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นานาสาระ

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
1,2,3

1
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2
กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3
กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Application for Save a Life : FAST TRACK

	 ในสังคมปัจจุบันพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ใช้

เวลากับสมาร์ทโฟนนานหลายชั่วโมง	 โดยการดู

ข้อมลูทีม่สีาระและไม่มสีาระ	แต่ใช้เพือ่สขุภาพน้อย

มาก	 วันน้ีผมขอนำาเสนอ	 application	 ช่วยชีวิต	

FAST	TRACK	 เป็นอย่างไร	มีประโยชน์ต่อท่าน

อย่างไร	ต้องติดตามครับ

	 ปัจจุบนัโรคหลอดเลอืดสมอง	(stroke)	หรอื

โรคอัมพาตเป็นโรคท่ีพบบ่อย	และเป็นสาเหตุการ

เสียชีวิตอันดับต้นของประเทศไทย	ทั้งผู้หญิงและ

ผู้ชาย	 เป็นโรคที่เป็นสาเหตุของความพิการอันดับ

หนึง่ของคนทัว่โลก	ซึง่โรคทีท่ำาให้หลอดเลอืดสมอง

แข็งตัวน้ัน	 มีสาเหตุมาจากผู้ป่วยอาจจะป่วยเป็น

โรคเบาหวาน	 โรคความดันโลหิตสูง	 โรคไขมันใน

เลือดสูง	รวมทั้งการไม่ออกกำาลังกาย	การสูบบุหรี่	

และภาวะอ้วน	ทั้งนี้พบว่าคนที่มีอายุตั้งแต่	 45	ปี	

ขึ้นไป	จะพบ	1,880	คน	ต่อประชากร	100,000	คน	

หากให้คิดง่ายๆ	ก็คือ	ทุก	4	นาที	มีคนไทยซึ่งเป็น

โรคอัมพาต	1	คน	และทุกๆ	10	นาที	มีคนไทยเสีย

ชีวิตด้วยโรคอัมพาต	1	คน	และปัจจุบันการรักษา

โรคหลอดเลอืดสมองขาดเลอืดทีด่ทีีส่ดุ	คอื	การให้

ยาละลายลิ่มเลือดเข้าทางหลอดเลือดดำา	 แต่มีข้อ

จำากัดที่ผู้ป่วยต้องรีบมาพบแพทย์ให้เร็ว	 ภายใน	

270	นาที	หรือเพียง	4	ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น	ด้วยเหตุ

ที่คนไทยมีความรู ้และการปฏิบัติต่อโรคหลอด

เลอืดสมองทีถ่กูต้องไม่มาก	จากการศกึษาพบว่ามี

เพียงร้อยละ	30	 เท่านั้นที่ทราบว่าโรคหลอดเลือด

สมองคืออะไร	และการรักษาที่ดีท่ีสุด	คือ	การใช้

บริการทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองหรือ	stroke	

fast	 track	หรือ	ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง	

กรณีผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด	

ไม่มีข้อห้ามในการให้ยาละลายลิ่มเลือด	การได้รับ

การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดจะทำาให้มีโอกาส

หายเป็นปกติสูงถึงร้อยละ	50	ที่ระยะเวลา	3	เดือน

หลงัการได้รบัยา	แต่มคีนไทยเข้าถงึระบบการรกัษา	

ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง	 เพียงร้อยละ	 25	

และได้รบัยาละลายลิม่เลอืดเพยีงร้อยละ	6	เท่านัน้	

ส่งผลให้คนไทยยังมีความพิการจากโรคหลอด

เลือดสมองเป็นจำานวนมาก	ก่อให้เกิดผลกระทบ

ด้านสังคม	เศรษฐกิจอย่างมาก
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	 สาเหตุของโรคอัมพาตหรือโรคหลอดเลือด

สมอง	สาเหตุหลักเกิดจากหลอดเลือดสมองมีการ

ตบี	ตนั	กบัหลอดเลอืดสมองมีการแตกขึน้	ในกรณี

ทีเ่กดิจากโรคหลอดเลอืดสมองตบี	ตนักม็กัจะเกดิ

ข้ึนเนื่องจากคนไข้เป็นโรคเบาหวาน	ความดัน	 ไข

มันในเลือดสูง	 อ้วน	และการสูบบุหรี่	 รวมทั้งเป็น

โรคหวัใจเต้นไม่เป็นจงัหวะเหล่านีก็้จะทำาให้หลอด

เลอืดแข็งตวักบัมลีิม่เลอืดไปอดุหลอดเลอืดสมอง

ได้	 แต่ในกรณีที่เป็นหลอดเลือดสมองแตกมักจะ

เกิดขึ้นในกรณีที่คนไข้เป็นโรคความดันโลหิตสูง

แล้วไม่ทำาการรักษา	ทำาให้หลอดเลือดมีการแตก

และกฉ็กีขาด	เกดิเลอืดท่วมในเนือ้สมอง	ทำาให้คน

ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเกิดอาการอัมพาต

เฉียบพลันเกิดขึ้นมาได้	 สำาหรับวัยที่ เป ็นโรค

อมัพาตส่วนใหญ่จะเป็นผูส้งูอาย	ุแต่ปัจจบุนัพบว่า

คนที่มีอายุน้อย	ที่สูบบุหรี่มาก	และคนอ้วน	แล้วก็

ไม่ออกกำาลังกายก็มีโอกาสเป็นโรคอัมพาตได้เช่น

กัน

	 ในยุคของเทคโนโลยีที่ได้นำาพามนุษย์เรา

ก้าวสู่สังคมดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ	 กับชีวิต

ประจำาวันที่จะต้องวนเวียนกับการพึ่งพาอุปกรณ์

ไฮเทคเพื่อเข้าถึงโลกออนไลน์ที่คอยอำานวยความ

สะดวกในการติดต่อสื่อสารทั้งส่วนตัวและธุรกิจ	

รวมถึงวิธีป้องกัน	รักษาตนเองจากโรคต่าง	ๆ 	ด้วย

ข้อจำากัดเหล่านี้	 การนำาสมาร์ทโฟนที่เป็นอุปกรณ์

ใกล้ตัวเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ	 โดย

การนำาความรูท่ี้คนไทยทกุคนจำาเป็นต้องรู	้และการ

เข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	 1669	 มาลงใน 

สมาร์ทโฟน	เพือ่ให้ง่ายต่อการใช้ได้ตลอดเวลา	ผม

ขอแนะนำา	“Application FAST TRACK”
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	 โดย Application	FAST	TRACK	ทีค่ดิค้น

ข้ึนมา	 ซึ่งคุณสมบัติพิเศษของแอปพลิเคชันนี	้

ประกอบด้วย	บทความหรอืความรูต่้างๆ	ทีค่นไทย

ทุกคนควรจะต้องรู้เกี่ยวกับโรคอัมพาต	พร้อมกับ

ในแอปพลเิคชนันีจ้ะมแีบบคดักรองสขุภาพสำาหรบั

คนที่ใช้แอปพลิเคชัน	 เมื่อเปิดเข้าไปในแอปพลิเค

ชนั	จะมคีำาถามต่างๆ	เช่น	เพศ	(ผูห้ญงิ-ผูช้าย)	อายุ

เท่าไหร่	 มีโรคประจำาตัวอะไร	มีประวัติครอบครัว

หรอืไม่	เป็นไขมนัในเลอืด	และความดนัสงูหรือไม่	

ฯลฯ	ซึง่สิง่ต่างๆ	เหล่านี	้จะเป็นตวัประเมนิว่าผูท้ีใ่ช้

แอปพลิเคชัน	 มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอัมพาตมาก

น้อยเพียงได	หลงัจากทีป่ระเมนิความเสีย่งแล้ว	เรา

ก็จะเข้าไปลงทะเบียนข้อมูลว่า	เราเป็นใคร	เลข	13	

หลักคืออะไร	 เบอร์โทรศัพท์อะไร	 แล้วก็	 เบอร์

โทรศัพท์ของญาติที่ใช้ติดต่อกรณีฉุกเฉินคือใคร

	 นอกจากความรู้เร่ืองคัดกรองสุขภาพแล้ว	

application	FAST	TRACK	นี้ยังประกอบด้วย

ประโยชน์	 อีก	 2	 ข้อ	คือมีข้อมูลให้เราค้นหาได้ว่า	

เวลาที่เราเจ็บป่วยอยู่	ณ	จุดใดของประเทศ	แอป

พลิเคชันนี้จะแจ้งว่าโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด	ณ	

ขณะน้ันคือโรงพยาบาลอะไร	 อยู่ห่างจากจุดเกิด

เหตกุีก่โิล	พร้อมเบอร์โทรศพัท์สามารถตดิต่อได้	ผู้

ป่วยสามารถกดเข้าไปที่ในแอปพลิเคชันนี้	 โทรได้

ทันที	 และอีกหนึ่งข้อดี	 คือว่า	 หากเกิดเหตุเกิด

ฉุกเฉินขึ้น	และผู้ป่วยอยู่คนเดียว		ผู้ป่วยสามารถ

ใช้แอปพลิเคชันนี้	 เรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน	 1669	

ได้	เมือ่ผูป่้วยกดเข้าไปในฟังก์ชนัของแอปพลเิคชนั	

1669	 จะมีข้อมูลของเราไปปรากฏที่หน้าจอของ	
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1669	ทกุจงัหวดัในประเทศไทย	ซึง่ในแต่ละจงัหวดั

จะมีศูนย์สั่งการอยู่	1	ที่	ซึ่งจะจะกำาหนดไว้	และมี

เจ้าหน้าที่ประจำาอยู่ตลอด	24	ชั่วโมง	หากกดแอป

พลิเคชันนี้ที่จังหวัดขอนแก่น	 ข้อมูลผู้ป่วยที่ได้ลง

ข้อมลูไว้	กจ็ะไปปรากฏขึน้ท่ีศนูย์สัง่การ	1669	ของ

จงัหวดัขอนแก่นทนัท	ีเจ้าหน้าทีท่ีศ่นูย์สัง่การ	1669	

กจ็ะเปิดด	ูและสามารถสัง่การให้รถพยาบาลไปรบั	

ณ	จุดเกิดเหตุ	นำาส่งไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

ได้ทันเวลา” 

	 Application	FAST	 TRACK	นี้ได้รับ 

การสนับสนุนจากกลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

โรงพยาบาลศรีนครินทร์	 คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 รวมทั้งสำานักการแพทย์

ฉกุเฉนิแห่งชาต	ิเนือ่งจากว่าแอปพลเิคชนันีจ้ะต้อง

ผสานร่วมกบัศนูย์สัง่การ	1669	ทัว่ประเทศไทย	ซึง่

ส า ม า ร ถด า ว โ หลด ได ้ ทั้ ง ใ น 	 ร ะบบแอน

ดรอย	และ	ios	โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ	ทั้งสิ้น

 ข้อมลูจากใน application FAST TRACK 

ประกอบด้วยส่วนต่างๆ	ดังนี้

 ข้อมูลในส่วนการลงทะเบียน

	 จำานวนผู้ลงทะเบียนใน	application	FAST	

TRACK	ทัง้หมด	13,309	คน	(จำานวนผูต้ดิต้ัง	ap-

plication	ประมาณ	50,000	คน)		โดย	10	อันดับ

แรกที่มีจำานวนผู้ลงทะเบียนสูงสุด	คือ

ที่ จังหวัด จ�านวน ร้อยละ

1 กรุงเทพมหานคร 4,754 35.7

2 นนทบุรี 982 7.4

3 ขอนแก่น 862 6.5

4 กระบี่ 659 5.0

5 สมุทรปราการ 518 3.9

6 ปทุมธานี 482 3.6

7 ชลบุรี 375 2.8

8 เชียงใหม่ 327 2.5

9 นครราชสีมา 254 1.9

10 สงขลา 221 1.7
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 ข้อมูลในส่วนของคลิปวิดีโอ 

	 มีคลิปจำานวน	164	คลิป		จำานวนการเข้าชมทั้งหมด	10,467	ครั้ง	โดย	10	อันดับแรกที่มีผู้เข้ามาก

ที่สุด	คือ	

ที่ คลิป จ�านวน ร้อยละ

1 การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน	 911 8.70

2 STEMI	คืออะไร 831 7.94

3 ทางด่วนโรคอัมพาต 776 7.41

4 STEMI	[2]	ลักษณะอาการ 563 5.38

5 Stroke	Fast	Track	270	นาทีชีวิต 510 4.87

6 Share	To	Save	A	Life		แชร์เพื่อช่วยชีวิต 481 4.60

7 ทุกนาทีคือชีวิตเร็วก็รอดปลอดอัมพาต 472 4.51

8 10	ความจริงที่ต้องรู้โรคอัมพาต 465 4.44

9 8	ขั้นตอน	ทางรอดอัมพาต 390 3.73

10 การทำากายภาพบำาบัดในผู้ป่วยอัมพฤกษ์	 อัมพาต	ตอน	

จัดท่านอน

383 3.66

 ข้อมูลในของบทความ 

	 ประกอบด้วยส่วนต่างๆ	ดังนี้	

	 -		 บทความ		70	บทความ

	 -	 หนังสือ		10		เล่ม

	 -	 ภาพความรู้	(Infographic)	141	ภาพ

  รวมทั้งหมด  221 บทความ

Application นี้ช่วยชีวิตคุณได้อย่างไร
	 1.	 ส่วนที่	 1	 ช่วยให้คุณได้รับความรู้ที่ถูก

ต้องเก่ียวกบัโรคหลอดเลอืดสมองหรือโรคอมัพาต

	 2.	 ส่วนที	่2	ช่วยคดักรองสขุภาพของคณุว่า

มีโอกาสเป็นโรคอัมพาตมาก	น้อยเพียงใด	และเมื่อ

คุณลงทะเบียนการใช้งาน	คุณจะสามารถใช้ส่วนที่	

3	คือ	การเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินในส่วนที่	3

	 3.	 ส่วนที่	 3	 สามารถใช้เรียกรถฉุกเฉิน	

1669	ได้เวลาที่คุณเจ็บป่วยกรณีฉุกเฉิน	ทั้งที่เป็น

โรคอัมพาตหรือโรคอื่นๆ	 ก็สามารถเรียกรถ

พยาบาลฉุกเฉินได้	ซึ่งทางศูนย์บริการรถพยาบาล

ฉุกเฉิน	 จะรู้ทันทีว่าคุณอยู่ตำาแหน่งใดในแผนท่ี	

และยังจับเวลาด้วยว่าภายใน	15	นาที	รถพยาบาล

ฉกุเฉนิมารบัคณุหรอืยงั	ถ้ายงักจ็ะมกีารแจ้งเตอืน

ให้ท่านแจ้งซำ้าอีกครั้ง

	 4.	 ส่วนที	่4	กรณทีีท่่านเดนิทางไปยงัสถาน

ที่ใด	 สถานที่หนึ่งในประเทศไทย	 ท่านสามารถ
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ตรวจเชค็ได้ว่า	โรงพยาบาลอยูห่่างจากตวัท่านใกล้	

ไกลเพยีงใด	และสามารถโทรศพัท์ตดิต่อได้	เพราะ

เรามีหมายเลขโทรศัพท์ให้ท่านโทรได้เลยในหน้า

จอขณะที่ท่านใช้	application	นี้

 โปรดใช ้สมาร ์ทโฟนของท ่านให ้เกิด

ประโยชน์ต่อตวัท่านและคนทีเ่รารกั application 

FAST TRACK ช่วยชีวิตท่านได้


