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บทนำ�
	 อ าก า รปวดศี รษะจ ากคว าม เครี ยด	

(tension-type	headache:	TTH)	และไมเกรน	

(migraine)	 เป็นอาการปวดศีรษะที่พบมากที่สุด	

ที่มีความรุนแรงได้ตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงมีความ

รุนแรงมากจนมีผลต่อการลดความสามารถที่จะ

ทำากิจกรรมต่างๆ	 ได้	 ซึ่งอาจพบได้ในผู้ที่มีอาการ

ปวดศีรษะจากความเครียดที่เป็นแบบครั้งคราว	

(episodic	 tension-type	 headache:	 ETTH)	

จนพัฒนาไปเป็นชนิดที่เรื้อรังมากขึ้น	 (chronic	

tension	 type	headache:	CTTH)	 	 	 สาเหตุที่

สำาคัญอย่างหนึ่งเป็นผลจากมีการใช้ยาแก้ปวด	ใน

ปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ	 ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ		

ดังนั้นเป้าหมายที่สำาคัญในการรักษา	จึงมุ่งเน้นให้

มีการปรับลดจำานวนของการใช้ยาหรือเปลี่ยนมา

ใช้การรักษาด้วยการไม่ใช้ยาหรือไม่รุกราน	 (non-

invasive)ให้มากขึ้น	 โดยเฉพาะการรักษาด้วย

การนวด	ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งจากการรักษาหลากหลาย

วิธีทางกายภาพบำาบัด	 วัตถุประสงค์ของบทความ

นีต้อ้งการนำาเสนอการรกัษาทางเลอืกหนึง่ดว้ยการ

นวดไทย	ทีถ่อืไดว้า่เปน็ภมูปิญัญาของไทยทีม่หีลกั

ฐานที่เป็นการวิจัยรองรับในผลของการบรรเทา

อาการปวดจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อในระดับ

หนึ่ง

การนวดไทย ทางเลือกสำาหรับบรรเทาอาการปวดศีรษะ

Traditional Thai Massage, One of the 

Alternative Treatment for Reducing Headache
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ลักษณะทั่วไปของอ�ก�รปวดศีรษะ
จ�กคว�มเครียดและไมเกรน
	 ความหมาย	การวินิจฉัย	ระบาดวิทยาของ

อาการปวดศีรษะ	 (กลุ่มอาการปวดศีรษะจาก

ความเครียดและไมเกรน)

	 อาการปวดศีรษะคือ	 อาการปวดบริเวณ

เหนอืดวงตา	ใบห	ูรอบๆศรีษะอาจรวมไปถงึบรเิวณ

หลงัสว่นบน43	ในปจัจบุนัอาการปวดศรีษะทีพ่บได้

บอ่ย	คอื	อาการปวดศรีษะจากความเครยีด	(TTH)	

และไมเกรน	(migraine)

	 อาการปวดศีรษะจากความเครียด	 (TTH)	

เป็นกลุ่มอาการปวดศีรษะที่พบบ่อยที่สุดใน

บรรดากลุ่มของอาการปวดศีรษะทั้งหมด	อาการ

ปวดศีรษะจากความเครียดจะก่อให้เกิดผลเสีย

ต่อหน้าที่การทำางาน	 อารมณ์ความรู้สึก	 และการ

เข้าสังคม2,10,15,35	 เมื่อมีอาการปวดศีรษะเกิดขึ้น

อย่างซำ้าๆเป็นวงจร	 	 จากสภาวะอารมณ์ส่งผลให้

กล้ามเนื้อมีความตึงตัว	ทำาให้อาการปวดเพิ่มมาก

ขึ้นได้	 แต่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์กล้ามเนื้อ

บริเวณรอบๆ	ศีรษะ	 (pericranial	muscle)	 กับ

อาการปวดศีรษะจากความเครียด	 (TTH)	 ยังไม่

สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน40	 ในปีค.ศ.	 1988	

สมาคมปวดศีรษะนานาชาติ	 (International	

Headache	 Society:	 IHS)	 ได้แบ่งอาการปวด

ศีรษะจากความเครียดออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	

1.)	episodic	tension-type	headache	(ETTH)	

และ	 2.)	 chronic	 tension-type	 headache	

(CTTH)10	ตอ่มาในปคี.ศ.	2004	สมาคมปวดศรีษะ

นานาชาต	ิไดม้กีารปรบัปรงุและจำาแนกอาการปวด

ศรีษะจากความเครยีดตามเกณฑก์ารวนิจิฉยัออก

เป็น	3	แบบ	คือ	1)	infrequent	ETTH	คือ	ปวด

อยา่งนอ้ย	1	วนั	ใน	หนึง่เดอืน	2)	frequent	ETTH	

คือ	ปวด1-14	 วันในหนึ่งเดือน	และ	 3)	 chronic	

tension-type	headache	 (CTTH)	คือ	ปวด15	

วันหรือมากกว่าในหนึ่งเดือน	

	 ลั กษณะขอ งอ าก า รปวดศี ร ษ ะ จ าก

ความเครียดที่สำาคัญ	ได้แก่	มีอาการปวดแบบกด

บบีรดัตงึ	รูส้กึหนกั	และตงึเหมอืนมแีถบรดับรเิวณ

ขมบัหรอืหนา้ผาก	โดยจะปวดทัง้สองขา้งของศรีษะ	

อาจร้าวไปถึงท้ายทอยหรือต้นคอทางด้านหลัง	

ความรุนแรงของอาการปวดอยู่ในระดับเล็กน้อย

ถึงปานกลาง	 ผู้ป่วยสามารถทำากิจวัตรประจำาวัน

ได้ตามปกติ	 โดยไม่ทำาให้ปวดเพิ่มขึ้น	 ไม่มีอาการ

คลื่นไส้	 อาเจียน	แต่อาจมีอาการเบื่ออาหาร	กลัว

เสียง	 หรือกลัวแสงได้29	 หลักเกณฑ์การวินิจฉัย

ของอาการปวดศรีษะจากความเครยีดทีช่ว่ยใหก้าร

วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำา	 คือ	 การซัก

ประวตั	ิ(subjective	examination)	และการตรวจ

ประเมินทางด้านระบบประสาท	 (neurological	

evaluations)28	 นอกจากนี้การวัดความดันโลหิต	

และการตรวจเช็คตาก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำากรณี

ที่มีอาการปวดศีรษะบ่อยๆ	 เนื่องจากจะทำาให้

สามารถทำาการวินิจฉัยแยกอาการปวดศีรษะจาก

ความเครียดออกจากกลุ่มอาการปวดศีรษะชนิด

อื่นๆได้	 	 	ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะ

ชนิดนี้	ได้แก่	ความเครียด	ความวิตกกังวล	ความ

ซึมเศร้า	ท่าทางที่ไม่ถูกสุขลักษณะ	และกล้ามเนื้อ

ต้นคอทำางานมากเกินไป	 ส่งผลทำาให้เกิดการหด
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เกรง็ตวัของกลา้มเนือ้ทีค่อ	หนา้	และหนงัศรีษะ29,39	

ซึ่งส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดตามมา	 การปวด

ศีรษะจากความเครียดแบบเรื้อรัง	 หรือ	 CTTH		

แม้ว่าพบได้น้อยกว่าแบบ	ETTH	แต่มักมีความ

รุนแรง	 และทุกข์ทรมานนานกว่า	 อีกทั้งยังพบว่า

ในผู้ป่วยกลุ่ม	ETTH	ถ้ามีการใช้ยาแก้ปวด	(non-

steroidal	anti-inflammation	drugs	(NSAIDs),	

acetaminophen	หรอื	พาราเซตามอล)	ในปรมิาณ

มากขึน้เรือ่ยๆ	ตดิตอ่กนัเปน็เวลานานๆ	สามารถสง่

ผลทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบ	CTTH	ที่

มีอาการปวดเรื้อรังมากขึ้น32	 จากการศึกษาความ

ชุกพบว่าอาการปวดศีรษะจากความเครียด	 เป็น

อาการปวดศีรษะที่พบได้มากที่สุดประมาณร้อย

ละ	70	4,28	และแบ่งเป็น	2	ชนิดใหญ่ๆ	คือ	ETTH	

และ	CTTH		โดยมีอุบัติการณ์การเกิดโรคในช่วง	

1	ปี	ร้อยละ	38.3		และร้อยละ	2.2	ตามลำาดับ35

	 สว่นอาการปวดศรีษะไมเกรนมลีกัษะอาการ

ปวดแบบตุบๆ	มีอาการปวดนาน	4-72	ชั่วโมง		ซึ่ง

มีบ่อยครั้งพบว่ามีอาการปวดข้างเดียว	 มีระดับ

อาการปวดปานกลางถึงปวดมาก	อาการปวดมักมี

ความสัมพันธ์กับอาการคลื่นไส้	 มีความไวต่อแสง

และเสียง	มีอาการเมื่อมีการเคลื่อนไหวศีรษะ30	

สำาหรับอาการปวดศีรษะไมเกรน	 ในปัจจุบันยังไม่

สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงของอาการไมเกรนได้	

นอกจากการสนันษิฐานวา่	ไมเกรนเกดิจากการบบี

ตัวของหลอดเลือด	และคลายตัวของหลอดเลือด

ในสมองมากกว่าปกติ	 จึงส่งผลให้เกิดอาการปวด

ศีรษะอย่างรุนแรงและรวดเร็ว	พร้อมกับมีอาการ

คลืน่ไส	้อาเจยีน	ซึง่ในบางคนพบวา่มอีาการตาพรา่

มัว	หรือเห็นแสงระยิบระยับร่วมด้วย	 โดยมีอุบัติ

การณก์ารเกดิโรคในชว่ง	1	ป	ีพบวา่	รอ้ยละ	18	เปน็

เพศหญิง	และ	ร้อยละ	6	 เป็นเพศชาย22	ลักษณะ

ของไมเกรนสามารถแบ่งได้หลายประเภท	 แต่

ลักษณะเฉพาะที่สามารถแบ่งกว้างๆได้	2	ชนิด	คือ	

ไมเกรนแบบธรรมดา	หรอืไมเกรนชนดิไมม่อีาการ

นำา	 (common	migraine/	without	aura)	และ

ไมเกรนชนิดคลาสสิค	 หรือไมเกรนชนิดมีอาการ

นำา	 (classic	migraine/	with	 aura)	 การรักษา

หลักของการปวดศีรษะชนิดนี้	 คือการรักษาด้วย

ยาแก้ปวดเป็นหลัก	อย่างไรก็ตามเริ่มมีความนิยม

เลอืกการรกัษาโดยการไมใ่ชย้าหรอื	non-invasive	

treatment	มากขึ้น	

กลไกก�รเกิดอ�ก�รปวดศีรษะ
	 อาการปวดศีรษะจากความเครียด	 (TTH)	

พบว่าปัจจัยทางร่างกายและจิตใจ	 เป็นสาเหตุ

กระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะชนิดนี้	 ได้แก่	 การ

ทำางานของกล้ามเนื้อคอ	 ไหล่	 และกล้ามเนื้อรอบ

โครงอกไม่สมดุล	 ภาวะความเครียด	 ภาวะวิตก

กังวล	และภาวะซึมเศร้าเป็นต้น	ปัจจัยที่กล่าวมา

ทำาใหก้ลา้มเนือ้บรเิวณคอ	หนา้	และหนงัศรีษะเกดิ

การตึงตัวและหดเกร็งเป็นเวลานาน	(pericranial	

tenderness)	 16,20,21	 ทำาให้เกิดภาวะขาดเลือด	

(ischemia)	 ส่งผลให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อ	

หากอาการเกิดขึ้นแบบเรื้อรังมักสัมพันธ์กับการ

ตรวจพบจุดกดเจ็บ	(myofacial	trigger	points)	

กระจายอยู่รอบๆ12โดยปกติแล้วเมื่อมีอาการปวด

กล้ามเนื้อ	 จะมีการส่งกระแสประสาทของความ
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เจ็บปวดผ่านทาง	A-delta	 และ	C-fibers	 ซึ่งสิ่ง

กระตุ้นคือ	 ภาวะขาดเลือด	 การกระตุ้นเชิงกล	

(mechanical	stimuli)	และ	สารเคมี	(chemical)	

ที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวด	 ได้แก่	 substance	

P,	bradykinin,	serotonin	และ	glutamate	สาร

กลุ่มนี้สามารถกระตุ้นให้ตัวรับ	 เกี่ยวกับความ

เจ็บปวด	 (pain	 	 receptors)	 มีความไวมากขึ้น

ในการรับความเจ็บปวดซึ่งตรงกับกลไกที่เรียกว่า		

peripheral	 sensitization	หลังจากนั้นจะมีการ	

ส่งสัญญาณที่ผิดปกติของผ่าน	neuron	ในการส่ง

กระแสประสาทไปยัง	 trigeminal	 nerve	 ยิ่งไป

กว่านั้นพบว่า	การปรับตัวเพิ่มขึ้นของช่องโซเดียม	

(sodium	 channel)	 ของเซลล์ประสาทส่งผลให้

เกิดการแผ่กว้างของบริเวณความเจ็บปวดตาม

มา29,35	 เมื่อความรู้สึกเจ็บปวดจากกล้ามเนื้อหรือ

เนื้อเยื่อรอบๆกะโหลกศีรษะ		เกิดขึ้นซำ้าๆเป็นเวลา

นาน	ประกอบกบัความเครยีดทีท่ำาใหเ้กดิความผดิ

ปกติของอารมณ์อาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติ

ของ	 ระบบประสาทส่วนกลาง	 โดยมีการนำาพลัง

ประสาทขา้มชอ่งวา่ง	(synaptic	transmission)ใน

เสน้ทางของระบบประสาทรบัความเจบ็ปวดทำางาน

มากขึ้นจึงทำาให้เกิด	central	sensitization	ร่วม

ดว้ย	จากผลของทัง้สองปรากฏการณ	์(peripheral	

and	 central	 sensitization)	 ที่เกิดขึ้นอาจเป็น

ส่วนที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการปวด

ศีรษะชนิด	ETTH		ไปเป็น	CTTH	ได้	อนึ่ง	CTTH	

แมว้า่พบไดน้อ้ยกวา่ในชนดิ	ETTH		แตม่กัมคีวาม

รุนแรง	 และทุกข์ทรมานนานกว่า	 อีกทั้งยังพบว่า

ในผู้ป่วยกลุ่ม	 ETTH	ถ้ามีการใช้ยาแก้ปวด	 ใน

ปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ	 ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ	

ซึ่งส่งผลทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นชนิด	ที่มี

อาการปวดเรื้อรังมากขึ้น	(CTTH)	39

	 สำาหรับกลไกของการเกิดอาการปวดศีรษะ

ไมเกรน	 จากการศึกษาในอดีตได้มีการอธิบาย

โดยอาศัยทฤษฎีระบบหลอดเลือด	 (vascular	

theory)	ไว้คือ	จากหลายๆ	สาเหตุ	ที่รวมถึงความ

ผิดปกติทางกรรมพันธุ์	 ร่วมกับมีปัจจัยกระตุ้น

จากสิ่งแวดล้อมภายนอก	 เป็นสาเหตุให้มีการหด

และขยายตัวอย่างผิดปกติของหลอดเลือดแดง	

(vasoconstriction	 และ	 vasodilatation)	 ทั้ง

ภายในและภายนอกกะโหลกศีรษะ24,45	 นอกจาก

นี้ยังมีการอธิบายเพิ่มเติมด้วยทฤษฎีเส้นประสาท

และหลอดเลือด	 (neurovascular	 theory)	

กล่าวคือ	 ขณะที่ เกิดการขยายตัวของหลอด

เลือด	 การปลดปล่อยสาร	 neuropeptide	 จาก

ระบบประสาทส่วนปลาย	 เช่น	 substance	 P,		

neurokinase-A,	 calcitonin	 gene-related	

peptide		และ	serotonin	(5-HT)	จากโครงสร้าง

ทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้อง	 อย่างน้อย	 3	 ส่วน	

ได้แก่	 ก้านสมอง	 (brain	 stem)	หลอดเลือดใน

กะโหลกศีรษะ	 (cranial	 blood	 vessels)	 	 และ

ประสาทไทรเจมินัล	 (trigeminal	 nerve)	 ทำาให้

เกิดอาการอักเสบ	และปวด	อีกทั้งยังมีการส่งผ่าน

ความเจ็บปวดไปยังระบบอื่นๆในร่างกาย
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ก�รวินิจฉัยแยกโรค (Differential di-
agnosis)
	 อาการปวดศีรษะจากความเครียด	 (TTH)	

เป็น	 primary	 headache	ที่พบได้บ่อย	มักพบ

ว่ามีปัญหาในการวินิจฉัยแยกโรคจากสาเหตุอื่นๆ	

เช่น	 ความผิดปกติของกระดูกสันหลังระดับคอ	

ความผิดปกติใบหน้า	โรคทางทันตกรรม	(dental	

disease)	 หรือแม้กระทั้งอาการปวดศีรษะชนิด

อื่นๆ	โดยเฉพาะไมเกรน	

	 อาการปวดศีรษะจากไซนัส	 (s inus	

headache)	จะมีอาการที่ชัดเจนคือ	มีอาการปวด

ศีรษะอยู่บริเวณ	หน้าผากทั้ง	 2	 ข้าง	 (จากบริเวณ	

anterior	ถึง	frontal	sinus)		หรือ	มีการหลั่งของ

เสมหะไหลลงคอ	 หรือเกิดการหนาตัวของเยื้อบุ

โพรงไซนัส	 (sinus	mucosa)	สำาหรับอาการปวด

ศีรษะที่เกิดจากผิดปกติของกระดูกสันหลังระดับ

คอ	 (cervicogenic	 headache)	 อาจพบว่ามี

อาการปวดร้าวไปที่ท้ายทอย	 หรือบางส่วนของ

ใบหน้า	 มักพบว่ามีการเคลื่อนไหวของกระดูกคอ

ลดลงหรือติดขัด	 (neck	 stiffness)	 หรือตรวจ

พบว่ามีการเสื่อมของกระดูกคอด้วย	 (cervical	

spondylosis)	 ทั้งนี้ต้องมีการตรวจความผิด

ปกติของการเคลื่อนไหวของกระดูกคอร่วมกับ

ตรวจระบบประสาทร่วมด้วย	 เพื่อเป็นการตรวจ

แยกสาเหตุของการปวด	สำาหรับอาการปวดศีรษะ

จากความผิดปกติของการพูด	 กลืน	 หรือเคียว	

(oromandibular	 disoder)	 หรือความผิดปกติ

ของขอ้ตอ่ขากรรไกร	(temporomandibular	joint	

dysfunction)	อาจพบวา่มอีาการปวดรา้วไปทีข่มบั	

ซึง่ทำาใหว้นิจิฉยัผดิเปน็อาการของ	TTH	ได	้อยา่งไร

ก็ตามสาเหตุจากโรคทางทันตกรรมและจากไซนัส

พบได้น้อย	ดังนั้นการตรวจการเคลื่อนไหวของข้อ

ต่อต่างๆ	 รวมทั้งการพิจารณาตำาแหน่งที่มีอาการ

ปวดร้าวไปจากการให้ข้อมูลของผู้ป่วยจึงเป็นสิ่งที่

สำาคัญต่อการแยกโรคได	้ สำาหรับปัญหาในการ

วนิจิฉยัแยกอาการของ	TTH	จากไมเกรน	องคก์าร

ปวดศีรษะนานาชาติ	(International	Headache	

Society;	IHS)	ได้มีความพยายามในการจัดแยก

ทั้งสองอาการนี้อย่างต่อเนื่อง	 มีแพทย์และนัก

ระบาดวิทยาบางท่านได้คำานึงถึงความรุนแรงของ

อาการมากกว่าจะแยกเป็นชนิดของโรค	กล่าวคือ

การทำากิจวัตรประจำาวันมีความสัมพันธ์กับ	อาการ

ของไมเกรน	(เชน่ม	ีอาการปวดศรีษะขา้งเดยีว	ปวด

แบบตุ๊บๆ)	 แต่ไม่สัมพันธ์อาการของ	 TTH	 	 แต่

อย่างไรก็ตาม	การทำากิจวัตรประจำาวัน	กระตุ้นให้

เกิดอาการของ	TTH	 ในผู้ที่มีอาการปวดไมเกรน

อยู่แล้วได้		นอกจากนี้อาการอื่นๆ	เช่น	อาการกลัว

แสง	 กลัวเสียง	 และวิงเวียนศีรษะมักพบได้ใน

อาการปวดไมเกรนมากกว่าใน	TTH27	อาการปวด

ศีรษะจากทั้งไมเกรน	และ	TTH	เป็นอาการที่เกิด

ขึ้นซำ้าได้ในผู้ที่มีอาการปวดศีรษะเป็นประจำา	 โดย

ผู้ที่มีอาการไมเกรนพบประมาณ	ร้อยละ	 62	อาจ

จะมีอาการ	TTH	ร่วมด้วย	และผู้ที่มีอาการ	TTH	

รอ้ยละ	25	อาจจะมอีาการไมเกรนรว่มดว้ย	อาการ

ไมเกรนอาจจะเริ่มต้นจาก	TTH	และจากนั้นจะมี

การพัฒนาจนมีการเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น34
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ก�รรักษ�ที่มีอยู่ ในปัจจุบันของ
อ�ก�รปวดศีรษะ
	 การรักษาในปัจจุบันจะแบ่งเป็น	2	ประเภท	

ได้แก่ 	 การรักษาทางยา	 (pharmacologic	

treatment)	 และการรักษาโดยไม่ใช้ยา	 (non-

pharmacologic	treatment)	ซึง่การใชย้าปรมิาณ

มากขึ้นเรื่อยๆ	ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ	จะส่งผล

ให้อาการปวดเป็นแบบเรื้อรังมากขึ้น	 ดังนั้นเป้า

หมายที่สำาคัญในการรักษาทั้งการปวดศีรษะชนิด

ไมเกรนและปวดศรีษะจากความเครยีดชนดิเรือ้รงั	

จงึมุง่เนน้ใหม้กีารปรบัลดจำานวนของการใชย้า	หรอื

เปลี่ยนมาใช้การรักษาด้วยการไม่ใช้ยาให้มากขึ้น		

การรกัษาโดยการไมใ่ชย้าหรอืไมร่กุราน	พบวา่เปน็

วธิกีารทีป่ลอดภยั	ลดภาวะเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้จากผล

แทรกซ้อนจากการใช้ยา	หรือการติดยาแก้ปวดได้	

ซึ่งการรักษาโดยไม่ใช้ยา	ได้แก่	การดัดกระดูกสัน

หลัง	(spinal	manipulation)1,14	การกระตุ้นด้วย

ไฟฟ้า	 (cranial	 electrotherapy)37	 การสัมผัส	

(therapeutic	touch)17		และการรกัษาหลายอยา่ง

รว่มกนั	(combination	treatments)	ไดแ้ก	่การใช้

ความรอ้นตืน้และลกึ	การฝงัเขม็	การยดืกลา้มเนือ้	

การใช้ไฟฟ้ากระตุ้น	และการนวด3,4,8,33	ในปัจจุบัน

การนวด	โดยเฉพาะการนวดไทยเปน็การรกัษาทาง

เลือกหนึ่ง	ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย	และ

เริ่มมีการวิจัยรองรับผลการรักษาในหลายๆกลุ่ม

อาการ	ซึ่งรวมถึงอาการปวดศีรษะ	ที่มีสาเหตุจาก

ความเครียด	และไมเกรน

ก�รนวดแผนไทย
	 การนวดแผนไทย	 (traditional	 Thai	

massage)	 ที่ถูกนำามาประยุกต์ใช้ในการบรรเทา

อาการปวดศีรษะ	รูปแบบการนวดที่เป็นแบบแผน

ได้มีการอธิบายไว้อย่างชัดเจนในการศึกษาของ

ชาธิปัตย์	 เครือพานิชย์	 18	 และการศึกษาของสุภา

รตัน	์สขุโท38	ทำาการศกึษาในผูท้ีม่อีาการปวดศรีษะ

จากความเครยีดแบบครัง้คราว	(ETTH)	และแบบ

เรื้อรัง	(CTTH)	ร่วมกับไมเกรน	ซึ่งทั้ง	2	การศึกษา

คณะผู้วิจัย	 ได้ประยุกต์ใช้การนวดแบบราชสำานัก	

ตามตำาราการนวดไทย	ทีจ่ดัทำาโดย	”โครงการฟืน้ฟู

การนวดไทย	มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและ

คณะ41„	ทำาการนวดบรเิวณบา่ทัง้	2	ขา้ง	สะบกั	หลงั

ส่วนบน	ต้นคอทางด้านหลังและศีรษะ	 (รูปที่	 1)		

ตามแนวของการนวดไทยบนเส้นพลัง	อิทา	ปิงคล

า	และกาลทารี	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดสิบเส้น

บนรา่งกาย	หรอืเรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่	”เสน้ประธาน

สบิ„13,19	โดยยดึหลกัการทีส่ำาคญัของการนวดแผน

ไทยที่สำาคัญ11ได้แก่	 1)	มีใจเป็นสมาธิทั้งผู้ให้และ

ผูร้บั	ใสใ่จอยูก่บัการนวดและผลทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะ

ขณะ	ตัดความวิตกกังวลต่างๆ	2)	ขณะที่ออกแรง

กดลงไปในแตล่ะครัง้	ใหค้อ่ยๆออกแรงกดชา้ๆทิง้

นำ้าหนักตัวลงไปตรงบริเวณที่กดจนถึงในระดับที่

ผู้รับเริ่มรู้สึกปวด	ควรมีจังหวะในการเคลื่อนไหว

แบบต่อเนื่องกันไปตลอดเวลา	 และการกดจะกด

ไปตามเส้นพลัง	หรือเส้นประธานสิบบนร่างกายที่

ผ่อนคลายของผู้รับ	3)	หลังจากนวดเสร็จแล้ว	จะ

มกีารยดืกลา้มเนือ้ในทา่ทางตา่งๆ	และควรใหผู้ร้บั

นอนนิ่งๆอยู่กับที่ประมาณ	2-3	นาทีหลังการนวด
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เสร็จ	เพื่อให้ได้สัมผัสกับความรู้สึกผ่อนคลายอย่างเต็มที่

						

รูปที่	1	แสดงภาพแนวการนวดศีรษะ

หลักฐ�นก�รวิจัย พิสูจน์ผลของก�ร
นวดไทย
	 ในประเทศไทย	 การศึกษาถึงผลของการ

นวดไทยในการบำาบัดอาการปวดศีรษะจาก

ความเครยีดยงัมจีำานวนนอ้ย	ไดแ้ก	่การศกึษาของ	

เจือจันทร์	 วัฒกีเจริญ44,	 วิไล	 อุดมพิทยาสรรพ์42,	

และเรณู	มีชนะ25	ผลการศึกษาพบว่าการนวดไทย

สามารถบรรเทาอาการปวดศรีษะจากความเครยีด

ได้	 แต่การศึกษาดังกล่าวได้ทำาการศึกษาในกลุ่ม

เดยีว	และเปน็การรกัษาเพือ่ดผูลจากการนวดเพยีง	

ครั้งเดียว	

	 สำาหรับศึกษาที่มีการตีพิมพ์ในวารสาร	 ซึ่ง

เป็นการศึกษาผลการนวดเพียงครั้งเดียวหรือ

การดูผลทันที่หลังการนวด	 (immediate	effect)	

ได้มีการศึกษาของ	 ชาธิปัตย์	 เครือพานิชย์	 และ

คณะ18	 และการศึกษาของ	 สุภารัตน์	 สุขโท	 และ

คณะ38	 ที่ประเมินผลการศึกษาด้วยจากการถาม

ระดบัความรนุแรงของการปวด	(visual	analogue	

scale:	VAS)	และการวดัระดบัความทนตอ่แรงกด

ของจุดกดเจ็บ	 (pressure	pain	threshold	หรือ	

PPT)	ด้วยเครื่องมือ	 algometer	 	ผลการศึกษา

ของทั้ง	 2	 การศึกษาให้ผลสอดคล้องกันในผล

ของการบรรเทาอาการปวด	กล่าวคือ	 อาสาสมัคร

ที่ได้รับการนวดไทย	หรือได้รับการนอนพักผ่อน	

และการนวดหลอก	 (ที่ทำาการนวดคลึงเบาๆ	ด้วย	

ultrasound)	ต่างก็สามารถบรรเทาอาการปวดได้

ภายหลังการรักษาโดยมีขนาดของความปวดลด

ลงได้ตั้งแต่	0.6	ถึง	1.8	 เซนติเมตร	 เมื่อวัดระดับ

ความปวดดว้ย	VAS	ทีแ่ทนดว้ยเสน้ตรงความยาว	

10	 เซนติเมตร	 (0	 คือไม่มีอาการปวด	 และ10	

เซนติเมตร	หมายถึงระดับอาการปวดที่มากที่สุด)		

นอกจากนี้ยังพบว่าการนวดไทยให้ผลที่ในการ
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บรรเทาอาการปวดและเพิม่ความทนตอ่แรงกดของ

จดุกดเจบ็ไดอ้ยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ	ิโดยเฉพาะ

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการนอนพกัของกลุม่	ETTH18	

ทีถ่อืวา่เปน็	in-active	control		สำาหรบัการศกึษาที่

เปรยีบเทยีบกบัการนวดหลอกดว้ยหวัอลัตราซาวด์	

ผลที่ได้มีความใกล้เคียงกันอาจมีเหตุผลจากการ

เลอืกใชก้ารนวดหลอกทีใ่ชห้วัสง่ของเครือ่งอลัตรา

ซาวด์คลึงเบาๆ	ผ่านเจล	แล้วคลึงเป็นวงกลมซ้อน

ทับกัน	ที่มีลักษณะการนวดแบบตะวันตกบริเวณ

บ่าทั้งสองข้าง	 (kneading)	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ

รักษาที่มีผลของการนวดที่ออกแรงเบาๆ	 (active	

placebo)	 อย่างไรก็ตามผลของทั้งสองการศึกษา

ยังมีขนาดของผลการศึกษานั้นยังไม่ถึงระดับที่มี

ความสำาคญัทางคลนิกิ	ทัง้นีอ้าจสบืเนือ่งมาจาก	ใน

วันที่ทำาการนวดมีระดับความปวดก่อนการรักษา

อยู่ในระดับปวดปานกลาง	(VAS	อยู่ระหว่าง	3-5	

เซนติเมตร)18	 	 และบางรายมีอาการปวดน้อยมาก	

(VAS	ประมาณ	 1-2	 เซนติเมตร)	 อนึ่งการเลือก

กลุ่มควบคุมที่มาเปรียบเทียบมีลักษณะการนวด

เบาๆ	 เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ค่าความแตกต่าง

ระหว่างการรักษาอยู่มีค่าน้อยได้	38

	 สำาหรบัผลการศกึษาในระยะยาว	ทัง้สองการ

ศกึษาไดม้กีารนำาเสนอผลการศกึษาในวทิยานพินธ	์

ที่เป็นเอกสารอ้างอิงที่ยังไม่มีการตีพิมพ์	 (un-

public	papers)	ผลการศึกษาทั้ง	2	การศึกษาเห็น

ไดว้า่	จากการรกัษาการนวดไทย	การนอนพกั	หรอื

การนวดหลอก	การคลึงเบาๆ	ดว้ยหัวอลัตราซาวด์

ที่ไม่ได้มีการเปิดกระแสไฟฟ้า	 ทำาการรักษาติดต่อ

กัน	2-3	ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา	3	สัปดาห์	ต่างมี

แนวโน้มที่ให้ผลในการลดระดับความรุนแรงของ

อาการปวด	และเพิม่ระดบัความทนตอ่แรงกดของ

จุดกดเจ็บ	 อีกทั้งยังมีผลคงค้างอย่างต่อเนื่องใน

การติดตามผลในสัปดาห์	4			6	หรือเดือนที่	3	หลัง

ยุติการรักษาในสัปดาห์ที่	3	อีกทั้งการนวดไทยยัง

ใหผ้ลทีแ่ตกตา่งอยา่งชดัเจนเมือ่เทยีบกบัการนอน

พัก	เช่นเดียวกับผลทันทีที่ได้กล่าวมาแล้ว	สำาหรับ

ผลต่อตัวแปรอื่นๆ	เช่น	ผลต่อการเคลื่อนไหวของ

คอและท้ายทอย	พบว่าในกลุ่มนวดไทยมีการเพิ่ม

ขึ้นขององศาการเคลื่อนไหวในท่ายื่นคาง	หมุนคอ

ไปด้านซ้าย	หมุนคอไปด้านขวา	 เมื่อเปรียบเทียบ

ระหว่างกลุ่มพบเพียงการหมุนคอไปด้านขวาที่

การนวดไทยเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มนวดหลอก	แต่

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็ก

น้อยคือ	2-3	องศา	เท่านั้น	(น้อยกว่า	5	องศา)	ซึ่ง

ถอืวา่ไมม่นียัสำาคญัทางคลนิกิการเพิม่ขึน้ขององศา

การเคลื่อนไหวของคอในทิศทางดังกล่าวข้างต้น

นั้นสอดคล้องกับการศึกษาของชาธิปัตย์	 เครือพา

นิชย์	และคณะในปี	201018		ในบางทิศทางของการ

เคลื่อนไหว	 การเพิ่มขึ้นขององศาการเคลื่อนไหว

ของคอ	อาจอธิบายได้จากในการนวดไทยมีการมี

การยืดกล้ามเนื้อของคอร่วมด้วย	 อนึ่งการศึกษา

ในอดตีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนวดไทยตา่งพบวา่	อาสา

สมคัรมคีวามพงึพอใจตอ่การนวดมากกวา่ในกลุม่

ควบคุม	 อย่างไรก็ตามสำาหรับการรายงานผลข้าง

เคียงนั้นมีพบได้บาง	 โดยเฉพาะอาการระบมหลัง

การนวด	แตอ่าการสามารถหายไดเ้องในระยะเวลา

สั้นๆ	1-2	ชั่วโมง
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กลไกก�รลดปวด
	 หลกัฐานทีก่ลา่วมามุง่เนน้ผลทางดา้นคลนิกิ	

ที่ยังมีข้อจำากัดในการอธิบายกลไกของการลด

อาการปวดศีรษะจากความเครียดและไมเกรน	

จากพยาธิสภาพของอาการปวดศีรษะดังกล่าวมา

แล้ว	 กลไกที่สำาคัญอาจอธิบายได้จากผลของการ

นวดไทยที่มีลักษณะของการให้แรงกดผ่านส่วน

ของกลา้มเนือ้ทีม่จีดุกดเจบ็	(myofascial	trigger	

points)	 แรงกดอาจลึกพอต่อการไปยืดใยกล้าม

เนื้อที่มีการหดรั้ง	 และอีกทั้งยังเพิ่มการไหลเวียน

เลอืดไดด้ี31โดยเฉพาะของบรเิวณขมบั	รอบดวงตา	

บ่า	คอ	 ไหล่	 ซึ่งพบว่ามีจุดกดเจ็บกระจายอยู่โดย

รอบ	 ที่พบว่าเป็นสาเหตุที่สำาคัญของอาการปวด

ศีรษะทั้งแบบจากความเครียด	 และไมเกรน7,12,18	

ผลดงักลา่วสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ	อไุรวรรณ	

ชัชวาลย์	 และคณะ9	ในปี	 คศ.	 2005	 และ	 วิศรุต	

บุตรากาศ5		 และคณะในปี	คศ.	 2009	นอกจากนี้

ยังสามารถอธิบายด้วยกลไกอื่นๆ	ตามที่ที่ได้อ้าง

ในการศึกษาของชาธิปัตย์	 เครือพานิชย์18	 และ

คณะ	และการศกึษาของสภุารตัน	์สขุโท	และคณะ38	

อาทิเช่น	 การลดสาร	 substance	P	 ซึ่งเป็น	 สาร	

neuropeptide38	 ซึ่งสนับสนุนโดยการศึกษาของ	

Mackawan	ปี	200723	และ	การลดปวดที่อธิบาย

ด้วยทฤษฎีควบคุมประตู	(gate	control	theory)	

เป็นต้น

สรุป
	 จากการนำาการนวดไทยมาใชใ้นการบรรเทา

อาการปวดศีรษะ	 อาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักฐานที่

เปน็การวจิยัทีม่คีวามเปน็วทิยาศาสตรม์ากขึน้	จาก

จำานวนการวิจัยที่มีอยู่อย่างจำากัดนั้น	 อาจเป็นจุด

เริม่ตน้ทีด่ใีนการพจิารณานำาการนวดไทยมาใชเ้ปน็

ทางเลือกหนึ่งในการบรรเทาอาการปวดเบื้องต้น	

ดงันัน้เพือ่เปน็การเพิม่ความมัน่ใจตอ่การนวดไทย

ในการนำามาใช้ทางการแพทย์	อีกทั้งยังช่วยพัฒนา

องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาของไทยจึงควรให้มี

การสนับสนุนงานวิจัยทางด้านนี้ให้มากขึ้น
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Management of Dabigatran

ศ.นพ.พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ 

หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

	 Dabigatran	เป็นยา	anticoagulant	ตัว

ใหม่แบบรับประทานที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง	 thrombin		

โดยตรง	ระดับยาจะสูงสุดในเลือดประมาณ	2	ชม.	

ภายหลังรับประทานยา	ค่าครึ่งชีพของยาประมาณ	

14-17	ชม.	รอ้ยละ	80	ของยาในเลอืดจะถกูขบัโดย

ไม่เปลี่ยนแปลงทางไต		จึงควรระวังการใช้ยานี้ใน

ผู้ป่วยโรคไต1	มีการศึกษาใช้ยา	 dabigatran	 ใน

การป้องกันการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอด

เลอืดดำา	(venous	thromboembolism)	ภายหลงั

การผ่าต้ดเปลี่ยนข้อเข่าหรือข้อสะโพก2-4	 ในการ

รักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำา5	และ

ใช้สำาหรับป้องกันการเกิด	stroke	และ	systemic	

embolism	ในผู้ป่วย	non-valvular	atrial	fibril-

lation	(AF)6

ก�รเริม่ใชย้� dabigatran ในผูป้ว่ย AF7,8

	 •	 ขอ้บง่ใช	้ผูป้ว่ยทีม่ภีาวะหวัใจเตน้ผดิ

จังหวะจากหัวใจห้องบน	(AF)	ที่มีความเสี่ยงและ

ควรได้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด	เช่น		มีประวัติ	

stroke,	TIA	หรือ	systemic	embolism		มี	left	

ventricular	EF	<40%		มี	symptomatic	heart	

failure,	 >	NYHA	class	 2	มีอายุมากกว่าหรือ

เท่ากับ	75	ปี	มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ	65	ปีร่วม

กบัมโีรคดงัตอ่ไปนี้	1	อยา่งคอืโรคเบาหวาน		ความ

ดันโลหิตสูง	โรคหลอดเลือดหัวใจ

	 •		 การทำางานของไต	ก่อนเริ่มการรักษา

ด้วยยา	dabigatran	ควรตรวจค่าการทำางานของ

ไตในผูป้ว่ยกอ่น	โดยการคำานวณหาคา่	creatinine	

clearance	(CrCl)	ทัง้นีเ้พือ่คดัแยกผูป้ว่ยทีม่ภีาวะ

การทำางานของไตผิดปกติ	 ค่าการทำางานของไต

คำานวณได้จากสูตร	Cockcroft-Gault	equation	

ดังนี้	CrCl	=	[	(140-อายุ)	x	นำ้าหนักตัว	(กก.)	]	/	

(SCr	x	72)	(x	0.85	ถ้าเป็นเพศหญิง)

	 •		 การรบัประทานยา	ผูป้ว่ยควรกลนืยาได้

ห้ามเปิดหรือบดเม็ดแคปซูล	 เพราะทำาให้เพิ่ม		

bioavailability	และเสี่ยงต่อภาวะเลือดออก

	 •		 ขนาดยาเริม่ตน้	ในผูป้ว่ยทีม่คีา่	CrCl	

มากกวา่	30	มล./นาท	ีแนะนำาใหใ้ชย้า	dabigatran	

ในขนาด	150	มก.	วันละ	2	ครั้ง	ในผู้ป่วยที่มีความ

เสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่าย	อาจพิจารณาใช้ยาใน

ขนาด	110	มก.	วันละ	2	ครั้ง

Topic Review
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	 •		 ข้อห้ามใช้ยา	:

	 -	 ผู้ที่ทราบว่ามีภาวะไวหรือแพ้	 (hyper	

sensitivity)	ตอ่ยา	dabigatran	หรอื	ตอ่สว่นประกอบ	

ใดๆ	ของผลิตภัณฑ์นี้

	 -	 ภาวะที่มีการทำางานของไตผิดปกติใน

ระดับรุนแรง	(ค่า	CrCl	น้อยกว่า	30	มล./นาที)

	 -	 ผู้ป่วยที่กำาลังมีเลือดออก	 ผู้ป่วยที่มี

เลอืดออกงา่ยผดิปกต	ิ(bleeding	diathesis)	หรอื

ผู้ป่วยซึ่งมีความผิดปกติของขบวนการห้ามเลือด	

(hemostasis)	ทัง้ทีเ่กดิขึน้เองหรอืจากผลทางดา้น

เภสัชวิทยา

	 -	 ผู้ที่มีบาดแผลที่อวัยวะใดๆ	ที่เสี่ยงต่อ

การเกดิภาวะเลอืดออกอยา่งมนียัสำาคญัทางคลนิกิ	

รวมทั้งผู้ที่มีเลือดออกในสมอง	 (hemorrhagic	

stroke)	ภายในระยะเวลา	6	เดือนที่ผ่านมา

	 -	 ได้รับการรักษาด้วยยา	 ketoconazole	

แบบรับประทาน

ผูท้ีม่คีว�มเสีย่งสงูตอ่ภ�วะเลอืดออก
	 1.	 ไม่ต้องหยุดยา	ไม่ต้องปรับขนาดยา	

แตค่วรตดิตามอาการทางคลนิกิอยา่งใกลช้ดิ	เมือ่

ใชร้ว่มกบัยาตอ่ไปนีค้อื	ASA,	NSAIDs,	clopido-

grel

	 2.	 ต้องหยุดยา	Dabigatran

	 -	 ไตวายเฉียบพลัน	การทำางานของไต

ลดลง	ค่า	CrCl	น้อยกว่า	<30	มล./นาที	

	 -	 กำาลังมีภาวะเลือดออกรุนแรง	

	 -	 มีข้อห้ามใช้เกิดขึ้น	 โดยเฉพาะมีโรค

หรอืบาดแผลทีอ่วยัวะใดๆ	ทีเ่สีย่งตอ่การเกดิเลอืด

ออกอยา่งมนียัสำาคญัทางคลนิกิหรอืการทำาหตัการ

ดงันีค้อื	congenital	หรอื	acquired	coagulation	

disorders,	thromobocytopenia	หรอื	functional		

platelet	 defects,	 active	ulcerative	gastro-

intestinal	disease,	recent	gastro-intestinal	

bleeding,	recent	biopsy	หรือ	major	trauma,	

recent	 intracranial	 hemorrhage,	 การผ่าตัด

สมอง	ไขสันหลังตา,	bacterial	endocarditis

	 3.	 ควรลดขนาดยาเหลอื	110	มก.	วนัละ

2	ครั้ง

	 -	 ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อภาวะเลือดออกเพิ่ม

ขึ้นหรือผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ

เพิ่มขึ้นของระดับยา	 dabigatran	 ในเลือด	 เช่น		

มีการทำางานของไตที่ลดลง	 (CrCl	 เท่ากับ	 30-50	

มล./นาที)	 	อายุมากกว่าหรือเท่ากับ	75	ปี	 	 ได้รับ

ยาที่ยับยั้ง	P-glycoprotein	ที่มีฤทธิ์แรงร่วมด้วย

ไดแ้ก	่amiodarone,	verapamil,	quinidine		ควร

ติดตามอาการทางคลินิกอย่างใกล้ชิด	 แพทย์จะ

เปน็ผูไ้ตรต่รองอยา่งรอบคอบในการปรบัขนาดยา

ตามความเสี่ยงและประโยชน์ของผู้ป่วยแต่ละราย

Conversion to dabigatran
	 ในผู้ป่วยที่ได้ยา	 anticoagulant	 อื่น

แล้วจะเปลี่ยนมาใช้ยา	 dabigatran	มีคำาแนะนำา	

ดังตารางที่	1
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ตารางที่	1		การเปลี่ยนยา	anticoagulant	ชนิดอื่นเป็น	dabigatran

Agent Conversion	instructions

Unfractionated

	heparin

สามารถเริ่ม	 dabigatran	 ได้ทันทีหลังจากหยุดยา	unfractionated	heparin	

intravenous	continuous	infusion	

Enoxaparin เริ่มให้	dabigatran	เมื่อถึงเวลาที่ต้องให้ยา	enoxaparin	ครั้งต่อไป	

Warfarin ให้หยุด	warfarin	และเริ่มให้	dabigatran	เมื่อค่า	INR	น้อยกว่า	2.0	

Conversion from dabigatran
	 ในผู้ป่วยที่รับประทานยา	dabigatran	แล้วจะเปลี่ยนกลับมาใช้เป็น	warfarin	มีคำาแนะนำาดัง

ตารางที่	2

ตารางที่	2		การเปลี่ยนยา	dabigatran	เป็น	warfarin

Renal	function

(CrCL	mL/min)

Conversion	instructions

>	50 เริ่ม	warfarin	3	วัน	ก่อนหยุดยา	dabigatran	

หยุด	dabigatran	ในวันที่	4

31	–	50 เริ่ม	warfarin	2	วัน	ก่อนหยุดยา	dabigatran	

หยุด	dabigatran	ในวันที่	3

<30 เริ่ม	warfarin	1	วัน	ก่อนหยุดยา	dabigatran	

หยุด	dabigatran	ในวันที่	2		ผู้ป่วยไม่ควรใช้	dabigatran	อีก

จำานวนวนัทีจ่ะเริม่ใหย้าอาจขึน้กบัการประเมนิความเสีย่งตอ่ภาวะเลอืดออกและภาวะหลอดเลอืดอดุตนัในผูป้ว่ยแตล่ะราย

Converting dabigatran to parenteral anticoagulants (heparin, enoxaparin)
	 ให้รอ	12	ชม.	หลังจากรับประทานยา	dabigatran	ครั้งสุดท้าย	ก่อนเปลี่ยนเป็นการฉีดยาต้าน

การแข็งตัวของเลือด

Perioperative management
	 การหยุดยา	dabigatran	ก่อนการผ่าตัด	ได้สรุปไว้ในตารางที่	39
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ตารางที่	3	การหยุดยา	dabigatran	ก่อนการผ่าตัด

Renal	function

(CrCL	mL/

min)

Half-life	(hours),

mean	(range)

การหยุดยา	dabigatran	ก่อนการผ่าตัดแบบไม่เร่งด่วน	

(Elective	surgery)

Standard	risk	of		

bleeding1

High	risk	of	bleeding2				

หรือผ่าตัดใหญ่

>	80 13	(11	–	22) 24	ชั่วโมง 2	วัน

50	–	80 15	(12	–	34) 1-2	วัน 2	–	3	วัน

30	–	50 18	(13	–	23) >2	วัน	 4	วัน

<	30 27	(22	–	35) 2-5	วัน >	5	วัน
1ตวัอยา่งเชน่		electrophysiology	procedures,	cardiac	catheterizations,	ไมม่ปีจัจยัเสีย่งอืน่จำาเพาะสำาหรบัผูป้ว่ย
2ตัวอย่างเช่น	การผ่าตัดหัวใจ	การผ่าตัดสมอง	การผ่าตัดใหญ่ทางช่องท้อง	หัตถการที่ต้องการห้ามเลือดที่ปกต	ิ เช่น	

spinal	anesthesia	หรือถ้ามีปัจจัยเสี่ยงอื่นจำาเพาะสำาหรับผู้ป่วย	

	 ถ้าต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเฉียบพลัน		

ควรหยุดใช้ยา	dabigatran	ชั่วคราว	ควรชลอการ

ผ่าตัดออกไปถ้าเป็นไปได้อย่างน้อย	 12	 ชม.หลัง

ได้รับยามื้อสุดท้าย	 ถ้าไม่สามารถชลอการผ่าตัด

ได้	 อาจมีความเสี่ยงที่จะมีเลือดออกเพิ่มขึ้น	ควร

ประเมินความเสี่ยงของการมีภาวะเลือดออกร่วม

กับความเร่งด่วนของการที่ต้องได้รับการผ่าตัด	

Bridging with parenteral anticoagulants 
for procedures 
	 ผู้ป่วยที่เสี่ยงสูงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุด

ตันที่กำาลังจะเข้ารับการทำาหัตถการ	 อาจพิจารณา

ใหย้าฉดีปอ้งกนัการแขง็ตวัของเลอืด	เชน่	unfrac-

tionated	heparin,	enoxaparin	แทนทีจ่ะหยดุยา	

dabigatran	ไปอย่างเดียว	 (bridging	therapy)	

เพื่อป้องกันการเกิด	 thromboembolism	 ขณะ

หยุดยา	 ซึ่งการพิจารณาให้ยานี้จะเพิ่มความเสี่ยง

ต่อภาวะเลือดออกได้สูงเช่นกัน		

Spinal anesthesia/epidural anesthe-
sia/lumbar puncture
	 การให้ยาชาทางไขสันหลังหรือทางช่อง	

epidural	 การเจาะนำ้าไขสันหลังที่ระดับเอวอาจ

ต้องการการห้ามเลือดที่ปกติจึงควรหยุดยาก่อน

ทำาหัตถการเหล่านี้ดังตารางข้างต้น	 กรณีที่มีการ

บาดเจ็บหรือมีการเจาะซำ้าหลายครั้ง	 และจากการ

ใช	้epidural	catheter	นานหลงัผา่ตดั	หลงัจากเอา

สาย	catheter	ออกต้องรออย่างน้อย	1	ชม.	ก่อน

ที่จะเริ่มให้ยา	dabigatran	ครั้งแรก	โดยต้องเฝ้า

สังเกตอาการทางระบบประสาทของการเกิดก้อน

เลอืดกดไขสนัหลงัหรอืทีช่อ่ง	epidural	ของผูป้ว่ย

เหล่านี้

Dental procedures 
	 การทำาฟันที่มีความเสี่ยงต่อภาวะเลือด

ออกตำ่า	 โดยทั่วไปสามารถใช้	 dabigatran	 ได้	
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เนื่องจากภาวะเลือดออกแทรกซ้อนที่จะเกิดไม่

แตกตา่งจากการใช	้warfarin		แนะนำาใหเ้ริม่ทำาฟนั	

12	ชม.หลงัรบัประทานยาและอาจใหผู้ป้ว่ยอมบว้น	

5%	tranexamic	acid	10	มล.	4	ครั้งต่อวันเป็น

เวลา	5	วนัภายหลงัทำาฟนัเพือ่ลดความเสีย่งตอ่การ

เกิดภาวะเลือดออก	

	 ในผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งตอ่ภาวะเลอืดออกสงู		

หากทันตแพทย์ต้องการหยุดยา	 dabigatran	

สามารถทำาได้เช่นกัน		โดยให้หยุดยา	24	ชม.	ก่อน

ทำาฟัน	แต่ควรพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างความ

เสีย่งตอ่ภาวะเลอืดออกและความเสีย่งตอ่การเกดิ

ภาวะ	thromboembolism	

Cardioversion
	 สามารถให้ยา	 dabigatran	 ในผู้ป่วยที่

กำาลังได้รับการรักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ให้กลับสู่ภาวะปกติ	ควรให้ยา	dabigatran	อย่าง

น้อย	 3	 สับปดาห์ก่อนทำา	 cardioversion	 และ

ให้ยา	 dabigatran	 ต่ออีก	 4	 สับปดาห์หลังทำา	

cardioversion		แนะนำาให้ทำา	transesophageal	

echocardiography	ก่อนทำา	cardioversion	ใน

ผู้ป่วยที่รับประทานยา	dabigatran

Management of dabigatran-related 
bleeding events
	 ขณะนี้ยังไม่มียาถอนพิษ	 (antidote)	

สำาหรบัยา	dabigatran		ดงันัน้การรกัษาภาวะเลอืด

ออกจึงเป็นการรักษาแบบตามอาการ	 เนื่องจากยา		

dabigatran	 มีค่าครึ่งชีพสั้นและสามาถขับออก

ทางไตได้ส่วนใหญ่	 	 ดังนั้นการทำาให้ปัสสาวะออก

ดีจะช่วยให้ยาขับออกได้อย่างเพียงพอ	 	 ควรหา

สาเหตุของภาวะเลือดออกและส่งตรวจ	 CBC,	

serum	creatinine,	PT	และ	aPTT

	 การดแูลขณะมภีาวะเลอืดออก	ไดส้รปุไว้

ในตารางที่	49

ตารางที่	4	การรักษาขณะมีภาวะเลือดออกจาก	dabigatran

Bleeding	severity Management	recommendations	

Mild	–	moderate เลื่อนการให้ครั้งถัดไปหรือหยุดยา	dabigatran

Bleeding	severity Management	Recommendations	

Severe	or	

life-threatening

พิจารณาตามความรุนแรงของภาวะเลือดออกดังนี้

	 •	 รักษาตามอาการ	

	 •		กดห้ามเลือด

	 •		ผ่าตัดเพี่อห้ามเลือด	

	 •		ให้สารนำ้าทางเส้นเลือดเพื่อรักษาความดันเลือดและการไหลวียนเลือด

	 •		ให้ส่วนประกอบของเลือดทดแทน	เช่น	packed	red	cell,	fresh	frozen	plasma	

	 	 10-20	 	 มล./กก.	 ในผู้ป่วยที่มีภาวะเกร็ดเลือดตำ่าหรือได้รับยาต้านเกร็ดเลือด	

	 	 ร่วมด้วย	พิจารณาให้	platelet	concentrates		
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	 •		Oral	activated	charcoal	รว่มกบั	sorbitol	50	กรมั	(ถา้รบัประทาน	dabigatran	

	 	 ครั้งสุดท้ายภายใน	2	ชั่วโมง)

	 •		การล้างไต	(Hemodialysis)

อาจพิจารณาให้	(ปรึกษาโลหิตแพทย์ก่อนเริ่มยา):			

	 1.		 Prothrombin	 complex	 concentrate	 (Profilnine®	 หรือ	 Feiba®)	 50	

ยูนิต/กก.	i.v.	

	 2.		 Recombinant	factor	VIIa	(NovoSeven®)	90	ไมโครกรัม/กก.	i.v.

Monitoring anticoagulant effect
	 โดยทั่วไปผู้ป่วยที่ได้รับยา	 dabigatran	

ไม่จำาเป็นต้องติดตามวัดค่าการแข็งตัวของเลือด	

(coagulogarm)	 ยกเว้นในกรณีสงสัยได้ยา

เกินขนาด	 มีภาวะเลือดออกผิดปกติ	 หรือใน

ภาวะฉุกเฉิน	 อาจตรวจค่าการแข็งตัวของเลือด	

โดยถ้าค่า	 aPTT	มากกว่า	 90	 วินาทีและค่า	 INR	

มากกว่า	 2	บ่งว่ายา	 dabigatran	 เกินขนาดหรือ

มีฤทธิ์สะสม9

	 ถ้าค่า	 trough	 aPTT	 >80	 วินาทีหรือ

มากกว่า	 2-3	 เท่าของค่า	 baseline	 บ่งว่าผู้ป่วย

อาจเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกเพิ่มขึ้น	ควรพิจารณา

ลดขนาดยา		ยา	dabigatran	มีผลต่อค่า	INR	ไม่

มาก	ดังนั้นจึงไม่แนะนำาให้วัดค่า	 INR	 เพื่อดูผล

ของยา		ส่วนค่า	TT	จะไวมากเกินไปต่อผลของยา	

dabigatran		โดยทัว่ไปถา้คา่	TT	และ	aPTT	ปกติ

จะบ่งว่าไม่มีผลของยา	 dabigatran	 ในร่างกาย

อย่างมีนัยสำาคัญ	

	 อนึ่งผลของยา	 dabigatran	 ต่อค่าการ

แข็งตัวของเลือดจะขึ้นกับระยะเวลาที่เจาะเลือด

ตรวจหลังรับประทานยา	 โดยถ้าเจาะเลือดที่	 2	

ชม.หลังรับประทานยา	 (peak	 level)	 จะให้ค่า

การแข็งตัวของเลือดสูงกว่าถ้าเจาะเลือดที่	 10-12	

ชม.หลังรับประทานยา	(trough	level)		ซึ่งจะแตก

ต่างจากผู้ป่วยที่รับประทานยา	warfarin	ที่ค่าการ

แข็งตัวของเลือดจะไม่แตกต่างกันมาก	 (ไม่ขึ้นกับ

ระยะเวลาที่เจาะเลือดตรวจหลังรับประทานยา)

Patient education
	 Management	of	missed	doses

	 ถ้าผู้ป่วยลืมรับประทานยา	dabigatran	

แนะนำาให้รับประทานยา	 dabigatran	 ที่ลืมรับ

ประทานถ้ามากกว่า	6	ชม.ก่อนถึงมื้อถัดไป	แต่ถ้า

นอ้ยมากกวา่	6	ชม.กอ่นถงึมือ้ถดัไปใหร้บัประทาน

ยาเป็นมื้อถัดไป	ห้ามรับประทานยาเพิ่มเป็น	2	เท่า

เพื่อทดแทนยาที่ลืมรับประทานไป

	 Management	of	a	doubled	dose

	 ถา้ผูป้ว่ยรบัประทานยาเปน็	2	เทา่	แนะนำา

ให้หยุดยามื้อถัดไปก่อน	 หลังจากนั้นถัดไป	 12	

ชั่วโมงจากเวลาที่ควรได้ยา	ให้เริ่มยาใหม่ได้
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง

และอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ

ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
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Original Article

บทคัดย่อ
	 การศึกษาวิจัยนี้เป็นแบบภาคตัดขวาง	 มี

วัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับปัจจัย

เสีย่งและอาการเตอืนของโรคหลอดเลอืดสมองใน

ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง	

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคที่เป็นความเสี่ยง

ของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอย่างน้อยหนึ่ง

โรค	เชน่	ความดนัโลหติสงู	เบาหวาน	ไขมนัในเลอืด

สูง	 และโรคหัวใจ	 ในเขตอำาเภออุบลรัตน์	 จำานวน	

400	 ราย	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ประกอบด้วย	 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล	

แบบสัมภาษณ์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและ

อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง	 วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ	multiple	

logistic	regression	โดยกำาหนดคา่นยัสำาคญัทาง

สถิติที่	.05	

	 ผลการวิจัย	พบว่า	 ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการ

เกิดโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มดังกล่าว	 ร้อยละ	

23.0	 บอกว่าตนเองไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิด

โรคหลอดเลือดสมอง	และ	 ร้อยละ	 14.5	บอกว่า	

ตนเองมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด

สมอง	น้อย	สำาหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ

มีความรู้น้อยเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอด

เลอืดสมองในผูส้งูอายทุีเ่สีย่งตอ่การเกดิโรคหลอด

เลือดสมอง	คือ	เพศหญิง	(Adjust	OR=3.64,	P-

value<	.001,	95%	CI:1.95-6.78)	ส่วนปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับความรู้น้อยเกี่ยวกับอาการเตือน
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ของโรคหลอดเลอืดสมองในผูส้งูอายทุีเ่สีย่งตอ่การ

เกดิโรคหลอดเลอืดสมอง	ไดแ้ก	่รายไดต้ำา่	(Adjust	

OR=	4.82,	P-value<	.021,	95%	CI:	1.13-20.55)	

และมจีำานวนโรคทีเ่สีย่งตอ่การเกดิโรคหลอดเลอืด

สมองเป็นอยู่เพียงหนึ่งโรค	 (Adjust	OR=	2.87,	

P-value<	.023,	95%	CI:	1.13-7.27)	

	 สรุปผลการวิจัย	 เพศเป็นปัจจัยสำาคัญที่มี

อิทธิพลต่อความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงโรคหลอด

เลือดสมองในของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค

หลอดเลอืดสมอง	และมปีจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ความ

รู้เกี่ยวกับอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง

ได้แก่	รายได้และจำานวนของโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยง

ของโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นอยู่	

	 คำาสำาคัญ:	ผู้สูงอายุ,	โรคหลอดเลือดสมอง,	

ความรู้,	ปัจจัยเสี่ยง,	อาการเตือน

Abstract
	 The	aims	of	this	cross-sectional	study	

were	are	to	study	the	factors	correlated	with	

knowledge	about	risk	factors	and	warning	

signs	of	stroke	 in	older	patients	who	had	

at	 least	one	risk	of	stroke,	such	as	hyper-

tension,	diabetes,	dyslipidemia,	and	heart	

disease	 at	Ubonratana	 district.	Methods	

used	in	data	collection	included	a	personal	

interview,	clinical	records,	and	completion	

of	a	risk	and	warning	signs	of	stroke	form.	

Data	 from	400	samples	were	analyzed	by	

using	descriptive	statistics	and	multiple	lo-

gistical	regressions.	Statistical	significance	

was	set	at	.05.

	 The	results	showed	that	23.0%	of	the	

older	patients	believed	they	weren’t	at	risk	

for	stroke	and	14.5%	reported	themselves	at	

low	risk	of	stroke.	The	only	factors	associ-

ated	with	poor	 knowledge	 of	 stroke	 risks	

was	being	female	(OR=	3.64,	P-value<	.001,	

95%CI:	1.95-6.78).	Poor	knowledge	of	stroke	

warning	signs	in	this	group	was	associated	

with	 low	 economic	 status	 (OR=	 4.82,	 P-

value	<	.021,	95%CI:	1.13-20.55),	and	those	

who	had	only	 one	disease	 risk	 for	 stroke	

(OR=	3.01,	P-value<	.023,	95%CI:	1.13-7.27)

Conclusion:	Knowledge	of	stroke	risk	 fac-

tors	 in	 this	 group	 of	 older	 patients	was	

influenced	by	sex.	Whereas	knowledge	of	

stroke	warning	 signs	was	 predicted	 by	

economic	status	and	number	of	stroke	risks	

patients	had.

	 Keyword:	Elderly,	Stroke,	Knowledge,	

Risk	Factors	,	Warning	Signs

คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของ
ปัญห�
	 โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคไม่ติดต่อ

และเป็นสาเหตุของความพิการและการเสียชีวิต	

โดยเฉพาะประชากรสูงอายุ	 ปัจจุบันประเทศที่

พัฒนาแล้ว	 เช่น	 สหรัฐอเมริกา	 มีผู้ป่วยเป็นโรค
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หลอดเลือดสมอง	795,000	รายต่อปี	และมีผู้ป่วย

ที่กลับเป็นซำ้าประมาณ	 185,000	 รายต่อปี1	 	 ใน

ประเทศไทยพบวา่มอีตัราปว่ยดว้ยโรคหลอดเลอืด

สมองระหว่าง	พ.ศ.	2548-2550	คือ	174.9,	188.3	

และ	205.5	ต่อประชากรแสนคน	ตามลำาดับ2		

	 โรคหลอดเลือดสมองมีสาเหตุหลักเกิด

จากหลอดเลือดสมอง	ตีบ/อุดตันหรือหลอดเลือด

สมองแตก	 ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะทุพพลภาพหรือ

ความพิการ	ทั้งในระยะสั้น	ระยะยาว	ทำาให้ผู้ป่วย

ทีร่อดชวีติจะมชีวีติอยูอ่ยา่งไมม่คีณุภาพและอยูใ่น

ภาวะพึง่พา	โดยพบวา่	รอ้ยละ	13	ของผูป้ว่ยทีร่อด

ชวีติทัง้หมดมภีาวะทพุพลภาพ	อยูใ่นระดบัรนุแรง	

ขณะที่	ร้อยละ	16	อยู่ในระดับปานกลาง	และ	ร้อย

ละ	 37	 อยู่ในระดับเล็กน้อย	 เมื่อจำาแนกตามเพศ

พบว่าเพศหญิงมีภาวะทุพพลภาพระดับปานกลาง

หรือรุนแรงมากกว่าเพศชาย	 โดย	ร้อยละ	33	พบ

ในผู้ป่วยที่เป็นเพศหญิง	 และ	 ร้อยละ	 27	พบใน

ผู้ป่วยเพศชาย	 3	นอกจากนี้โรคหลอดเลือดสมอง

ยังเป็นที่มาของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง	

มีระยะเวลาในการนอนรักษาในโรงพยาบาลนาน	

เป็นภาระของผู้ดูแล	และต้องใช้บุคลากรทางด้าน

สุขภาพหลายสาขา4	

	 โรคหลอดเลือดสมองมีปัจจัยเสี่ยงมาจาก

หลายปัจจัย	ได้แก่	เพศ	อายุ	โรคเรื้อรังต่างๆ	และ

ที่สำาคัญ	คือ	 โรคความดันโลหิตสูง	 โรคเบาหวาน	

โรคหัวใจ	 ภาวะไขมันในเลือดสูง	 ที่เป็นปัจจัย

เสี่ยงหลัก	ซึ่งอาจมีปัจจัยเสี่ยงอื่นร่วม	 เช่น	ระดับ

การศึกษา	สถานะภาพสมรส	 รายได้	 การสูบบุหรี่	

ประวตัคิรอบครวัพนัธกุรรม	โรคระบบหลอดเลอืด

หัวใจ	โรคอ้วน	ขาดการออกกำาลังกาย	การดื่มสุรา	

การใช้ยาคุมกำาเนิด	ความเข้มข้นของเลือด	ภาวะ

เครียด3,4,5		ซึ่งในปัจจุบันพบว่าอัตราการป่วยด้วย

โรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆ	 ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น	

ใน	 พ.ศ.	 2548-2550	 มีรายงานพบอัตราผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูง	จำานวน	544.1,	659.6	และ	

778.1	ต่อประชากรแสนคน	ตามลำาดับ	และอัตรา

การเกิดโรคเบาหวาน	จำานวน	490.53,	586.8	และ	

650.4	 ต่อประชากรแสนคน	ตามลำาดับ	 รวมทั้ง

อตัราปว่ยโรคหวัใจขาดเลอืดจำานวน	198.7,	232.7	

และ	261.3	ตอ่ประชากรแสนคน	ตามลำาดบั	ในชว่ง	

พ.ศ.	 เดียวกัน	2	จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของการเกิด

อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าวสูงขึ้นอย่างต่อ

เนือ่งทกุป	ีซึง่หมายถงึจะมอีตัราการเกดิโรคหลอด

เลือดสมองเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเช่นกัน

	 จากรายงานการทบทวนการศึกษาเกี่ยวกับ

ความรูเ้กีย่วกบัปจัจยัเสีย่งและอาการเตอืน	ทีผ่า่น

มาพบวา่ผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งตอ่การเกดิโรคหลอด

เลือดสมองสูงและตำ่า	ร้อยละ	20-30	สามารถบอก

ถึงปัจจัยเสี่ยงได้ถูกต้องอย่างน้อย	 1	ปัจจัยเสี่ยง	

และ	ร้อยละ	60	ไม่สามารถบอกอาการเตือนได้ถูก

ตอ้งเลย	6	นอกจากนีย้งัพบวา่	รอ้ยละ	98	ของผูป้ว่ย

รายงานวา่ไมเ่คยไดร้บัความรูด้งักลา่วจากบคุลากร

ทางการแพทย์	7		ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่มีปัจจัย

เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองดังกล่าวยัง

ขาดความรูใ้นเรือ่งของปจัจยัเสีย่งของการเกดิโรค

หลอดเลอืดสมอง	นอกจากนีย้งัมรีายงานวา่ความรู	้

จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ถูกต้อง

และสามารถช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหลอด
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เลือดสมองได้ถึง	 ร้อยละ	 50	 ของการเกิดโรค	5		

	 เนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่าน

มายังไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรค

หลอดเลือดสมองโดยเฉพาะในเรื่องปัจจัยเสี่ยง

และอาการเตอืนของการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง

ในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงในประเทศไทย	ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง

และอาการเตอืนของการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง

ในกลุม่ผูส้งูอายทุีม่ปีจัจยัเสีย่งและปจัจยัทีม่ผีลตอ่

ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและอาการเตือนของ

การเกิดโรคดังกล่าว	 ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรในทีม

สุขภาพมีความตระหนัก	 และสามารถวางแผนใน

การให้ความรู้และการป้องกันหรือชะลอการเกิด

โรคหลอดเลือดสมอง	ที่อาจจะช่วยผู้ป่วยเมื่อเกิด

โรคหลอดเลือดสมองให้สามารถมาโรงพยาบาล

ไดเ้รว็ในชว่งเวลาทีก่ำาหนด	ทำาใหส้ามารถรกัษาโรค

หลอดเลือดสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และก่อ

ให้เกิดภาวะทุพพลภาพลดลง	

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย  
			 เพือ่ศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความรู้

เกีย่วกบัปจัจยัเสีย่งและอาการเตอืนของโรคหลอด

เลอืดสมองในผูส้งูอายทุีเ่สีย่งตอ่การเกดิโรคหลอด

เลือดสมอง	

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา

แบบภาคตัดขวาง	(cross-sectional	study)	

	 กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่	60	

ปขีึน้ไป	ทัง้เพศหญงิและชาย	ไดร้บัการวนิจิฉยัจาก

แพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง	 โรคเบาหวาน	

โรคหัวใจ	 และภาวะไขมันในเลือดสูง	 สามารถ

สื่อสารด้วยภาษาไทย	ยินดีให้ความร่วมมือในการ

วจิยั	เกบ็ขอ้มลู	ไมม่ปีระวตักิารเจบ็ปว่ยทางจติหรอื	

สมองเสื่อม	กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบมี

ระบบ	(systematic	random	sampling)	จำานวน	

400	ราย			

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย
	 แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการ

ทบทวนวรรณกรรม	 แบ่งเป็น	 3	 ส่วน	 คือ	 ส่วน

ที่	 1	 เป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล	 ได้แก่	

เพศ	อายุ	 สถานภาพสมรส	 ระดับการศึกษา	 ราย

ได้	 ส่วนที่	 2	 	 เป็นแบบสัมภาษณ์และบันทึกเกี่ยว

กับการวินิจฉัยโรค	 โรคประจำาตัว	ประวัติการเจ็บ

ป่วยทั้งผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

และครอบครัว	ส่วนที่	 3	 เป็นแบบประเมินความรู้

เกีย่วกบัปจัจยัเสีย่งและอาการเตอืนของโรคหลอด

เลอืดสมองในผูส้งูอายทุีเ่สีย่งตอ่การเกดิโรคหลอด

เลอืดสมอง	โดยเปน็ขอ้คำาถามเกีย่วกบัปจัจยัเสีย่ง

ของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจำานวน	 5	 ข้อ	

และเป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับอาการเตือนของโรค

หลอดเลือดสมองจำานวน	5	ข้อ	ลักษณะของแบบ

สัมภาษณ์เป็นแบบปลายปิด	 คือ	 คำาตอบถูก	 ให้		

1	คะแนน	และตอบผิด	ให้	0	คะแนน	และได้มีการ

ตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื	โดยผูท้รงคณุวฒุ	ิ

5	ท่าน	ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา	(content	
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validity)	ได้ค่า	content	validity	index	(CVI)	

เท่ากับ	 .98	และ	ความเที่ยง	 (reliability)	 โดยใช้

วิธีการของคูเดอร์	ริชาร์ดสัน	(KR	20)	เท่ากับ	.99			

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล  
	 การวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม

สำาเร็จรูป	 (statistical	package	 for	 the	social	

science)	 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	 ดังต่อ

ไปนี้	

	 1.	 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

และความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและอาการเตือน

ของโรคหลอดเลอืดสมองในผูส้งูอายทุีเ่สีย่งตอ่การ

เกดิโรคหลอดเลอืดสมอง	โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา	

คือ	การแจกแจงความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ยและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 2.	 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัย

ที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง

และอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูง

อายุที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหลาย

ตัวแปร	โดยใช้สถิติ	binary	logistic	regression		

	 การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง	 ได้ผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลก�รวิจัย
	 1.	 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

	 กลุ่มตัวอย่างของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง	 อายุเฉลี่ย	 70	ปี	 และ	 ร้อยละ	

55.3	 อายุอยู่ในช่วง	 60-69	 ปี	 กลุ่มตัวอย่างดัง

กล่าวมากกว่าครึ่งมีสถานภาพสมรสคู่	 และเกือบ

ทั้งหมดไม่ได้รับการศึกษาหรือมีการศึกษาอยู่ใน

ระดับประถมศึกษา	และอาศัยอยู่กับสามี/ภรรยา/

ลูก/หลาน	และมีจำานวนสมาชิกที่อาศัยอยู่	>	2	คน	

นอกจากนี้	 พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ค่อนข้างตำ่า

หรือมีรายได้	<	3000	บาทต่อเดือน	และประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมหรือรับจ้าง	 ในด้านปัญหาทาง

เศรษฐกิจพบว่าไม่มีปัญหา	 ส่วนพฤติกรรมการ

สูบบุหรี่พบว่าปัจจุบันยังสูบบุหรี่อยู่เพียง	 ร้อยละ	

6.7	 เท่านั้น	 และการดื่มแอลกอฮอล์นานๆ	 ครั้ง

ตามเทศกาล	ร้อยละ	22.2		สำาหรับพฤติกรรมด้าน

การออกกำาลังกายพบว่า	 ร้อยละ	 27.5	 ไม่มีการ

ออกกำาลงักาย	สว่นผูท้ีอ่อกกำาลงักาย	รอ้ยละ	26.7	

รายงานว่าออกกำาลังกาย	เป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อย

กวา่	30	นาท	ีและไมน่อ้ยกวา่	3	ครัง้ตอ่สปัดาห	์โดย

มีรูปแบบของการออกกำาลังกาย	เช่น	เดินรอบบ้าน	

เหยยีดแขนขา	เกอืบทัง้หมดของผูส้งูอายกุลุม่เสีย่ง

รายงานว่ามีความเครียดนานๆ	ครั้ง	 ร้อยละ	 91	

และความเครียดดังกล่าวอยู่ในระดับที่ปานกลาง

ถึงมาก	ร้อยละ	40.5	

	 กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่

มีโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด

สมอง	 คือ	 โรคความดันโลหิตสูง	 ร้อยละ	 60.8	

รองลงมา	คือโรคเบาหวาน	โรคหัวใจ	และภาวะไข

มันในเลือดสูง	 โดยมีเจ็บป่วยตั้งแต่	 2	 โรคขึ้นไป		

ร้อยละ	22.8		

	 ประวัติการเจ็บป่วยของครอบครัว	 พบว่า		

ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงมีประวัติการเจ็บป่วยของ

ครอบครวัเปน็โรคเบาหวาน	รอ้ยละ	39.5	รองลงมา	
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ได้แก่	โรคความดันโลหิตสูง	โรคหัวใจ	ภาวะไขมัน

ในเลือดสูง	ร้อยละ	32.3,	3.0	และ	3.0	ตามลำาดับ	

และ	รอ้ยละ	13	มปีระวตักิารเจบ็ปว่ยในครอบครวั	

>	2	โรค	ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง	ร้อยละ	36.8	รายงาน

ว่าไม่มีประวัติครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคความ

ดันโลหิตสูง	เบาหวาน	หัวใจ	และไขมันในเลือดสูง	

	 ในดา้นความรูเ้กีย่วกบัโรคหลอดเลอืดสมอง

พบว่า	ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ	่ ร้อยละ	 92.8	

บอกว่าไม่เคยมีความรู้โรคหลอดเลือดสมองมา

ก่อน	หรือมีผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่บอกว่ามีความรู้

เรื่องโรคหลอดเลือดสมองเพียง	ร้อยละ	7.2	และ

ซึง่สว่นใหญใ่นกลุม่ทีม่คีวามรูเ้รือ่งโรคหลอดเลอืด

สมองรายงานว่าได้รับความรู้ดังกล่าวจากบุคคลา

กรทางการแพทย์	 เมื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

โรคของตนเองที่เป็นอยู่ต่อความเสี่ยงของการเกิด

โรคหลอดเลือดสมองพบว่า	 ร้อยละ	 62.5	คิดว่า

ตนเองมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด

สมอง	 ในขณะที่ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง	 ร้อยละ	 14.5	

คิดว่าตนเองมีความเสี่ยงน้อย	 และมีผู้สูงอายุที่

กลุ่มเสี่ยง	ร้อยละ	23.0		ตอบว่าตนเองไม่มีความ

เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

	 2.	 ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและอาการ

เตอืนของโรคหลอดเลอืดสมองในผูส้งูอายทุีเ่สีย่ง

ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

	 	 2.1	 ความรูเ้กีย่วกบัปจัจยัเสีย่งของโรค

หลอดเลือดสมอง

	 	 ผูส้งูอายกุลุม่เสีย่ง	รอ้ยละ	82.0	สามารถ

ตอบว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของ

การเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ถูก	รองลงมา	คือ	

ภาวะไขมนัในเลอืดสงู	โรคเบาหวาน	และ	โรคหวัใจ	

ตามลำาดับ	รายละเอียดดังตารางที่	1	

ตารางที่	 	 1	แสดงจำานวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่ตอบความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือด

สมองเรียงตามลำาดับข้อที่มีการตอบถูกมากที่สุด	(n=400)

ปัจจัยเสี่ยง จำานวน	(คน) ร้อยละ

โรคความดันโลหิตสูง 328 82.0

ภาวะไขมันในเลือดสูง 305 76.2

โรคเบาหวาน 297 74.2

โรคหัวใจ 132 33.0

	

	 เมื่อพิจารณาจำานวนข้อของผู้สูงอายุกลุ่ม

เสีย่งทีส่ามารถตอบปจัจยัเสีย่งของโรคหลอดเลอืด

สมองได้ถูก	น้อยกว่าหรือเท่ากับ	1	ข้อ	ร้อยละ	2.2	

ในขณะที่เหลือสามารถตอบปัจจัยเสี่ยงของโรค

หลอดเลือดสมองได้ถูกต้องมากกว่า	1	ข้อ	ขึ้นไป	
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	 	 2.2	 ความรู้เกี่ยวกับอาการเตือนของ

โรคหลอดเลือดสมอง	

	 ผูส้งูอายกุลุม่เสีย่งสามารถตอบอาการเตอืน

ของโรคหลอดเลือดสมองเกี่ยวกับอาการแขน

ขาอ่อนแรงได้ถูกต้องมากที่สุด	คือ	 ร้อยละ	 81.8	

รองลงมา	 คือ	 อาการมองไม่เห็นอย่างฉับพลัน	

อาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง	อาการมึนงง	ศีรษะ	

เดินเซ	บ้านหมุน	และอาการลิ้นแข็งพูดไม่ชัด	พูด

ไม่ได้	ตามลำาดับ	รายละเอียดดังตารางที่	2	

ตารางที่		2	แสดงจำานวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่ตอบความรู้เกี่ยวกับอาการเตือนของโรคหลอดเลือด

สมองเรียงตามลำาดับข้อที่มีการตอบถูกมากที่สุด	(n=400)	

อาการเตือน จำานวน	(คน) ร้อยละ

อาการแขนขาอ่อนแรงด้านใดด้านหนึ่งชั่วคราว 327 81.8

อาการมองไม่เห็นอย่างฉับพลัน 321 80.2

อาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง		 	 																					 306 76.5

อาการมึนงง	ศีรษะ	เดินเซ	บ้านหมุน	 305 76.2

อาการลิ้นแข็งพูดไม่ชัด	พูดไม่ได้	 305 76.2

	 เมื่อพิจารณาจำานวนข้อของผู้สูงอายุกลุ่ม

เสี่ยงที่สามารถตอบอาการเตือนของโรคหลอด

เลือดสมองได้ถูก	น้อยกว่าหรือเท่ากับ	1	ข้อ	ร้อย

ละ	 5.2	 ในขณะที่เหลือสามารถตอบอาการเตือน

ของโรคหลอดเลอืดสมองไดถู้กต้องมากกวา่	1	ขอ้	

ขึ้นไป	

	 3.	 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยว

กับปัจจัยเสี่ยงและอาการเตือนของโรคหลอด

เลือดสมองในผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค

หลอดเลือดสมอง	

	 	 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้

เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือด

สมองได้แก่	 เพศ	 (Adjust	OR	=	 3.64,	 95%CI	

=	1.95–6.78,	P	=	<	.001)		โดยพบว่าเพศหญิงมี

โอกาสตอบปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดโรคหลอด

เลือดสมองได้ถูก	<	1	ข้อ	เป็น	3.64	เท่า	ของเพศ

ชาย	รายละเอียดดังตารางที่	3	
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ตารางที่	 	 3	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุที่

เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

ปัจจัย จำานวน ตอบปัจจัยเสี่ยง

ถูก	<	1	ข้อ

Crude	

OR

Adjust	

OR

95%CI P-value

เพศ <0.001

หญิง 255 22.1 3.7 3.6 1.9	-	6.8

ชาย 145 7.1 1.0 1.0

	 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับ

อาการเตือนของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง	

ไดแ้ก	่รายได	้	(Adjust	OR	=	4.82,	95%CI	=	1.13-

20.55,	P	=	.021)	โดย	พบวา่	ผูส้งูอายกุลุม่เสีย่งทีม่ี

รายได	้<	3000	บาทมโีอกาสตอบอาการเตอืนถกู	<		

1	ข้อ	เป็น	4.82	เท่า	ของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีราย

ได้	>	3000	บาท	และโรคที่เป็นอยู่	(Adjust	OR	=	

2.87,	95%CI	=	1.13-7.27,	P	=	.023)	โดย	พบว่า	

ผูส้งูอายกุลุม่เสีย่งทีม่โีรคทีเ่ปน็ปจัจยัเสีย่งตอ่การ

เกิดโรคหลอดเลือดสมอง	<	1	 โรค	มีโอกาสตอบ

อาการเตอืนถกู	<	1	ขอ้	เปน็	2.87	เทา่	ของกลุม่เสีย่ง

ที่มีโรคที่เป็นอยู่	>	2	โรค	ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการมีความรู้หรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับ

อาการเตอืนของผูส้งูอายกุลุม่เสีย่งโรคหลอดเลอืด

สมอง	รายละเอียดดังตารางที่	4

ตารางที	่4	ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธค์วามรูเ้กีย่วกบัอาการเตอืนของโรคหลอดเลอืดสมองในผูส้งูอายทุีเ่สีย่ง

ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอ

ปัจจัย จำานวน ตอบอาการเตือน	

ถูก	<	1

Crude	

OR

Adjust	

OR

95%CI P-value

รายได้				 0.021

				<	3,000	บาท 334 12.87 4.73 4.82 1.13-20.55

					>3,000	บาท 66 3.03 1.0 1.0

โรคที่เป็นอยู่	 0.023

					มี	<1	โรค 29 24.14 2.79	 2.87 1.13	-	7.27

					มี	>	2	โรค 371 10.24 1.0 1.0
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ก�รอภิปร�ยผล  
	 การศึกษาครั้งนี้	 พบว่า	ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง

ของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสามารถตอบ

ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอด

เลอืดสมองวา่เปน็โรคความดนัโลหติสงูไดถ้กู	มาก

ทีส่ดุ	รอ้ยละ	82.0	ใกลเ้คยีงกบัการตอบปจัจยัเสีย่ง

ของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองว่าเป็นไขมันใน

เลือดสูง	 โรคเบาหวาน	 และโรคหัวใจ	 ได้ถูกต้อง	

ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงของการเกิดโรคหลอด

เลือดสมองในการศึกษาครั้งนี้	สามารถตอบปัจจัย

เสีย่งของการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองไดค้อ่นขา้ง

สูง	 เมื่อเทียบกับการศึกษาอื่นๆ	แต่อย่างไรก็ตาม

แม้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงจะตอบเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง

ของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ถูกแต่เมื่อ

ถามว่าเขามีความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือด

สมองหรือไม่มากน้อยเพียงใดผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง

ในการศึกษาครั้งนี้	ร้อยละ	23	ตอบว่าตนเองไม่มี

ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง	ขณะ

ที่	ร้อยละ	14.5	ตอบว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการ

เป็นโรคหลอดเลือดสมองน้อย	ซึ่งหมายถึง	1ใน	3	

ของผูส้งูอายกุลุม่เสีย่งดงักลา่วยงัมคีวามตระหนกั

ถึงความเสี่ยงของตนเองน้อยหรือไม่ตระหนักเลย		

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในลักษณะเดียวกัน

ในประเทศต่างๆ12-18	 	 ที่พบว่าโรคความดันโลหิต

สูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองที่พบ

ได้มากที่สุด	 และมีผู้ป่วยตอบได้ถูกมากที่สุดเป็น

อันดับแรกๆ	แต่การตระหนักของตนเองเกี่ยวกับ

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองค่อน

ข้างน้อย	

	 ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงของการเกิดโรคหลอด

เลือดสมองสามารถตอบความรู้เกี่ยวกับอาการ

เตือนของโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุที่เสี่ยง

ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองว่าเป็นอาการ

แขนขาอ่อนแรงและตอบถูกพบมากที่สุดถึง	 ร้อย

ละ	81.8	และสดัสว่นผูท้ีต่อบอาการปวดศรีษะ	พดู

ไม่ชัด	ลิ้นแข็ง	พูดไม่ได้	อาการมองไม่เห็น	ที่เป็น

อาการเตอืนของโรคหลอดเลอืดสมอง	อยูใ่นระดบั

ตำ่ากว่า	เมื่อเทียบกับการศึกษาอื่นๆ	สอดคล้องกับ

การศกึษาในลกัษณะเดยีวกนัในประเทศตา่งๆ13-17		

ทีพ่บวา่อาการแขนขา	ออ่นแรง	ขา้งใดขา้งหนึง่	เปน็

อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง	ที่ตอบถูก

พบมากที่สุดเป็นอันดับแรก	

	 จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เกี่ยว

กบัปจัจยัเสีย่งและอาการเตอืนของโรคหลอดเลอืด

สมองในผูส้งูอายทุีเ่สีย่งตอ่การเกดิโรคหลอดเลอืด

สมอง	ได้แก่	เพศ		รายได้ และ โรคที่เป็นอยู่ 	ซึ่ง	

เพศ		เป็นตัวแปรที่สามารถทำานายความรู้เกี่ยวกับ

ปจัจยัเสีย่งของโรคหลอดเลอืดสมองในผูส้งูอายทุี่

เสีย่งตอ่การเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง	ซึง่เพศหญงิ

ตอบคำาถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง

ของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ถูก	<	 1	 ข้อ	

เปน็	3.64	เทา่	ของเพศชาย	ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ	Shafaee	และคณะ7	ที่พบว่าความรู้

เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองมีความสัมพันธ์กับ

เพศชายทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัอาการเตอืน	ปจัจยัเสีย่ง

และการรักษาโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับดี

กวา่เพศหญงิ		แตก่ย็งัมคีวามขดัแยง้กบัการศกึษา

ที่กล่าวว่าเพศหญิงสามารถตอบความรู้เกี่ยวกับ
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ปัจจัยเสี่ยงได้มากกว่าเพศชาย	 ซึ่งเพศหญิงบอก

ได้ถึงอาการอ่อนแรงข้างใด	ข้างหนึ่ง	หรือพูดไม่ได้	

และมคีวามรูด้า้นปจัจยัเสีย่งโรคหลอดเลอืดสมอง

มากกว่าเพศชาย	ซึ่งเพศหญิงจะให้คำาตอบปัจจัย

เสี่ยงเกี่ยวกับความเจ็บป่วย	 เช่น	 โรคเบาหวาน	

หรอืโรคความดนัโลหติสงู	ในขณะคำาตอบทีไ่ดจ้าก

เพศชายนั้นเกี่ยวข้องกับปัจจัยในการดำาเนินชีวิต	

เช่น	สูบบุหรี่	ความเครียด	หรือการไม่เคลื่อนไหว

ร่างกาย	ซึ่งเป็นคำาตอบที่พบได้บ่อย6,8,9,10,11,12		

	 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออาการเตือน

ของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุ

กลุ่มเสี่ยงในการศึกษานี้

	 พบวา่มี	รายได	้และ	จำานวนโรคทีเ่ปน็ปจัจยั

เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นอยู่	

สามารถทำานายความรู้เกี่ยวกับอาการเตือนของ

โรคหลอดเลือดสมองได้	 ซึ่งพบว่า	รายได	้ในผู้สูง

อายุกลุ่มเสี่ยงที่มีรายได้ตำ่า	 จะสามารถตอบความ

รู้เกี่ยวกับเรื่องอาการเตือนของโรคหลอดเลือด

สมองไดถ้กู	นอ้ยกวา่	ผูส้งูอายกุลุม่เสีย่งทีม่รีายได้

สงู	4.82	เทา่	ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัศกึษาทีก่ลา่ว

วา่การขาดความรูข้องผูป้ว่ยสงูอายโุรคหลอดเลอืด

สมองมีความสัมพันธ์กับรายได้	 ซึ่งเป็นตัวแปรที่

สามารถทำานายความรู้เกี่ยวกับอาการเตือนและ

ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้	

และพบว่าประชากรที่มีรายได้สูงและฐานะทาง

เศรษฐกิจดี	 มีความสัมพันธ์กับการมีความรู้เกี่ยว

กบัอาการเตอืนปจัจยัเสีย่งและการรกัษาโรคหลอด

เลือดสมองมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย13,14		และ	พบ

ว่า	 โรคที่เป็นอยู่ สามารถทำานายความรู้เกี่ยวกับ

อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองได้ โดยพบ

ว่าผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคที่เป็นอยู่	 >	 2	 โรค	

สามารถตอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาการเตือนของ

โรคหลอดเลือดสมองได้มากกว่า	 ผู้สูงอายุกลุ่ม

เสีย่งทีม่โีรคทีเ่ปน็อยู	่<	1	โรค	ซึง่มคีวามสอดคลอ้ง

กับการศึกษาของ	 Stroebele	 และคณะ10	พบว่า

ในประเทศที่กำาลังพัฒนาผู้ที่มีโรคประจำาตัวและ

เป็นโรคที่เรื้อรัง	 เช่น	 โรคความดันโลหิตสูง	 โรค

หัวใจ	หรือโรคเบาหวาน	มีความรู้ดีกว่าคนที่ไม่มี

โรคประจำาตัวดังกล่าว	 ดังนั้นการที่ผู้ป่วยได้รับ

การวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง	 โรคเบา

หวาน	โรคหวัใจ	ภาวะไขมนัในเลอืดสงู	และรวมถงึ

ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคที่เป็นอยู่	>	2	โรค	ขึ้นไป	

แพทย์หรือเจ้าหน้าที่จะมีแนวทางการให้ความรู้ใน

การดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่ให้กับผู้ป่วย

โรคกลุ่มเสี่ยง	ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามี	>	2	โรค	จะได้

พบแพทย์เฉพาะทาง	ตามจำานวนโรคที่เป็น	จึงก่อ

ให้เกิดความรู้จากการได้เข้าพบแพทย์เฉพาะทาง

หลายโรค	 เกิดเป็นความรู้จากประสบการณ์	 และ

อาจจะมีความรู้มากกว่าคนที่ไม่เป็นโรคกลุ่มเสี่ยง

หรือมีโรคที่เป็นอยู่	<	1	โรค

	 สรุป	 เพศ	 เป็นปัจจัยสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อ

ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

ในของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด

สมอง	และมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้เกี่ยวกับ

อาการเตอืนของโรคหลอดเลอืดสมองไดแ้ก	่รายได้

และจำานวนของโรคทีเ่ปน็ปจัจยัเสีย่งของโรคหลอด

เลือดสมองที่เป็นอยู่	 ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็นการ

ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาจากประชากรกลุ่ม
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เสี่ยงผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตอำาเภออุบลรัตน์	 จึง

อาจมีข้อจำากัดในการนำาไปใช้ในประชากรกลุ่ม

อืน่ๆ	ซึง่ตอ้งทำาการศกึษาเพิม่เตมิอกีหลายประการ	

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามปลายปิด

โดยตั้งคำาถามแล้วให้กลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุตอบว่า

ผิดหรือถูกจึงทำาให้ข้อมูลการตอบถูกมีสัดส่วน

ค่อนข้างสูง	แต่อย่างไรก็ตามการรณรงค์ในการให้

ความรูใ้นประชากรกลุม่เสีย่งอยา่งเปน็ระบบและมี

ประสทิธภิาพ	ยงัเปน็สิง่จำาเปน็ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถ

ลดอบุตักิารณก์ารเกดิโรคหลอดเลอืดสมองในผูส้งู

อายุและในประเทศไทยได้

กิตติกรรมประก�ศ 
	 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้อำานวยการโรง

พยาบาลอุบลรัตน์ 	 อำาเภออุบลรัตน์ 	 จังหวัด

ขอนแก่น	 ที่ให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้วิจัยในการ

เก็บรวมรวบข้อมูล	และ	ที่สำาคัญอย่างยิ่งขอกราบ

ขอบพระคุณผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือด

สมองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	ในการ

เข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้จนสำาเร็จลุล่วงไปได้

ด้วยดี	และ	ขอขอบพระคุณ

	 กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง	ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือที่ได้สนับสนุนให้ทุนการทำาวิจัยใน

ครั้งนี้
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บทนำ�
	 Bell’s	palsy	เปน็ภาวะ	facial	nerve	palsy	

แบบเฉียบพลัน	 อุบัติการณ์ประมาณ	 20	 คนต่อ

ประชากร100,000	 คนต่อปี	 สาเหตุยังไม่ทราบ

แน่ชัดโดยเชื่อว่าเกิดจากการอักเสบของ	 facial	

nerve	ขณะผา่น	facial	canal	ทำาใหเ้กดิการกดเสน้

ประสาทและขาดเลือดในที่สุด	 และบางการศึกษา

พบว่าการติดเชื้อไวรัส	 herpes	 simplex	 virus	

(HSV)	อาจเป็นสาเหตุของโรคนี้เช่นกัน	ส่วนการ

รักษายังไม่มีข้อสรุปแน่ชัด	 โดยแพทย์ส่วนใหญ่มี

การใช้	 corticosteroid	 เพื่อช่วยลดการบวมและ

การอกัเสบของเสน้ประสาท	และการใชย้าตา้นไวรสั	

acyclovir	หรือ	 valacyclovir	 เพื่อกำาจัดการติด

เชื้อ	HSV	 โดยประสิทธิภาพยังคงไม่ชัดเจน	 โดย	

acyclovirจะยบัยัง้	viral	DNA	polymerase	และ

ดดูซมึไดช้า้จากทางระบบทางเดนิอาหารดงันัน้การ

บริหารยาจึงทานวันละ	 5	ครั้ง	 แต่	 valacyclovir	

จะถูก	 enzyme	 จากตับและลำาไส้เปลี่ยนให้เป็น	

acyclovir	การดดูซมึงา่ยขึน้ทำาใหบ้รหิารยาสะดวก

ขึ้น

ระเบียบวิธีวิจัย
	 ค้นหาการศึกษาจาก	medline	 ตั้งแต่	 ปี	

2509	ถงึ	สงิหาคม	2553	และจาก	EMBASE	ตัง้แต่

ปี	2493	ถึง	กันยายน2553	โดยใช้	PubMed	และ	

Ovid	search	engines	โดยใชค้ำาคน้หาคอื	Bell’s	

palsy	หรอื	idiopathic	facial	palsy	และ	antivi-

ral	agent	หรือ	acyclovir	หรือ	valacyclovir	

 เกณฑ์คัดเข้าการศึกษา

	 1.	 การศึกษาแบบ	 randomized	 con-

trolled	trial

	 2.	 กลุ่มประชากรอายุมากกว่าหรือเท่ากับ	

18	ปี

Corticosteriod and Antiviral Therapy for 

Bell’s Palsy : A Network Meta-Analysis 

ที่มา: Numthavaj P,Thakkinstian A,Dejthevaporn C, Attia J. Corticosteriod and antiviral therapy 

for Bell’s palsy:A network meta-analysis.BMC Neurology 2011,11:1

สรุปโดย พญ.อรชุมา โดมทอง แพทย์ประจำาบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

วิจารณ์โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Journal Reading
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 เกณฑ์การคัดออกจากการศึกษา

	 1.	 Non-english	paper

ได้จำานวนการศึกษามา	6	การศึกษา	

ก�รประเมินผล
	 เกณฑ์การฟื้นคืนสู่สภาพปกติ คือ 

	 1.		The	House-Brackman	Facial	Re-

covery	scale	น้อยกว่าหรือเท่ากับ	2

	 2.		The	Facial	Palsy	Recovery	 Index	

มากกว่าหรือเท่ากับ	8

	 3.		The	Yanagihara	score	มากกว่า	36

	 4.		The	Sunnybrook	scale	100

ก�รวิเคร�ะห์ท�งสถิติ
	 ใช้วิธี	 direct	meta-analysis	 วัด	 odds	

ratio(OR)	ถ้ามีความแตกต่าง	 (heterogeneity)	

ของ	odds	ratio	จะประเมินโดยใช้	Cochran’s	Q	

test	และ	I2			การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้	STATA	

version	11.0	ถ้าค่า	p	values<0.05ถือว่ามีนัยสำา

คญัทางสถติ	ิยกเวน้ถา้ใช	้heterogeneity	test	ใช้

ค่า	p-values<0.10

ผลก�รศึกษ�
	 จาก	6	การศกึษาพบวา่ม	ี5	การศกึษาเปรยีบ

เทียบอัตราการฟื้นคืนสู่สภาพปกติระหว่างการ

รักษาด้วย	antiviral	therapy	(AVT)	และ	corti-

costeroid	กับ	corticosteroid	อย่างเดียวหรือยา

หลอก	มีการใช้	acyclovir	4	การศึกษา	ใช้	vala-

cyclovir	2	การศกึษา	อายเุฉลีย่ของกลุม่ประชากร	

40-50	ป	ีโดยเปน็เพศชายรอ้ยละ	45-59	คา่คะแนน

เฉลี่ยการประเมินคุณภาพ(median	 quality	 as-

sessment	score)	คือ	8	 	 	จาก	3	การศึกษาพบ

ว่าผู้ป่วยที่ได้รับ	 acyclovir	 และ	prednisolone	

อัตราการฟื้นสู่สภาพปกติภายใน	 3	 เดือน	 เทียบ

กับ	prednisolone	อย่างเดียวมากกว่าถึงร้อยละ		

40	 แต่ไม่มีความแตกต่างทางนัยสำาคัญทางสถิติ	

ถา้ใชค้า่คะแนนประเมนิคณุภาพมากกวา่8	จะไมไ่ด้

ประโยชน์เมื่อเทียบในกลุ่มที่ได้	AVT	และ	pred-

nisolone	เทียบกับ	prednisolone	อย่างเดียว

กราฟที่	1		แสดงถึงการเปรียบเทียบระหว่าง	AVT	

ร่วมกับ	prednisolone	กับ	prednisolone

	 พบว่าไม่สมมาตรกัน	และมีถึง	4	การศึกษา

ที่อยู่ในบริเวณที่ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 และมี	

1การศึกษาที่อยู่กึ่งกลาง	 มี	 3	 การศึกษาเปรียบ

เทียบ	acyclovir	และ	prednisolone		กับ	pred-

nisolone	อย่างเดียว	ประเมินผลที่	4	ถึง	9	เดือน	

มี	 2	 การศึกษาเปรียบเทียบ	 valacyclovir	 และ	

prednisolone	 	 กับ	 prednisolone	 อย่างเดียว	

และมี1	 การศึกษาเปรียบเทียบ	 acyclovirหรือ	

valacyclovir	อยา่งเดยีว	กบั	prednisolone	อยา่ง

เดียว
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	 Network	meta-analysis		 จากทั้ง	6	การศึกษา	จำานวนประชากร	1805	คน		

ภาพที	่2	บน	แสดงถงึการเปรยีบเทยีบอตัราการฟืน้คนืสูป่กต	ิในแตล่ะกลุม่การรกัษาทีร่ะยะเวลา	3	เดอืน	

ภาพที่	2	ล่าง	ในระยะเวลามากกว่า	3	เดือน	โดยที่แต่ละมุมแสดงถึงกลุ่มประชากรที่ได้รับการรักษา	(in-

tervention	group)	และกลุ่มเปรียบเทียบ(reference	group)	โดยที่ถ้าค่า	odd	ratios	(OR)	น้อยกว่า	

1	 แสดงว่าประชากรกลุ่มที่ได้รับการรักษามีโอกาสหายตำ่ากว่ากลุ่มเปรียบเทียบ	 ในทางตรงกันข้ามถ้าค่า

มากกว่า	1	แสดงว่าโอกาสหายสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ	พบว่าผลลัพธ์ที่ระยะเวลา	3	เดือนการรักษาด้วย	

acyclovir	หรือ	valacyclovir	 ร่วมกับ	prednisolone	มีอัตราการฟื้นคืนสู่ปกติสูงกว่า	prednisolone	

อย่างเดียวแต่ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	ถึงแม้ว่า	ORs	คือ	1.24	และ	1.02	ตามลำาดับก็ตาม	และที่ระยะเวลา

มากกว่า	3	เดือนพบผลลัพธ์เช่นเดียวกันโดย	ORsคือ	1.74	และ	1.57	ตามลำาดับ	
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	 สว่นการรกัษาดว้ยยาตวัเดยีวคอื	acyclovir	

หรอื	valacyclovir	มอีตัราการฟืน้คนืสูป่กตติำา่กวา่	

prednisolone	อย่างเดียวโดย	OR	คือ	0.44	และ	

0.60	 ตามลำาดับ	 แต่ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติเมื่อ

เทียบกับยาหลอก	และที่เวลามากกว่า	3	เดือนพบ

ผลลัพธ์เช่นเดียวกันโดย	ORsคือ	0.33	และ	0.55	

ตามลำาดับ	และยาหลอก	OR	คือ	0.62

	 จากขอ้มลูพบวา่กลุม่ทีไ่ดร้บั	prednisolone	

มีอัตราการฟื้นคืนสู่ปกติสูงกว่า	 กลุ่มที่ไม่ได้รับ	

prednisolone	เพราะฉะนั้น	การรักษาด้วย	pred-

nisolone	 จะเพิ่มโอกาสการกลับสู่ปกติภายใน	 3	

เดือนสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษาถึง	2	เท่า

ตารางที่	1	แสดงถึง	number	need	to	treat(NNT)	และ	number	need	to	harm(NNH)	ของการรักษา

ประเมินที่	3	และ	6	เดือน

	 พบว่าการรักษาผู้ป่วยด้วย	acyclovir	และ	

prednisolone	6	คนจะได้ประสิทธิภาพ	1	คนเมื่อ

เทียบกับยาหลอกโดยช่วงเชื่อมั่นแคบ	 (NNT	 6		

95%CI	5-16)	แต่การรักษาผู้ป่วยด้วย	acyclovir	

และ	prednisolone	26	คนจะได้ประสิทธิภาพ	1	

คนเมื่อเทียบกับ	 prednisolone	 อย่างเดียวโดย

ช่วงเชื่อมั่นกว้าง	<NNT	26		95%CI	10-21>

วิจ�รณ์
	 การรักษาด้วย	 AVT(acyclovir	 หรือ	

valacyclovir)	 หรือยาหลอกประสิทธิภาพด้อย

กว่า	 prednisolone	 อย่างเดียวอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติและประสิทธิภาพ	AVT	 และยาหลอก

ใกล้เคียงกัน	 และการรักษาด้วย	AVT	 ร่วมกับ	

prednisolone	จะเพิ่มอัตราการฟื้นคืนสู่ปกติเมื่อ

เทียบกับ	prednisolone	อย่างเดียวแต่ไม่มีความ
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แตกต่างทางนัยสำาคัญทางสถิติ	 เพราะฉะนั้นการ

รกัษาหลกัคอื	prednisolone	โดยเชือ่วา่จะชว่ยลด

การอักเสบของเส้นประสาทและยังช่วยให้เกิดการ	

remyelination	ด้วย	และ	Bell’s	palsy	เป็นภาวะ

เสน้ประสาทอกัเสบจากภมูคิุม้กนัของรา่งกายหลงั

การตดิเชือ้มากกวา่เปน็จากเชือ้ไวรสัโดยตรง		และ

พบว่าประสิทธิภาพการรักษาเพิ่มขึ้นไม่มากดังนั้น

ควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบ	 prednisolone	

เทียบกับ	AVT	และ	prednisolone	แบบ	 large	

RCTs	ต่อไป

	 จากการศึกษานี้พบว่าการรักษาด้วย	AVT	

ร่วมกับ	 prednisolone	 ได้ประโยชน์มากกว่า	

prednisolone	 อย่างเดียวแต่ไม่มีนัยสำาคัญทาง

สถิติ	 โดยการศึกษาวิจัยนี้ได้ใช้การวิเคราะห์แบบ	

mixed	model	for	network	meta-analysis	มี

การเปรยีบเทยีบทัง้ทางตรงและทางออ้ม	และมกีาร

ใชข้อ้มลูของการศกึษาอืน่มารว่มวเิคราะหด์ว้ยเพือ่

เพิ่มจำานวนประชากร

สรุปผลก�รศึกษ�
	 การรักษา	Bell’s	palsy	ด้วย	AVT	ร่วมกับ	

prednisolone	เพิ่มอัตราการฟื้นคืนสู่ปกติที่ระยะ

เวลา	3	และ	6	เดอืนเมือ่เปรยีบเทยีบกบั	predniso-

lone	อยา่งเดยีวถงึแมว้า่จะไมม่คีวามแตกตา่งทาง

นยัสำาคญัทางสถติกิต็าม	และ	prednisolone	ยงัคง

เป็นการรักษาหลัก	ส่วนการรักษาด้วย	AVT	อย่าง

เดียวประสิทธิภาพจะน้อยกว่า	 prednisolone	

อย่างเดียวและประสิทธิภาพไม่ได้เหนือกว่ายา

หลอกแต่อย่างใด

วิจารณ์	โดย	รศ.นพ.สมศักดิ์	เทียมเก่า

	 Bell’s	 palsy	 เป็นความผิดปกติทางระบบ

ประสาทที่พบบ่อยมาก	 และสร้างความตกใจให้

กับผู้ป่วยอย่างมาก	 จากประสบการณ์พบว่าผู้

ป่วย	Bell’s	palsyจะรีบมาพบแพทย์เร็วมาก	โดย

สว่นใหญจ่ะมอีาการทีเ่หน็ไดช้ดัหลงัจากทีต่ืน่นอน

ตอนเช้า	 และกำาลังจะล้างหน้า	 แปรงฟัน	ผู้ป่วยก็

จะมีปัญหาการอมนำ้าบ้วนปาก	แล้วอมนำ้าไว้ไม่ได้

ก็จะตกใจรีบมาพบแพทย์ทันที	 เมื่อมาพบแพทย์

ส่วนใหญ่ก็จะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง	 มีเพียง

ส่วนน้อยที่ไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้	 และถูก

ส่งตรวจ	CT	 scan	 brain	 เพราะกลัวว่าจะเป็น	

stroke	 ประเด็นที่เป็นปัญหาคือการรักษา	 โดย

แพทย์ส่วนหนึ่งให้การรักษาที่ไม่เหมาะสม	เช่น	ไม่

ไดใ้ห	้prednisolone	หรอืใหก้ข็นาดตำา่ไมเ่พยีงพอ

ต่อการรักษา	 จากการศึกษาที่ผ่านมารวมทั้งการ

ศึกษานี้ก็ยืนยันว่าการรักษา	 Bell’s	 palsy	 ด้วย	

prednisolone	 ขนาด	 60	 มก.	 ต่อวันเป็นระยะ

เวลา	 10-14	 วัน	มีประโยชน์ชัดเจน	แต่ยังมีข้อที่

เป็นปัญหาคือ	การให้ยา	 acyclovir	หรือไม่	 จาก

การศึกษาหลายๆการศึกษาที่ผ่านมาผลการศึกษา

มีความแตกต่างกัน	 โดยส่วนตัวมีความคิดเห็นว่า	

ผลการศึกษาที่แตกต่างกันนั้น	 อาจมีสาเหตุจาก

กลุม่ประชากรทีท่ำาการศกึษานัน้แตกตา่งกนั	กลา่ว

คือผู้ป่วย	 Bell’s	 palsy	 ที่นำามาศึกษานั้นอาจมี

สาเหตุการเกิดโรคที่ต่างกัน	คืออาจมีผู้ป่วยที่เกิด

จากการติดเชื้อ	HSV	ในจำานวนที่แตกต่างกัน	การ

ตอบสนองต่อการรักษาจึงมีผลแตกต่างกัน

	 จากการศึกษานี้มีข้อสรุปที่ค่อนข้างชัดเจน
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ว่าการให้	prednisolone	ร่วมกับ	acyclovir	หรือ	

valacyclovir	นัน้มปีระโยชนไ์มแ่ตกตา่งกบัการให	้

prednisolone	เพยีงอยา่งเดยีว	อยา่งไรกต็าม	ผม

มีความเห็นว่า	ในกรณีที่ผู้ป่วย	Bell’s	palsy	ที่พบ

ร่วมกับการติดเชื้อ	HSV	ก็ควรที่จะให้	predniso-

lone	ร่วมกับ	acyclovir	หรือ	valacyclovir	เช่น	

กรณีมี	skin	lesion	ที่ชัดเจนเป็นต้น
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	 โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำาคัญ

ทางการสาธารณสุขระดับโลกที่พบว่ามีจำานวน

ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วง

ทศวรรษที่ผ่านมา	 และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในอนาคตอันใกล้หาก

ไม่มีระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพกับ

ปัญหาดังกล่าว	 ก็อาจจะทำาให้เกิดผลกระทบต่อ

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมโลกในวงกว้างได้	 โดย

เฉพาะในประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยของประชากรตำ่า

หรือปานกลาง1,2		นอกจากนี้โรคหลอดเลือดสมอง

ยังเป็นสาเหตุของการเสียงชีวิตเป็นอันดับ	 2	 ของ

โลก	ในปี	ค.ศ.	2005	มีประชากรทั่วโลก	5.7	ล้าน

คนทีต่อ้งเสยีชวีติดว้ยโรคหลอดเลอืดสมอง1,2	และ

ประมาณการว่าในปี	 ค.ศ.	 2030	 จะมีผู้เสียชีวิต

เพิ่มขึ้นเป็น	7.8	ล้านคน1		นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุ

หลกัของการเกดิความพกิารในหลายประเทศ	ดว้ย

ลักษณะเฉพาะของโรคหลอดเลือดสมองดังกล่าว

ทำาให้แต่ละปีประชากรทั่วโลกต้องสูญเสียปีแห่ง

สุขภาวะไปถึง	44	ล้านปี	DALYs	(Disability	Ad-

justed	Life	Year)	2	โดยในประเทศทีม่รีายไดเ้ฉลีย่

ของประชากรตำ่าหรือปานกลางจะมีภาวะการสูญ

เสยีปแีหง่สขุภาวะของโรคหลอดเลอืดสมองสงูกวา่

ประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยของประชากรสูงถึง	7	เท่า	

ความชุกของโรคหลอดเลือดสมองที่เพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องเป็นผลมาจากการเพิ่มของกลุ่มประชากร

วัยสูงอายุ2	 ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ	

และการความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย	ีสง่ผลกระทบ

ต่อสังคม	ความเป็นอยู่และพฤติกรรมการดำาเนิน

ชีวิตของประชากรที่เป็นไปในทางเสี่ยงต่อการเกิด

โรคมากขึ้น	 โดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้เฉลี่ย

ของประชากรตำ่าหรือปานกลาง1,2	แม้ว่าจะมีอุบัติ

การณ์เกิดของโรคหลอดเลือดสมองจะลดลงค่อน

ข้างมากในประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยของประชากร

สูง	 แต่เนื่องจากมากว่าร้อยละ	 85	 ของประชากร

โลกอยูใ่นประเทศทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ของประชากรตำา่

หรือปานกลางที่มีแนวโน้มทั้งอัตราการเกิด	 และ

การเสียชีวิตของโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็ว	นอกจากนี้โรคหลอดเลือดสมองยัง

เป็นโรคที่มีภาระโรค	(burden	of	disease)	ค่อน

ข้างสูง	 จึงทำาให้โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหา

สำาคัญของโลก	ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่

มีรายได้เฉลี่ยของประชากรตำ่าหรือปานกลางที่มี

โรคหลอดเลือดสมองและผลกระทบ

รศ.ดร. เจียมจิต แสงสุวรรณ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นานาสาระ



40

Vol.7 No.3

จำานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นกว่า	 3	

เท่าตัวในช่วงระยะเวลา	 10	ปีที่ผ่านมา3	 และเป็น

โรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด	รวมทั้งมีภาระโรค	

(burden	of	disease)	 เป็นอันดับ	2	ในเพศหญิง

และอันดับ	3	ในเพศชาย3	

อบุตักิ�รณเ์กดิโรคหลอดเลอืดสมอง
และก�รเสียชีวิต
	 ความชกุของโรคหลอดเลอืดสมองประมาณ

การว่าเมื่อปี	ค.ศ.	2005	ทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองที่มีชีวิตอยู่ประมาณ	62	ล้านคน	และ

เป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่

ประมาณ	16	ลา้นคนตอ่ป	ีขณะเดยีวกนัจะมผีูป้ว่ย

ที่เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ	5.7		

ล้านคนหรือมีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอด

เลือดสมองร้อยละ	 9.7	 ของอัตราการเสียชีวิต

ทัง้หมด	ซึง่เปน็สาเหตขุองการเสยีชวีติเปน็อนัดบั	2	

ของการเสยีชวีติทัว่โลก	มกีารประมาณการการเสยี

ชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ	87	ของการ

เสยีชวีติทัง้หมดของทกุกลุม่อายเุกดิขึน้ในประเทศ

ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ของประชากรตำา่หรอืปานกลาง	แต่

ก็ประมาณว่าร้อยละ	 85	 ของประชากรโลกอาศัย

อยู่ในกลุ่มประเทศดังกล่าวเช่นกันความสัมพันธ์

ของรายไดเ้ฉลีย่ของประชากรกบัการเสยีชวีติดว้ย

โรคหลอดเลือดสมองจะเห็นได้ชัดเจนในกลุ่มผู้

ป่วยที่อายุ	 70	ปีลงมาซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตด้วย

โรคหลอดเลือดสมองเกิดในกลุ่มประเทศที่มีราย

ได้เฉลี่ยของประชากรตำ่าและปานกลางร้อยละ	

94	ของการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองทั่ว

โลก	ขณะที่กลุ่มประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยประชากร

สูงจะมีอัตราการเสียชีวิตเพียงร้อยละ	13	ของการ

เสยีชวีติจากโรคหลอดเลอืดสมองของทกุกลุม่อายุ

ทั้งหมด	และร้อยละ	 6	 ของการเสียชีวิตด้วยโรค

หลอดเลือดสมองในกลุ่มอายุตำ่ากว่า	 70	ปี1,2	และ

หากไมม่กีารปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาดงักลา่วทีด่ี	ก็

คาดการณว์า่ในป	ีค.ศ.	2015	จะมผีูป้ว่ยโรคหลอด

เลือดสมองทั้งหมด	67	ล้านคนและเป็นผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองรายใหม่	 	18	ล้านคนต่อปี	และ

จะมผีูป้ว่ยทีเ่สยีชวีติดว้ยโรคหลอดเลอืดสมอง	6.5	

ล้านคน	และในปี	ค.ศ.	2030	จะมีผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองเพิ่มขึ้นทั้งหมด	77	ล้านคนและเป็นผู้

ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่		23	ล้านคนต่อ

ปี	 และจะมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือด

สมองเพิ่มขึ้นเป็น	 7.8	ล้านคน1,2	ซึ่งก็จะเป็นภาระ

หนักของสังคมโลก	 โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่

มีรายได้ตำ่าหรือรายได้ปานกลาง	 ซึ่งพบว่ามีอัตรา

การเสยีชวีติของผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองสงูกวา่

ประเทศที่มีรายได้สูง1	

	 ชนิดของโรคหลอดเลือดสมองมีลักษณะ

เฉพาะของพยาธิสรีรภาพและมีปัจจัยเสี่ยงที่แตก

ตา่งกนั	ทำาใหช้นดิของโรคหลอดเลอืดสมองมคีวาม

สัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศ	โดยพบว่าประเทศ

ที่พัฒนาส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้วยโรคหลอดเลือด

สมองชนดิหลอดเลอืดสมองขาดเลอืด	(ischemic	

stroke)	 เพราะมีบริบทที่ก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยง

หลายปจัจยัทีเ่ปน็ปจัจยัเสีย่งตอ่การเกดิโรคหลอด

เลือดสมองชนิดหลอดเลือดสมองขาดเลือด	และ

โรคหลอดเลือดสมองชนิดหลอดเลือดสมองแตก	
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(hemorrhagic	 stroke)	 ส่วนใหญ่ก็จะเกิดใน

ประเทศที่กำาลังพัฒนา	 เพราะเกิดจากปัญหาการ

ควบคมุโรคความดนัโลหติสงู		และการรบัประทาน

อาหารที่มีโซเดียมสูง	 การเปลี่ยนแปลงของโรค

หลอดเลือดสมองในปี	ค.ศ.1998	ถึง	2004	ซึ่งเป็น

ช่วงที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่าง

รวดเรว็ทำาใหอ้ตัราการเสยีชวีติจากโรคหลอดเลอืด

สมองลดลง	แต่มีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ

ขาดเลือดเพิ่มขึ้น	 ทำาให้ในแต่ละปีมีอุบัติการณ์	

เกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดหลอดเลือดสมอง

แตกลดลงร้อยละ	 1.7	 และมีอุบัติการเกิดโรค

หลอดเลือดสมองชนิดชนิดหลอดเลือดสมองขาด

เลือดเพิ่มขึ้นร้อยละ	 8.74	 สิ่งที่ต้องตระหนักอีก

ประการคือแม้ว่าในอนาคตอายุเฉลี่ยของการเกิด

โรคหลอดเลอืดสมองจะเพิม่ขึน้เนือ่งจากประชากร

มีอายุที่ยืนยาวขึ้น	 แต่ขณะเดียวกันโรคหลอด

เลือดสมองมีแนวโน้มในการเกิดในประชากรอายุ

น้อยมากขึ้น	 ในขณะที่โครงสร้างประชากรมีอัตรา

วัยแรงงานลดลงและมีอัตราวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นก็

จะทำาให้ประเทศต่างๆมีอัตราการแบกภาระสูงขึ้น	

	 ในประเทศไทยมกีารสำารวจในป	ีค.ศ.	2004-

2006	พบความชกุของโรคหลอดเลอืดสมองรอ้ยละ	

1.88	ในประชากรอายุ	45-80	ปี	 เมื่อพิจารณาเป็น	

กลุ่มอายุพบว่าอัตราความชุกของการเกิดโรค

หลอดเลอืดสมองจะเพิม่ขึน้ตามอายทุีเ่พิม่	สำาหรบั

กลุ่มที่มีอายุตั้งแต่	 60	 ปีขึ้นไปมีความชุกร้อยละ	

2.565	ซึง่เมือ่เทยีบกบัการศกึษาในป	ีค.ศ.	1998	ซึง่

พบความชกุของโรคหลอดเลอืดสมองในประชากร

อายุ	 60	 ปีขึ้นไปเพียงร้อยละ	 1.126	 ซึ่งหมายถึง

ความชุกของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองใน

ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นกว่า	 2	 เท่าตัวในช่วงเวลา	

8	ปี	 แต่อย่างไรก็ตามความชุกที่ได้จากการศึกษา

ดังกล่าวอาจจะตำ่ากว่าความเป็นจริงเนื่องจากอาจ

มีอัตราการเสียชีวิตสูง5	 นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ชาย

มีจำานวนของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่า

ผู้หญิง5	 แต่ผู้หญิงจะมีอัตราการเสียชีวิตจากโรค

หลอดเลอืดสมองมากกวา่ผูช้าย	(รอ้ยละ	14.8	และ	

10.1	ของการเสียชีวิตด้วยโรคต่างๆทั้งหมด)	และ

มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดเป็นอันดับแรกของการ

เสียชีวิตทั้งหมดทั้งในเพศหญิงและเพศชาย(พ.ศ.

2552)3	 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองในประเทศไทยพบว่า	มีแนวโน้มสูงขึ้น

เรื่อยๆดังจะเห็นได้จากสถิติผู้เสียชีวิตของผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองในช่วงระยะเวลา	5	ปี	จากปี	

พ.ศ.2549	 ซึ่งมีการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือด

สมองจำานวน	12,921	คน	และมีการเสียชีวิตในปี	

พ.ศ.	2553	เพิ่มขึ้นเป็นจำานวน	17,540	คน7	

ภ�ระของโรคหลอดเลือดสมอง
	 โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสีย

ชีวิตในอันดับ	 2	 ของโลก	อันดับ	 3	 ของประเทศ

ที่พัฒนาหรือมีรายได้เฉลี่ยของประชากรสูง	 และ

อนัดบัแรกๆของประเทศกำาลงัพฒันาหรอืมรีายได้

เฉลี่ยของประชากรตำ่าหรือปานกลาง1,2	และยังเป็น

สาเหตุหลักของการเกิดความพิการในระยะยาว4	

ในปี	 ค.ศ.2005	 มีจำานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองทั่วโลก	 62	ล้านคน	และมีผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองเสียชีวิต	 5.5	 ล้านคน	ทำาให้ประชากร
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โลกต้องสูญเสียปีแห่งสุขภาวะไปถึง	 43.7	 ล้าน

ปี	DALYs	หรือประมาณร้อยละ	3.2	ของการสูญ

เสยีปแีหง่สขุภาวะทัง้หมด	และเปน็อนัดบัที่	7	ของ

การสูญเสียปีแห่งสุขภาวะทั้งหมดทุกกลุ่มอายุ1,2	

สำาหรับกลุ่มอายุ	 45-65	ปีแล้วจะพบว่าโรคหลอด

เลือด	 เช่นโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือด

สมองเป็นสาเหตุของการสูญเสียปีแห่งสุขภาวะ	

และมีอัตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับแรก1,2	 ใน

ประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยของประชากรสูงพบว่า

โรคเรื้อรังรวมถึงโรคหลอดเลือดสมองจะมีภาระ

โรคร้อยละ	 85	ของภาระโรคทั้งหมดของประเทศ	

และโรคหลอดเลอืดสมองเปน็โรคทีม่ภีาระโรคเปน็

อันดับ	3	หรือมีภาระโรคร้อยละ	4.8	ของภาระโรค

ทัง้หมดของประเทศ11,12	การสญูเสยีปแีหง่สขุภาวะ

จากโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มอาย	ุ 60	ปีลงมา

ประมาณรอ้ยละ	13	ของการสญูเสยีปแีหง่สขุภาวะ

ทั้งหมด	และเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ	66	ในกลุ่มอายุ	

70	ปีลงมา1	

	 ประเทศไทยในปี	 พ.ศ.2547	 	 พบว่าโรค

หลอดเลือดสมองก่อให้เกิดการสูญเสียปีแห่งสุข

ภาวะสงูสดุ	(316,000	ป	ีDALYs)	หรอืคดิเปน็รอ้ย

ละ	 7.7	 ของการสูญเสียปีแห่งสุขภาวะทั้งหมดใน

เพศหญิง	และเป็นอันดับ	3	ในเพศชาย	(336,000	

ป	ีDALYs)	หรอืคดิเปน็รอ้ยละ	6.0	ของการสญูเสยี

ปีแห่งสุขภาวะทั้งหมด	 เมื่อเปรียบเทียบกับปีพ.ศ.

2552	 โรคหลอดเลือดสมองก่อให้เกิดการสูญเสีย

ปีแห่งสุขภาวะในเพศหญิงลดลงมาเป็นอันดับ	 2	

(341,000	ปี	DALYs)	หรือคิดเป็นร้อยละ	8.1	ของ

การสูญเสียปีแห่งสุขภาวะทั้งหมดแต่ยังคงเป็น

อันดับ	3	 ในเพศชาย	 (359,000	ปี	DALYs)	หรือ

คิดเป็นร้อยละ	6.6	ของการสูญเสียปีแห่งสุขภาวะ

ทั้งหมด3	 	

ปัจจัยเสี่ยงของก�รเกิดโรคหลอด
เลือดสมอง
	 แม้ว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอด

เลือดสมองส่วนหนึ่งจะเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถ

แกไ้ขได	้เชน่	ความสงูอายทุีเ่พิม่ขึน้	พนัธกุรรม	เชือ้

ชาติเผ่าพันธ์ุ	 แต่ปัจจัยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นปัจจัยที่

สามารถควบคุมและป้องกันได้	 เช่นปัจจัยที่เกิด

จากพฤติกรรมที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรม

การรับประทานอาหาร	 การสูบบุหรี่	 การขาดการ

ออกกำาลงักาย	การดืม่แอลกอฮอลล	์การอว้นลงพงุ	

และการจัดการกับภาวะเครียด	 รวมถึงปัจจัยทาง

สิ่งแวดล้อมบางประการ	 การมีพฤติกรรมที่ดีต่อ

สุขภาพจะทำาให้ประชาชนมีปัจจัยเสี่ยงต่อการ

เกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลง	 นอกจากนี้ยัง

สามารถป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยง

ต่างๆได้	เช่น	ความดันโลหิตสูง	เบาหวาน	ภาวะไข

มันในเลือดสูง	 โรคหัวใจ	 โรคไต	และการติดเชื้อ	

เช่น	การติดเชื้อทางเดินหายใจ	การติดเชื้อทางเดิน

ปัสสาวะและการติดเชื้อในโรงพยาบาลเฉียบพลัน

เป็นต้น4,7,8	 ประมาณการณ์ว่าร้อยละ	 90	 ของ

ประชากรทั่วโลกจะมีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค

หลอดเลือดสมองดังกล่าว2,4	 นอกจากนี้ประเทศ

ตา่งๆทัว่โลกยงัมแีนวโนม้ของความชกุของการเกดิ

โรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือด

สมองมากขึน้	รวมทัง้มปีจัจยัเสีย่งอืน่ๆ	ซึง่เกดิจาก
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พฤติกรรมเพิ่มมากขึ้นด้วย7,8		

	 ความสูงอายุเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญปัจจัย

หนึ่งที่ส่งผลให้ทั่วโลกมีความชุกของการเกิดโรค

หลอดเลือดสมองมากขึ้น	หรือเรียกได้ว่าเป็นโรค

ของความสูงอายุ	 ทำาให้โรคหลอดเลือดสมองมี

ความสมัพนัธก์บัจำานวนประชากรสงูอาย	ุประมาณ

การว่าจะมีจำานวนผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า	65	ปีทั่ว

โลกเพิม่ขึน้	9	ลา้นคนตอ่ป	ีและในปคีศ.	2025	คาด

การณ์ว่าจะมีผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า	 65	ปีทั่วโลก

จำานวน	800	ล้านคน	และ	2	ใน	3	ของผู้สูงอายุดัง

กล่าวจะอาศัยอยู่ในประเทศต่างๆในเอเซียและลา

ตินอเมริกา11	 	 	 สำาหรับประเทศไทยพบว่าในช่วง

ทศวรรษที่ผ่านมามีการเพิ่มของขึ้นสัดส่วนของ

ประชากรทีม่อีายตุัง้แต	่60	ปขีึน้ไปอยา่งรวดเรว็	ใน

ปี	พ.ศ.2553	ประเทศไทยมีสัดส่วนของประชากร

ที่มีอายุตั้งแต่	 60	ปีขึ้นไปร้อยละ	 11.9	 และคาด

การณว์า่ในป	ีพ.ศ.2573	จะมสีดัสว่นของประชากร

ดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ	 25	 ของประชากร

ทั้งหมด	หรือเพิ่มขึ้นกว่า	2	เท่าตัว9	ซึ่งหมายถึงจะ

มีจำานวนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น

ตามไปด้วย	 นอกจากนี้ยังพบว่าเพศชายมีความ

เสีย่งตอ่การเกดิโรคหลอดเลอืดสมองมากกวา่เพศ

หญงิ	2	เทา่5	ความแตกตา่งของความเสีย่งดา้นเพศ

ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมีความแตกต่าง

กันในแต่ละประเทศหรือพื้นที่	 และโดยทั่วไปจะ

มีอุบัติการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในเพศชาย

มากกว่าเพศหญิง	 แต่จะพบจำานวนของผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองที่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

เนือ่งจากเพศหญงิมอีายทุีย่นืยาวมากกวา่เพศชาย4	

เชน่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาพบจำานวนการเกดิโรค

หลอดเลือดสมองในเพศหญิงมากกว่าเพศชายถึง	

55,000	คน	และประมาณการวา่	1	ใน	5	ของผูห้ญงิ	

และ	 1	 ใน	 6	 ของผู้ชายจะมีโอกาสเกิดโรคหลอด

เลือดสมอง8

	 ปัจจัยเสี่ยงที่นับว่าเป็นปัจจัยสำาคัญที่สุด

ของโรคหลอดเลือดสมองคือ	 โรคความดันโลหิต

สูง	และการสูบบุหรี่2	ซึ่งประมาณการว่าร้อยละ	54	

ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะมีปัจจัยของ

โรคความดนัโลหติสงูรว่มดว้ย	และอตัราสว่นนีจ้ะ

เพิม่สงูขึน้ในบางประเทศ2	สำาหรบัการสบูบหุรี่	หรอื

ปรมิาณการสบูบหุรีต่อ่วนั	เปน็ปจัจยัเสีย่งทีส่ำาคญั

ที่พบได้เกือบทุกประเทศทั่วโลก2	 ในประเทศไทย

พบว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยสำาคัญของ

การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง5,6		และพบความชุก

ของโรคความดนัโลหติสงูในผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืด

สมองสูงถึงร้อยละ	 62-735,10	และการลดลงของ

ความดันเลือดซีสโตลิคทุก	10	มม.ปรอท	จะทำาให้

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะลด

ลง	1ใน	3	ในกลุ่มประชากรอายุ	60-79ปี4	สำาหรับ

ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่มีความสำาคัญของการเกิดโรค

หลอดเลือดสมองในประเทศไทยเช่น	ภาวะไขมัน

ในเลือดสูง	และโรคเบาหวาน5	

	 อย่างไรก็ตามโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญ

ของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองล้วนมีแนวโน้ม

เพิ่มสูงขึ้นในเกือบทุกประเทศ	 ในประเทศไทยมี

ความชุกของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง	 เบา

หวาน	 ไขมันในเลือดสูง	 และโรคหัวใจเพิ่มสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่องทุกปี	 และที่สำาคัญคือโรคความดัน
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โลหิตสูงที่มีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดของผู้

ป่วยในจากปี	พ.ศ.2551	มีจำานวนผู้ป่วย	494,809	

คน	เปน็	780,629	คน	ในปี	พ.ศ.25527	การสบูบหุรี่

เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญและเป็นปัญหาในหลายๆ

ประเทศ	แต่มีแนวโน้มที่จะลดลงในประเทศไทย	

ทำาใหป้ระเทศไทยมปีจัจยัเสีย่งดา้นการสบูบหุรีล่ด

ลง	ทำาให้พบการสูบบุหรี่ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองในการศึกษาร้อยละ	14-215,6,7,10

	 โรคหัวใจที่เป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิดโรคหลอด

เลอืดสมองทีส่ำาคญัคอื	atrial	fibrillation	(AF)	ซึง่

ผู้ป่วยมักจะไม่ได้ประเมิน	 จากรายงานผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองที่ไม่ทราบสาเหตุสามารถตรวจ

พบภาวะ	AF	ได้ถึงร้อยละ	28			ด้วยเหตุดังกล่าว

จงึอาจทำาใหร้ายงานปจัจยัเสีย่งเกีย่วกบั	AF	ตำา่กวา่

ความเป็นจริงเนื่องจากไม่ได้มีการตรวจประเมิน	

นอกจากนี้	AF	ยังพบได้บ่อยในกลุ่มสูงอายุโดยมี

รายงานการพบรอ้ยละ	25	ในผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืด

สมองในกลุ่มอายุ	80-89	ปี4	

	 ภาวะเสี่ยงอื่นๆ	เช่น	transient	ischemic	

attack	 (TIA)	 ซึ่งเป็นความผิดปกติทางระบบ

ประสาททีเ่กดิจากภาวะขาดเลอืดของสมองเฉพาะ

ที	่ไขสนัหลงั	และ	เรตนิา	โดยปราศจากการตายของ

เนื้อเยื่อดังกล่าว19	 จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

หลอดเลือดสมองร้อยละ	 3-10	 ในช่วง	 2	 วันแรก	

และร้อยละ	 9-17	 ในช่วงเวลา	 90	 วัน	นอกจากนี้

ภัยเงียบจากการมี	 cerebral	 infract	หรือที่เรียก

ว่า	 silent	 stroke	หรือ	 silent	 infract	 โดยอาจ

ไม่มีอาการหรืออาการแสดง	หรืออาจมีอาการเช่น

สติปัญญารับรู้	 (cognitive)	 ลดลง	 เดินลำาบาก	

หรอืสญูเสยีการทำาหนา้ทีอ่ืน่ๆและไมจ่ดัวา่เปน็โรค

หลอดเลอืดสมอง	ซึง่สามารถพบไดใ้นวยัผูใ้หญถ่งึ

ร้อยละ	8-28	ซึ่งภาวะดังกล่าวจะทำาให้ผู้ป่วยเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง	3	ถึง	5เท่า4	

	 แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีอัตรา

การเพิ่มของปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง	 ไม่

ว่าจะเป็น	 โรคความดันโลหิตสูง	 เบาหวาน	 ไขมัน

ในเลือดสูง	 โรคหัวใจ	 อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะ

ที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต	รวมถึง

การมีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ	 เช่น	การไม่ออกกำาลัง

กายซึง่พบมากกวา่รอ้ยละ	507	ปจัจยัเสีย่งตา่งๆดงั

กล่าวจึงเป็นตัวแปรที่สำาคัญที่สะท้อนการมีอัตรา

การเกิดโรคหรือจำานวนผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

ในอนาคต	ซึง่หากไมม่กีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

ที่เป็นปัจจัยเสี่ยง	 หรือไม่สามารถลดจำานวนหรือ

อัตราการเกิดโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงได้ก็จะทำาให้

ประเทศไทยมีจำานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

สะสมเพิม่ขึน้ในแตล่ะปอีนัจะนำาไปสูป่ญัหาทีอ่ยาก

จะแก้ไข	และส่งผลกระทบถึงภาวะเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศได้	

ก�รตระหนักถึงอ�ก�รเตือนและ
ปัจจัยเสี่ยงของก�รเกิดโรคหลอด
เลือดสมอง 
	 ในขณะที่ทั่วโลกมีจำานวนผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองหรือมีจำานวนประชากรที่มีปัจจัยเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้น	 แต่การ

ตระหนักถึงอาการเตือนและปัจจัยเสี่ยงของการ

เกิดโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มประชากรที่เป็น	
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กลุ่มเสี่ยงต่างๆ	 เช่น	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง	

เบาหวาน	ไขมันในเลือดสูง	และโรคหัวใจ	เป็นต้น	

ยังอยู่ในระดับตำ่า	 จากการศึกษาที่ผ่านมาแม้จะ

พบว่าประชาชนในหลายประเทศมีความรู้เพิ่มขึ้น

จากในอดีตอันเป็นผลจากการรณรงค์ให้ความ

รู้ในเรื่องโรคหลอดเลือดสมองในรูปแบบต่างๆ

อยา่งตอ่เนือ่งแตผ่ลทีไ่ดก้ย็งัไมส่ง่ผลใหป้ระชาชน

มีความรู้เพิ่มขึ้นมากนัก4,7,11		รายงานการศึกษาใน

ประเทศต่างๆพบว่าร้อยละ	3-71	ของผู้ป่วยที่เป็น	

กลุม่เสีย่งเทา่นัน้ทีบ่อกวา่ปจัจยัเสีย่งทีต่นเองมอียู่

มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง12,13	

และ	 สามารถบอกอาการหรืออาการแสดงของ

โรคหลอดเลือดสมองได้ถูกอย่างน้อย	 1	 อาการ		

ร้อยละ	 68	และ	สามารถบอกปัจจัยเสี่ยงของการ

เกดิโรคหลอดเลอืดสมองไดถ้กูอยา่งนอ้ย	1	ปจัจยั

ร้อยละ	43

	 การประเมินการตระหนักถึงอาการเตือน

และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอด

เลือดสมองในต่างประเทศพบว่าร้อยละ	 42	 ของ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่หลังจากการเกิด

อาการหรืออาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมอง

ครั้งแรกคิดว่าตนเองเป็นโรคหลอดเลือดสมอง3	

และใช้ระยะเวลาตั้งแต่การเกิดอาการถึงมาโรง

พยาบาลโดยเฉลี่ย	3.4	–	16	ชั่วโมง8,14,15	ส่วนที่มา

ถึงโรงพยาบาลในช่วง	 3	 ชั่วโมงแรกเพียงร้อยละ	

31-418,15	 เท่านั้น	 และมีผู้ป่วยน้อยมาก	 (ร้อยละ	

20)	ทีบ่อกวา่เคยไดย้นิเกีย่วกบัการรกัษาโรคหลอด

เลอืดสมองดว้ยยาละลายลิม่เลอืด	(thrombolytic	

therapy)14	ในประเทศไทยพบวา่รอ้ยละ	54.3		ของ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเท่านั้นที่สามารถตอบ

อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองได้ถูกอย่าง

น้อย	1	อาการ	และร้อยละ	62.2			ที่สามารถตอบ

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองได้ถูกต้อง

อยา่งนอ้ย	1	ปจัจยั	นอกจากนีย้งัพบวา่มผีูป้ว่ยโรค

หลอดเลอืดสมองเพยีงรอ้ยละ	19.7	เทา่นัน้ทีรู่ก้าร

รกัษาโรคหลอดเลอืดสมองดว้ยยาละลายลิม่เลอืด	

และความสำาคัญของชั่วโมงการมาถึงโรงพยาบาล

หลังจากมีอาการ16						

	 การตระหนกัถงึอาการเตอืนและปจัจยัเสีย่ง

ของการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองในกลุม่ประชากร

ทัว่ไปพบวา่คอ่นขา้งตำา่	มปีระชาชนทัว่ไปทีส่ามารถ

บอกอาการหรืออาการเตือนของโรคหลอดเลือด

สมองได้อย่างถูกอย่างน้อย	 1	 อาการเพียงร้อย

ละ	25-728,19	และสามารถบอกปัจจัยเสี่ยงของการ

เกดิโรคหลอดเลอืดสมองไดถ้กูอยา่งนอ้ย	1	ปจัจยั

รอ้ยละ	18-948,19	และเรยีกใชบ้รกิาร	EMS	เมือ่เกดิ

อาการดงักลา่วรอ้ยละ	53-988,19	ทัง้นีค้วามสามารถ

ในการบอก	 อาการ/อาการแสดงหรือปัจจัยเสี่ยง	

และอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองได้มี

ความแตกต่างของกันไปในแต่ละประเทศหรือ

แตล่ะพืน้ทีแ่ละรปูแบบของคำาถามวา่จะเปน็คำาถาม

ปลายเปิดหรือปลายปิด8,19

	 ปัญหาของการตระหนักในเรื่องอาการหรือ

อาการเตือนและปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือด

สมองรวมทั้งช่วงเวลาของการรักษาและการรักษา

ด้วยยาละลายลิ่มเลือด	 ยังเป็นประเด็นสำาคัญที่

หลายๆประทศรวมทั้งประเทศไทยที่จะต้องมีการ
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พัฒนารูปแบบการให้ความรู้อย่างเป็นระบบและ

สอดคล้องกับวิถีของแต่ละกลุ่มประชากรและยัง

เป็นประเด็นสำาคัญที่จะช่วยลดอัตราการเกิดโรค

หลอดเลอืดสมอง	อตัราการเสยีชวีติ	และอตัราการ

เกดิความพกิารหรอืภาวะทพุพลภาพของผูป้ว่ยอนั

เนื่องมาจากโรคหลอดเลือดสมองได้

ผลกระทบด้�นอื่นๆ
	 การเข้าถึงระบบบริการการรักษาโรคหลอด

เลอืดสมอง	โดยเฉพาะการรกัษาดว้ยยาละลายลิม่

เลือด	 ยังเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาโดยเฉพาะที่ผ่านมา

พบว่าประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือด

สมองค่อนข้างน้อย	 และประเมินอาการเริ่มแรก

ของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองผิด	 ทำาให้เกิด

ความล่าช้าของการมารับบริการ	 รวมทั้งการเลือก

ใช้สถานบริการไม่ถูกต้องทำาให้เสียช่วงเวลาที่เป็น

ประโยชน์ต่อสุขภาพ	นอกจากนี้การมีหอผู้ป่วยใน

การใหก้ารดแูลรกัษาโรคหลอดเลอืดสมองในระยะ

เฉียบพลันหรือ	stroke	unit	ยังช่วยลดอัตราการ

อยู่รับการรักษาในโรงพยาบาล	อัตราการรอดชีวิต

สงู	และมคีณุภาพชวีติทีด่กีวา่10	แมว้า่การเขา้มารบั

การรักษาใน	 stroke	unit	 ทำาให้เกิดค่าใช้จ่ายใน

การรักษาพยาบาลค่อนข้างสูงกว่าหอผู้ป่วยทั่วไป

ประมาณรอ้ยละ	16	แตก่ท็ำาใหเ้สยีคา่ใชจ้า่ยในการ

รักษาพยาบาลในระยะยาวลดลง21

	 ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองโดย

เฉพาะผู้ป่วย	 ischemic	 stroke	 จะเกิดปัญหาที่

ตามมาคือการเกิดโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็น

ซำ้า	การเกิดโรค	MI	และการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ

เป็นส่วนใหญ่	 แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยจะมีโอกาส

เกิดโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซำ้า	 (recurrent	

stroke)	 ค่อนข้างสูง	 หรือสูงกว่าการเกิดโรค	MI	

โดยรวม	โดยมอีตัราการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง

กลับเป็นซำ้าในช่วง	30	วันแรกสูงกว่า	MI	หรือการ

เสียชีวิตจากโรคหัวใจ	2.5	เท่า	และใน	5	ปีจะการ

เกิดโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซำ้าร้อยละ	 204	

แม้การกลับเป็นซำ้าของโรคหลอดเลือดสมองจะ

ไม่ได้เป็นปัญหาหลักที่ทำาให้เสียชีวิตหลังเกิดโรค

หลอดเลือดสมอง	 แต่ก็ทำาให้ผู้ป่วยมีความพิการ

มากขึ้น	และคุณภาพชีวิตเลวลง

	 หากประเมินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการเกิด

โรคหลอดเลือดสมองจะพบว่าในแต่ละปีประเทศ

ต่างๆจะเสียค่าใช้จ่ายกับการเกิดโรคหลอดเลือด

สมองทั้งทางตรงและทางอ้อมค่อนข้างสูง	 เมื่อ

เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับโรคอื่นๆ	 ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ทั้งทางตรงและทางอ้อมประมาณ	 34.3	 พันล้าน

เหรียญสหรัฐ8	 และประมาณค่าใช้จ่ายทางตรง

ประมาณ	 18.8	พันล้านเหรียญสหรัฐ	 ซึ่งเป็นค่า

ดูแลรักษาผู้ป่วยนอก	ค่าอยู่นอนรับการรักษาใน

โรงพยาบาล	ค่ายา	 การเยี่ยมบ้าน	 และการมารับ

การรักษาที่แผนกฉุกเฉิน	 และประมาณการค่าใช้

จ่าย140,048	 เหรียญสหรัฐ	 ต่อผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง	 1	 ราย	ค่าใช้จ่ายดังกล่าวประมาณว่า	

ร้อยละ	 70	ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเป็นค่าใช้จ่าย

ที่เกิดขึ้นในช่วงปีแรกของการเกิดโรคหลอดเลือด

สมอง8
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	 นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่

เสียชีวิตจะมีโอกาสกลับเข้ามาอยู่รับการรักษาใน

โรงพยาบาลซำ้าในช่วง	 1	 ปีแรกประมาณร้อยละ	

49	 และร้อยละ	 83	 ในช่วงระยะเวลา	 5	ปี17	 โดย

มีสาเหตุของการกลับเข้ามาอยู่รับการรักษาในโรง

พยาบาล	 ได้แก่	 การเกิดการกลับเป็นซำ้าของโรค

หลอดเลอืดสมอง	โรคหวัใจตา่งๆ	ปอดอกัเสบและ

กระดูกสะโพกหัก17	 ซึ่งเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ว่าการเจ็บ

ปว่ยดว้ยโรคหลอดเลอืดสมองทำาใหผู้ป้ว่ยมโีอกาส

ทีจ่ะกลบัเขา้มาอยูร่บัการรกัษาในโรงพยาบาลคอ่น

ข้างสูง	 จึงจำาเป็นต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ในการ

ป้องกันภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวในผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองที่มีชีวิตอยู่รอด

	

สรุป
	 การตั้งเป้าหมายในการลดอัตราการเสีย

ชีวิตด้วยโรคเรื้อรังลงร้อยละ	 2	ทั่วโลกซึ่งคาดว่า

จะลดจำานวนการเสียชีวิตได้ถึง	 36	 ล้านคนในปี	

ค.ศ.2005-2015	 และจะช่วยให้มีปีแห่งสุขภาวะ	

500	 ล้านปี	 life	 years	 ซึ่งการตั้งเป้าดังกล่าวจะ

ช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยให้รอดจากการเสียชีวิต

ด้วยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มอีก	 6.4	ล้านคนใน

ช่วงเวลาดังกล่าว1	 โดยเฉพาะในประเทศที่มีราย

ได้เฉลี่ยของประชากรตำ่าหรือปานกลาง	 รวมถึง

ประเทศไทยซึ่งมีแนวโน้มของการมีอัตราการเกิด

โรคหลอดเลือดสมอง	 และการเสียชีวิตด้วยโรค

หลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น	 	ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่	ก่อ

ใหเ้กดิภาระโรคสงู	และสง่ผลกระทบถงึการพฒันา

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในวงกว้าง		

การลดอัตราการเสียชีวิตตามเป้าหมายจะบรรลุ

ผลต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวม

ทั้งประชาชน	และผู้นำาระดับประเทศต้องให้ความ

สำาคัญเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมโรค

ทีเ่ปน็ปจัจยัเสีย่งของการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง	

และมียุทธศาสตร์และกลไกขับเคลื่อนการดำาเนิน

งานป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าวอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งการพัฒนาระบบ

การบริการการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

อย่างครบวงจรได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ	

และซึ่งจะช่วยลดภาระโรค	และสร้างความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องโรคหลอดเลือดสมองและปรับ

ทัศนคติ	ค่านิยมของพฤติกรรมของประชาชน	ให้

สอดคล้องกับการมีสุขภาพดีซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญ

หลัก	 เพื่อนำาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 สู่

พฤตกิรรมสขุภาพซึง่จะชว่ยลดปจัจยัเสีย่งของโรค

หลอดเลอืดสมอง	ซึง่หมายถงึการลดอตัราการเกดิ

โรคหลอดเลือดสมอง	และอัตราการเสียชีวิต		และ

เพิ่มปีแห่งสุขภาวะของประชาชนไทย
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บทนำ�
	 โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาตเป็น

โรคทางระบบประสาททีพ่บบอ่ย	จากการศกึษาดา้น

ระบาดวทิยาของประเทศไทยเมือ่ป	ี2552	พบความ

ชุกในประชากรที่มีอายุมากกว่า	 60	ปี	 พบผู้ป่วย	

โรคหลอดเลือดสมอง	 2,460	 ต่อประชากร		

100,000	คน	สง่ผลใหผู้ป้ว่ยมคีวามพกิารไมส่ามารถ	

ช่วยเหลือตนเองได้	ต้องเป็นภาระของญาติ	ส่งผล	

กระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างมาก	 สูญเสียค่าใช้

จ่ายในการรักษาและการดูแลต่อเนื่องเป็นมูลค่า

มหาศาล	ดังนั้นการรักษาที่ดีที่สุดคือการป้องกัน

ไม่ให้เกิดโรคดังกล่าว	 แต่ถ้าเกิดโรคหลอดเลือด

สมองชนิดขาดเลือดมาเลี้ยง	การรักษาที่ดีที่สุดคือ	

การรกัษาดว้ยใหย้าละลายลิม่เลอืดทางหลอดเลอืด

ดำา	 เพราะผลการรักษาดีมาก	คือมีโอกาสหายเป็น

ปกติที่	3	เดือน	สูงถึงร้อยละ	50

	 กอ่นป	ีพ.ศ.	2550	การใหย้าละลายลิม่เลอืด

ทางหลอดเลือดดำา	 (intravenous	 rt-PA)	นั้น	มี

เฉพาะโรงพยาบาลมหาวทิยาลยักบัโรงพยาบาลใน

กรุงเทพมหานครและส่วนกลางเท่านั้น	จึงมีผู้ป่วย

ได้รับการักษาน้อยกว่าร้อยละ	 0.1	ทางสำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช)	 จึงร่วมมือ

กับสมาคมโรคหลอดเลือดสมองแห่งประเทศไทย	

ไดส้นบัสนนุใหโ้รงเรยีนแพทยส์ว่นภมูภิาคและโรง

พยาบาลศนูย	์สามารถใหย้าละลายลิม่เลอืดได	้โดย

การสนับสนุน	3	ด้านหลัก	ได้แก่

	 1.	 พัฒนาความสามารถของโรงพยาบาล

	 2.	 พัฒนาระบบการให้บริการของโรง

พยาบาลและเครือข่าย

	 3.	 พฒันาระบบการสง่เสรมิการเขา้ถงึระบบ

การบริการของผู้ป่วย	โดยมีเป้าหมายหลัก	คือ	ลด

อัตราการพิการ	การเสียชีวิตและการเป็นภาระของ

ผู้ป่วย

	 โรงพยาบาลศรนีครนิทร	์คณะแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้เริ่มโครงการ	 ”ทางด่วน

โรคหลอดเลอืดสมอง„	หรอื	”Stroke	Fast	Track„	

ในวนัที	่1	พฤษภาคม	พ.ศ.	2551	โดยทา่นผูอ้ำานวย

การโรงพยาบาล	ผศ.นพ.วินัย	 ตันติยาสวัสดิกุล	

Stroke Fast Track การบริการ

ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า 

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริการผู้ป่วยนอก คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นานาสาระ
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และ	ประธานคณะทำางานทางด่วนโรคหลอดเลือด

สมอง	ศ.นพ.วรีจติต	์โชตมิงคล	โดยใชพ้ืน้ทีก่ารให้

บริการที่หอผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	 3	 (AE3)	

จำานวน	 4	 เตียง	 จัดเป็น	 stroke	 corner	 เพื่อให้

บริการผู้ป่วย	acute	ischemic	stroke	

แนวท�งก�รพฒัน�ระบบก�รใหบ้รกิ�ร 
ปีพ.ศ. 2551
	 ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนา

ระบบการให้บริการทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง	

กับ	สปสช.	เขต	7	ขอนแก่น(ตามเอกสารที่	1	ลงวัน

ที่	13	มีนาคม	2551)	ผู้อำานวยการโรงพยาบาลได้

มอบหมายและมคีำาสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ	โดยม	ี	

ศ.นพ.	วีรจิตต์	โชติมงคล	เป็นประธาน		มีขั้นตอน

การพัฒนาระบบการให้บริการ	ดังนี้

	 1.	 จัดตั้งคณะกรรมการบริการโรคหลอด

เลือดสมอง

	 2.		จัดฝึกอบรมความรู้โรคหลอดเลือด

สมองต่อทีมสุขภาพ	ได้แก่

	 	 2.1	อายรุแพทย	์รงัสแีพทย	์ศลัยแพทย์

ระบบประสาทและสมอง	แพทยเ์วชศาสตรฉ์กุเฉนิ	

และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

	 	 2.2	พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลแผนก

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน	 ประกอบด้วยพยาบาลผู้ทำา

หน้าที่คัดกรองผู้ป่วย	พยาบาลประจำาห้อง	resus-

citation	พยาบาลประจำาหอผู้ป่วย	AE3

	 	 2.3	เจ้าหน้าที่แผนกรังสีวินิจฉัยแผนก

เวชศาสตร์และชันสูตรรวมทั้งพนักงานเปล

	 3.	 จัดทำาแผนผังการไหลของงานตั้งแต่ผู้

ป่วยมาถึงจุดคัดกรองแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน	 จน

กระทัง้ไดร้บัยาละลายลิม่เลอืดภายในเวลา	56	นาท	ี

ตามมาตรฐานสากล

	 4.	 ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการ	

“ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง”	 ภายในคณะ

แพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นและในเขต

อำาเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น

	 5.	 จัดหาอุปกรณ์ที่มีความจำาเป็นในการ

ให้การรักษา	

ผลก�รดำ�เนินง�นในปีพ.ศ. 2551
	 ระหว่างวันที่	 1	พฤษภาคม	–	30	กันยายน	

พ.ศ.	2551	มีผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดเพียง	

4	 ราย	 เท่านั้น	 คณะกรรมการฯ	 จึงได้ข้อสรุปว่า	

การทำางานต้องปรับกลยุทธ์ใหม่	คือ	การปรับคณะ

กรรมการจากการทำางานเฉพาะทางดว่นโรคหลอด

เลือดสมองเท่านั้น	 เป็นคณะกรรมการบริการโรค

หลอดเลือดสมองครบวงจร

แนวท�งก�รทำ�ง�นระหว่�งปี พ.ศ. 
2552-2553
	 1.		หลงัจากมกีารปรบัคณะกรรมการทำางาน

จากการทำางานในโรงพยาบาลศรนีครนิทรเ์ปน็การ

ทำางานแบบครบวงจรทั้งการรักษาพยาบาล	การส่ง

เสริม	ป้องกันเวชศาสตร์ฟื้นฟูและการเยี่ยมบ้าน

	 2.	 พรอ้มกบัการสรา้งเครอืขา่ยโดยการพดู

คยุกบัทมีแพทยแ์ละพยาบาล	ผูบ้รหิารโรงพยาบาล
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ขอนแก่น	มหาสารคาม	ร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์	 ให้

ทราบถึงความสำาคัญของการให้บริการรักษาผู้

ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยการให้ยาละลาย	

ลิ่มเลือด

	 3.	 เน้นการเข้ าถึ งกลุ่ม เป้ าหมาย	 คือ	

ประชาชนในชุมชนจึงจัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจำา

สถานีอนามัยในจังหวัดขอนแก่น	 (โรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพตำาบลในปัจจุบัน)	เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำา

ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองไป

เผยแพร่สู่ประชาชนในชุมชนทั่วทั้งจังหวัด

	 4.	 ประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์ท้อง

ถิ่น	และระดับประเทศ	วิทยุ	โทรทัศน์	เคเบิ้ลท้อง

ถิ่นและของกรมประชาสัมพันธ์	(ช่อง	NBT)

	 5.	 ปรับลดขั้นตอนการไหลของงานและ

ทำาความเข้าใจระบบการให้บริการทางด่วนโรค

หลอดเลือดสมองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลก�รดำ�เนินง�นระหว่�งปี พ.ศ. 
2552-2553
	 1.	 ปีงบประมาณ	 2552	 มีผู้ป่วยได้รับยา	

rt-PA	ทั้งสิ้น	36	ราย

	 2.	 ปีงบประมาณ	 2553	 มีผู้ป่วยได้รับยา	

rt-PA	ทั้งสิ้น	89	ราย

	 3.	 สร้างเครือข่ายการให้บริการทางด่วน

โรคหลอดเลือดสมองได้สำาเร็จทั้ง	 4	 โรงพยาบาล

จังหวัดในเขตพื้นที่การให้บริการของ	สปสช.	 เขต	

7	(ร้อย	แก่น	สาร	สินธุ์)

แนวท�งก�รทำ�ง�นปี พ.ศ. 2554
	 ภายหลังจากการปรับกลยุทธ์การทำางานจน

ประสบความสำาเรจ็ในระดบัหนึง่และสามารถสรา้ง

เครือข่ายการให้บริการได้ครบถ้วน	จึงดำาเนินการ

	 1.	 ขยายเครือข่ายการให้บริการในเขต

การให้บริการของ	สปสช.	 เขต	 8	 ได้แก่	 อุดรธานี	

หนองคาย	เลย	นครพนม	สกลนคร

	 2.	 จัดตั้งกลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เพื่อทำาหน้าที่วิจัยและ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง	 ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 3.	 วางแผนขยายเครือข่ายโรงพยาบาล

ชุมชนที่มีความพร้อมเพื่อให้สามารถรักษาผู้ป่วย

ด้วยยา	 rt-PA	 ได้แก่	 โรงพยาบาลชุมแพ	 เพื่อ

เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบการรักษาได้

ดียิ่งขึ้น

ผลก�รดำ�เนินง�นในปี พ.ศ. 2554
	 1.	 โรงพยาบาลนครพนม	สกลนคร	อดุรธาน	ี

สกลนคร	 ได้เปิดให้บริการทางด่วนโรคหลอด

เลือดสมองและมีผู้ป่วยมารับบริการจำานวนหนึ่ง	

	 2.	 จัดตั้งกลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สำาเร็จ	 ได้รับงบ

ประมาณสนบัสนนุจากมหาวทิยาลยัขอนแกน่	ปลีะ		

1,000,000	บาท

	 3.	 โรงพยาบาลขอนแก่น	 มหาสารคาม	

ร้อยเอ็ด	 กาฬสินธุ์	 เปิดให้บริการด้วยการให้ยา

สลายลิ่มเลือดและมีผู้ป่วยมารับการบริการเป็น
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จำานวน	68	ราย	โดยที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์มีผู้

ป่วยได้รับยา	rt-PA	จำานวน	81	ราย

	 4.	 จดัประชมุวชิาการ	Stroke	2011	และจดั

งานวันอัมพาตโลก	(World	Stroke	Day)

แนวท�งก�รทำ�ง�นในปี พ.ศ. 2555
	 1.	 เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของโรงพยาบาล

เครือข่าย	 โดยมีการตรวจเยี่ยมเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกัน

	 2.	 ขยายเครือข่ายในระดับโรงพยาบาล

ชุมชนที่มีความพร้อมให้สามารถให้ยาละลาย

ลิ่มเลือดได้	 คือ	 โรงพยาบาลชุมแพ	 จังหวัด

ขอนแก่น	 โรงพยาบาลท่าบ่อ	 จังหวัดหนองคาย	

จงัหวดัเลย	รวมทัง้โรงพยาบาลจงัหวดันครสวรรค์	

กำาแพงเพชร	พิจิตร	อุทัยธานีและชัยนาท

	 3.	 ร่ วมมือกับทีมวิ จั ยของกระทรวง

สาธารณสุข	 เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้

ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบสำาเร็จรูปพร้อมนำา

ไปใช้ในโรงพยาบาลที่ต้องการเปิดระบบการให้

บริการได้ทันที

	 4.	 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เพื่อ

เป็นการสร้างองค์ความรู้ในทางปฏิบัติอย่างครบ

วงจรและนำาไปใช้ได้จริง

	 5.	 จั ดทำ าหนั งสื อคู่ มื อการ ให้บริ ก าร

โรคหลอดเลือดสมองครบวงจรโรงพยาบาล

ศรีนครินทร์และเขต	 7	 เพื่อเป็นคู่มือสำาหรับโรง

พยาบาลทีต่อ้งการเปดิใหบ้รกิาร	โดยมรีายละเอยีด

ในทกุดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการระบบดงักลา่ว

	 6.	 ได้ผลิตเครื่องชั่ งนำ้ าหนักสำ าหรับผู้

ป่วยนอนบนเตียง	 โดยร่วมมือกับกลุ่มวิจัยโรค

หลอดเลือดสมอง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดย

มีคุณภาพดีเทียบเท่ากับต่างประเทศ	 มีราคาถูก

กว่าถึง	4	เท่า	คือราคา	80,000	บาท	ถ้าซื้อจากต่าง

ประเทศราคา	350,000	บาท	และสะดวกในการเกบ็

บำารุงรักษากว่าด้วย

	 7.	 ไดจ้ดสทิธบิตัรเพลงหมอลำารณรงคโ์รค

หลอดเลือดสมอง	 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบถึง

อันตรายของโรคหลอดเลือดสมอง	 อาการ	 การ

รักษา	 การป้องกันและทางด่วนโรคหลอดเลือด

สมอง	นอกจากนี้ได้จัดทำาสื่อการให้ความรู้หลาก

หลายชนดิ	ไดแ้ก	่ปฏทินิ	แผน่พบัเอกสารใหค้วามรู	้	

พัดรณรงค์ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง	 ”เพลง

ดาวมหาลัย„	 รณรงค์อาการโรคหลอดเลือดสมอง	

รวมทัง้สือ่โทรทศัน	์วทิย	ุหนงัสอืพมิพ	์การเผยแพร่

ความรู้ในชุมชนต่างๆอย่างต่อเนื่อง	

	 8.	 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

ดำาเนินงานของแต่ละโรงพยาบาลในเขตจังหวัด

อสีานตอนบนและอสีานใต	้เพือ่การพฒันาแนวทาง

การดำาเนินงานในปี	2556

สรุป
	 การพัฒนาระบบการให้บริการทางด่วนโรค

หลอดเลือดสมอง	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์	 แบ่ง

เป็น	3	ระยะ	ระยะที่	1	คือการพัฒนาระบบในโรง

พยาบาลใหม้คีวามพรอ้มและเขม้แขง็	ระยะที	่2	คอื

การสร้างเครือข่ายในเขตบริการของ	สปสช.	เขต	7	
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ระยะที่	3	การขยายเครือข่ายนอกเขต	บริการของ	

สปสช.	เขต	7	เพือ่เปน็การเพิม่โอกาสของผูป้ว่ยใน

การเข้าถึงบริการให้ได้มากที่สุด	ตลอดระยะเวลา

ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยมากกว่า	 400	 ราย

ที่ได้รับการรักษาด้วยระบบทางด่วนโรคหลอด

เลือดสมอง	 คิดเป็นร้อยละ	 4.4	 ของผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดมาเลี้ยง	 ซึ่งเป็น

อัตราส่วนใกล้เคียงกับประเทศที่พัฒนาแล้ว	 จาก

ผลงานการพฒันาระบบดงักลา่วสามารถชว่ยรกัษา

ผูป้ว่ยใหห้ายเปน็จำานวนมาก	รวมทัง้การศกึษาวจิยั

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคหลอดเลอืดสมอง	สำานกังานหลกั

ประกนัสขุภาพแหง่ชาต	ิจงึไดม้อบรางวลัเครอืขา่ย

การให้บริการโรคหลอดเลือดสมองดีเด่นประจำาปี	

2554	แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
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	 สิ่งที่โรงเรียนแพทย์ไม่เคยสอน	ก็คือ	 เวช

ปฏบิตัใินทางปฏบิตั	ิ(practical	practice)	อาจารย์

สอนแต่สิ่งที่เค้า	 prove	มีสถิติรองรับชัดเจน	แต่

สิ่งที่ในทางปฏิบัติจริงๆ	เราจะต้องไปเจอ	อาจารย์

ไม่เคยสอน	ทั้งๆ	ที่คือโลกของความเป็นจริงที่เรา

ต้องไปเผชิญ	แต่เรากลับไม่ได้เรียนรู้เลย	สิ่งที่เรา

เรียกว่า				วิชามาร	นั้นๆ	จริง	ๆ 	แล้ว	คือ	เวชปฏิบัติ

ในทางปฏบิตัทิีเ่ราไมไ่ดเ้รยีนรูน้ัน่เอง	สิง่เหลา่นี้	ไม่

ได้มี	prove	ไม่มีสถิติมารองรับ	แต่เป็นการเรียนรู้

ผ่านประสบการณ์ของแพทย์รุ่นก่อนๆ	บางอย่าง	

มันมารมากๆ	 ก็ไม่ควรใช้	 แต่บางอย่างเป็นแบบ					

เทพอสูร	ถ้าเราใช้อย่างระมัดระวัง	 ก็ไม่ก่อปัญหา

แก่คนไข้	 แต่ทำาให้คนไข้ทุเลาได้เร็ว	ก็จะทำาให้เขา

สบาย	 เขาก็จะพึงพอใจ	และมาหาเราอีกเมื่อป่วย	

win	win	ทั้งสองฝ่าย	

	 ความรูด้า้นบรหิาร	และการจดัการ	รร.แพทย	์

ไม่เคยสอนเลย	ทั้งๆ	ที่แพทย์เกือบทั้งหมดจบไป

ต้องไปเป็นหัวหน้า	 ประธานทีมต่างๆ	 บางคนไป

เปน็	ผอ.รพช.	ทัง้ๆ	ทีเ่พิง่จบกม็คีวามรูด้า้นชนัสตูร				

และ	นติเิวชตา่งๆ	จรงิอยูท่ีว่า่	รร.แพทยม์หีลกัสตูร

นี้ตอนเรียน	 แต่ขอโทษ	 เรียนแค่	 2	 สัปดาห์	 อีก

ทั้งไม่ได้เน้นยำ้าความสำาคัญแก่	 นศพ.เลย	นศพ.

ทั่วไปก็จะไม่ค่อยสนใจ	 จริงๆ	ควรจะเน้นเรื่องที่

เราต้องใช้	 และเจอบ่อย	 เช่น	พื้นฐานการชันสูตร

ศพ	และการประเมินเวลาตายในทางปฏิบัติ	 การ

ชันสูตรกรณีบาดเจ็บ	 ถูกข่มขืน	 การเขียนใบรับ

รองแพทย์	ใบรับรองการตาย	การขึ้นศาล	การเป็น

พยานศาล	 แม้จะมีการเปิดคอร์สระยะสั้น	 แต่ก็

ไม่ใช่ว่าแพทย์ทุกคนจะได้ไปอบรม	บางคนต้อง

เจอปญัหาทางนติเิวชกอ่นทีจ่ะมคีอรส์อบรมซะอกี		

	 ความรู้ด้าน	HA	จริงๆ	แล้วควรมีการปูพื้น

ฐานสำาหรับแพทย์รุ่นใหม่	ให้รู้จัก	HA	และมีความ

รู้พื้นฐานในงานต่างๆ	 เช่น	 PCT	อย่างน้อยก็รู้จัก	

care	process	,	การทบทวน	12	กิจกรรม	,	IC	รู้

หลักการของ	 IC	 ในแต่ละงาน	 ,	 PTC	รู้จัก	med	

error	 ฯลฯ	 เพื่อที่ว่าเมื่อจบมาจะได้รับงานเหล่านี้

ไดอ้ยา่งไมย่ากเยน็เพราะตอนนีท้กุโรงพยาบาลถกู

บังคับให้เข้าระบบ	HA	อยู่แล้ว			

สิ่งที่อาจารย์แพทย์ควรสอนหรือ

สิ่งที่นักเรียนแพทย์ควรเรียน

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า 

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นานาสาระ
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	 จริยธรรมทางการแพทย์	 ตอนเรียน	 ไม่มี

สอน	ได้แต่แจกหนังสือจรรยาบรรณแพทย์	(จำาไม่

ได้ว่าใครเขียน	 น่าจะหม่อมหลวงอะไรสักอย่าง)	

แล้วถามว่า	 จะมีคนอ่านสักกี่คน	 อีกทั้งปัญหา

ทางการแพทย์ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะแล้ว	 จริงๆ

แล้วควรต้องเอากรณีศึกษาของแพทย์ที่ถูกฟ้อง

รอ้งมาสอนดว้ย	นศพ.จะไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะระมดัระวงั		

	 ส่วนวิชาทางปรีคลินิก	 เนี่ย!!!!	 ผมว่าน่า

จะต้องปรับปรุง	 โดยเน้นให้สามารถนำาไปใช้ได้

ง่ายขึ้น	 เพราะแพทย์ส่วนใหญ่เอาไปใช้ทางคลินิก

มากกว่ามาทำาวิจัย	 anatomy	 ก็ควรจะชี้ให้เห็น

ความสัมพันธ์	 กับทางคลินิกมากกว่านี้	 ไม่งั้นก็จะ

กลายเป็นสอบเสร็จก็โยนทิ้ง	 จะไม่เหลือความรู้

ขึ้นวอร์ด	 แต่ก็เข้าใจอยู่ว่า	 ถ้าเอาหลักสูตรพวกนี้

ใส่เข้าไปหมด	ผมว่าอาจต้องเพิ่มอีกครึ่งป	ี แต่ผม

วา่สิง่ทีร่ร.แพทยข์าดอยู่	คอื	การเนน้ยำา้ใหน้กัเรยีน

แพทยต์ระหนกัในสิง่เหลา่นีม้ากกวา่	(ขอ้ความขา้ง

ต้นทั้งหมดเป็นข้อความที่ถูกโพสต์ใน	website	

หนึ่ง)

	 คำาถามนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวผมตลอด

เวลา	 แต่คำาตอบที่ได้จะแตกต่างกันในแต่ละช่วง

เวลา	กล่าวคือ	ช่วงที่เป็น	นศ.พ.ก็คิดอีกแบบหนึ่ง	

ชว่งเปน็แพทยป์ระจำาบา้นกค็ดิอกีแบบ	และพอเปน็

อาจารย์ก็ยังคิดแตกต่างกันออกไป	ทำาไมจึงเป็น

เช่นนั้น	??	ผมพยายามหาคำาตอบดังกล่าวมานาน

กว่า	20	ปี	ก็พบคำาตอบว่าเป็นเพราะ	ความจำาเป็น

ทีต่อ้งใชค้วามรูข้นาดไหน	ทำาไมผมจงึสรปุไดแ้บบ

นัน้	ทา่นลองตดิตามผมไปเรือ่ยๆ	และไดค้ำาตอบวา่	

ทำาไมผมจึงสรุปแบบนั้น

	 ตอนทีเ่ขา้เรยีนอนบุาลเรากเ็ริม่หดัเขยีน	หดั

เขียน	ก	ข	ค	...	สระ	อะ	อา	อิ	อี	เป็นต้น	ต่อมาระ

ดับประถมก็เริ่มผสมคำา	บวกลบเลข	ประถมปลาย

ก็คูณ	 หาร	 และยกกำาลังในระดับมัธยม	คำาถาม

คือ	 เราทำาไมไม่เคยถามว่าเราเรียนแบบนั้นทำาไม	

เพราะเราได้ใช้สิ่งนั้นในชีวิตประจำาวันทุกวัน	 แต่

ในอนาคตเด็กรุ่นใหม่อาจเริ่มมีคำาถามว่าเรียนวิธี

บวก	ลบ	คูณ	หาร	ทำาไม	เพราะเราใช้เครื่องคิดเลข	

computer	หรือ	smart	phone	

	 การเรยีนในระดบัมธัยมปลาย	เราตอ้งเรยีน

วิชา	 physics,	 chemistry,	 biology	 ช่วงที่เรา

เรียนเราก็ไม่เคยสงสัยว่าทำาไมต้องเรียน	 เพราะ

เรารู้ว่าเราต้องเตรียมสอบ	 admission	แต่พอเรา

เข้ามาเรียนแพทย์ปี	1	เราก็เริ่มถามตนเองว่า	เรียน

วิชาต่างๆ	เหล่านั้นทำาไม	แต่เราก็คิดอยู่ระยะสั้นๆ	

เพราะเราต้องเรียนชั้นปรีคลินิกอย่างหนักหนา

สาหัส

	 คำาถามที่เราถามบ่อยๆ	คือ	 เรียนวิชา	pre-

clinic	ด้าน	basic	 science	มาทำาไม	ผมว่าเป็น

เพราะเราเริ่มเรียนหนักทางวิชาคลินิกหรือ	 prac-

tice	 มากๆ	 จนเหนื่อย	 ก็เลยเริ่มสงสัยว่าเรียน	

basic	science	มาทำาไม	เพราะไม่เคยได้ใช้ความ

รู้ดังกล่าวเลย	เช่นเดียวกับความคิดเห็นข้างต้น

	 ผมเองเปรยีบเปรยเหมอืนกบัทีเ่ราเรยีน	ก	ข	

ค	หรือ	บวก	ลบเลขมาก่อน	ถ้าเราไม่เรียนก็เขียน

คำาไม่ได้	 คิดเลขไม่ได้	 เช่นเดียวกับถ้าเราไม่เรียน

วิชา	biochemistry	,	anatomy,	microbiology	

เราจะมีความรู้อะไรเมื่อเราขึ้นเรียนชั้นคลินิก	หรือ

เหมอืนกบัการเลน่กฬีา	ถา้เราอยากเลน่เทนนสิ	เรา
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กเ็ริม่ตเีลย	ไมไ่ดเ้รยีนวธิกีารจบัไม	้เหวีย่งแขน	การ

ตีแบบโฟว์แฮนด์ทำาแบบไหน	 เราก็ตีได้แต่คงไม่ดี

แน่ๆ	 เช่นเดียวกันถ้าเราไม่เรียนวิชา	 pre-clinic	

แต่มาเรียน	clinical	เลย	ผมว่าเราก็เรียนไม่ได้

	 บางทา่นอาจแยง้วา่เรากเ็รยีนแบบ	KUMON	

คือ	ทำาแบบฝึกหัดทุกๆ	 วัน	สมำ่าเสมอ	มีตัวอย่าง

ให้ดู	 เราก็ผ่านขั้นตอนต่างๆ	 ของการเรียนแบบ	

KUMON	ดงันัน้	การเรยีนแพทยซ์ึง่สว่นใหญเ่ราก็

เรยีนรูจ้ากพี	่บนหอผูป้ว่ย	ในหอ้งผา่ตดั	ผมยอมรบั

ครับว่า	 การเรียนรู้ทางคลินิกส่วนใหญ่เป็นพี่สอน

น้อง	 เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการดูแลผู้

ป่วย	และเรียนแบบ	pattern	 recognition	 เป็น

ส่วนใหญ่	 เราสามารถเรียนรู้ได้หรือไม่	 ผมว่าก็ได้

บางสว่นเชน่ทีเ่คยเปน็ขา่วบอ่ยๆ	เชน่	พยาบาลหรอื

ผู้ช่วยแพทย์ที่คลินิกรับฉีดซิลิโคน	ทำาศัลยกรรม

เสริมสวย	 ซึ่งเราก็พบว่ามีทั้งทำาได้ดีและมีภาวะ

แทรกซ้อน	 เพราะเขาเหล่านั้นไม่มีความรู้พื้นฐาน

ทางการแพทย์	 เช่น	 คุณสมบัติของสารที่ใช้ฉีด	

กายวภิาคของอวยัวะสว่นตา่งๆ	เชน่เดยีวกนัถา้เรา

ไมไ่ดเ้รยีนกายวภิาคของ	spinal	cord	และ	spine	

เรากจ็ะไมท่ราบเหตผุลวา่	ทำาไมเราตอ้งทำา	lumbar	

puncture	 ด้วยขั้นตอนอย่างไร	 ตำาแหน่งที่เจาะ

หลัง	หรือ	ถ้าเราไม่ได้เรียนวิชา	microbiology	เรา

จะด	ูGram’s	strain	ไดอ้ยา่งไร	จะทราบหรอืไมว่า่

แกรมบวก	แกรมลบ	แต่ละชนิดมีเชื้ออะไรบ้าง	

	 อีกตัวอย่างหนึ่ง	 ถ้าเราไม่เคยเรียน	phar-

macokinetic	หรือ	dynamic	ของยา	เราก็จะไม่

ทราบว่าเราจะใช้ยาแต่ละชนิดอย่างไร	สุดท้ายเลย

ถ้าเราไม่เคยเรียนวิชา	 physics	 เราก็จะไม่เข้าใจ

หลักการของรังสีวินิจฉัยหรือรังสีรักษา	 เป็นต้น	

และเมื่อผมมาเป็นอาจารย์แพทย์	 ก็ยิ่งเห็นความ

สำาคัญของการเรียนด้าน	basic	 science	 เพราะ

ขนาดที่เรียนมาตั้งมากก็ยังอ่านบทความด้าน	

clinical	and	basic	science	ไม่ค่อยเข้าใจ	หรือ

ส่วนของ	pathogenesis	ของโรคต่างๆ	แพทย์เรา

ก็ไม่ค่อยเข้าใจ

	 ด้านงานบริหาร	 หรืองานพัฒนาคุณภาพ

ผมเห็นด้วยกับความคิดเห็นข้างต้น	 แต่ผมก็ยัง

กังวลใจว่าถ้าสอนเรื่องดังกล่าว	 นักศึกษาแพทย์

จะเข้าใจหรือตั้งใจเรียนหรือไม	่ และก็จะมีคำาถาม

เหมือนเดิมว่า	 "เรียนทำาไมการบริหาร	 	HA	หรือ	

risk	management"	 เพราะช่วงที่อยู่ระหว่าง

เรียนเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่นั้น	 เราก็ไม่ได้ใช้สิ่ง

ที่กำาลังเรียนเลย	 เราได้แต่ดูแลผู้ป่วย	 เหมือนกับ

บางอารมณ์ที่ทางภาควิชาหรือโรงพยาบาลจัดการ

อบรมเรื่องดังกล่าว	 ผมก็ยังไม่สนใจเลย	 เพราะ

เราไม่ได้สนใจเรื่องดังกล่าว	ที่เกิดกรณีแบบนี้เป็น	

เพราะในแต่ช่วงเวลา	 เรามีสิ่งที่จำาเป็นต้องทำา

มากมาย	 เราก็ต้องเรียงลำาดับงาน	 อะไรที่สำาคัญ

น้อยที่สุด	 เราก็ไม่สนใจ	ดังนั้นช่วงที่เราเรียนชั้น

คลินิก	 เรามีสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากมายในการดูแล

รกัษาผูป้ว่ย	เราจงึมคีำาถามวา่	เราเรยีนชัน้ปรคีลนิกิ

มาทำาไม	ยิ่งเราจบมาแล้วยิ่งไปกันใหญ	่ เพราะเรา

มีสิ่งที่ต้องทำามากขึ้นไปอีก	 ยิ่งทำาให้เรามีคำาถาม

มากมายว่าเราเรียนโน่น	เรียนนี้ไปทำาไม	เหมือนที่

โน้ต	อุดม	พูดในเดี่ยวไมโครโฟน	ว่าเรียนสูตรคูณ	

เรียนสูตรการคิดพื้นที่และเส้นรอบวงทำาไม	เพราะ

ไม่เห็นจะมีประโยชน์เลย
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	 โดยสรปุ	ผมคดิวา่พวกเราทกุคนทีเ่กีย่วขอ้ง

ตั้งแต่อาจารย์ด้าน	 pre-clinic,	 ด้าน	 clinic	

แพทย์ที่จบแล้ว	 รวมทั้งราชวิทยาลัยต่างๆ	 จนถึง

แพทยสภา	ต้องมาร่วมคิดว่าการสอนในแต่ละชั้น

ปี	 ว่าควรสอนอะไรบ้าง	 สอนอย่างไร	หลักสูตรที่

เหมาะสมควรเป็นแบบไหน	 เพราะความจำาเป็น

ในสิ่งที่ต้องเรียนรู้เปลี่ยนไปอย่างมาก	 เช่น	ความ

จำาเป็นของการกำาหนดตำาแหน่งรอยโรคในผู้ป่วย	

stroke	 ว่าอยู่ตรงไหน	 อาจไม่ใช่สิ่งที่จำาเป็นมาก

ทีส่ดุในยคุนี้	เพราะแพทยต์อ้งรีบสง่ผูป้ว่ยทีส่งสยั

ว่าเป็น	stroke	มายังโรงพยาบาลที่มีระบบ	stroke	

fast	track	เพื่อรีบให้การตรวจรักษาว่าสามารถให้

ยา	rt-PA	ได้หรือไม่	การส่งตัวต้องเร็วที่สุด	ดังนั้น

การสอนเรื่อง	stroke	อาจต้องเน้นยำ้าการคัดกรอง

ที่มีประสิทธิภาพ	การส่งตัวที่เร็วที่สุด	การ	inform	

consent	การให้ยา	มากกว่าการกำาหนดตำาแหน่ง

ของรอยโรค	ดงันัน้การสอนทีด่คีวรตอ้งมกีารปรบั

หลักสูตรรูปแบบการสอนให้ทันยุค	ทันเหตุการณ์

และเหมาะสมกับสิ่งที่กำาลังเปลี่ยนแปลง

คว�มคดิเหน็โดยอ�จ�รยแ์พทยท์่�น
หนึ่ง
	 ”เรียนไปทำาไม„	เป็นคำาถามที่น่าสนใจ		”เรา

มานั่งในห้องนี้ทำาไม..ทำาไมต้องเรียนชั่วโมงนี้...

เรียนวิชานี้..	 เรียนแล้วจะเอาไปใช้อะไร..ใช้ทำามา

หากินได้หรือไม่..„	 	 คิดว่านักศึกษาแพทย์ทุกคน

ต้อง	ตั้งคำาถามนี้ก่อนที่จะเริ่มเรียน..	ถ้าหาคำาตอบ

ใหก้บัตวัเองไมไ่ด	้กต็อ้ง	(กลา้)	ถามคร.ู.		ฝัง่ของครู

กต็อ้งตอบนกัศกึษาไดว้า่สิง่ทีก่ำาลงัจะสอนนกัเรยีน

จะเอาไปใช้ดูแลคนไข้ได้อย่างไรในชีวิตจริง..	 ถ้า

ต่างคนต่างรู้และเข้าใจแก่นแท้ของการศึกษา...

การเรยีนทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีนกค็งจะ

ทำาให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน	 	 มีความสุขมากกว่าที่

เป็นอยู่ในปัจจุบัน	แต่ทุกวันนี้การศึกษากลับทำาให้

ผูเ้รยีนมคีวามทกุขเ์พิม่ขึน้..	นกัศกึษากท็กุข	์เพราะ

ไมรู่จ้ะเรยีนไปทำาไม..	ครกูท็กุข.์.	เพราะสอนเทา่ไร

นักศึกษาก็ไม่เข้าใจ..	

	 การเรียนแพทย์ในสมัยก่อน	 (ผู้ เขียน

อาจหาญใช้คำาว่าสมัยก่อนได้	 เพราะนานจริงๆ)	

โดยเฉพาะในโรงเรียนแพทย์ที่ตั้งขึ้นมาใหม่อย่าง

ขอนแก่นและอยู่ในเขตทุรกันดารเต็มทน	อาจารย์

แพทย์มีบ้านพักให้อยู่ฟรี	 แถมเบี้ยกันดารให้อีก

เดือนละ	2	พันกว่าบาท	ยังไม่มีใครอยากอยู่..	ทว่า

ไปแลว้จำานวนครกูบันกัเรยีนกไ็มค่อ่ยสมประกอบ

พอๆ	กบัทกุวนันี	้แถมยงัไมม่	ีsheet	ไมม่ตีำาราภาษา

ไทย	ไม่มี	 internet	ให้	search	หาความรู้ได้ง่าย	

เหมือนทุกวันนี้..	 แต่ตอนเรียนรู้สึกว่ามีความสุข

มาก	 สนุกกับการดูแลคนไข้..	 รับคนไข้ใหม่แล้ว

รบีสัง่	order	(ไมม่รีุน่พีค่อยทำาใหเ้หมอืนปจัจบุนั)..	

ถ้ารับแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็รีบไปอ่าน	 textbook	

แล้วมาสั่ง	 order	 ไว้ก่อน..	 นั่งรออาจารย์ที่เสร็จ

จาก	OPD	มา	check	ซำ้าว่า	order	ถูกหรือไม่	ถ้า

อาจารย์เห็นด้วยไม่แก้ไขอะไรเลยก็จะรู้สึกภูมิใจ

ที่ทำาถูก	 	 แต่ถ้ามีแก้ไขก็กลับไปทบทวนว่าทำาไม

มันผิดได้..	 บางทีก็เกิดจากความสับเพร่าของตัว

เอง..แต่ถ้าสิ่งที่แก้ไขไม่ตรงกับที่อ่านมา..ก็จะรีบ

ถามหาเหตุผลให้ได้ว่า..ทำาไม?..	 คำาอธิบายส่วน

ใหญ่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าได้มาจากประสบการณ์ตรง
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ของอาจารย์ในการดูแลคนไข้มานาน	ไม่มีเขียนใน

ตำารา..	 การเรียนที่สนุกทำาให้เวลาผ่านไปเร็ว..	 สิ่ง

เดียวที่ไม่ชอบขณะเรียนคือการสอบข้อเขียน	โดย

ส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบสอบ	 เพราะการสอบทำาให้

เครียด	ไม่สนุกเหมือนตอนทำางาน

	 การเรียนแพทย์สมัยนั้นเป็น	problem	ori-

ented	self	directed	learning	อย่างแท้จริง	รับ

คนไข	้				ซกัประวตัติรวจรา่งกาย	แลว้ตอ้งมานัง่คดิ

ว่าเป็นอะไร		case	ที่เป็น	pattern	recognition	ก็

ง่ายหน่อย	อ่านหนังสือเดี๋ยวเดียวก็รู้ว่าจะต้องทำา

อะไรต่อ		แต่ถ้าเป็น	case	ที่ไม่ตรงไปตรงมาก็ต้อง

อ่านหนังสือมากหน่อย	รอฟังอาจารย์มา	discuss	

case	ใหฟ้งั	ซึง่บางทอีาจารยก์ม็คีวามเหน็แตกตา่ง

กัน	ส่วนใหญ่ต่างกันไม่มาก	 	 แต่ถ้าต่างกันมากๆ	

แล้วไม่มีข้อสรุป	 ก็จะรีบถามอาจารย์เพื่อเอาคำา

ตอบให้ได้ว่าตกลงถ้าเจอคนไข้แบบนี้อีกจะให้ทำา

อย่างไร		การเรียนแบบนี้ก็จบมาได้ดีและเอาไปใช้

ในชีวิตจริงได้มากกว่าที่อื่นๆ	 ไม่ใช่เก่งกว่าแต่เป็น

เพราะไดร้บัการอบรมสัง่สอนมาถกูทางโดยเฉพาะ

การทำางานภายใต้สถานการณ์จริง	

	 แต่	 problem	 oriented	 self	 directed	

learning	 ในปัจจุบันเป็น	 case	 แห้ง	 เขียน

ในกระดาษ	 สู้เรียนจากของจริงไม่ได้	 แต่ด้วย

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป	 โรงเรียนแพทย์มีทั้ง	 in-

tern	แพทย์ใช้ทุน	แพทย์ประจำาบ้าน	แพทย์ประจำา

บ้านต่อยอด	 นักศึกษาต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่

กับแพทย์กลุ่มนี้	 ไม่ใช่อาจารย์แพทย์เหมือนแต่

ก่อน	 ทำาให้การเรียนจากสถานการณ์จริงยิ่งยาก

ที่จะเป็นไปได้	ต้องผ่านด่านอรหันต์ทั้ง	 8	มาก่อน	

นักศึกษาแพทย์จะเป็นผู้ที่อยู่ปลายแถวสุด	 เมื่อ

ไม่มีสถานการณ์บังคับ	ไม่ต้องรับผิดชอบโดยตรง

กับการหายหรือไม่หายของผู้ป่วย	ก็ยิ่งทำาให้หลุด

ออกวงโคจรง่ายๆ	 สิ่งเดียวที่จะทำาให้นักศึกษา

ยังยึดติดกับวงโคจรได้ดีขึ้นคือต้องเพิ่มแรงยึด

เหนี่ยวของตัวเองให้มากขึ้น	คือสร้างความ	”อยาก

เรยีน	อยากรู„้	ใหเ้กดิกบัผูเ้รยีน	..	ซึง่เปน็สิง่ทีน่า่คดิ

ในปัจจุบันว่าจะทำาอย่างไร..	 เพราะตอนสัมภาษณ์

จะเข้ามาเรียนแพทย์ก็เห็นบอกว่า	”อยากเป็นหมอ	

ชอบการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์„	ทุกคน	 	แต่ตอน

ขึ้นมาเรียนในชั้นคลินิก	 ถามคำาถามเดิม	 กลับได้

คำาตอบตรงกันข้าม	ประมาณ	10%	เท่านั้นที่อยาก

เป็นหมอจริงๆตอนสอบเข้า	 ส่วนน้อยยอมรับว่าผู้

ปกครองเป็นผู้	 ”อยาก„	มากกว่า	 	 บางส่วนเพื่อน

ชวน	 แต่ส่วนใหญ่เป็นเพราะระบบคือเข้าแพทย์

เพราะ	”คะแนนถงึ„	...	เรือ่งอยากหรอืไมอ่ยากตอน

เข้าเรียนนี้ยังไม่เป็นไร..	แต่ตอนนี้เรียนมาถึงปีที่	4	

แลว้	อกี	2	ปจีะจบเปน็แพทย	์	ลองถามตอ่ไปวา่ใคร

บ้างที่คิดว่าเราเข้ามาถูกทางแล้ว	 เราชอบวิชาชีพ

นี้จริงๆ..	 ฝันว่าคงได้นักศึกษาที่อยากเป็นแพทย์

เพิ่มขึ้น	สักครึ่งห้องก็ยังดี	แต่ถึงกับอึ้งไปเพราะยัง

มีไม่ถึง	 10%	 โดยบางคนไม่ซำ้ากับที่ยกมือในตอน

แรกว่าอยากเป็นหมอก่อนเข้าแพทย์	 	 เมื่อระบบ

การศึกษาของประเทศและการคัดเลือกนักศึกษา

เข้ามหาวิทยาลัยเป็นแบบนี	้ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า

ทรัพยากรที่ทุ่มลงไปจะคุ้มค่าหรือไม่	 	 คำาว่า	 stu-

dent	 center	 คงเป็นแต่เพียงตัวหนังสือที่เขียน

ไว้ในพรบ.การศึกษา	ไม่สามารถสู้ค่านิยมของการ

ศึกษาออกไปได้		
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ก�รแกป้ญัห�เรือ่งก�รเรยีนก�รสอน
ในโรงเรียนแพทย์ไม่ใช่สิ่งที่ซับซ้อน
	 ถา้ทกุคนเริม่ตน้จาก			การยอมรบัความจรงิ	

	 ยอมรับ	 ว่าระบบการศึกษาไม่ได้สอนให้

นักเรียนของเราสามารถเรียนรู้แบบผู้ใหญ่	

	 ยอมรบั	วา่การจดัการเรยีนการสอนตอ้งยก

ให้สิ่งที่นำาไปใช้ได้จริงในทางปฎิบัติเป็น	 priority	

แรก	

	 ยอมรับ 	 ว่าชีวิตประจำาวันของเราอยู่ใน

โลก	 IT	ที่ไม่ต้องจำาเนื้อหาทั้งหมดไว้ในสมอง	แต่

สามารถคน้หาคำาตอบไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ำาหนด	

	 ยอมรับ 	 ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ทำาให้บริบทการทำางานของแพทย์เปลี่ยนแปลง

ไป	 ที่สำาคัญคือในการเรียนการสอนวิชาใดวิชา

หนึ่ง	 เนื้อหาจะประกอบด้วย	2	ส่วนเสมอคือส่วน

ที่เป็น	principal	 ไม่เปลี่ยนแปลงแม้ยุกต์สมัยจะ

เปลี่ยนแปลงไป	และส่วนที่ยืดหยุ่นได้ตามบริบท

ในการทำางาน	สถานการณ์	และยุคสมัย	
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	 สวัสดีค่ะ	 ฉบับนี้	 	 IT	 zone	 จะขอแนะนำา		

website	ของ	The	Society	for	Neuroscience	

เพื่อสืบค้นหาความรู้เกี่ยวกับ	neuroscience	ซึ่ง

น่าจะเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้	ดังนั้นขอเชิญ

ท่านผู้อ่านตรงเข้าไปที่	 URL:	 http://erin.sfn.

org/	 	 เลยนะค่ะ	 ซึ่งเป็น	webpage	แหล่งข้อมูล

ความรู้ทางประสาทวิทยาศาสตร์	 (Educational	

Resources	in	Neuroscience)	สำาหรับในหน้านี้

นั้น	มี	search	bar	ตามหมายเลข	1	ที่อยู่ด้านบน

ลา่งตอ่	เมนหูลกัทีเ่ชือ่มโยงไปยงัหนา้	homepage	

ของสมาคม	 (home)	 และมีเมนูอื่นๆที่จะวางตัว

ตามความกว้างของหน้า	web	ซึ่งครั้งนี้เราจะไม่ดู

รายละเอียดในส่วนนี้นะค่ะ	 ขอข้ามมาที่	 search	

bar	 เราจะลองพิมพ์คำาว่า	 ”stroke„	 ลงไปนะค่ะ

และกด	enter	ผลปรากฏว่ามี	10	เรื่องที่เกี่ยวข้อง		

โดยผลลพัธจ์ะแสดงทีห่มายเลข	2	ทัง้นีเ้ราสามารถ

จำากัดการสืบค้นของเราให้แคบลงไปได้อีก	ได้โดย

การพิมพ์ข้อความที่เราต้องการจำากัดขอบเขตลง

ไปตรงส่วน	narrow	results	(หมายเลข	3	)		เช่น	

”case	study„	เมื่อลองจำากัดดูผลลัพธ์ออกมาคือ

มีเพียง	 1	 เรื่องที่เกี่ยวข้อง	นอกเหนือจากนี้เรายัง

สามารถจำากัดระดับการศึกษา	ชื่อผู้แต่ง	และอื่นๆ

ได้อีกในส่วน	drop	down	menu	(หมายเลข	4	)		

ใต้ต่อ	ส่วนของ	narrow	results	ค่ะ	พอถึงตรงนี้

ทา่นผูอ้า่นคงจะพอทราบวธิกีารใชพ้อสมควรเพราะ

มันก็จะคล้ายๆกับ	search	engine	อื่นๆ

Educational Resources in Neuroscience

ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Neuroscience IT Zone
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	 ดังนั้นดิฉันขอกลับไปที่หน้าแรกของ	Edu-

cational	Resources	 in	Neuroscience	นะค่ะ	

ที่นี้เราลองเลื่อนหน้าลงไปด้านล่างนิดหนึ่งนะค่ะ	

เราก็จะพบส่วน	popular	topics	ซึ่งสามารถเชื่อม

โยงโดยตรงไปที่หน้าแสดงผลลัพธ์ของเรื่องนั้นๆ

ได้เลยนะค่ะ	อย่างเช่น	ตอนนี้เราอยากจะทบทวน

เรือ่งโครงสรา้งของระบบประสาท		เรากเ็ลอืก	neu-

roanatomy	พอเราเอา	cursor	ไปวางเหนือคำาดัง

กล่าวก็จะปรากฏคำาว่า	count:	18	นั้น	คือเรื่องดัง

กล่าวมีผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง	18	เรื่อง	ที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับ

ผู้อ่านแล้วละค่ะว่าจะ	 screen	ดูทั้ง	 18	 เรื่องเลย

ไหมหรือจะจำากัดขอบเขตเฉพาะที่ตนสนใจ	อย่าง

เช่น	หากตัวผู้เขียนสนใจเฉพาะ	animation	ก็จะ

ลองจำากัดเฉพาะ	animation	นะค่ะ	ผลปรากฏว่า

มีอยู่สองเรื่องซึ่งน่าสนใจทั้งคู่		คือ	basic	neural	

processes	และ	digital	anatomist	interactive	

atlases	ที่นี้เราจะลองเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูล	

(หมายเลข	5	)		ของ	basic	neural	processes	นะ

ค่ะ	(jump	to	resource)	เมื่อเราคลิกการเชื่อมโยง

ก็จะนำาเราไปสู่แหล่งข้อมูลที่เราสนใจดังรูป

	 จากนั้นหาเราลองเลื่อนหน้าจอ	webpage	

ลงไปจนสุดหน้าก็จะพบส่วนแหล่งทรัพยากร

แนะนำา	(featured	resources)	(หมายเลข	6	)		มี

เรื่องน่าสนใจอยู่	 4	 เรื่องคือ	Nernst-Goldman	

Equation	Simulator,	USC	Online	Multime-

dia	Teaching	Tool:	 Parkinson’s	Disease,	

Bioinformatics/Neuroinformatics	และ	Cell	
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ท่านผู้อ่านสนใจก็ลองเข้าไปดูนะค่ะ

	 เรากม็าถงึสว่นสดุทา้ยทีจ่ะแนะนำาคอื	สงัคม

ออนไลน์	(online	community)	ที่หมายเลข	7	ซึ่ง

ก็จะนำาท่านไปสู่สังคม	online	ของ	Educational	

Resources	in	Neuroscience	ผ่าน	facebook,	

twitter,	LinkedIn		เป็นต้น	หรือจะผ่านที่	web-

page	 นี้โดยตรงก็ได้	 โดยจะมีกลุ่มถกอภิปราย

เรื่องต่างๆทางระบบประสาทที่น่าสนใจอย่าง	 เช่น	

An	olfactory	test	for	pre-onset	Alzheimers?,	

self	awareness	เป็นต้น	หากสนใจก็ลองเข้าไปดู

รายละเอยีดเพิม่เตมินะคะ่	เพราะการเรยีนรูไ้มม่วีนั

สิ้นสุด	ดังข้อมูลจาก	URL:	http://www.okna-

tion.net/blog/print.php?id=282789

“ก�รเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด”

	 …”หากผูใ้ดใฝข่ยนัตัง้แตว่ยัเยาว	์ตัง้ใจศกึษาหาความรู	้อนาคตของ	เขายอ่มเปรยีบเหมอืน

แสงอรุโณทัยที่ส่องสว่างและเจิดจรัส	หากผู้ใด	ใฝ่ศึกษาเมื่อเข้าวัยกลางคน	ชีวิตของเขาก็เปรียบ

เหมือนตะวันยามเที่ยง	ที่จะส่องแสงไปได้อีกครึ่งวัน	และหากผู้ใดใฝ่ศึกษาในยามชรา	ก็เปรียบ	

เหมือนเปลวเทียน	แม้จะให้แสงได้ไม่มาก	แม้จะริบหรี่	แต่ก็ย่อมดีกว่า	ตกอยู่ในความมืดมน„	..	

	 คนเรานั้นไม่มีคำาว่าสายเกินไปสำาหรับการเรียนรู้	 เพราะความรู้นั้นจะอยู่ติดตัวเราไปจน

แก่เฒ่า	 เป็นทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใช้จะยิ่งมีมากขึ้น..	มากขึ้น	และจะนำาชีวิตเราไปในทางที่ดี	 เหมือน

แสงไฟที่ส่องนำาทาง	 แม้จะน้อยนิดแต่ก็ยังมีแสงรำาไรให้เรามองเห็น...ไม่มีใครเป็นที่พึ่งให้เราได้

ทั้งชีวิต	เราควรศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆในโลก	ทั้งทางวิชาการ	และความรู้ทั่วไปที่จะสามารถใช้ชีวิต

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	ใช้ทรัพย์ทางปัญญาของเราสร้างประโยชน์ให้แก่ตัวเองและสังคม	

เพราะสิ่งเหล่านั้นจะยังคงอยู่แม้เวลาจะผ่านไป	

โดย	Duplex


