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Stroke Management in Accidental and Emergency 

Department in Srinagarind Hospital

บทคัดยอ
 ความเปนมา : ปจจุบันโรคหลอดเลือด

สมองเปนโรคท่ีมีความสําคัญของประเทศไทย 

รวมถึงภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน่ืองจากมี

อุบัติการณการเกิดโรคที่สูงขึ้น กอใหเกิดภาวะทุ

พลภาพ และเปนสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย

ในสามอันดับแรกมาตลอดชวงหาปที่ผานมา โรง

พยาบาลศรีนครินทรซึง่เปนโรงพยาบาลระดับตติย

ภูมิขนาดใหญแหงภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กไ็ดมกีารใหบรกิารระบบการดูแลผูปวยโรคหลอด

เลอืดสมองเพือ่การดแูลผูปวยอยางมปีระสทิธภิาพ

สูงสุดตามมาตรฐาน ตั้งแต เดือนพฤษภาคม พ.ศ.

2551 จึงไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองที่เขารับการรักษา ณ แผนก

อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร เพื่อใช

เปนขอมูลในการศึกษา และพัฒนาระบบบริการผู

ปวยโรคหลอดเลือดสมองตอไปในอนาคต

 วิธีการศึกษา: เปนการศึกษาเชิงพรรณนา

แบบยอนหลัง โดยทบทวนเวชระเบียนผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้น และเขา

ใชบริการณ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาล

ศรีนครินทร ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2551 

ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2552 

 ผลการศกึษา: จากผูปวยจํานวน 216 ราย ที่

มีอาการเขาไดกับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง มีผู

ปวยที่ไดรับการวินิจฉัยเปนโรคหลอดเลือดสมอง

เฉียบพลันจํานวน  183 ราย ไดเขาสูกระบวนการ 

stroke fast track จาํนวน 117 ราย คดิเปนรอยละ 

63.93 ไดรับยาละลายล่ิมเลือดจํานวน 26 ราย คิด

เปนรอยละ 28.57 ของผูปวยที่เขาสูกระบวนการ 

stroke fast track สวนเหตุผลท่ีผูปวยท่ีเขาสู

กระบวนการ stroke fast track แลวไมไดรับยา

ละลายล่ิมเลือดน้ันเน่ืองมากจาก มีเลือดออกใน
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สมอง 21 ราย มีเนื้อสมองที่ขาดเลือดเปนบริเวณ

ใหญ 21 ราย และระยะเวลานับตั้งแตมีอาการเกิน

สามชั่วโมง 15 ราย ในสวนของผูปวยท่ีไดรับยา

ละลายลิ่มเลือดพบวาระยะเวลานับตั้งแตผูปวย

เริ่มมีอาการจนถึงไดรับยาละลายลิ่มเลือดมีคา

เฉล่ียอยูที่ 170 นาที 48 วินาที คาเฉลี่ยระยะเวลา

ผูปวยมาถงึโรงพยาบาลและไดรบัยา rt-PA เทากบั 

87.32 นาท ีคาเฉลีย่ของ NIHSS อยูที ่8.38 + 4.24  

และมีผูปวยจํานวน 2 รายท่ีมีเลือดออกในสมอง 

หลังจากการไดรับยาละลายลิ่มเลือด คิดเปนรอย

ละ 7.69 และมีหน่ึงในสองคนน้ีที่มีเลือดออกใน

ทางเดนิอาหารรวมดวย และเสยีชวีติในเวลาตอมา

จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 3.85

 สรุปและวจิารณ: ระบบการดูแลรักษาผูปวย

โรคหลอดเลือดสมองครบวงจรของโรงพยาบาล

ศรีนครินทรในชวงเริ่มแรกสามารถดําเนินการ

และใหบริการผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพตาม

มาตรฐาน และไมแตกตางจากโรงพยาบาลท่ีได

ดาํเนินการมากอนหนาน้ี ทัง้ในแงของการคัดกรอง

ผูปวยเพ่ือเขาระบบ กระบวนการใหบรกิารเม่ือมอง

ในแงของเวลา และผลลัพธที่ไดจากการรักษา

 Background:  Stroke is an important 

disease of Thailand and  Northeast region. 

Because there is a higher incidence of 

disease, cause disability, and the leading 

cause of death among Thai people in the 

top three over a period of fi ve years ago. 

Srinagarind hospital, a tertiary care hospital, 

in the Northeast region of Thailand. The in-

tegrated stroke system for improving stroke 

patient care was started since May 2008.  

Collected data on stroke patients admitted 

to the emergency department, Srinagarind 

hospital. The data is use for the study and 

development of the stroke system in the 

future

 Method: This study was designed as 

a descriptive retrospective study. Medical 

records of acute stroke patients whose visit 

the accident and emergency department of 

Srinagarind hospital were reviewed. The 

data were collected from May 1st, 2008 to 

December 31th, 2009. 

 Results: Of 216 patients who was 

suspected acute stroke patient . The 183 

patients were diagnosed as acute stroke, 

enrolled to the stroke fast track 117 cases 

(63.93%), receiving  rt-PA  26 cases (28.57 

% of the patients who was enrolled to 

the stroke fast track). The reason for the 

patient to the stroke fast track is not receiv-

ing rt-PA as following:  intracerebral hemor-

rhage (21 cases), the large ischemic area  (21 

cases), and the onset time have been more 

than three hours (15 patients). Of patients 

who receiving rt-PA;  time since the  onset 

of the disease to received rt-PA average  at 

170 minutes, 48   seconds, an average door to 
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needle time was 87.32 minutes, an average 

NIHSS was 8.38 + 4.24. There were 2 cases 

of intracerebral hemorrhage after receiving 

rt-PA (7.69 %). And one gastrointestinal 

bleeding associated with intracerebral hem-

orrhage.  And also died later in a number of 

cases were 3.85 percentage.

 Conclus ion :  The treatment of 

stroke patient in Srinagarind hospital dur-

ing the initial implementation of stroke 

fast track system was effectively as the 

standards. And do not differ from hospitals 

those had developed earlier. The result of 

treatment and onset to needle time were 

standard.

 Keyword: thrombolytic therapy, 

rt-PA, stroke, Sringarind hospital, Northeast 

บทนํา
 โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular 

disease) เปนการหยุดการทํางานของสมองอยาง

ฉบัพลนัโดยมีสาเหตุจากการรบกวนหลอดเลือดท่ี

เลี้ยงสมอง โรคนี้อาจเกิดจากการขาดเลือดเฉพาะ

ที่ของสมอง (ischemia) ซึ่งมีสาเหตุจากภาวะ

หลอดเลือดมีลิ่มเลือด(thrombosis) หรือภาวะ

มีสิ่งหลุดอุดหลอดเลือด (embolism) หรืออาจ

เกิดจากการตกเลือด(hemorrhage) ในสมอง ผล

จากภาวะดังกลาวทําใหสมองสวนท่ีขาดเลือดหรือ

ตกเลือดทํางานไมได และอาจสงผลทําใหอัมพาต

ครึ่งซีก (hemiplegia; ไมสามารถขยับแขนขา

สวนใดสวนหนึ่งหรือซีกใดซีกหน่ึง) ไมสามารถ

ที่จะทําความเขาใจหรือพูดได หรือตาบอดคร่ึง

ซีก (hemianopsia; ไมสามารถมองเห็นคร่ึงซีก

หนึ่งของลานสายตา) ทั้งนี้ถามีความรุนแรงมาก 

อาจทําใหถึงขั้นเสียชีวิตได

 ในประเทศไทย  จากขอมูลของสํานัก

นโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธาณสุข ที่

ศึกษาการเสียชีวิตใน 1 ป ระหวางปพ.ศ. 2546-

2550 พบวาโรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการ

เสียชีวิตของคนไทยอยูในลําดับที่ 3-4 มาโดย

ตลอด รองลงมาจากโรคมะเร็งและอุบัติเหตุ1 

(ขอมลูบนัทกึเปนความดนัโลหติสงูและโรคหลอด

เลือดสมอง) ถาจําแนกตามรายภาค จะพบวาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีผูเสียชีวิตดวยโรคหลอด

เลือดสมองเปนอันดับสอง รองจากภาคเหนือ

 ในปจจบุนัมขีอมลูเปนทีป่ระจักษแลววาการ

รกัษาโรคหลอดเลอืดสมองเฉยีบพลนัภายในระยะ

เวลา 3 ชั่วโมงแรก นับตั้งแตเร่ิมมีอาการ โดยการ

ใชยาละลายล่ิมเลือด2-4 ชวยลดความพิการหรือ

สามารถทําใหผูปวยหายเปนปกติไดภายหลังการ

รักษา 3 เดือน แมวาโอกาสของการเกิดเลือดออก

ในผูปวยที่ใชยาละลายลิ่มเลือดสูงกวากลุมที่ใช

ยาหลอก แตพบวาอัตราการตายที่ระยะเวลา 3 

เดือนของท้ังสองกลุมไมแตกตางกัน นอกจากน้ี

การศึกษาตอยอดของ NINDS ถึงความคุมคา

ทางเศรษฐกิจของการรักษาดวยยา rt-PA5 พบวา

สามารถลดคาใชจายในการดูแลรักษาผูปวยได

ในระยะยาว โดยการลดคาใชจายในกลุมผูปวย
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ที่ตองเขารับการรักษาในสถานบําบัด และการทํา

กายภาพบําบัด สามารถลดคาใชจายไดถงึประมาณ 

4 ลานเหรียญสหรัฐ ถาคํานวณเปน quality 

adjusted life years (QALYs) ก็สามารถเพิ่มได 

751 QALYs ถารักษาผูปวย 1,000 รายในระยะ

เวลา 30 ป

 จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหการรักษา

โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยการใชยา

ละลายล่ิมเลือดเปนทีแ่พรหลายมากข้ึนเร่ือยๆ รวม

ทัง้ประเทศไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณไดเริม่การ

รักษาดวยยาละลายลิ่มเลือดต้ังแตพ.ศ. 2540 ซึ่ง

ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลและตีพิมพในวารสาร

จดหมายเหตุทางการแพทย แพทยสมาคมแหง

ประเทศไทย6 ในปพ.ศ. 2542 ไดมีกระบวนการ

พัฒนาระบบ stroke fast track ในโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ และไดมีการเก็บรวมรวมขอมูลและ

ตีพิมพอีกครั้งในปพ.ศ.2549 ในวารสาร Clinical 

Neurology and Neurosurgery7 นอกจากนีย้งัมี

การรวบรวมขอมลูถงึสาเหตขุองผูปวยทีเ่ขา stroke 

fast track แลวไมไดรับ rt-PA 

 นอกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ แลวยังมี

อีกหลายโรงพยาบาลที่ไดเริ่มกระบวนการ stroke 

fast track รวมท้ังโรงพยาบาลศรีนครินทร ซึ่งได

เริ่มกระบวนการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

เฉียบพลันครบวงจรต้ังแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2551 เม่ือดูขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ณ 

แผนกอุบตัเิหตุฉกุเฉินโรงพยาบาลศรีนครินทร 3 ป

ยอนหลัง (พฤษภาคม พ.ศ. 2550 - กนัยายน  พ.ศ.

2552) พบวามผีูปวยประมาณ 300 รายตอป แตยงั

ไมมกีารเก็บรวบรวมขอมลูอยางเปนทางการ ทางผู

วิจัยจึงเห็นความจําเปนในการเก็บรวบรวมขอมูล

ดังกลาวเพ่ือใชในการพัฒนาระบบการดูแลผูปวย

โรคหลอดเลอืดสมองครบวงจร ณ แผนกอบุตัเิหตุ

ฉุกเฉินของโรงพยาบาลศรีนครินทรตอไป

ระเบียบวิจัย
 การศึกษาเชิงพรรณนาแบบยอนหลัง โดย

เก็บรวบรวมขอมูลจากเวชระเบียนผูปวยนอกท่ี

มีอายุมากกวา 18 ป ที่เขารับการรักษา ณ แผนก

อุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีนครินทร และได

รับการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

หรือมีโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันมากอน 

ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง วันที่ 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2552 โดยรวบรวมขอมลูผูปวยออก

เปน 4 กลุม ไดแก 

 • กลุมที่ 1 กลุมที่เขากระบวนการ stroke 

fast track แลวไดรับยาละลายล่ิมเลือด 

 • กลุมที่ 2 กลุมที่เขากระบวนการ stroke 

fast track แลวไมไดรับยาละลายล่ิมเลือด 

 • กลุมที่ 3 กลุมผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองเฉียบพลันที่ไมไดเขากระบวนการ stroke 

fast track

 • กลุมท่ี 4 กลุมท่ีมปีระวัตโิรคหลอดเลือด

สมองแตมาดวยอาการอ่ืนๆ

 ทั้งนี้ไมนับรวมกลุมผูปวยที่เกิดโรคหลอด

เลือดสมองเฉียบพลันในโรงพยาบาล

 ไดทําการเก็บขอมูล เพศ อายุ ระดับการ

ศกึษาสูงสดุ ภาวะโรคเดิมท่ีเปนอยู ยาท่ีใชกอนเกิด
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โรคหลอดเลอืดสมอง วนั เวลาทีเ่กดิอาการ NIHSS 

(ในรายที่ไดรับการรักษาดวยยาละลายล่ิมเลือด) 

สญัญาณชีพแรกภายหลังการเกิดอาการ การสืบคน

เบือ้งตน ภาพถายรังสวีนิจิฉยัภาวะโรคหลอดเลอืด

สมอง ในกลุมที่ไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่ม

เลือดจะประเมิน ภาวะแทรกซอนจากการใชยา

ละลายลิ่มเลือด เหตุผลที่ผูปวยเขากระบวนการ 

stroke fast track แลวไมไดรบัยาละลายล่ิมเลอืด 

 ขอมูลดังกลาวไดนําเสนอในรูปของจํานวน 

สดัสวน รอยละ วเิคราะหขอมูล คาํนวนหาคาเฉลีย่ 

คาเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรม Microsoft 

Excel 2010

ผลการศึกษา
 จากเวชระเบยีนผูปวยจาํนวน 216 ราย ทีไ่ด

จากการลงบันทึกในระบบของโครงการโรคหลอด

เลือดสมองโรงพยาบาลศรีนครินทร และตรงกับ

หลักเกณฑในการคัดเลือกกลุมวิจัย ซึ่งมีลักษณะ

ทั่วไปดังตารางที่ 1

 มีผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยเปนโรคหลอด

เลือดสมองเฉียบพลันจํานวน  183 ราย ไดเขาสู

กระบวนการ stroke fast track จํานวน 117 ราย 

คิดเปนรอยละ 63.93 ไดรับยาละลายลิ่มเลือด

จํานวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 28.57 ของผูปวยที่

เขาสูกระบวนการ stroke fast track ทัง้นีเ้นือ่งจาก

มีผูปวยจํานวน 21 ราย เมื่อตรวจดวยภาพถาย

รังสีคอมพิวเตอรสมองพบวามีภาวะเลือดออกใน

สมอง ซึ่งเปนขอหามในการใหยาละลายลิ่มเลือด 

(ขอหามในการใหยาละลายล่ิมเลือด ไดแนบไวใน

ภาคผนวก) ผูปวยจํานวน 21 ราย ภาพถายรังสี

คอมพิวเตอรสมองพบวามีเนื้อสมองที่ขาดเลือด

ขนาดใหญ (มากกวา 1 กลบี) ผูปวยจาํนวน 15 ราย 

ทีร่ะยะเวลาตัง้แตเร่ิมมอีาการนานเกนิกวา 3 ชัว่โมง

หรือมีระยะเวลาในการเกิดอาการท่ีไมชัดเจน ผู

ปวยจํานวน 17 รายมีอาการดีขึ้นอยางรวดเร็ว 

ความดันโลหิตสูงมากกวา 185/110 mmHg  4 

ราย นํ้าตาลในเลือดสูงมาก 2 ราย ไมยินยอมรับ

ยาละลายล่ิมเลือด 2 ราย นอกจากน้ียังมีสาเหตุ

อื่นๆอีก 8 ราย อาทิเชน มีภาวะ global aphasia, 

posterior circulation stroke, มีประวัติโรค

หลอดเลือดสมองเฉียบพลันภายในระยะเวลา 3 

เดือนกอนหนานี้ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1

 ในสวนของผูปวยที่ไดรับยาละลายลิ่ม

เลือดพบวาระยะเวลานับตั้งแตผูปวยเริ่มมีอาการ

จนถึงไดรับยาละลายล่ิมเลือดมีคาเฉลี่ยอยุที่ 170 

นาที 48 วินาที คาเฉล่ียระยะเวลาผูปวยมาถึงโรง

พยาบาลและไดรับยา rt-PA เทากับ 87.32 นาที 

คาเฉลี่ยของ NIHSS อยูที่ 8.38 + 4.24 และมีผู

ปวยจํานวน 2 รายที่มีเลือดออกหลังจากการไดรับ

ยาละลายล่ิมเลือด คิดเปนรอยละ 7.69 ซึ่งทั้งสอง

รายพบวามีเลือดออกในสมอง และมีหน่ึงคนใน

สองคนนี้ที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารรวมดวย 

และเสียชีวิตในเวลาตอมาจํานวน 1 ราย คิดเปน

รอยละ 3.85 ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 1  ตารางแสดงลักษณะทั่วไปของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่เขารับการรักษา ณ แผนก

   อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร

ลักษณะทั่วไป กลุม1 กลุม2 กลุม3 กลุม4

จํานวนผูปวย (คน) 26 91 66 33

อายุ (ป)

อายุเฉลี่ย 

อายุมากที่สุด

อายุนอยที่สุด

66.73 + 13.57

82

27

66.84 + 11.77

92

37

65.89 + 13.05

89

31

68.58 + 12.76

90

38

เพศ (คน)

ชาย

หญิง

14 (53.85%)

12 (46.15%)

47 (51.65%)

44 (48.35%)

38 (57.58%)

28 (42.42%)

17 (51.52%)

16 (48.48%)

โรคประจําตัว (คน)

DM

HT

Dyslipidemia

AF

Previous stroke

3 (11.54%)

12 (46.15%)

3 (11.54%)

5 (19.23%)

3 (11.54%)

20 (21.98%)

55 (60.44%)

20 (21.98%)

14 (15.38%)

19 (20.88%)

14 (21.21%)

31 (46.97%)

12 (18.18%)

8 (12.12%)

21 (31.82%)

7 (21.21%)

17 (51.52%)

16 (48.48%)

4 (12.12%)

33 (100%)

สูบบุหรี่ (คน) 10 (38.46%) 24 (26.37%) 20 (30.30%) 3 (9.09%)

Blood Pressure (mmHg)

Systolic

Diastolic

155.69 + 28.05

86.62 + 17.75

173.74 + 39.29

88.66 + 22.01

163.16 + 33.76

85.67 + 22.75

Imaging Result

Normal fi nding

Ischemic

Hemorrhage

18 (69.23%)

8 (30.77%)

0

26 (28.57%)

41 (45.05%)

21 (23.08%)

12 (18.18%)

39 (59.09%)

12 (18.18%)
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แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงจํานวนผูปวยที่เขา stroke fast track แตไมรับ rt-PA จําแนกตามสาเหตุ

ตารางที่ 2  ตารางแสดงขอมูลผูปวยท่ีเขาสูกระบวนการ stroke fast track เปรียบเทียบโรงพยาบาล

   ศรีนครินทรกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

โรงพยาบาลศรนีครนิทร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (คน) 183 1624

ผูปวยที่เขาสูกระบวนการ stroke fast track

 • ไมไดรับยาละลายล่ิมเลือด

 • ไดรับยาละลายล่ิมเลือด

117 (63.93%)

91 (71.43%)

26 (28.57%)

168 (9.8%)

134 (79.8%)

34 (20.2%)

ระยะเวลาเฉล่ีย (นาที)

 • เริ่มมีอาการ  โรงพยาบาล

 • โรงพยาบาล  ไดรับยาละลายล่ิมเลือด

 • เริ่มมีอาการ  ไดรับยาละลายล่ิมเลือด

93.16

87.32

170.48

72

70.9

142.9

NIHSS 8.38 + 4.24 18.2

ผูปวยที่เกิดภาวะแทรกซอนหลังจากไดรับยาละลายล่ิมเลือด

 • เลือดออกในสมองรวมกับมีอาการเลวลง

 • เลือดออกท่ีอวัยวะอื่น

 • เสียชีวิต

2 (7.6%)

1 (3.8%)

1 (3.8%)

4 (11.76%)

0

2 (5.8%)
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วิจารณ
 จากการศึกษาน้ีพบวาผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองเฉียบพลันท่ีเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล

ศรีนครินทร นับตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2551 ที่ไดเริ่มกระบวนการดูแลรักษาผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองครบวงจร คือมีกระบวนการ 

stroke fast track การใหยาละลายลิ่มเลือด การ

จัดตั้ง stroke corner และการจัดตั้งทีมสหสาขา

วิชาชีพเพ่ือรวมกันดูแลผูปวย พบวามีผูปวยท่ี

เขาสูกระบวนการ stroke fast track ถึงรอยละ 

63.93 และมีผูปวยไดรับยาละลายลิ่มเลือดรอย

ละ 28.57 เม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาวิจัยกอน

หนานี้ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณที่เร่ิมพัฒนา

ระบบการดูแลรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

ในชวงป พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547 มีผูปวยท่ีเขา

สูกระบวนการ stroke fast track รอยละ 9.8 

และมีผูปวยไดรับยาละลายลิ่มเลือดรอยละ 20.2 

สาเหตทุีท่าํใหรอยละของผูปวยทีเ่ขาสูกระบวนการ 

stroke fast track และไดรับยาละลายล่ิมเลือด

ของโรงพยาบาลศรีนครินทรสูงกวาโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ ทางผูวิจัยคิดวาสาเหตุแรกเกิดจาก

การทีม่กีารตืน่ตวัในเรือ่งโรคหลอดเลอืดสมองมาก

ขึ้น มีการประชาสัมพันธอยางมากในชวงหาปหลัง

ทําใหผูปวยสังเกตพบความผิดปกติไดเร็ว มาโรง

พยาบาลไดทันในเวลาที่กําหนด สวนสาเหตุที่สอง

เกิดจากการที่โรงพยาบาลศรีนครินทรไดพัฒนา

ระบบการสงตอผูปวยโรคหลอดเลือดสมองโดย

ผานการประสานงานทางโทรศัพทกอนทําการสง

ตอ และจะรับเฉพาะผูปวยที่เขาเกณฑในการเขาสู

กระบวนการ stroke fast track เทานัน้เนือ่งจากมี

ขดีจาํกดัดานเตยีงในการรบัผูปวยเขารบัการรกัษา

ในโรงพยาบาล

 สวนเร่ืองระยะเวลาเฉล่ียที่ผูปวยมาถึงโรง

พยาบาล ไปจนถึงการไดรับยาละลายล่ิมเลือด 

ของทั้งโรงพยาบาลศรีนครินทรและโรงพบาบาล

จุฬาลงกรณใชเวลาใกลเคียงกัน ซึ่งโรงพยาบาล

จฬุาลงกรณใชระยะเวลาสัน้กวาเลก็นอย ทัง้นีอ้าจ

เกดิเน่ืองจากระบบยังไมราบร่ืนในชวงแรก ซึง่อาจ

จะตองมีการวางแผนการเก็บวิเคราะหขอมูลเพ่ิม

ขึ้นวามีการลาชาในกระบวนการใดเพ่ือประโยชน

ในการพฒันาตอไป คาเฉลีย่ระยะเวลาผูปวยมาถงึ

โรงพยาบาลและไดรับยา rt-PA(door to needle 

time) เทากับ 87.32 นาที ซึ่งไดมีการพัฒนาระบบ

การใหบริการผูปวย stroke fast track มาอยางตอ

เนื่อง โดยปจจุบันคาเฉลี่ยดังกลาวเทากับ 53 นาที

 นอกจากนั้นในสวนของเรื่องผลของการ

รักษาโดยการใหยาละลายลิ่มเลือดและภาวะ

แทรกซอนตางๆของทางโรงพยาบาลศรีนครินทร 

นพ.ไพบูลยและคณะ8 ไดทําการศึกษาวิจัยไวแลว

เมื่อปพ.ศ. 2554 โดยเก็บขอมูลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองเฉียบพลันที่เขารับการรักษาในโรง

พยาบาลศรีนครินทร ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2551 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จากผู

ปวยทั้งหมดที่ไดรับยาละลายลิ่มเลือด 75 คน

โดยเปนชาย 41 คน คาเฉล่ียของ NIHSS กอน

การรักษาและที่ 3 เดือนเทากับ 9.16 + 4.82 และ 

3.8 + 4 ตามลําดับ คา Barthel index กอนการ

รักษาและที่ 3 เดือนเทากับรอยละ56 และ 86 ตาม
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ลําดับ ผูปวย 4 คนพบภาวะเลือดออกในสมอง

หลังไดรับยา คิดเปนรอยละ 5 และในจํานวนน้ี

มีผูเสียชีวิต 2 ราย คิดเปนรอยละ 2.6 และมีผล

เปรียบเทียบกับการศึกษาวิจัยของโรงพยาบาล

จฬุาลงกรณและ NINDS อยางชัดเจนวาไมมคีวาม

แตกตางกัน

 อีกประเด็นหน่ึงท่ีเปนสวนสําคัญของงาน

วิจัยน้ีคือสาเหตุของผูที่เขากระบวนการ stroke 

fast track แลวไมไดรับยาละลายลิ่มเลือด ซึ่ง

ไดแก ภาวะที่มีพื้นสมองขาดเลือดขนาดใหญ 

ภาวะเลือดออกในสมอง อาการดีขึ้นอยางรวดเร็ว 

มาไมทันภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง ตามลําดับ ซึ่ง

เมือ่เปรยีบเทียบกบัการศึกษาของทางโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ7 ก็จะพบวามีสาเหตุหลักสี่อันดับ

แรกท่ีเหมือนกัน จากขอมูลท่ีไดแสดงใหเห็นพบ

วามีประเด็นเรื่องการที่ผูปวยมาถึงโรงพยาบาล

นับตั้งแตมีอาการชากวา 3 ชั่วโมง อันเปนเหตุที่

ทําใหไมไดรับยาละลายล่ิมเลือด ซึ่งประเด็นนี้

เปนประเด็นเดียวที่ไมไดขึ้นกับภาวะการเจ็บปวย

ของผูปวยเพียงอยางเดียว และเปนประเด็นที่เรา

สามารถหาแนวทางในการพัฒนาเพ่ือใหผูปวยเขา

ถึงยาละลายลิ่มเลือดไดมากขึ้น ทั้งนี้ไดมีผูทําการ

ศึกษาวิจัยไวเกี่ยวกับปจจัยท่ีเปนสาเหตุใหผูปวย

มาโรงพยาบาลไมทนัเวลา 3 ชัว่โมง แบงเปนปจจยั

ภายนอก ปจจัยที่เกิดขึ้นระหวางที่ผูปวยมีอาการ

จนมาถึงโรงพยาบาล และปจจัยภายใน ปจจัยที่

เกดิขึน้นบัตัง้แตผูปวยมาถงึโรงพยาบาลจนกระทัง่

เขารับการรักษาในตึกผูปวย จากกการศึกษาของ 

Azzimodi และคณะ9 ศึกษาปจจัยที่ทําใหผูปวย

มารพ.ลาชาไดผลวาขึ้นอยูกับความรุนแรงของ

อาการและเวลาท่ีเกิด โดยพบวาผูปวยท่ีมีอาการ

นอย หรือเกิดอาการในขณะเวลากลางคืนจะทําให

ผูปวยมารพ.ชากวา 2 ชม. จากการศึกษาของ Fo-

gelholm  เรื่อง factoring delaying admission 

after stroke พบวาปจจัยที่ทําใหผูปวยเขารับการ

รักษาในตึกผูปวยลาชา คือ เกิดอาการเวลากลาง

คืน อยูบานคนเดียว อายุมากกวา70 ป จากการ

ศึกษาของ Per Wester และคณะ10 พบวาปจจัยที่

ทําใหผูปวยมารพ.ลาชา คือ ผูปวยสมองขาดเลือด

มาเลี้ยง อาการคอยๆเปน อาการไมรุนแรง ผูปวย

อยูคนเดียวและไมมกีารติดตอกบัญาติ ผูปวยทีอ่ยู

ในพืน้ทีก่ารใหบรกิารของโรงพยาบาลขนาดใหญ ผู

ปวยท่ีไมใชบริการของรถพยาบาลฉุกเฉิน และผู

ปวยที่เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่นกอนมาที่

โรงพยาบาลที่มีการใหยาละลายล่ิมเลือด และจาก

การศึกษาของClifton R. Lacyและคณะ11 พบวา

ปจจัยที่ทําผูปวยมารพ.ลาชา สัมพันธกับ เพศ เชื้อ

ชาติ การขนสง ประวัติโรคประจําตัวที่เปน car-

diovascular disease มากอน จากปจจัยที่กลาว

มาทัง้หมดมีหลายปจจยัทีเ่ราสามารถปรับปรงุใหดี

ขึน้ได โดยการเผยแพรประชาสัมพันธความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับโรคสมองขาดเลือด พัฒนาระบบ

การสงตอใหดีขึ้น และการพัฒนาเชิงนโยบายใน

การเพ่ิมจุดบริการการใหยาละลายล่ิมเลือดเพ่ือให

โอกาสการเขาถึงยาละลายล่ิมเลือดสูงขึ้น

 การท่ีจะทําใหผูปวยไดรับการรักษาท่ีดี 

มีประสิทธิภาพอยางทั่วถึงวิธีหน่ึงที่ทําไดอยาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คือ การสรางเครือขาย
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การใหบริการ stroke fast track ดังเชน เครือขาย

การใหบริการผูปวย stroke fast track ของเขต

พื้นท่ีการใหบริการของ สปสช. เขต 7 (รอยเอ็ด 

ขอนแกน กาฬสนิธุ และมหาสารคาม) ซึง่ในขณะนี้

มโีรงพยาบาลทีส่ามารถใหยา rt-PA 6 โรงพยาบาล 

ไดแก โรงพยาบาลศรีนครินทร รอยเอ็ด ขอนแกน 

กาฬสินธุ มหาสารคาม และโรงพยาบาลชุมแพ มผีู

ปวยที่ไดรบัยา rt-PA ไปแลวมากกวา 400 ราย

สรุป 
 ระบบการดูแลรักษาผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองครบวงจรของโรงพยาบาลศรีนครินทรในชวง

เริม่แรกสามารถดาํเนนิการและใหบรกิารผูปวยได

อยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และไมแตก

ตางจากโรงพยาบาลที่ไดดําเนินการมากอนหนา

นี้ ทั้งในแงของการคัดกรองผูปวยเพ่ือเขาระบบ 

กระบวนการใหบรกิารเม่ือมองในแงของเวลา และ

ผลลพัธทีไ่ดจากการรักษา นอกจากน้ียงัมีประเดน็

ซึง่สามารถนําไปศึกษาวิจยัเพิม่เติมเพ่ือใหไดระบบ

การบริการโรคหลอดเลือดสมองที่ดียิ่งขึ้นไปอีก
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ภาคผนวก
 ขอบงชี้และขอหามในการรักษาผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันชนิดขาดเลือด

ดวยยาละลายลิ่มเลือด

ขอบงชี้

 1. ผูปวยไดรบัการวินจิฉัยวาเปนโรคหลอด

เลือดสมองตีบและอุดตันภายใน 3 ชั่วโมง

 2. อายุมากกวา 18 ป

 3. มอีาการทางระบบประสาทท่ีสามารถวัด

ไดโดยใช  NIHSS

 4. ผล CT scan เบื้องตนไมพบเลือดออก

หรือสมองบวม

 5. ผูปวยหรอืญาตเิขาใจประโยชนและโทษ

ที่เกิดขึ้นจากการรักษา และยินยอมใหการรักษา 

โดยใชยาละลายลิ่มเลือด

ขอหาม

 1. มีอาการของโรคหลอดเลือดสมอง

เฉียบพลันชนิดขาดเลือดที่ไมทราบเวลาที่เร่ิมเปน

 2. มอีาการของโรคเลอืดออกใตชัน้เยือ่หุม

สมอง (subarachanoid hemorrhage)

 3. อาการทางระบบประสาทดีขึ้นอยาง

รวดเร็ว

 4. ซึมหรือหมดสติ หรือ global aphasia

 5. มีอาการชักเมื่อเริ่มมีอาการของโรค 

หลอดเลือดสมองเฉียบพลันชนิดขาดเลือดครั้งนี้

 6. มคีวามดนัโลหติในชวงกอนใหการรกัษา

สูง ( SBP> 185 mmHg, DBP > 110 mmHg)

 7. มีประวัติเลือดออกในสมองมากอน

 8. มปีระวตัโิรคหลอดเลอืดสมอง หรอืบาด

เจ็บที่ศีรษะรุนแรงใน 3 เดือน

 9. ไดรับยาตานการแข็งตัวของเลือด 

(heparin หรือ  warfarin) ภายใน 48 ชั่วโมงหรือ

มคีา  partial thromboplastin time ผดิปกติหรอื

มีคา prothrombin time มากกวา 15 วินาที หรือ

มีคา international normalized ration มากกวา 

1.7

 10. มีปริมาณเกร็ดเลือดนอยกวา 100,000 

/mm3

 11. มีประวัติผาตัดใหญภายใน 14 วัน

 12. มีเลือดออกในทางเดินอาหารหรือทาง

เดินปสสาวะใน 21 วัน

 13. มีระดับนํ้าตาลในเลือดต่ํากวา 50 mg/

dl หรือสูงกวา 400 mg/dl
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 14. มปีระวตั ิmyocardial infarction ใน 3 

เดือน

 15. มีการเจาะเลือดแดงในตําแหนงที่ไม

สามารถกดหามเลอืดได หรอื Lumbar puncture 

ภายใน 7 วัน

 16. พบมีเลอืดออกหรือการบาดเจ็บ (กระดูก

หักจากการตรวจรางกาย) 

 17. ผล CT scan พบเน้ือสมองตายมากกวา 

1 กลีบ (hypodensity >1/3 cerebral hemi-

sphere) หรือพบการเปล่ียนแปลงในระยะแรก

ของหลอดเลอืดสมองตบีขนาดใหญ เชน พบสมอง

บวม,mass effect, sulcal effacement


