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Awareness of Stroke Among Elderly Public 

in Eastern India

บทนำ�
	 ประชากรผู้สูงอายุ	 เป็นปรากฏการณ์ที่

พบได้ทั่วโลก	 ประเทศในแถบเอเชียและอินเดีย

ก็เช่นเดียวกัน	 ในปี	 ค.ศ.	 2000	พบว่าประมาณ

ร้อยละ	 6-15.5	 ของประชากรในเอเชีย	ยุโรปและ

อเมริกาเหนือเป็นผู้สูงอาย	ุที่มีอายุ	 >	 65	ปี	 และ

คาดการณ์ว่าในปี	 ค.ศ.	 2030	ประชากรผู้สูงอายุ

จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	12	-	24.3	ปี	ค.ศ.	2000	

ประเทศอนิเดยี	มปีระชากรทีม่อีายุ	>	65	ป	ีจำานวน	

45	ล้านคน	ปี	ค.ศ.	2010	มี	58	ล้านคน	และจะเพิ่ม

ขึ้นเป็น	76	ล้านคนในปี	ค.ศ.	2020	

	 ผู้สูงอายุ	 มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วย

โรคร่วม	 	 โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการ

ตายและทุพพลภาพถาวร	 อันดับ	 2	 ของทั่วโลก	

ดังนั้น	 การทราบอาการ	 สัญญาณเตือนที่รวดเร็ว	

ทราบปัจจัยเสี่ยงและได้รับการรักษาที่รวดเร็ว	 จะ

สามารถลดอัตราการตายและภาวะทุพพลภาพ

ถาวรของโรคหลอดเลือดสมองและลดภาระค่าใช้

จ่ายในสังคมได้

	 การศึกษานี้	 ต้องการศึกษาความรู้เกี่ยวกับ

สัญญาณเตือน	 อาการแสดงของโรคหลอดเลือด

สมอง	ปัจจัยเสี่ยงและการคาดการณ์ต่อการตอบ

สนองต่ออาการของโรคหลอดเลือดสมอง	 ของ

ผู้ป่วยสูงอายุที่มารับบริการตรวจที่แผนกผู้ป่วย

นอกของโรงพยาบาลในภาคตะวนัออกของประเทศ

อินเดีย

วิธีก�รศึกษ�
	 ก า รศึ กษานี้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อมู ล เมื่ อ		

เมษายน	ค.ศ.	2009-	มีนาคม	ค.ศ.	2010	โดยใช้

แบบสอบถามประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคหลอด

เลือดสมอง	 กลุ่มตัวอย่าง	 เป็นผู้สูงอายุที่มารับ

บริการตรวจที่คลินิกผู้สูงอายุ	 แผนกผู้ป่วยนอก

ของโรงพยาบาล	 IPGME&R/SSKM	 ซึ่งเป็น	

สรุปและวิจารณ์โดย นางสินีนาฏ  พรานบุญ
1
, รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า

2

1
หน่วยตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่มา Das BK, Karmakar  PS, Santra G, et al.  Awareness of stroke among elderly public in Eastern India. Neurology 

Asia  2011;11:119-26.



95

Vol.7 No.1

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ	 โดยมีเกณฑ์การ	

คัดเลือกเข้าเป็นกลุ่มตัวอย่าง	ดังนี้

	 1.	 อายุ	>	65	ปี

	 2.	 คะแนน		Mini	Mental	State	Exami-

nation	(MMSE)	≥	24/30	คะแนน

	 3.	 ยินดีเข้าร่วมในการศึกษา

	 4.	 ลงนามยินยอม

เกณฑ์ในก�รคัดออก  
	 1.	 ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดสมอง	

หรือเคยเห็นผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง

	 ผลการศึกษา

	 ข้อมูลทั่วไป	กลุ่มตัวอย่าง	จำานวน	418	คน	

ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ	57.2	(239	คน)	เพศ

หญิง	ร้อยละ	42.8	(179	คน)	อายุเฉลี่ย	73.5±	8.5	

ป	ี		กลุม่ตวัอยา่งทีม่กีารศกึษาตำา่	สว่นใหญเ่ปน็เพศ

หญิง	ไม่ใช่ชาวฮินดู	มีรายได้น้อย	และอาศัยอยู่ใน

ท้องถิ่น	

	 จากการศกึษาพบวา่	กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่

ร้อยละ	 67	 (280	คน)	มีความตระหนักต่ออาการ

และอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมอง	 ส่วน

น้อยร้อยละ	33	(138	คน)	ที่ไม่ตระหนักต่ออาการ

และอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมอง	 ดัง

ตารางที่	 1	 และเมื่อพิจารณาในภาพรวมเกี่ยวกับ

ความตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือด

สมองนั้นพบว่าไม่แตกต่างกัน	กล่าวคือ	ตระหนัก

ร้อยละ	50.2		ไม่ตระหนักร้อยละ		49.8	ดังตาราง

ที	่2	แตม่คีวามแตกตา่งกนัในกลุม่ยอ่ย	ไดแ้ก	่เพศ	

การศึกษา	ศาสนา	 รายได้และภูมิลำาเนา	กล่าวคือ	

เพศหญิงร้อยละ	 39.7	 	 (71	คน)	 เพศชายร้อยละ	

28	 (67	คน)	ที่ไม่ตระหนักต่อสัญญาณเตือนและ

อาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมอง	 โดยพบว่า

เพศหญงิไมต่ระหนกัตอ่สญัญาณเตอืนและอาการ

แสดงของโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนัยสำาคัญ			

(p	=	 0.0165)และไม่ตระหนักต่อปัจจัยเสี่ยงของ

โรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ		

(p	<	0.001)เมื่อเปรียบเทียบกับเพศชาย	ดังตาราง

ที	่4A		ซึง่การไมต่ระหนกัตอ่สญัญาณเตอืน	อาการ

แสดงและปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองมี

ความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาตำ่า	 มี

รายได้น้อยและอาศัยอยู่ในชนบท	 โดยพบว่าร้อย

ละ	56	-62	ของกลุ่มตัวอย่างไม่ตระหนักต่อปัจจัย

เสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง	และร้อยละ	35-46	

ไม่ตระหนักต่ออาการของโรคหลอดเลือดสมอง		

(p	0.0449-0.0001)

	 การศกึษานี	้พบวา่	กลุม่ตวัอยา่งรอ้ยละ	74.1		

ที่นับถือศาสนาฮินดูมีความตระหนักต่ออาการ

แสดงของโรคหลอดเลือดสมองมากกว่ากลุ่มที่

นับถือศาสนาอื่นๆ	มุสลิมร้อยละ	54.1		อย่างมีนัย

สำาคญัทางสถติ	ิ(p	<	0.001)	แตไ่มพ่บความแตกตา่ง	

เกี่ยวกับความรู้ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือด

สมองระหว่างกลุ่มที่นับถือศาสนาฮินดูและมุสลิม	

(p	=	 0.0736)	นอกจากนี้พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างที่มี

รายได้สูง	 (p	<	 0.001)	นับถือศาสนาฮินดู	 (p	=	

0.005)	 และอาศัยอยู่ในเขตเมือง	 (p	=	 0.001)	มี

ความสมัพนัธอ์ยา่งมนียัสำาคญัทางสถติกิบัความรู้

เกีย่วกบัสญัญาณเตอืน	อาการแสดงของโรคหลอด

เลือดสมองดีกว่า	 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับเพศ
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และระดับการศึกษา	ดังตารางที่	4	และในทางตรง

กันข้าม	กลุ่มตัวอย่างเพศชาย	(p	<	0.001)	มีการ

ศึกษาสูง	(p	<	0.001)	และมีรายได้สูง	(p	=	0.002)	

มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อ

โรคหลอดเลอืดสมองดกีวา่	ดงัตารางที	่5	สญัญาณ

เตอืนและอาการแสดงของโรคหลอดเลอืดสมองที่

กลุม่ตวัอยา่งทราบมากทีส่ดุคอื	อาการออ่นแรงของ

ร่างกายหรืออ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งร้อยละ	 53.6	

และตาพร่ามัวร้อยละ	35.2	กล่าวได้ว่า	1	ใน	3	ของ

กลุ่มตัวอย่างไม่ตระหนักเกี่ยวกับสัญญาณเตือน	

อาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมอง			ดังตาราง

ที่	1			ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองที่กลุ่ม

ตัวอย่างทราบมากที่สุด	คือ	ความดันโลหิตสูงร้อย

ละ	50.2		และประมาณ	1	ใน	3	ของกลุ่มตัวอย่าง

ทราบว่าปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง	คือ	

โรคเบาหวาน	สูบบุหรี่	และโรคอ้วน	นอกจากนี้พบ

ว่า	 กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งที่ไม่ตระหนักเกี่ยวกับ

ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง		ดังตารางที่	2

ตารางที่ 1 Knowledge	of	stroke	signs	and	symptoms	of	the	study	population

Signs and symptoms N= 418

Paralysis	(complete)	of	any	part	of	body	or	one	side	of	body 224	(53.6%)

Visual	disturbances:	Blurring	of	vision,	double	vision,	or	loss	of	vision	

in	one	or	both	eyes

147	(35.2%)

Slurred	speech	or	difficulty	in	understanding	or	speaking 131	(31.3%)

Weakness	(partial)	of	any	part	or	one	side	of	body 123	(29.4%)

Sudden	onset	headache	or	head	pain 90	(21.5%)

Dizziness,	vertigo	or	unsteadiness 71	(17.0%)

Numbness,	tingling	sensations,	dead	sensations	at	any	part	of	body	

or	one	side	of	body

59	(14.1%)

Chest	pain/chest	tightness 26	(6.2%)

None	recognized 138	(33.0%)
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ตารางที่ 2	Knowledge	of	stroke	risk	factors	of	the	study	population

Risk  Factors N=418

High	blood	pressure 210	(50.2%)

Diabetes		mellitus 146	(34.9%)

Smoking 143	(34.2%)

Obesity 141	(33.7%)

High	cholesterol	level 71	(16.9%)

Alcohol 65	(15.6%)

Stress 61	(14.6%)

Lack	of	exercise/sedentary	life	style 52	(12.4%)

Heart	disease 37	(8.9%)

Family	history	of	stroke 9	(2.2%)

Unhealthy	diet 6	(1.4%)

None	recognized 208	(49.8%)

ตารางที่ 3	Responses	to	stroke	symptoms	and	risk	factor	awareness	questions	(N=418)

Signs and symptoms Risk factors

Aware

280(66.9%)

Not	aware

138	(33.0%)

P	value Aware

210(50.23%)

Not	aware

208(49.8%)

P	value						

Sex

Men(N=239)

Women(N=179)						

172	(71.9%)

108(60.3%)

67(28.0%)

71(39.7%)

0.165 138(57.7%)

72(40.2%)

101(42.3%)

107(59.8%)

<0.001

Education

	Lower(N=294)

	Higher(N=124)

182(61.9%)

98(79.0%)

112(38.1%)

26(20.9%)

0.001 120(40.8%)

90(72.6%)

174(59.2%)

34(27.4%)

<0.001

Income

	Lower(N=292)

Higher(N=126)

192(65.8%)

88(69.8%)

100(34.2%)

38(30.2%)

0.482 111(38.0%)

99(78.6%)

181(61.9%)

27(21.4%)

<0.001
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Religion

	Hindu(N=259)

Muslim(N=159)

194(74.9%)

86(54.1%)

65(25.1%)

73(45.9%)

<0.001 139(53.7%)

71(44.7%)

120(46.3%)

88(55.3%)

0.0736

Residence

	Urban(N=266)

	Rural(N=152)

198(74.4%)

82(53.9%)

68(25.6%)

70(46.1%)

<0.001 144(54.1%)

66(43.4)

122(45.9%)

86(56.6%)

0.0449

ตารางที่ 4	Result	of	multiple	regression	analysis	in	the	signs/symptoms	awareness	group	

(post-hoc)

Independent variable Beta value SE p-value

Sex 1.32 0.43 0.187

Educational	status -0.385 0.059 0.7

Income 5.46 0.057 <0.001

Religion 2.79 0.04 0.005

Residence 3.296 0.046 0.001

ตารางที่ 5	Result	of	multiple	regression	analysis	in	the	stroke	risk	factor	awareness	group	

(post-hoc)

Independent variable Beta value SE p-value

Sex 5.45 0.046 <0.001

Educational	status 3.586 0.063 <0.001

Income 3.049 0.061 0.002

Religion 1.502 0.047 0.134

Residence 1.643 0.04 0.101
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วิจ�รณ์ (โดยผู้ศึกษ�)
	 การศึกษาครั้งนี้	 แสดงให้เห็นว่าประชาชน

ชาวอินเดียมีความตระหนักต่อสัญญาณเตือน	

อาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมองอยู่ใน	

ระดบัตำา่	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุม่ทีม่รีายไดน้อ้ย	

ไม่ได้นับถือศาสนาฮินดู	 และอาศัยอยู่ในชนบท

และพบวา่เพศหญงิ	ทีม่กีารศกึษาตำา่	มรีายไดน้อ้ย

ไม่ตระหนักต่อปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง	

การขาดความตระหนักดังกล่าว	 ทำาให้ผู้ป่วยเข้า

รบับรกิารรกัษาในโรงพยาบาลและไดร้บัการรกัษา

ลา่ชา้		จากการศกึษาในอนิเดยีทีผ่า่นมา	พบวา่	การ

มีเศรษฐานะดี	 การศึกษาสูง	 มีความตระหนักต่อ

สัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองดีกว่า	ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้	

	 อาการของโรคหลอดเลือดสมองที่ทราบ

มากทีส่ดุ		คอื	อาการออ่นแรงของรา่งกายหรอืออ่น

แรงข้างใดข้างหนึ่งร้อยละ	 53.6	และรองลงมาคือ	

ตาพร่ามัวร้อยละ	 35.2	 สอดคล้องกับการศึกษา

ของ	Pandian	al	(2005)	ศึกษาในประชาชนทั่วไป

ทางเหนือของอินเดีย	 พบว่าร้อยละ	 62.2	 ทราบ

อาการอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งของร่างกาย	 การ

ศกึษาครัง้นี	้พบวา่รอ้ยละ	33		ของกลุม่ตวัอยา่ง	ไม่

ทราบเกี่ยวกับสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือด

สมองร้อยละ	 20.6	 ที่ทราบอาการของโรคหลอด

เลือดสมอง	1-2	อาการ	ร้อยละ	27.3	ทราบอาการ

ของโรคหลอดเลือดสมอง	3-5		อาการ	และร้อยละ	

19.1	ทราบอาการของโรคหลอดเลือดสมอง	>	 5	

อาการ	เปรยีบเทยีบกบัการศกึษาของ	Pandian		et	

al	(2005)	พบว่า	ร้อยละ	23		ของกลุ่มตัวอย่าง	ไม่

ทราบอาการของโรคหลอดเลอืดสมองรอ้ยละ	36.5		

ทราบอาการของโรคหลอดเลือดสมอง	1-2	อาการ	

ร้อยละ	6.2	ทราบอาการของโรคหลอดเลือดสมอง	

3	อาการ	หรือมากกว่า		นอกจากนี้	มีการศึกษาของ	

Hickey		et	al	(2009)	ศึกษาในประเทศไอร์แลนด์	

พบวา่ประชาชนมคีวามตระหนกัตอ่สญัญาณเตอืน

ของโรคหลอดเลือดสมองดีกว่า	 โดยพบว่ามีเพียง

ร้อยละ	18		ของกลุ่มผู้สูงอายุ	และร้อยละ	7		ของ

ประชาชนทั่วไป	ที่ไม่ทราบสัญญาณเตือนของโรค

หลอดเลือดสมอง	ส่วนการศึกษาอื่นๆพบว่าระดับ

ของความตระหนักมีความแตกต่างกันในแต่ละ

ประเทศ	ซึ่งประชาชนทั่วไปยังขาดความตระหนัก

เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในประเทศกำาลังพัฒนา	 เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับ

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองมีผลต่อการ

เกิดอุบัติการณ์โรคหลอดเลือดสมอง	แต่จากการ

ศึกษาครั้งนี้	 พบว่าร้อยละ	 49.8	 ของผู้สูงอายุไม่

ทราบปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง		จากที่

กล่าวมาจะเห็นได้ว่าประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผู้สูงอายุในประเทศอินเดีย	 ขาดความรู้	 และขาด

ความตระหนักต่อสัญญาณเตือน	 อาการแสดง

และปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง	ดังนั้น	

จงึจำาเปน็ตอ้งรณรงคใ์หค้วามรูเ้กีย่วกบัโรคหลอด

เลอืดสมองในระดบัชมุชนเพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม

รู้และเกิดความตระหนักต่อโรคหลอดเลือดสมอง

มากขึ้น
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 วิจารณ์ โดยนางสินีนาฏ	 	 พรานบุญและ

รศ.นพ.	สมศักดิ์		เทียมเก่า

	 ในปจัจบุนัโรคหลอดเลอืดสมอง	เปน็โรคทีม่ี

อตัราการเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ	ซึง่สว่นใหญม่กัเกดิในกลุม่

วัยกลางคนขึ้นไปและวัยสูงอายุ	 	 จากการศึกษา

ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าประชาชนโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งผู้สูงอายุในประเทศอินเดียยังขาดความรู้และ

ความตระหนกัตอ่สญัญาณเตอืน	อาการแสดงและ

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเพศหญิง	ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา	มี

รายได้น้อย	สำาหรับการศึกษาในประเทศไทยของ	

สมศักดิ์	เทียมเก่าและคณะ	(2011)	1	พบว่าครูส่วน

หนึง่ขาดความรูเ้กีย่วกบัโรคหลอดเลอืดสมอง	โดย

รอ้ยละ	73.4	คดิวา่ผูท้ีเ่ปน็โรคไขมนัในเลอืดสงู	จะ

ไม่เป็นโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ	 	 68.8	คิดว่า

ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย	 ไม่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ

โรคหลอดเลือดสมอง	ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

ที่ผ่านมา	2	พบว่าร้อยละ	10-20		ของประชาชนขาด

ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง	

และร้อยละ	 10-60	ที่ไม่ทราบสัญญาณเตือนของ

โรคหลอดเลือดสมอง	 จากการศึกษาในประเทศ

บราซิล3	พบว่าสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือด

สมองที่ประชาชนทราบมากที่สุด	คือ	 อาการปวด

ศีรษะร้อยละ	28	และร้อยละ	22.1	คิดว่ามีอาการ

อ่อนแรงครึ่งซีก	และการศึกษาในประเทศอิหร่าน4	

พบวา่ประชาชนขาดความรูเ้กีย่วกบัสญัญาณเตอืน

ของโรคหลอดเลือดสมอง	โดยร้อยละ	96.1	คิดว่า

มีอาการปวดท้อง	และร้อยละ	88.7	คิดว่ามีอาการ

เจ็บแน่นหน้าอก	

	 การให้ความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค

หลอดเลือดสมองนั้นมีความสำาคัญอย่างยิ่ ง	

เพราะถ้าหากประชาชนมีความรู้	 ความตระหนัก

ต่อสัญญาณเตือน	 อาการแสดงและทราบปัจจัย

เสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง	 จะช่วยให้การ

รักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและลดอัตราการ

ตายจากโรคหลอดเลือดสมอง	 	ที่ผ่านมาได้มีการ

ออกหน่วยสู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์	 สร้างความ

รู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง	 โดย

เน้นในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่	50-80	ปี	เพราะเป็นวัย

ที่มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองอย่างมาก		

โดยประกอบด้วยทีมแพทย์	 พยาบาล	 ให้ความรู้

แกป่ระชาชน	ใหบ้รกิารตรวจวดัชัง่นำา้หนกั	สว่นสงู		

ความดันโลหิต	 วัดระดับไขมันในเส้นเลือด	 และ

ที่สำาคัญคือ	 การให้คำาปรึกษา	 แนะนำาเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตัว	 ได้มีการประเมินเกี่ยวกับความรู้		

ความตระหนกัและปจัจยัเสีย่งของโรคหลอดเลอืด

สมองของประชาชน	พบวา่	ประชาชนมคีวามเขา้ใจ

เกี่ยวกับสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง

ร้อยละ	 36.81	 	มีความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของ

โรคหลอดเลือดสมอง	ร้อยละ	35.70	และมีความ

เข้าใจเกี่ยวกับสภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว	

ร้อยละ	 27.06	 	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าประชาชนยังขาด

ความรู	้ความเขา้ใจเกีย่วกบัโรคหลอดเลอืดสมอง5	

	 การเปิดบริการทางด่วนโรคหลอดเลือด

สมองหรอื	270	นาททีอง	(Stroke	Fast	Track)	สิง่

ที่สำาคัญมี	2	ประเด็น	คือ	1.	ความพร้อมของสถาน

พยาบาลและ	 2.	 เข้าถึงระบบการรักษาดังกล่าว	

คือ	ประชาชนต้องทราบว่าตนเองมีอาการผิดปกติ
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อยา่งไรถงึจะเขา้ถงึระบบการรกัษาดงักลา่วและจะ

เข้าถึงได้อย่างไร	 ซึ่งในขณะนี้โรงพยาบาลจังหวัด

ต่างๆ	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ส่วนใหญ่มี

ความพร้อมในการให้บริการ	stroke	fast	track	

แตพ่บวา่ประชาชนสว่นนอ้ยเทา่นัน้ทีม่คีวามรูเ้กีย่ว

กับ	 stroke	 fast	 track	 จึงทำาให้ผู้ป่วย	 stroke	

ยังเข้าถึงการบริการได้น้อย	 ดังนั้น	 การรณรงค์

ให้ประชาชนมีความรู้	 ความเข้าใจและมีความ

ตระหนักต่อโรคหลอดเลือดสมองมีความสำาคัญ

อย่างยิ่ง
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