในทมี	stroke	

fast	track	ของทุกโรงพยาบาลและ	สปสช.	เขต	7	

ที่ให้โอกาสผู้ป่วยชาวไทยทุกคน


