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ปีใหม่กับ Stroke Fast Track
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 ปีผา่ นไปอย่างรวดเร็วจากปี 2556  เปลีย่ น
เป็นปี 2557 ตลอดระยะเวลา 365 วันที่ผ่านมานั้น  
มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับระบบบริการ  
stroke fast track โรงพยาบาลศรีนครินทร์และ
เครือข่ายบริการโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร  
เขตพืน้ ทีบ่ ริการสาธารณสุข สำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเขต 7 ร้อย-แก่น-สาร-สินธ์ ผม
ขอสรุปเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจเราว่า  
ทุก ๆ วันที่ผ่านไปนั้น  ทีมสุขภาพของเรานั้นได้ทำ�
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน  ดังนี้
1. ขยายบริการการให้ยาละลายลิ่มเลือด
โดยโรงพยาบาลที่ ส ามารถให้ ย าละลายลิ่ ม เลื อ ด
ได้   ได้แก่   โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาล
ขอนแก่นโรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลชุมแพ
โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ โรงพยาบาลราชพฤกษ์
(เอกชน)  โดยมีโรงพยาบาลโกสุมพิสัย โรงพยาบาล
เกษตรวิสัย  และทุกโรงพยาบาลชุมชนใน 4 จังหวัด
ข้างต้นอยู่ในเครือข่ายการให้บริการโรคหลอดเลือด
สมองครบวงจร รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บล (รพ.สต) ทุกแห่งก็อยูใ่ นเครือข่ายดังกล่าวด้วย
2. โรงพยาบาลและที ม สุ ข ภาพในเครื อ
ข่ายฯ ได้ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากข้อมูลการได้รับยา
ละลายลิม่ เลือดของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองทีไ่ ด้
รับยาละลายลิ่มเลือดในปี 2556 มีผู้ป่วยทั่วประเทศ
ได้รบั ยาละลายลิม่ เลือดร้อยละ 2.7 และในเขตบริการ
สปสช. เขต 7 ได้รบั ยาละลายลิม่ เลือดร้อยละ 4.6 โดย
มีอัตราการเสียชีวิตตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของทั่วประเทศ
3. เครือข่ายการให้บริการฯ ได้พฒ
ั นาระบบ
การให้บริการและจัดตั้ง stroke unit  และ stroke
corner ที่สมบูรณ์แบบและได้มาตรฐาน  โดยการ
จัดสรรงบประมาณจาก สปสช. เขต 7 ได้จัดซื้อ
อุปกรณ์ที่จำ�เป็นได้แก่   syringe pump, monitor EKG, เครื่องชั่งนํ้าหนัก, เตียงผู้ป่วยปรับด้วย
ไฟฟ้า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิด stroke unit เมือ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2556  จำ�นวน  10 เตียง พร้อม
ให้การบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิด
ขาดเลือด เลือดออกในสมอง และพร้อมเป็นที่ฝึก
อบรมดูงานด้านการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยโรคหลอด
เลือดสมองระดับภูมิภาคและระดับชาติ
4. ได้ จั ด การประชุ ม วิ ช าการด้ า นการ
พยาบาลผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองสำ � หรั บ
พยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้สนใจ
จากทั่วประเทศ ซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมอบรมเกินความ
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คาดหมาย  โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการเพิม่ พูน
ทั ก ษะในการดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ด
สมองให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
5. ได้ จั ด ทำ � หนั ง สื อ คู่ มื อ การบริ ก ารโรค
หลอดเลือดสมอง แผ่นพับ ปฏิทิน หนังสั้น 10 เรื่อง
และหนังสือให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรคหลอดเลือดสมอง
6. ได้รบั ทุนวิจยั จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จำ � นวน 1 ล้ า นบาท นำ � มาศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
โรคหลอดเลือดสมอง การเผยแพร่ความรู้ การ
สร้างเครือข่าย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่อันเป็น
ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาระบบการดู แ ลรั ก ษาผู้
ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการ
ป้องกันและคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองด้วย
7. ได้ดำ�เนินการจดอนุสิทธิบัตรเครื่องชั่ง
นํ้าหนัก  (อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา)
8. ได้ร่วมมือกับเครือข่ายการบริการโรค
หลอดเลือดสมอง  เขต 8, 9 และ 10 ในการสร้าง
เครือข่ายครบวงจรและไร้รอยต่อในภาคอีสาน  
โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยในภาคอีสานที่เกิดอาการของ
โรคหลอดเลือดสมองได้รับโอกาสในการรักษา
อย่างทันเวลา โดยไม่มีข้อจำ�กัดในเขตพื้นที่การให้
บริการและสิทธิการรักษา
9. ได้ร่วมมือกับกรมการแพทย์ในการจัด
ทำ�  service plan ของกระทรวงสาธารณสุข โดย
เป็นการร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายการให้บริการ
โรคหลอดเลื อ ดสมองครบวงจร สปสช. และ
กระทรวงสาธารณสุข
10. ได้ก�ำ หนดแนวทางการทำ�งานในปี 2557  
โดยมี 3 ตัวชี้วัดหลัก  คือ
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1. ร้ อ ยละของผู้ ป่ ว ยโรคสมองขาด
เลือดได้รับยาละลายลิ่มเลือดร้อยละ 6
2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองเฉี ย บพลั น ได้ รั บ การตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สมองร้อยละ 90
3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองเฉี ย บพลั น ได้ รั บ การทำ � กายภาพบำ � บั ด
ร้อยละ 80
โดยกิจกรรมที่จะนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จของ 3
ตัวชี้วัดหลัก  คือ
1. การฝึกอบรม รพ.สต. ทั่วทั้ง 4 จังหวัด
ให้ครอบคลุม  ร้อยละ 80
2. จั ด ทำ� สื่ อ การให้ ค วามรู้   สร้ า งความ
ตระหนักเพื่อการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดโรค
หลอดเลือดสมอง
3. จัดประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างทีม
ผู้ให้บริการ
4. จั ด ทำ � ระบบให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ต่ อ
สาธารณสุขอำ�เภอ เพื่อให้ทางเจ้าของพื้นที่ทราบ
ว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้น และเข้าสู่ระบบบริการ
stroke fast track ทันเวลาหรือไม่  รวมทัง้ เป็นการ
ส่งต่อข้อมูลการดูแลต่อเนื่องด้วย
สุดท้ายผมขอขอบคุณทีมสุขภาพทุกท่านที่
ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเท  เสียสละในการทำ�งาน  ดูแล
รักษาผู้ป่วย  พัฒนาระบบบริการอย่างดี   โดยไม่
หวังผลตอบแทนใด ๆ นอกจากหวังว่าผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุด

