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สมศักด์ิ เทียมเกา 
สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร  
กลุมวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

คลิปแชรเพื่ อชวยชีวิตและ Application ชวยชีวิต

 ผมเชื่อวามีคนจํานวนมากสงสัยวาใคร

เปนคนคิด  จัดทําคลิป  แชรเพื่อชวยชีวิต และ

application ชวยชีวิต STROKE KKU คลิปที่

แสดงโดย fucking hero เกี่ยวกับการรณรงค

โรคหลอดเลือดสมอง  และ  Application 

STROKE KKU นั้น รับผิดชอบโดยกลุมวิจัย

โรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 7 

ขอนแกน  แนวคิด คือ  เราตองการจัดทําคลิป

หรือหนังสั้นขึ้นมาเพ่ือรณรงคโรคหลอดเลือด

สมอง  หรือที่คนท่ัวไปเรียกวาโรคอัมพาต เพราะ

เปนโรคท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของคนไทยเปน

อยางมาก  ถึงแมจะมีการรักษาที่ไดผล แตคน

ไทยก็เขาถึงระบบการรักษานั้นนอยมาก คือ เพียง

รอยละ 12 เทานั้นที่เขาถึงการรักษาดวยระบบ

ทางดวนโรคหลอดเลือดสมองหรือ 270 นาทีชีวิต 

รอยละ 15 ของคนท่ีเขาถึงระบบใชรถพยาบาล

ฉุกเฉิน 1669  มีผูไดรับการรักษาดวยยาละลาย

ลิ่มเลือดเพียงรอยละ 3.8 เทานั้น  ดวยเหตุนี้จึงได

มีแนวคิดการจัดทําคลิปขึ้นเพื่อรณรงคการเขาถึง

ระบบการรักษาดังกลาว  ในวันอัมพาตโลก วันที่ 

29 ตุลาคม 2558

 เมือ่เปนดงันีจ้งึไดประสานบริษทั GREYnJ 

UNITED ภายใตการดูแลของคุณจุรีพร ไทยดํารงค  

ไดวางกรอบความคิดและแนวทางการจัดทํา

ภายใตงบประมาณที่จํากัด คือเราไมมีงบในการ

ประชาสมัพนัธหรอืออกสือ่ตางๆ อกี  จงึไดเกิดการ

จดัทาํคลิปแชรชวยชวีติดงักลาว  โดยประเดน็หลกั 

คือ การใชสมารทโฟนใหเกิดประโยชนกับชีวิต  

ใหชวยกันแชรขอมูลดานสุขภาพที่เปนประโยชน

ตอคนรูจักทุกคน  และใหแชรกันตอไปใหสูงที่สุด 

200 คน 300 คน ซึ่งก็ไดผลเพียงชั่วขามคืน  

มคีนแชรคลปิมากกวา 120,000 แชร  มผีูคนเขาชม

กวา 1 ลาน 5 แสน ครัง้ กอใหเกิดกระแสอยางมาก  

จนเปนแชรยอดนิยมประจําวัน และไดรับความ

รวมมือ  แชรตอในรายการเร่ืองเลาเชานี ้ในชวงเชา

วันที่ 29 ตุลาคม 2558  วันอัมพาตโลก

 มีการแชรใน Webpage ตางๆ มากมาย  

ทกุสาขาวิชาชพี  ทกุกลุมเปาหมาย  และ Facebook 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวม

มากกวา  1 ลาน 5 แสน  การเขาชม  Facebook  
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HappyPhoneMBK มากกวา1 ลาน 1 แสนการเขาชม 

Facebook ของ EMS มากกวา 2 แสนการเขาชม 

และอื่น ๆ รวมมากกวา 3.5 ลานการเขาชม 3 แสน

การแชร 

 สาระสาํคญัของคลปิ Share to Save A Life  

มี 3 สาระสําคัญ  คือ

 1. การใชสมารทโฟนใหเกิดประโยชนตอ

ชีวิต  ใหขยายความรูดีๆ แชรสงตอ  และสามารถ

ใช Application  STROKE KKU  เพื่อชวยชีวิต

เราและคนอื่นได

 2. การรูจักอาการสําคัญของโรคอัมพาต  

และการรักษาที่ถูกตอง

 3. การเขาถงึระบบการแพทยฉกุเฉิน  ระบบ

การใช 1669 ผาน application หรือการโทรจาก

สมารทโฟน

 สวน Application STROKE KKU นั้น 

ประกอบดวย 4 หนาที่หลักสําคัญ ชวยชีวิตคุณได

อยางไร !!!

 1. สวนที่ 1 ชวยใหคุณไดรับความรูที่ถูก

ตองเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาต 

ประกอบดวยความรูทีเ่ก่ียวกบัโรคอัมพาตทัง้หมด 

รูปแบบเปนท้ังบทความวิชาการที่เขาใจงายๆ และ

เรือ่งราวตางๆ ทีเ่ปนประโยชน และมคีวามถกูตอง

ทางหลักการแพทย

 2. สวนที ่2 ชวยคดักรองสุขภาพของคณุวา

มีโอกาสเปนโรคอัมพาตมาก นอยเพียงใด กอให

เกิดความตะหนักในปญหาสุขภาพ จะไดปองกัน

ไวกอนที่จะเกิดโรค ในสวนนี้จะเชื่อมตอดวยการ

ใหทานลงทะเบียนขอมูลสวนตัว ญาติสนิทที่ตอง

การใหตดิตอกรณฉีกุเฉนิ  และเมือ่คณุลงทะเบียน

การใชงานเรียบรอย ก็จะสามารถใชสวนท่ี 3 คือ 

การเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินในสวนที่ 3

 3. สวนที่ 3 สามารถใชเรียกรถฉุกเฉิน 

1669 ไดเวลาท่ีมีอาการเจ็บปวยกรณีฉุกเฉิน 

ทั้งที่เปนโรคอัมพาตหรือโรคอื่นๆ ก็สามารถเรียก

รถพยาบาลฉุกเฉินได ซึ่งทางศูนยบริการการ

แพทยฉุกเฉิน 1669 จะรูทันทีวาคุณอยูตําแหนง

ใดในแผนที่ และยังจับเวลาดวยวาภายใน 15 นาที 

รถพยาบาลฉุกเฉินมารับคุณหรือยัง ถายังก็จะมี

การแจงเตือนใหทานแจงซํ้าอีกครั้ง

 4. สวนท่ี 4 กรณีที่ทานเดินทางไปยัง

สถ าน ท่ี ใด  สถ าน ท่ี หนึ่ ง ใ นปร ะ เทศ ไทย 

ทานสามารถตรวจเช็คไดวา โรงพยาบาลอยูหาง

จากตัวทานใกล ไกลเพียงใด และสามารถโทรศัพท

ติดตอได เพราะเรามีหมายเลขโทรศัพทใหทาน

โทรไดเลยในหนาจอขณะที่ทานใช application นี้ 

บอกระยะทาง แผนท่ีการเดินทาง ระยะเวลาโดย

ประมาณ
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 Application นี้ยังมีในสวนของ web 

service ทีเ่ชือ่มโยงกบัระบบบรกิารทางการแพทย

ฉุกเฉิน 1669 เมื่อผูใชไดใช application ใน

สวนการเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน ขอมูลที่ผูใชได

ลงขอมูลไว และตําแหนงที่ผูใชอยูในขณะท่ีใช 

application นี้ จะไปปรากฏที่หนาจอของ web 

service ทําใหทางผูรับขอมูลของระบบการแพทย

ฉุกเฉินรูทันทีวาผูใช application นี้ คือใคร อยูที่

ตําแหนงใด หมายเลขโทรศัพทของทานและญาติ

คืออะไร สงผลใหเกิดความสะดวกในการติดตอ

และการแจงใหรถพยาบาลฉุกเฉินมารับผูปวย

ไปโรงพยาบาลไดงายและรวดเร็ว ดังนั้นการใช

ประโยชนของ application นี ้สามารถใชประโยชน

กับตนเอง คนในครอบครัว หรือแมแตเราไปพบ

ผูปวย หรืออุบัติเหตุที่ใด ผูใช application นี้

กส็ามารถใชเรยีกรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 เพือ่มา

ชวยผูปวย ผูบาดเจ็บได 

คณุสมบตัขิอง Application Stroke Fast Track

หนาแรกของ Application Stroke Fast Track

Application Stroke Fast Track

สามารถใชงานไดในโทรศพัทสมารทโฟน

บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
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คุณสมบัติของ Application Stroke Fast Track

เมนูเขาอานบทความเก่ียวกับ

โรคหลอดเลือดในสมอง

เมนูเรียกรถพยาบาล

เมนูทําแบบทดสอบ

เพื่อประเมินโอกาสเสี่ยง

ตอการเปนอัมพาต

ในหนาเมนูหลักประกอบดวย 6 เมนู

 -เมนูบทความ

-เมนูคัดกรอง

-เมนูฉุกเฉิน

-เมนูคนหา

-เมนูคําแนะนําผูใช

-เมนูเกี่ยวกับ
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ขอมูลโรงพยาบาล ประกอบดวย

 -แผนที่แสดงตําแหนงโรงพยาบาลและ

ตําแนหงที่ผูใชอยูปจจุบัน

-ที่อยูโรงพยาบาล

-เบอรโทรศัพท (สามารถกดโทรออกได)

-ขอมูลมี/ไมมียาละลายลิ่มเลือด

-ระยะหาง ของโรงพยาบาลและจุดที่ผูใช

อยูมีหนวยเปน กม.

หนาแสดงรายละเอียดโรงพยาบาล

แผนท่ีเสนทาง

ไปโรงพยาบาล

ขอมูลโรงพยาบาล

เมนูคนหา หนาแสดงขอมูลโรงพยาบล

คุณสมบัติของ Web Service

ขอมูล

หนา รับเรื่อง

รับเรื่อง

เมื่อเจาหนาที่เขาสูระบบแลว จะแสดงรายการ

เหตุฉุกเฉิน ในพื้นที่และนอกพื้นที่ซึ่งจะแสดง

แผนที่ตําแหนงที่ผูใชอยูและตําแหนงโ

รงพยาบาลที่ใกลที่สุด



119119

Vol.10 No.4

 องคประกอบท่ีสาํคญัท่ีขาดไมไดเลยสําหรับ

การจัดทํา Application STROKE KKU คือ

 1. ค ว า ม พ ร อ ม ข อ ง ร ะ บ บ บ ริ ก า ร

โรคหลอดเลือดสมอง ทั้งในสวนของระบบบริการ

ทางดวนโรคหลอดเลือดสมอง ความพรอมของ

ทุกโรงพยาบาลในประเทศไทย ที่เกิดจากการ

สนับสนุนที่ดีจากหนวยงานเกี่ยวของมากมาย 

ไดแก แพทย พยาบาล เภสชักร นกักายภาพบําบดั 

เจาหนาทีห่องแล็ป เจาหนาทีเ่อกซเรย เวรเปล และ

ทุกๆ คนในโรงพยาบาล  ทีมงานสนับสนุนระบบ

บริการตางๆ ทุกคน เพราะถาระบบการทํางาน

ตางๆ ไมพรอม เราคงไมกลาทํา application นี้ 

เพื่อรณรงคใหคนไทยรูจักโรคอัมพาต และเขาถึง

ระบบบริการใหมากที่สุด 

 2. ความรูที่เกิดจากการทํางานของทีมงาน

วาปญหาท่ีแทจริงของการเขาถึงระบบบริการได

ตํ่า มีสาเหตุจากอะไร เชน ความรู ความตะหนัก

ตอโรคต่ํา การคัดกรองสุขภาพมีนอย การใชระบบ 

1669 นอยมาก และถาเปนอมัพาตกค็งไมสามารถ

โทรศัพทและพูดได จึงเปนที่มาของ application 

ที่ตองมีองคประกอบตาง ๆ จะไดแกปญหา

การเขาถึงได

 3. การสนับสนุนที่ดีจาก โรงพยาบาล

ศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

ขอนแกน  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

เขต 7 ขอนแกน และทีมงานท่ีใหคําแนะนําในการ

กําหนดองคประกอบตาง ๆ ของ application รวม

ทั้งทีมผลิตที่ยอดเย่ียม

 4. กา รส นับส นุนอย า ง สุ ดยอดจ าก

สํานักงานการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ผูดูแลระบบ

บริการ 1669 และทีมผูใหบริการ 1669 ทั่วทั้ง

ประเทศ

 ดังนั้นที่มาขององคประกอบ application 

ชวยชีวิตนั้น  ไม ใช เทคโนโลยีที่ ยอดเยี่ ยม

เพียงอยางเดียว แตเปนการนําองคประกอบที่ดี 

ยอดเย่ียมมารวมกัน โปรดใชสมารทโฟนของ

ทานใหเกิดประโยชนตอตัวทานและคนที่เรารัก 

download  application นี้ลงในสมารทโฟนของ

ทานทันที เพราะเราไมมีทางรูหรอกครับวาวันหนึ่ง

เราอาจเปนผูปวยที่ไดมีโอกาสใช Application 

STROKE KKU นี้ มูลคาการจัดทําคลิปและ 

application ไมใชหลักสําคัญ  เพราะคุณคาของ

คลิป และ application นั้นมีมากมายจนประเมิน

คาไมได ถาไดชวยชีวิตคนเพียง 1 คน และถาชีวิต

นั้นอาจเปนคุณหรือคนที่เรารัก ชวยกันแชรขอมูล

ดีๆ ทางสมารทโฟน ตอครับ


