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Stroke Fast Track ไมยากอยางที่คิด
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร
กลุมวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน
กลุมบริการโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร เขตบริการสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต 7

ที่มา
Stroke Fast Track (SFT) เปนระบบการ
รั ก ษาผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง ซึ่ ง มี ก ารนํ า
มาใชในประเทศไทยอยางแพรหลายตั้งแต พ.ศ.
2551 ภายใต ก ารสนั บ สนุ น จากสํ า นั ก งานหลั ก
ประกันสุขภาพ (สปสช.) โดยมุงหวังใหประชาชน
ชาวไทย สามารถเขาถึงระบบการรักษาที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพสูงในการรักษา เพือ่ ใหผปู ว ยมี
อัตราความพิการและเสียชีวติ ลดตํา่ ลงเทียบเทากับ
ประเทศที่พัฒนาแลว อยางไรก็ตาม 4 ปที่ผานมา
โรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดยังไมสามารถเปด
ใหบริการระบบ SFT ได ดวยเหตุผลหลากหลาย
เหตุผลที่สําคัญคือ ไมพรอมทั้งบุคลากร (แพทย
เปนสวนใหญ) เครื่อง CT-scan และการตัดสินใจ
ของผู บ ริ ห ารและที ม งาน ผู เ ขี ย นในฐานะของ
หัวหนาเครือขายการใหบริการโรคหลอดเลือด
สมองแบบครบวงจรของเขตพื้นที่การใหบริการ
ของ สปสช.เขต 7 (รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม
และกาฬสินธุ) ไดรวมฟนฝาอุปสรรคตางๆ มา
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ตลอด 4 ป จนมาถึงปจจุบันเขาสูปที่ 5 นั้น ทีม
ของเรา (สปสช. เขต 7) พบวา การทํางานของ
เขต 7 นั้น ดําเนินไปดวยดี มีผูเขาถึงระบบบริการ
SFT ในสัดสวนที่สูงกวาคาเฉลี่ยทั้งประเทศ ผม
ในฐานะตัวแทนของทีมสุขภาพเขต 7 จึงอยากเลา
ประสบการณการทํางาน วิธกี ารทํางานและแนวคิด
ของทีม เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูอีกรูปแบบ
หนึ่ง

ทําไมจึงตองมี Stroke Fast Track
เหตุผลทีส่ าํ คัญคือ ผูป ว ย stroke ตองไดรบั
การประเมินที่ถูกตอง รวดเร็ว เพื่อใหการรักษาที่
ถูกตอง เนือ่ งดวยสมองของคนเรานัน้ ถาขาดเลือด
มาเลีย้ งเกิน 4.5 ชัว่ โมง สมองจะไมสามารถฟน คืน
สภาพใหดเี หมือนเดิมได จึงตองรับการรักษาอยาง
รวดเร็ว โดยเฉพาะ stroke ชนิด cerebral infarction
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ถ า โรงพยาบาลไม มี ร ะบบ Stroke เชื่ออยูสิ่งหนึ่ง “ไมมีอะไรที่ทําไมได ถาสิ่งนั้นเปน
สิ่งดีและตั้งใจดี” เมื่อเราเชื่อวาตองทําได มันก็ไม
Fast Track ไดหรือไม
ไดครับ แตผลเสียที่เกิดขึ้นเห็นไดทันที คือ
ผูป ว ยในพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของโรงพยาบาลนัน้
ก็มีโอกาสเขาถึงบริการที่ดีและเปนมาตรฐานของ
การรักษานอยมาก หรือไมมีเลย ลองคิดดูวาถา
ผูป ว ยรายนัน้ เปนบุคลากรของโรงพยาบาล ญาติพี่
นอง ผูบ ริหาร คนทีเ่ รารักหรืออาจเปนตัวเราเองจะ
เกิดอะไรขึ้น นอกจากคําวาเสียใจ รูอยางนี้เราควร
ทําระบบนี้ใหดีที่สุด เพราะ stroke เปนโรคที่ทุก
คนไมอยากเปน แตเปนสิ่งที่ทุกคนหลีกหนีไมได
เพราะเราก็มีอายุมากขึ้นทุกวัน มีโอกาสเสี่ยงมาก
ขึ้นทุกวัน ผมวา “อยารอใหเหตุการณนั้นเกิดขึ้น
ที่โรงพยาบาลของเราเลย”

ยากแลว เราก็จะสนุกกับการทํา ปญหาที่เคยมี
อยูก็จะคอยๆ หมดไป และก็จะมีปญหาใหมเกิด
ขึ้น หรือที่นิยมเรียกวา โอกาสพัฒนาก็จะมีอยาง
ตอเนื่อง ถางานใดไมมีปญหาเลย แสดงวางานนั้น
ไมมกี ารพัฒนาเลย เชือ่ ผมเถอะครับ SFT ไมยาก
อยางที่คิด

ที่โรงพยาบาลไมมีความพรอมเลย
จะทําไดอยางไร
การพัฒนาระบบ SFT นั้น ตองเขาใจวาทุก
ภาคสวนนัน้ มีความสําคัญหมด ลองมาดูระบบแลว
จะเขาใจ

ถาตองทําระบบ SFT ระบบนี้ทํายาก
ไหม
สิง่ ทีน่ า กลัวทีส่ ดุ ในชีวติ ของคนเราคือ ความ
คิดครับ ผมก็เคยคิดวาระบบ stroke fast track
นั้นยากแนๆ ทุกสิ่งทุกอยางตองเร็วและดีหมด
ปจจุบันระบบตางๆ ในโรงพยาบาลเราชาไปหมด
แลวเราจะทําไดอยางไร ผมอยากบอกวาการที่
จะเริ่มทําสิ่งใหมนั้น อยานําปญหาในอดีตมาเปน
อุ ป สรรคในการทํ า งานใหม แต นํ า ป ญ หา และ
อุปสรรคดังกลาวนัน้ มาเรียนรู ทําใหเปนสิง่ ทาทาย
ทีมงานใหทําเรื่องใหมเปนเรื่องที่ทาทาย สนุก ถา
ทําไดก็ถือวาสอบผานแบบสนุกครับ
การทํางานใหมนั้นไมเฉพาะ SFT ครับ งาน
ใหมทุกงานยอมมีปญหาเกิดขึ้น แตทีมเรามีความ

จากขั้นตอนเบื้องตน จะเห็นไดวาทุกภาค
ส ว นทั้ ง ในและนอกโรงพยาบาล มี ส ว นในการ
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พัฒนาระบบ SFT ทั้งสิ้น ถาทานอยูที่ รพ.สต.
หนาที่ของทานคือ ใหความรูเรื่อง stroke ตอ
ประชาชน เพื่อใหเกิดความรูวา stroke คืออะไร
อาการอะไรที่ตองรีบมาโรงพยาบาล และตองดูแล
ตนเองเบื้องตนอยางไร รวมทั้งการปองกัน การ
คัดกรองกลุมเสี่ยง โรงพยาบาลชุมชนก็ทําหนาที่
คั ด กรองที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพว า ผู ป ว ยที่ ม าถึ ง โรง
พยาบาลนัน้ ใชผปู ว ย stroke หรือไม ถาใชกท็ าํ การ
activate ระบบไปที่โรงพยาบาลที่ใหยาละลายลิ่ม
เลือดได รวมทั้ง การให IV fluid และเจาะเลือด
ตรวจเบื้องตน เชน CBC, Blood sugar ถาตรวจ
PT, INR ไดก็ทํา ถาไมไดก็เจาะเลือดใสหลอดไว
และนําสงพรอมผูป ว ยเมือ่ ผูป ว ยมาถึงโรงพยาบาล
ปลายทาง เพียงแคตรวจ CT-scan brain และรอ
ผลตรวจเลือดจากโรงพยาบาลชุมชน ก็สามารถ
ใหการรักษาตอไดทนั ที เปนการลดระยะเวลา door
to needle และ onset to needle ไดอยางดี
ดังนั้น จะเห็นไดวา ทุกจุดบริการมีความ
พรอมอยูแลว เพียงแคเปดใจและทําความเขาใจ
กับระบบ SFT

โรงพยาบาลชุ ม ชน สามารถให ย า
ละลายลิ่มเลือดไดหรือไม
ตอบวาไดแนนอน ในปจจุบนั มีโรงพยาบาล
ชุมชนในภาคอีสานถึง 4 โรงพยาบาลทีเ่ ปดใหบริการ
และไดมีผูปวยมารักษาแลว ไดผลไมแตกตาง
กับโรงพยาบาลจังหวัด สิ่งที่จําเปนในระบบการ
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ให ย าละลายลิ่ ม เลื อ ดจริ ง ๆ คื อ อายุ ร แพทย ผู
มีประสบการณการดูแลผูปวย stroke และให
ยาละลายลิ่ ม เลื อ ด ซึ่ ง ป จ จุ บั น อายุ ร แพทย ที่
ผานการอบรมในชวง 5 ป ที่ผานมาทุกทานจะมี
ประสบการณตรง สวนอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ขาด
ไมได คือ CT-scan โดยอาจเปน CT-scan ใน
โรงพยาบาลหรือของโรงพยาบาลเอกชน หรือศูนย
เอกชนก็ได ถาเราสามารถประสานระบบรวมกับ
เอกชนได สวนเรื่องการตรวจเลือด โดยทั่วไปทุก
โรงพยาบาลชุมชนก็มีความพรอมถาไมมีเครื่อง
ตรวจ PT, INR ก็สามารถใชการตรวจ point of
care ได ปจจุบันมี strip ที่ใชตรวจ PT, INR ได
มาตรฐานเดียวกัน

ทําไมการเปดบริการ SFT และการ
ใหยาละลายลิ่มเลือดถึงยังมีจํานวน
นอย
ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน นาจะเกิดจาก
ความเขาใจระบบยังไมดีพอ เพราะเขาใจวา SFT
คือ ตองไดยาละลายลิ่มเลือด จริงแลว SFT เปน
ระบบที่จะตอบสนองการรักษาใหมีประสิทธิภาพ
และเปนการคัดกรองผูปวยที่จําเปนตองไดรับยา
ละลายลิ่มเลือดตอไป ซึ่งเนนการสงตอที่มีระบบ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูปวยไดเขา
ถึงโรงพยาบาลที่สามารถใหยาละลายลิ่มเลือดได
อยางรวดเร็ว
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ทํ า ไมโรงพยาบาลชุ ม ชนจึ ง เป ด ยั ง มี ป ญ หาอะไรอี ก บ า ง ที่ ทํ า ให ผู
บริการได แตโรงพยาบาลจังหวัดจึง ปวยเขาถึงระบบการรักษาได
เปดบริการไมได
ปจจุบันในเขตพื้นที่ การใหบริการ สปสช.
เปนคําถามทีห่ าคําตอบไดยากมาก เพราะถา
อธิบายจากเหตุผลหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร
ที่ พ วกเราถู ก สอนมาว า ให คิ ด แบบมี เ หตุ แ ละ
ผล เพราะโรงพยาบาลจังหวัดมีความพรอมกวา
โรงพยาบาลชุ ม ชนในทุ ก ด า น ไม ว า บุ ค ลลากร
เครื่องมือ ระบบตางๆ จากประสบการณตรงผมวา
เกิดจากความไมเขาใจของผูนําระดับสูงสุด ผูนํา
ทีมอายุรกรรมและแพทยผูซึ่งถูกมอบหมายให
รับผิดชอบ

เขต 7 มีความพรอมในทุกๆ โรงพยาบาล แต
ประชาชนยังมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรค
stroke และ SFT นอยมาก ความจําเปนเรงดวนใน
ขณะนี้ คือ การใหประชาชนมีความรูและตระหนัก
ถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว โดยจําเปนตอง
ประชาสัมพันธในวงกวาง ในทุกสือ่ และทุกโอกาสที่
เปนไปได

แผนดําเนินการอะไรที่จะจัดทําใน
โอกาสถัดไป

แล ว ทํ า อย า งไรให ทุ ก โรงพยาบาล
เราจะเริ่มโครงการใหมคือ “สุขภาพดีเริ่มที่
เปดบริการได
โรงเรียน” เหตุผลที่ทําโครงการนี้ มี 2 เหตุผล คือ
สิ่งแรกเลย คือ ตองทําความเขาใจกับผูนํา
ทีมใหเขาใจอยางทองแทวา หัวใจของระบบ SFT
คืออะไร สอง คือ การเปดใจคุยกันอยางลูกผูชาย
วาอะไรคือปญหาในขณะนี้ จะแกไขอยางไร มี
ทางออกอะไรบาง และ สาม ที่สําคัญ คือ ลงมือ
ทําทันทีหลังคุยกันจบในวันนั้น การเปดบริการ
SFT นั้น เหมือนกับการซอมระบบอัคคีภัย ใน
โรงพยาบาลหรือสถานที่ราชการครับ คือ ควรมี
ความพรอม เมื่อใดที่มีเหตุก็พรอมทํางานไดทันที
ไมเกิดเหตุก็ยิ่งดี แตถาเหตุนั้นเกิดขึ้นกับเราหรือ
คนที่เรารัก เราจะไดไมตองเสียใจ

1. เด็กวันนีค้ อื ผูใ หญในวันหนา เราจึงตองใหความ
รู วิธีคิดและการดูแลสุขภาพที่ดีตั้งแตเด็ก 2.ครู
คือผูนําชุมชนสามารถที่จะสรางการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมไทยได

อยากฝากอะไรถึงทีมสุขภาพ
ตองขอขอบคุณทุกทานที่ทุมเททั้งแรงกาย
แรงใจ เสียสละเวลา ความคิดในการพัฒนาระบบ
บริการ SFT ในเขต 7 และภาคอีสาน ผมไดสัมผัส
ถึงความอิ่มอก อิ่มใจ และความรูสึกที่ปติอยางยิ่ง
เมื่อไดพูดคุยกับทีมงานทุกคนวาเมื่อเห็นผูปวย
stroke เดินกลับบานเปนปกติทุกคนจะพูดดวย
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เสียงที่สั่นเครือ สายตาอันมีประกายแหงความ
สุข หายเหนื่อยเปนปลิดทิ้ง และขอบคุณในความ
เสียสละของทีมงานทุกทานที่ทํางานโดยไมหวัง
ผลตอบแทนตางๆ นอกจากผูปวยที่หายดี สมกับ
คําที่วา “อุดมการณนั้นกินได แตตองกินดวยใจ
ก็คือความอิ่มอก อิ่มใจ ความปติยินดีตอการหาย
ของผูปวย”
สุดทายผมและทีมงานเขต 7 ทุกทาน เชือ่ มัน่
วาสิง่ ทีเ่ ราเลามานีน้ า จะทําใหทกุ ทานเขาใจถึงหัวใจ
ของการใหบริการ SFT และรวมถึง ระบบบริการ
อื่นๆ วา ระบบการบริการที่ดีนั้น คือ ระบบที่เรา
อยากใหตวั เราหรือญาติเราไดรบั การบริการ ดังนัน้
เราตองมารวมมือ รวมแรง รวมใจและเปดใจให
กวางยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ตองเกิดขึ้นอยาง
แนนอนเพื่อคนไทยทุกคน

98

