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กลุมวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

1หนวยตรวจคลื่ นไฟฟาสมอง งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร 
2 หนวยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
3 สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
4 กลุมวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การศึกษาความชุกผูปวยใน โรคหลอดเลือดสมอง

 บทคัดยอ
 โรคหลอดเลือดสมอง เปนโรคเรื้อรังทาง

ระบบประสาทท่ีพบไดบอยซึง่เปนสาเหตุของความ

พกิารและการเสียชีวติเปนอันดับตนของประชากร

ไทย การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ

ชุกผูปวยใน โรคหลอดเลือดสมอง กลุมตัวอยาง 

คือ ประชากรผูใหญไทย (อายุ 18 ปขึ้นไป) ที่เขา

รับการรักษาในโรงพยาบาล เก็บรวบรวมขอมูล

การเจ็บปวยของผูปวยในโรคหลอดเลือดสมอง 

แบงกลุมโรคตามระบบ ICD 10 โดยใชฐานขอมูล

ที่โรงพยาบาลสงเบิกจายจากสามระบบประกัน

สุขภาพ คือ ระบบประกันสุขภาพถวนหนา ระบบ

ประกันสังคม และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล

ขาราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 ผลการศึกษาพบว า  โรคหลอดเลือด

สมองเปนสาเหตุการเสียชีวิตมากท่ีสุดของ

โรคระบบประสาทคือจํานวน 12,010  ราย จาก

จํานวนผูเสียชีวิตทั้งหมด 13,763 ราย (รอยละ  

87.3) และทําใหผูปวยตองเขารับการรักษาใน

โรงพยาบาลมากท่ีสดุ จาํนวน 100,394 ครัง้จากการ

เขารกัษาในโรงพยาบาลผูปวยในโรคระบบประสาท

ทั้งหมด 166,331 ครั้ง (รอยละ 60.4) โรคหลอด

เลือดสมองชนิด cerebral infarction (I63) เปน

กลุมที่ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลสูงที่สุด 

จํานวน 52,291 ครั้ง (รอยละ 52.08) รองลงมา 

คือ intracerebral haemorrhage (I61) จํานวน 

23,158 คร้ัง (รอยละ 23.06) แต intracerebral 

haemorrhage เปนสาเหตุของการเสียชีวิตมาก

ที่สุดคือ  6,196 ราย จากผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองท่ีเสียชีวิตทั้งหมด 12,010 (รอยละ 51.59)  

สวน acute cerebral infarction(I63)  อัตราการ

เสียชีวิต จํานวน 3,796 ราย (รอยละ 31.60)  

 พบมากในเพศชายจํานวน 55,367 ราย 

(รอยละ 55.1) เพศหญิง 45,027ราย (รอยละ 44.9) 

โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) ตอง

เขารับการรักษาในโรงพยาบาลมากท่ีสุด จํานวน 

64,416 ครั้ง (รอยละ 64.20 ของผูปวยโรคหลอด

เลือดสมอง) และผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ี
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เขารบัการรกัษาในโรงพยาบาลมากท่ีสดุอยูในภาค

กลาง รอยละ 38.4 รองลงมาคือภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต รอยละ 28.2, 21 

และรอยละ 12.4 

 Discharge status ของผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองขาดเลือด (cerebral infarction)

จํานวน 573 ราย ที่ไดรับยา recombinant tissue 

plasminogen activator (rt-PA) พบวาผูปวย

จํานวน 6 รายที่ complete recovery  (รอยละ 1) 

และสวนใหญ improved จาํนวน 524 ราย (รอยละ 

91.4) สวนนอยที่ not improved และ death คือ

รอยละ 2.3 และรอยละ 5.2 ตามลําดับ โรคหลอด

เลือดสมองตองเสียคารักษาพยาบาล (hospital 

charge) เฉพาะในโรงพยาบาลเทานั้นมากที่สุดใน

กลุมโรคระบบประสาท คือ 3,040,383,088 บาท

เฉล่ีย 76,985.8 บาทตอหน่ึงคร้ังของการเขารับ

การรักษาแบบผูปวยใน และมีระยะเวลานอน

โรงพยาบาลมากท่ีสุดโดยเฉพาะอยางย่ิงในผูปวย 

cerebral infarction มีระยะเวลาการนอน

โรงพยาบาลเทากับ  418,959 วัน (mean 6.5 วัน) 

รองลงมาคือ hemorrhagic stroke มีระยะเวลา

การนอนโรงพยาบาล จํานวน 322,826 วัน (mean 

10.8 วัน)  

 ผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอ

การวางแผนในการแกไขปญหาโรคหลอดเลือด

สมอง ซึ่งตองเนนในดานการปองกันโรคโดยลด

ปจจัยเสี่ยง รวมทั้งใหการดูแลรักษาอยางถูกตอง

เหมาะสม เนนการประชาสัมพันธใหประชาชน

ทั่วไปไดทราบวามีการเปดชองทางดวนสําหรับ

โรคหลอดเลือดสมอง หรือ 270 นาทีทอง (Stroke 

Fast Track) เพื่อใหผูปวยเขาถึงบริการและไดรับ

การรักษาอยางทันทวงที 

 คําสําคัญ : ความชุก โรคหลอดเลือดสมอง 

ผูปวยใน 

บทนํา
 โรคหลอดเลือดสมอง (stroke หรือ cere-

brovascular disease) เปนโรคเร้ือรังทางระบบ

ประสาททีพ่บไดบอยซึง่เปนสาเหตขุองความพกิาร

และการเสียชีวิตเปนอันดับตนของประชากรไทย 

จํานวนผูปวยเสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือดสมอง

มีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากประชากร

โลกยังคงมีจํานวนเพิ่มขึ้นและมีผูสูงอายุมากขึ้น 

ไดมีการคาดการณในอนาคตวา ปริมาณผูปวยที่

เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองจะมากขึ้นถึง 

2 เทา เมื่อเทียบระหวางป ค.ศ. 1990 ถึงป ค.ศ. 

2020 ทั้งนี้พบวาในกลุมประเทศกําลังพัฒนาจะ

มีการเพิ่มขึ้นของผูเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือด

สมองมากกวาในประเทศที่พัฒนาแลว1-2 สําหรับ

ในประเทศไทยมีการศึกษาเกี่ยวกับความชุกของ

โรคหลอดเลือดสมอง โดยศึกษาในป ค.ศ. 2004-

2006 จากกลุมตัวอยางที่ ที่ใหการวินิจฉัยวาเปน

โรคหลอดเลือดสมองจากประวัติ จํานวน 19,997 

ราย อายุระหวาง 45 ถึง 80 ป ผลการศึกษาพบวา 

376 คนไดรับการตรวจโดยละเอียด สุดทายสรุป

ไดวาเปนโรคหลอดเลือดสมอง  ดังนั้นความชุก

ของโรคหลอดเลือดสมอง คือ รอยละ 1.883  แตที่
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ผานมายังไมมกีารศึกษาความชุกของผูปวยใน โรค

หลอดเลือดสมองของประเทศไทย ซึง่จะเปนขอมลู

ทีส่าํคัญในการพัฒนาระบบการดูแลและแกปญหา

สุขภาพของประชากรไทยไดอยางเหมาะสมตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ความชุกผูปวยใน โรคหลอดเลือดสมอง โดยศึกษา

ในกลุมประชากรผูใหญไทย (อายุ 18 ปขึ้นไป)

วิธีดําเนินการวิจัย
 การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาในกลุมประชากร

ผูใหญไทย (อายุ 18 ปขึ้นไป)ที่เขารับการรักษาใน

โรงพยาบาล เก็บรวบรวมขอมูลการเจ็บปวยของ

ผูปวยใน เฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง โดยศึกษา

ขอมูลเก่ียวกับจํานวนผูปวย จํานวนคร้ังของการ

เขารับการรักษาในโรงพยาบาล จํานวนและอัตรา

การเสียชีวิตในโรงพยาบาลและระยะเวลาการ

นอนโรงพยาบาล แบงกลุมโรคตามระบบ ICD 10 

โดยใชฐานขอมูลทีโ่รงพยาบาลสงเบกิจายจากสาม

ระบบประกนัสขุภาพ คอื ระบบประกนัสขุภาพถวน

หนา ระบบประกันสงัคม และระบบสวัสดิการรักษา

พยาบาลขาราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

การวิเคราะหขอมูล
 วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ 

ผลการศึกษา
 สําหรับขอมูลในประเทศไทย จากการ

สํารวจความชุกผูปวยใน ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 จํานวนประชากรท้ังหมด 57,051,454 

คน  ซึ่งกลุมผูใหญที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป มี

จํานวนทั้งหมด 43,020,670 คน คิดเปนรอยละ 

75.40 ของประชากรทุกกลุมอายุ พบวาโรคหลอด

เลือดสมองเปนสาเหตุการเสียชีวิตมากท่ีสุดของ

โรคระบบประสาทคือจํานวน 12,010  ราย จาก

จํานวนผูเสียชีวิตทั้งหมด 13,763 ราย (รอยละ  

87.3) และทําใหผูปวยตองเขารับการรักษาใน

โรงพยาบาลมากท่ีสดุ จาํนวน 100,394 ครัง้จากการ

เขารกัษาในโรงพยาบาลผูปวยในโรคระบบประสาท

ทั้งหมด 166,331 ครั้ง (รอยละ 60.4) โดยเฉพาะ

ในกลุมผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) ตองเขารับการ

รกัษาในโรงพยาบาลมากท่ีสดุ จาํนวน 64,416 ครัง้ 

(รอยละ 64.20 ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง) 
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ตารางที่ 1 Number of admissions by primary diagnosis and death 

ICD 10

Total

Count

(%)

Alive

Count

(%)

Death

Count

(%)

I63 52,291

(100.0)

48,495

(92.7)

3,796

(7.3)

I61 23,158

(100.0)

16,962

(73.2)

6,196

(26.8)

I64 10,101

(100.0)

9,779

(96.8)

322

(3.2)

I62 3,728

(100.0)

3,125

(83.8)

603

(16.2)

I69 3,464

(100.0)

3,335

(96.3)

129

(3.7)

I60 3,111

(100.0)

2,387

(76.7)

724

(23.3)

I67 2,905

(100.0)

2,824

(97.2)

81

(2.8)

I66 1,396

(100.0)

1,256

(90.0)

140

(10.0)

I65 240

(100.0)

221

(92.1)

19

(7.9)

Total count (%) 100,394

(100.0)

88,384

(88.0)

12,010

(12.0)

หมายเหตุ : รหัสโรคอยูในภาคผนวกทายบทความ
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 จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวาผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองชนิด cerebral infarction (I63) เปน

กลุมที่ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลสูงที่สุด 

จํานวน 52,291 ครั้ง (รอยละ 52.08 ) รองลงมา 

คือ intracerebral haemorrhage (I61) จํานวน 

23,158 ครั้ง (รอยละ 23.06) แต intracerebral 

haemorrhage เปนสาเหตุของการเสียชีวิตมาก

ที่สุดคือ  6,196 ราย จากผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองท่ีเสียชีวิตทั้งหมด 12,010 (รอยละ 51.59)  

สวน acute cerebral infarction(I63)  อัตราการ

เสียชีวิต จํานวน 3,796 ราย (รอยละ 31.60)  และ

กลุมโรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular 

diseases) สวนใหญพบมากในเพศชายจํานวน 

55,367 ราย (รอยละ 55.1) มากกวาเพศหญิง 

45,027ราย (รอยละ 44.9) และผูปวยสวนใหญ

ใชสิทธิประกันสุขภาพถวนหนารอยละ 76.9 รอง

ลงมา คือ สิทธิ์ขาราชการ รอยละ 18.4 และสิทธิ์

ประกันสังคมรอยละ 4.7 (ดงัแผนภมูทิี ่1) และเมือ่

จําแนกตามภูมิภาคพบวาผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองทีเ่ขารบัการรกัษาในโรงพยาบาลมากท่ีสดุอยู

ในภาคกลาง รอยละ 38.4 รองลงมาคือภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต รอยละ 28.2, 

21 และรอยละ 12.4 ตามลําดับ (ดังแผนภูมิที่ 2)

 โรงพยาบาลที่ใหการดูแลรักษาผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองสวนใหญเปนโรงพยาบาลขนาด

ตติยภูมิรอยละ 45.2 รองลงมา คือ โรงพยาบาล

ขนาดทุตยิภมู ิปฐมภมูแิละโรงพยาบาลเอกชน รอย

ละ 31.5, 17.5 และรอยละ 5.8 ตามลําดับ (ดงัตาราง

ที่ 2)

รูปท่ี 1 Number of admissions by primary diagnosis and insurance groups
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รูปที่ 2 Number of admissions by primary diagnosis and regions 

ตารางที่ 2 Number of admissions by primary diagnosis and hospital level 

ICD 10* Total

Count (%)

Hospital level

Primary

Count (%)

Secondary

Count (%)

Tertiary

Count (%)

Private

Count (%)

I60-I62

 

29,997

(100.0)

3,034

(10.1)

8,832

(29.4)

16,040

(53.5)

2,093

(7.0)

I63-I66

 

64,028

(100.0)

13,464

(21.1)

20,824

(32.5)

26,410

(41.2)

3,330

(5.2)

Total 

 Count (%)

94,025

(100.0)

16,498

(17.5)

29,656

(31.5)

42,450

(45.2)

5,423

(5.8)
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ตารางที่ 3  Number of admissions by primary diagnosis and discharge status and procedure

ICD10 Procedure Total 

Count 

(%)

 

Discharge status.

Complete 

recovery

Count (%)

Improved

Count (%)

Not improved

Count (%)

Death

Count (%)

I60 

 

Imaging

 

1,628 6

(0.4)

803

(49.3)

388

(23.8)

431

(26.5)

EEG

 

2 0

(0.0)

1

(50.0)

0

(0.0)

1

(50.0)

I61 

 

Imaging

 

12,615 31

(0.2)

7,087

(56.2)

1,960

(15.5)

3,537

(28.1)

EEG

 

11 0

(0.0)

7

(63.6)

0

(0.0)

4

(36.4)

I62 

 

Imaging

 

1,863 9

(0.5)

1,194

(64.1)

314

(16.9)

346

(18.5)

EEG

 

5 0

(0.0)

4

(80.0)

1

(20.0)

0

(0.0)

 I63 

 

Imaging

 

33,468 115

(0.3)

29,078

(86.9)

1,873

(5.6)

2,402

(7.2)

EEG

 

78 2

(2.6)

54

(69.2)

6

(7.7)

16

(20.5)

 rt-PA

 

573 6

(1.0)

524

(91.4)

13

(2.3)

30

(5.2)

 จากตารางท่ี 3 ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

ไดรับการสงตรวจทางรังสี (brain imaging) 

ทั้ง CT scan และ MRI จํานวน 49,574 ราย 

คิดเปนรอยละ 49.4 ของผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง(N=100,394)  และในกรณีที่มีปญหาเกิด 

post stroke seizure ผูปวยที่เขารับการรักษา

ในโรงพยาบาลท่ีมีเครื่องตรวจคล่ืนไฟฟาสมอง

เทานั้นจึงจะไดรับการสงตรวจคล่ืนไฟฟาสมอง

รวมดวยเพื่อวินิจฉัยเกี่ยวกับภาวะชัก โดยพบวา

ผูปวยสวนใหญในกลุม cerebral infarction (I63) 

จํานวน 78 รายที่ไดรับการตรวจคล่ืนไฟฟาสมอง 

(electroencephalography; EEG)
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รูปท่ี 3 Percentages of discharge status in patients who had received  rt-PA

 การใหยาละลายลิ่มเลือด หรือ thrombo-

lytic drug ภายใน 4 ชั่วโมงคร่ึง (270 นาทีทอง)

หลังเกิดภาวะสมองขาดเลือด จะสามารถลดอัตรา

การตาย และความพิการได ผลการรักษาจะดี

ขึ้นมาก  จากการศึกษาครั้งนี้พบวา มีผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองขาดเลือด (cerebral infarction)

จํานวน 573 ราย ที่ไดรับยา recombinant tissue 

plasminogen activator (rt-PA) ผลการรักษาพบ

วา discharge status ของผูปวยจํานวน 6 รายที่ 

complete recovery  (รอยละ 1) และ improved 

จํานวน 524 ราย (รอยละ 91.4) มีเพียงสวนนอย

ที่ not improved และ death คือรอยละ 2.3 และ

รอยละ 5.2 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผูปวย 

cerebral infarction ที่ไมไดรับยา rt-PA จํานวน 

33,546 ราย ผลการรักษา complete recovery  

จํานวน 117 ราย (รอยละ 0.3 ) และ improved 

จาํนวน 29,132 ราย (รอยละ 86.8)  not improved 

และ death คือจํานวน 1,879 ราย (รอยละ 5.6) 

และ 2,418 ราย (รอยละ 7.3  )ตามลําดับ

 เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองเปนโรค

เรือ้รงั ผูปวยตองเขารบัการรกัษาอยางตอเนือ่งและ

ยาวนาน ผลจากการศึกษาครั้งนี้ พบวาโรคหลอด

เลือดสมองตองเสียคารักษาพยาบาล (hospital 

charge)  เฉพาะในโรงพยาบาลเทานั้นมากท่ีสุด

ในกลุมโรคระบบประสาท คอื 3,040,383,088 บาท 

เฉล่ีย 76,985.8 บาทตอหน่ึงคร้ังของการเขารับ

การรักษาแบบผูปวยใน และมีระยะเวลานอน

โรงพยาบาลมากที่สุด (ดังตารางที่ 4)



39

Vol.8 No.1

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบ hospital charge and length of stay

ICD 10*

Hospital charge total Length of stay  total

Sum Mean Sum Mean

G40 162,518,603 7,427.0 70,690 3.2

G41 65,158,440 29,752.7 14,586 6.7

G510 9,360,163 7,793.6 3,586 3.0

G70 64,332,806 66,735.3 10,063 10.4

I60-I62 1,665,170,577 55,507.5 322,826 10.8

I63-I66 1,375,212,511 21,478.3 418,959 6.5

อภิปรายผล
 ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ สํ า ร ว จ ข อ มู ล ใ น

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 พบวาโรคหลอดเลือด

สมอง (cerebrovascular diseases) เปนสาเหตุ

ใหผูปวยตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลมาก

ที่สุด จํานวน 100,394 ครั้ง (รอยละ 60.4) โดย

เฉพาะในกลุมผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) ตอง

เขารับการรักษาในโรงพยาบาลมากท่ีสุด จํานวน 

64,416 ครัง้ (รอยละ 64.20 ) จากรายงานการศกึษา

พบวาอตัราการนอนโรงพยาบาลตอแสนประชากร

ของโรคหลอดเลอืดสมองสูงกวาของ acute myo-

cardial infarction กวา 2 เทา โดยมีแนวโนมเพิ่ม

ขึ้นจาก 121 ในป 2551 เปน 124 และ 130 ตอแสน

ประชากรในป 2552 และ 25534  

 จากการศึกษานีพ้บวาโรคหลอดเลือดสมอง

มีอัตราการตายสูงถึงรอยละ  12  ซึ่ง ischemic 

stroke พบมากที่สุด 64,028 ราย เปน acute 

cerebral infraction (I63) จํานวน 52,291 ราย  

สวน hemorrhagic stroke มจีาํนวน  29,997 ราย 

เปน intracerebral haemorrhage (I61)จํานวน 

23,158 ราย และเปนสาเหตุใหเสียชีวิตมากท่ีสุด  

7,523 ราย (รอยละ25.8 ของผูปวย hemorrhagic 

stroke)  สอดคลองกับการศึกษาในประเทศไทย

กอนหนานี้ พบวาโรคระบบหลอดเลือดสมองและ

หลอดเลือดหัวใจเปนสาเหตุที่ทําใหผูปวยเสีย

ชีวิตมากท่ีสุด 27,075 ราย (รอยละ 8.72) โดย

พบวาโรคหลอดเลือดสมองแตก (intracerebral 

hemorrhage) มอีตัราการเสียชวีติสงูทีส่ดุ5 เปรยีบ

เทียบกับการศึกษาในประเทศอื่นๆ เชน ประเทศ

ไนจีเรียพบวาโรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุที่

ทาํใหผูปวยตองเขารบัการรกัษาในโรงพยาบาลมาก

ที่สุดรอยละ 77.66  สวนในประเทศอังกฤษพบวา

โรคหลอดเลือดสมองตองเขารับการรักษาจํานวน 

118,500 ครั้งและตองนอนรักษาในโรงพยาบาล

เฉลี่ย 48.8 วัน7 เชนเดียวกับการศึกษาในประเทศ

ไตหวนัพบวาโรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุของ

การเสียชีวิตที่สูงกวาโรคหัวใจอยางมาก2 และจาก

รายงานขององคการอนามัยโลก (WHO) พบวา
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โรคหลอดเลือดสมองมีอัตราการตายสูงที่สุดใน

กลุมโรคระบบประสาทคือ รอยละ 858  ไดมีการ

คาดการณในอนาคตวา ปริมาณผูปวยที่เสียชีวิต

จากโรคหลอดเลือดสมองจะมากขึ้นถึง 2 เทา เมื่อ

เทยีบระหวางป ค.ศ. 1990 ถงึป ค.ศ. 2020 ทัง้น้ีพบ

วาในกลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีผูเสียชีวิตจาก

โรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นมากกวาในประเทศ

ที่พัฒนาแลว1 

 ในปจจุบันการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง 

มีการรักษาวิธีใหมๆ เกิดขึ้นและใหผลดีตอผูปวย 

ทําใหผูปวยรอดชีวิตมากขึ้น มีความพิการนอยลง 

และมคีณุภาพชีวติทีด่ ีโดยเฉพาะอยางยิง่การใหยา

ละลายลิม่เลอืด หรอื thrombolytic drug ภายใน 4 

ชัว่โมงคร่ึง (270 นาททีอง)หลงัเกิดภาวะสมองขาด

เลอืด จะสามารถลดอตัราการตาย และความพกิาร

ได ผลการรักษาจะดีขึ้นมาก  จากการศึกษาครั้ง

นี้พบวา มีผูปวยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด 

(cerebral infarction)จํานวน 573 ราย ที่ไดรับ

ยา  rt-PA ผลการรักษาพบวา discharge status 

ของผูปวยจํานวน 6 ราย(รอยละ 1) ที่ complete 

recovery และ improved จํานวน 524 ราย 

(รอยละ 91.4) มีเพียงสวนนอยที่ not improved 

และ death คือรอยละ 2.3 และรอยละ 5.2 ตามลาํดบั  

สอดคลองกับการศึกษาอ่ืนๆ ในประเทศไทยท่ี

โรงพยาบาล มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ระหวางป พ.ศ. 

2550-2553 พบวา ผูปวย acute ischemic stroke 

93 ราย(รอยละ 47) ที่มีผลการรักษาดีขึ้น ขณะท่ี 

23 ราย (รอยละ 12) เสียชีวิต 9

 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา ถาผูปวย

ไดรับการรักษาเร็วก็มีโอกาสจะหายหรือดีขึ้นได

มาก สามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นอันเนื่อง

มาจากโรคหลอดเลือดสมองได  แตขอมูลจาก

การศึกษาเก่ียวกับการเขาถึงยาละลายล่ิมเลือด

ในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาของผูปวย 

ischemic stroke มีอตัราคอนขางตํ่า มี 4 จังหวัด 

(ศรสีะเกษ ยโสธร มกุดาหาร และสมทุรสงคราม) ที่

ไมปรากฏวามผีูปวยซึง่นอนโรงพยาบาลในจงัหวดั

ดังกลาวรายใดไดรับยาละลายล่ิมเลือด และมีอีก 

43 จังหวัดที่ไมพบวามีผูปวย ischemic stroke 

ไดรับยาดังกลาว ในระดับโรงพยาบาล พบวา 

โรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลชุมชนเกือบ

ทั้งหมดไมพบขอมูลการสั่งใชยาละลายลิ่มเลือด

ในผูปวย ischemic stroke ถึงแมวาจํานวนผู

ปวยท่ีไดรบัยาละลายล่ิมเลือดในป พ.ศ.2551 และ 

พ.ศ.2552 ของทุกกลุมโรงพยาบาลมีสัดสวนท่ีตํ่า

มาก อยางไรก็ตาม สําหรับโรงพยาบาลศูนยและ

โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั อตัราการไดรบัยาเพ่ิมขึน้

อยางชัดเจนในป พ.ศ. 25533

 เมื่อจําแนกตามภูมิภาคพบวาผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาล

มากที่สุดอยูในภาคกลาง รอยละ 38.4 รองลง

มาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและ

ภาคใต รอยละ 28.2, 21 และรอยละ 12.4 ตาม

ลําดับ สอดคลองกับการศึกษาในป พ.ศ. 2553 

พบวาจังหวัดที่มีการนอนโรงพยาบาลดวยโรค

หลอดเลือดสมองเปนจํานวนมาก (>1,200 ครั้ง) 
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ไดแก กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม 

นครสวรรค นครศรีธรรมราช และสงขลา ซึ่ง

จังหวัดเหลาน้ีเปนศูนยกลางของเขตพื้นที่ซึ่งมี

ประชากรอาศัยอยูเปนจาํนวนมาก3  โรงพยาบาลท่ี

ใหการดูแลรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสวน

ใหญเปนโรงพยาบาลขนาดตติยภูมิรอยละ 45.2 

รองลงมาคือโรงพยาบาลขนาดทุติยภูมิ ปฐมภูมิ

และโรงพยาบาลเอกชน รอยละ 31.5, 17.5 และ

รอยละ 5.8 ตามลําดับ  เนื่องจากผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองในระยะเฉียบพลันควรไดรับการ

รักษาในโรงพยาบาลทุกราย ปญหาท่ีเปนขอจํากัด

ของโรงพยาบาลชุมชนคือสงการตรวจเอกซเรย

คอมพิวเตอรสมอง จากการศึกษาคร้ังนี้พบวา

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดรบัการสงตรวจทาง

รังสี (brain imaging) ทั้ง CT scan และ MRI 

จาํนวน 49,574 ราย คดิเปนรอยละ 49.4 ของผูปวย

โรคหลอดเลือดสมอง(N=100,394)   และในกรณีที่

มีปญหาเกิด post stroke seizure ผูปวยที่เขารับ

การรักษาในโรงพยาบาลท่ีมเีคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟา

สมองเทาน้ันจึงจะไดรับการสงตรวจคล่ืนไฟฟา

สมองรวมดวยเพ่ือวินิจฉัยเก่ียวกับภาวะชัก โดย

พบวาผูปวยสวนใหญในกลุม cerebral infarction 

(I63) จํานวน 78 รายท่ีไดรับการตรวจคล่ืนไฟฟา

สมอง (electroencephalography; EEG)  ดงัน้ัน

ในกรณีที่โรงพยาบาลใดท่ีขีดความสามารถจํากัด 

ไมสามารถสงตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองได 

ควรสงตอไปยังโรงพยาบาลซ่ึงมีศักยภาพสูงกวา 

ในกรณีที่ผูปวยมีอาการมานานไมเกิน 4 ชั่วโมง

ครึ่ง ผูปวยอาจไดประโยชนจากการรักษาดวยยา 

rt-PA จึงควรสงตอไปยังโรงพยาบาลที่สามารถ

ใหการรักษาไดโดยเร็วทีส่ดุเพ่ือใหไดผลการรักษา

ที่ดี จากการศึกษาในประเทศไทยพบวาการเปด

บรกิารทางดวนโรคหลอดเลือดสมองหรือ 270 นาที

ทอง (Stroke Fast Track) สามารถลดระยะเวลา

การรอตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองและเพ่ิม

โอกาสการรักษาดวยยาละลายล่ิมเลือดได

 โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคเร้ือรังที่ทําให

ตองสูญเสียคาใชจาย ทั้งในดานการรักษาใน

โรงพยาบาลและการดูแลตอเนื่องที่บาน จากการ

ศึกษาพบวาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตองนอน

รักษาในโรงพยาบาลเปนระยะเวลานานมากท่ีสุด

ของโรคระบบประสาทโดยเฉพาะอยางยิง่ในผูปวย 

cerebral infraction มีระยะเวลาการนอน

โรงพยาบาลเทากับ  418,959 วัน (mean 6.5 วัน) 

รองลงมาคือ hemorrhagic stroke มีระยะเวลา

การนอนโรงพยาบาล จํานวน 322,826 วัน (mean 

10.8 วัน) สวนในประเทศอังกฤษพบวาโรคหลอด

เลือดสมองตองนอนรักษาในโรงพยาบาลเฉล่ีย 

48.8 วัน6  ซึ่งการนอนรักษาในโรงพยาบาลเปน

เวลานาน สงผลกระทบตอคาใชจายในการรักษา 

ประเทศไทยประมาณการณคาใชจายในการรักษา

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไว 100,000-1,000,000 

บาท/คน/ป  เฉพาะคาใชจายในการดูแลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองรายใหมจํานวน 30,000 ราย

ตอป ประมาณเกือบ 3 พันถึง 3 หมื่นลานบาท/

ป8  แตถามีผูปวยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม

เฉพาะ I61 และ I63 จํานวนประมาณ 56,000 

รายตอปคาใชจายในการดูแลผูปวยโรคหลอด
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เลือดสมองรายใหม ประมาณ 5,600,000,000 ถึง 

56,000,000,000 บาทตอป  การศึกษาครั้งนี้ พบ

วาโรคหลอดเลือดสมองตองเสียคารักษาพยาบาล

เฉพาะในโรงพยาบาลเทานั้น มากที่สุดในกลุม

โรคระบบประสาท คือ 3,040,383,088 บาท เฉลี่ย 

76,985.8 บาทตอหนึง่คร้ังของการเขารบัการรกัษา

แบบผูปวยใน  สอดคลองกับรายงานจากประเทศ

อื่นๆ เชน ประเทศอังกฤษประมาณคาใชจายใน

การรกัษาผูปวย stroke มากถงึ 5.78 million bed 

days per annum  คิดเปน 3.9% of the total 

NHS expenditure6 สวนในประเทศแคนาดา

พบวาโรคหลอดเลือดสมองมีคาใชจายตรงจาก 

11 โรค ประมาณรอยละ 28.7 และคาใชจายโรค

ทางระบบประสาทรวมท้ังหมด $8.8 billion หรือ

เทากับรอยละ 6.7 ของคาใชจายทางการแพทย ใน

ป ค.ศ. 2000–20019 

 

สรุป
 จากการศึกษาคร้ังนี้ จะเห็นไดวาโรคหลอด

เลือดสมองเปนโรคเร้ือรังที่พบไดบอยและมีแนว

โนมที่จะมีอุบัติการณเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ สงผล

กระทบตอภาวะสุขภาพ เศรษฐกิจของประชากร

และประเทศไทย ดังนั้น ขอมูลจากการศึกษาคร้ัง

นี้จะเปนประโยชนตอการวางแผนในการแกไข

ปญหาโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งตองเนนในดาน

การปองกันโรคโดยลดปจจัยเส่ียง รวมท้ังใหการ

ดูแลรักษาอยางถูกตองเหมาะสม การเปดบริการ

ทางดวนโรคหลอดเลือดสมองหรือ 270 นาที

ทอง (Stroke Fast Track) และตองเนนการ

ประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปไดทราบวามีการ

เปดชองทางดวนสําหรับโรคหลอดเลือดสมอง 

เพื่อใหผูปวยเขาถึงบริการและไดรับการรักษา

อยางทันทวงที นอกจากนี้การเพ่ิมความรูเกี่ยวกับ

โรคทางระบบประสาทใหแกแพทย บุคลากรทีม

สุขภาพ และการใหความรูกับประชาชน โดยการ

รณรงคใหประชาชนมีความรู ความเขาใจและมี

ความตระหนักกับโรคหลอดเลือดสมองก็มีความ

สําคัญและจําเปนอยางยิ่งเพื่อลดภาระปญหาที่จะ

เกิดขึ้นตอไป

ภาคผนวก*
 I60-62 หมายถึง Hemorrhagic stroke

 I60 หมายถึง Subarachnoid haemor-

rhage

 I61 หมายถงึ Intracerebral haemorrhage

 I62 หมายถึง Other nontraumatic intra-

cranial haemorrhage

 I63-I66 หมายถึง Ischemic stroke

 I63 หมายถึง Cerebral infraction

 I64 หมายถึง Stroke not specifi ed as 

haemorrhage or infraction

 I65 หมายถึง Occlusion and stenosis 

of precererbral arteries, not resulting in 

cerebral infraction

 I66 หมายถึง Occlusion and stenosis of 

cererbral arteries, not resulting in cerebral 

infraction
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 I67 หมายถึง Other cerebrovascular 

diseases

 I69 หมายถึง Sequelae of cerebrovas-

cular diseases

 G40 หมายถึง Epilepsy

 G41 หมายถึง Status epilepticus

 G510 หมายถึง Bell’s palsy

 G70 หมายถึง Myasthenia gravis and 

other myoneural
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