Original Article

Morbidity and Mortality Rate of Neurological
Diseases in Hospitalize Patients of Thailand
กรรณิการ คงบุญเกียรติ1,2, สินนี าฏ พรานบุญ3,4, จิรคุณ โทขันธ1, แกวใจ เทพสุธรรมรัตน5, สมศักดิ์ เทียมเกา1,2,4
ภาควิชาอายุรศาสตร, 2 กลุม วิจยั โรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 3 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร,
4
กลุมวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน, 5 หนวยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
1

บทคัดยอ
บทนํา: อัตราการเสียชีวติ ของผูป ว ยโรคทาง
ระบบประสาทที่เขามารับการรักษาในโรงพยาบาล
จะชวยบอกถึงสาเหตุที่ผูปวยในโรคกลุมนี้ตองมา
นอนโรงพยาบาล รวมถึงประสิทธิภาพการรักษา
ในปจจุบัน ซึ่งจะเปนขอมูลสําคัญในการวางแผน
ทางนโยบายเพื่อพัฒนาแนวทางการปองกันและ
การรักษาโรคระบบประสาทตอไป
วิธีการศึกษา: ศึกษาจากขอมูลการเบิกจาย
จากสามระบบประกันสุขภาพไดแก ระบบประกัน
สุขภาพแหงชาติ (Universal Coverage), ระบบ
ประกันสังคม (Social Security Fund) และระบบ
สวัสดิการการรักษาขาราชการ (Government
Welfare Medical Expense) ในปงบประมาณ
พ.ศ.2553 ซึง่ ครอบคลุมรอยละ 95.5 ของประชากร
ไทย ใชรหัสการวินจิ ฉัยโรคตามระบบ ICD 10 โดย

วิเคราะห จํานวนผูปวยผูใหญ (อายุ 18 ปขึ้นไป)
จํานวนครัง้ ของการนอนโรงพยาบาล ขอมูลพืน้ ฐาน
ของผูป ว ย ระยะเวลานอนโรงพยาบาล คาใชจา ยใน
การรักษา อัตราการเสียชีวิตและปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการเสียชีวิต
ผลการศึ ก ษา: ผูปวยที่มานอนรักษาใน
โรงพยาบาลดวยโรคทางระบบประสาท มีทั้งหมด
150,368 คน คิดเปนรอยละ 3.88 ของจํานวนผูป ว ย
ทุกโรค โดยมีสัดสวนเพศชายมากกวาเพศหญิง
เทากับ 1.22 จํานวนครั้งในการนอนโรงพยาบาล
ทั้งหมด 183,607 ครั้ง ระยะเวลานอนโรงพยาบาล
เฉลี่ยเทากับ 6.91 + 16.98 วัน กลุมอายุ 51-60
ป เปนกลุมที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวย
โรคระบบประสาทมากที่สุดรอยละ 18.72 อัตรา
การเสียชีวิตโดยรวมรอยละ 7.6 โรคที่มีอัตราการ
เสียชีวิตสูงสุดคือ intracerebral haemorrhage
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(ICH) รองลงมาคือ subarachnoid haemorrhage (SAH) รอยละ 26.76 และ 23.26 ตาม
ลําดับ พบวาอายุ มีความสัมพันธกับอัตราการเสีย
ชีวิตของผูปวย ICH และ SAH อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.001) โรคความดันโลหิตสูง เปนโรค
รวม (secondary diagnosis) ทีพ่ บบอยของภาวะ
ICH และ SAH โดยมีความสัมพันธกับอัตราการ
เสียชีวติ และภาวะแทรกซอนทีพ่ บบอยและมีความ
สัมพันธกับอัตราการเสียชีวิตคือ ภาวะหายใจลม
เหลว

สรุป: ผูปวยโรคระบบประสาทที่นอนโรง
พยาบาลในประเทศไทยสวนใหญเปนเพศชายและ
ผูสูงอายุ มีอัตราการเสียชีวิตคือ รอยละ 7.6 ภาวะ
ICH มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด โรครวมพบบอย
ที่สุดและมีความสัมพันธกับอัตราการเสียชีวิตคือ
โรคความดันโลหิตสูง ควรรณรงคใหประชาชนมี
ความรู ความเขาใจและมีความตระหนักกับโรคดัง
กลาว เพื่อปองกันและลดภาระปญหาที่จะเกิดขึ้น

บทนํา

โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเปน
สาเหตุของความพิการและการเสียชีวิตติดอันดับ
1 ใน 3 ของทั่วโลก6 รวมทั้งประเทศไทย7 และ
มีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากประชากร
โลกยังคงมีจํานวนเพิ่มขึ้นและมีผูสูงอายุมากขึ้น8
จากการศึ ก ษาภาระโรคของประชากรไทยพบ
อัตราการเสียชีวิตของผูปวยที่เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลทั่วประเทศอยูที่รอยละ 3.237 แตที่
ผานมายังขาดขอมูลทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับผูป ว ยโรคทาง
ระบบประสาททั้งหมดที่เขารับการรักษาพยาบาล
ในประเทศไทย ดังนัน้ วัตถุประสงคของงานวิจยั นี้
คือ เพือ่ ศึกษาอัตราการเสียชีวติ ของผูป ว ยโรคทาง
ระบบประสาทที่เขามารับการรักษาในโรงพยาบาล
ในประเทศไทยทั้งหมด 1,172 โรงพยาบาล เพื่อ
ใหทราบถึงโรคทางระบบประสาทที่พบไดบอยใน
ประเทศไทย และอัตราการเสียชีวิต ซึ่งขอมูลที่
ไดจะเพิ่มความตระหนักในโรคกลุมนี้ และจะเปน
ขอมูลสําคัญที่ทําใหทราบแนวโนมของโรคสําหรับ

กลุ ม โรคทางระบบประสาทเป น ป ญ หา
สําคัญที่ทําใหประชากรทั่วโลกเสียชีวิตและเกิด
ความพิ ก าร 1,2 โดยประชากรโลก 1 ใน 9 คน
เสียชีวิตดวยโรคทางระบบประสาท3 และยังเปน
สาเหตุที่ทําใหประชากรตองดําเนินชีวิตแบบ คน
พิการมากกวา รอยละ 284 จากขอมูลการสํารวจ
ขององคการอนามัยโลกและ World Federation
of Neurology (WFN) ป 2006 ใน 109 ประเทศ
ครอบคลุมรอยละ 90 ของประชากรโลกพบวา
โรคระบบประสาทเปนสาเหตุการเสียชีวิตรอยละ
12 ของการเสียชีวติ จากสาเหตุตา งๆ5 โดยสวนใหญ
ของกลุมโรคทางระบบประสาทที่มีอัตราการเสีย
ชีวิตและความพิการสูงนั้นเปนกลุมโรคที่สามารถ
ป อ งกั น และรั ก ษาได 1,3 อย า งไรก็ ต ามในกลุ ม
ประเทศกําลังพัฒนา ผูป ว ยสวนใหญยงั ไมสามารถ
เขาถึงระบบบริการสุขภาพไดอยางทั่วถึง สงผลให
มีอัตราการเสียชีวิตสูงกวาประเทศที่พัฒนาแลว5
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การวางแผนระบบสุขภาพรวมถึงการลําดับความ
สําคัญในการทําวิจัย ไปจนถึงการปองกันและบง
บอก ประสิทธิภาพในการรักษาในปจจุบันเพื่อ
จัดการปญหาไดดยี งิ่ ขึน้ กอใหเกิดประโยชนทงั้ ใน
ผูปวย กลุมเสี่ยงรวมถึงคนสุขภาพปกติในชุมชน
เพราะการเกิดโรคและความพิการขึ้นนั้นสงผลก
ระทบกับทุกคน

neoplasm of brain and cerebral meninges)
เปนการวินิจฉัยหลัก (principle diagnosis) และ
ขอมูลอืน่ ๆไดแก เพศ อายุ ระดับโรงพยาบาลทีเ่ ขา
รับการรักษา ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล คา
ใชจายในการรักษา อัตราการเสียชีวิตของผูปวย
และการวินจิ ฉัยรวม (secondary diagnosis) รวม
ถึงภาวะแทรกซอน (complication) ที่พบบอยใน
โรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง

วิธีการศึกษา
ขอมูลไดจากใบสรุปการวินจิ ฉัยเพือ่ การเบิก
จายคารักษาพยาบาล จากฐานขอมูลระบบประกัน
สุขภาพสามระบบซึ่งครอบคลุมรอยละ 95.5 ของ
ประชากรไทย9 ไดแก ระบบประกันสุขภาพแหง
ชาติ (Universal Coverage) รอยละ 75.2, ระบบ
ประกันสังคม (Social Security Fund) รอยละ
13.2 และระบบสวัสดิการขาราชการ (Government Welfare Medical Expense) ) รอยละ 7.1
โดยเปนขอมูลของผูปวยอายุ 18 ปขึ้นไป ไดรับเขา
นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ในระบบดังกลาวทั่ว
ประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่
30 กันยายน 2553 (ปงบประมาณ พ.ศ.2553) รวม
ระยะเวลาทัง้ สิน้ 1 ป โดยการวินจิ ฉัยโรคทางระบบ
ประสาทใชรหัส ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related
Health Problems - 10th Revision) ดังตอไปนี้
G00-G99 (diseases of the nervous system),
I60-69 (cerebrovascular diseases), C70-72
(malignant neoplasm of central nervous
system) และ C79.3 (secondary malignant

การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมทางสถิติ
SPSS version 10.0 สถิติที่ใชไดแก ความถี่ รอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคํานวน
univariate analysis ของปจจัยพื้นฐานและโรค
รวมที่พบบอยที่มีผลตอการเสียชีวิตของผูปวย
โดยใชคา p-value < 0.05

ผลการศึกษา
ผูปวยผูใหญอายุ 18 ปขึ้นไปที่เขารับการ
รั ก ษาในโรงพยาบาลเป น ผู ป ว ยในสํ า หรั บ ทุ ก
กลุมโรคใน 1 ป มีจํานวนทั้งหมด 3,876,792 คน
อัตราสวนชายตอหญิงคิดเปน 0.74 จํานวนครัง้ ของ
การนอนโรงพยาบาลมีทั้งหมด 4,863,935 ครั้ง ผู
ปวยที่มานอนรักษาในโรงพยาบาลดวยโรคทาง
ระบบประสาท มีทงั้ หมด 150,368คน (รอยละ 3.88
ของจํานวนผูปวยทุกโรค) เพศชายจํานวน 82,700
คน (รอยละ 54.99) เพศหญิงจํานวน 67,668 คน
(รอยละ 45.01) คิดเปนอัตราสวนชายตอหญิง
เทากับ 1.22 จํานวนครั้งของการนอนโรงพยาบาล
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ทั้งหมด 183,607 ครั้ง โดยผูปวยกลุมอายุ 51-60
ป เปนกลุมที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวย
โรคระบบประสาทมากที่สุด รองลงมาคือ อายุ
71-80 ป และอายุ 61-70ป ตามลําดับ สวนกลุม
อายุที่เปนโรคทางระบบประสาทนอยที่สุดคือ อายุ

18-25ป และอัตราสวนของเพศชายตอเพศหญิงที่
มีโรคทางระบบประสาท พบวาเพศชายมีอตั ราการ
เกิดโรคทางระบบประสาทสูงกวาเพศหญิงในเกือบ
ทุกชวงอายุ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนผูปวยโรคทางระบบประสาทที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลแยกตามอายุ
และเพศ
อายุ (ป)
เพศชาย
เพศหญิง
จํานวนคนทั้งหมด
จํานวนคน (รอยละ)
จํานวนคน (รอยละ)
(รอยละ)
18-25
3,741 (4.52)
2,815 (4.16)
6,556 (4.35)
25-30
4,131 (4.99)
3,121 (3.77)
7,252 (4.82)
31-40
9,442 (11.41)
6,589 (9.73)
16,031 (10.66)
41-50
13,757 (16.63)
9,878 (14.59)
23,635 (15.71)
51-60
16,648 (20.13)
11,513 (17.01)
28,161 (18.72)
61-70
15,481 (18.71)
12,038 (17.78)
27,519 (18.30)
71-80
13,868 (16.76)
14,049 (20.71)
27,917 (18.56)
>80
5,632 (6.81)
7,665 (11.32)
13,297 (8.84)
Total
82,700 (100)
67,668 (100)
150,368 (100)
ผูปวยโรคระบบประสาทที่เขารับการรักษา
ในโรงพยาบาล สวนใหญใชสิทธิการรักษาระบบ
ประกันสุขภาพแหงชาติ (Universal Coverage)
จํานวน 138,007 คน รอยละ 75.1 รองลงมาคือ
ระบบสวัสดิการการรักษาขาราชการ (Government Welfare Medical Expense) และ ระบบ
ประกันสังคม (Social Security Fund) จํานวน
29,709 คน รอยละ 16.2 และ 15,891 คน รอยละ
8.7 ตามลําดับ เมื่อจําแนกระดับของโรงพยาบาล
ที่ผูปวยโรคระบบประสาทเขารับการรักษา พบวา
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สวนใหญเขารับการรักษาในโรงพยาบาลระดับตติย
ภูมิ จํานวน 68,857 คน รอยละ 37.5 รองลงมาคือ
ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิและสถานพยาบาล
เอกชน จํานวน 52,792 รอยละ 28.8, 47,301 คน
รอยละ 25.8 และจํานวน 14,657 คน รอยละ 8.0
ตามลําดับ พบวา discharge status ของผูปวย
ในโรคระบบประสาท สวนใหญ improved จํานวน
150,400 คน รอยละ 81.9, not improved จํานวน
18,375 คน รอยละ 10.0 dead จํานวน 13,926 คน
รอยละ 7.6 และ complete recovery จํานวน 904
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คน รอยละ 0.5
โรคระบบประสาทที่มีจํานวนครั้งของการ
นอนโรงพยาบาลมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก

cerebral infarction รองลงมาคือ intracerebral
hemorrhage (ICH) และ epilepsy ตามลําดับ
แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนครั้งของการนอนโรงพยาบาลของผูปวยโรคระบบประสาทสูงสุด 20 อันดับแรก
ชื่อโรค
Cerebral infarction
Intracerebral haemorrhage
Epilepsy
Other headache syndromes
Stroke not specified as haemorrhage or infarction
Transient cerebral ischaemic attacks
Other myopathies
Migraine
Other nontraumatic intracranial haemorrhage
Sequelae of cerebrovascular disease
Other cerebrovascular diseases
Subarachnoid haemorrhage
Meningitis due to other and unspecified causes
Bacterial meningitis not elsewhere classified
Status epilepticus
Other disorders of brain
Malignant neoplasm of brain
Hemiplegia
Sleep disorders
Occlusion and stenosis of cerebral arteries

จํานวนครั้งการนอน
โรงพยาบาล
47,677
20,372
17,430
10,295
9,563
6,003
4,251
3,922
3,334
3,168
2,732
2,540
2,178
2,103
2,009
1,601
1,547
1,520
1,497
1,368

รอยละ
31.7
13.5
11.6
6.8
6.4
4.0
2.8
2.6
2.2
2.1
1.8
1.7
1.4
1.4
1.3
1.1
1.0
1.0
1.0
0.9
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ผูปวยโรคระบบประสาทที่นอนรักษาในโรง กลุมอายุ 41 ปขึ้นไปพบวา cerebral infarction
พยาบาลมีจํานวนครั้งมากที่สุด ในชวงอายุ 18-25 เปนสาเหตุการนอนรักษาในโรงพยาบาลมากที่สุด
ป, 25-30 ป และ 31-40 ป คือ ผูปวย epilepsy แสดงดังในตารางที่ 3
รองลงมา คือ other headache syndromes สวน
ตารางที่ 3 แสดงกลุม โรคทางระบบประสาททีผ่ ปู ว ยมานอนรักษาในโรงพยาบาลมากทีส่ ดุ 5 อันดับแรก
จําแนกตามชวงอายุ
กลุม
อายุ
(ป)
18-25

อันดับ 1

อันดับ 2

Epilepsy
(รอยละ34.9)

Other headache
syndromes
(รอยละ15.1)
Other headache
syndromes
(รอยละ14.3)
Other headache
syndromes
(รอยละ11.8)
Epilepsy
(รอยละ16.3)

25-30

Epilepsy
(รอยละ30.8)

31-40

Epilepsy
(รอยละ25.9)

41-50

Cerebral
infarction
(รอยละ18.2)
Cerebral
infarction
(รอยละ29.4)
Cerebral
infarction
(รอยละ38.5)
Cerebral
infarction
(รอยละ43.3)
Cerebral
infarction
(รอยละ45.8)

51-60

61-70

71-80

>80

18

Intracerebral
haemorrhage
(รอยละ16.8)
Intracerebral
haemorrhage
(รอยละ14.8)
Intracerebral
haemorrhage
(รอยละ13.8)
Intracerebral
haemorrhage
(รอยละ15.0)

อันดับ 3

Migraine
(รอยละ8.5)
Migraine
(รอยละ9.8)

อันดับ 4

อันดับ 5

Other myopathies Meningitis
(รอยละ5.3)
(รอยละ3.5)

Other myopathies Cerebral infarc(รอยละ6.8)
tion
(รอยละ3.1)
Cerebral infarc- Other myopathies Migraine
(รอยละ6.8)
(รอยละ6.3)
tion
(รอยละ8.0)
Other headache Other myopaIntracerebral
thies
haemorrhage syndromes
(รอยละ4.5)
(รอยละ8.3)
(รอยละ13.4)
Epilepsy
Stroke not speci- Other headache
syndromes
(รอยละ8.3)
fied
(รอยละ5.1)
(รอยละ5.6)
Epilepsy
Transient ischStroke not
(รอยละ5.4)
aemic attacks
specified
(รอยละ4.4)
(รอยละ7.6)
Transient ischStroke not
Epilepsy
specified
(รอยละ3.9)
aemic attacks
(รอยละ8.5)
(รอยละ4.4)
Sequelae of
Transient ischStroke not
cerebrovascular
aemic attacks
specified
disease
(รอยละ3.7)
(รอยละ9.3)
(รอยละ3.7)
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จากการศึกษาพบวา โรคระบบประสาทที่มี
การกลับมานอนโรงพยาบาลซํา้ ดวยโรคเดิมภายใน
1 ปสูงสุด คือ myasthenia gravis รองลงมา คือ

malignant neoplasm of brain และ intracranial and intraspinal abscess ตามลําดับ ดัง
แสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของโรคระบบประสาททีม่ กี ารกลับเขา
นอนโรงพยาบาลซํ้าภายใน 1 ปดวยโรคเดิมสูงสุด 10 อันดับแรก
โรคทางระบบประสาท
จํานวนครั้งที่นอนโรงพยาบาล
Mean
SD
Min
Max
Myasthenia gravis
1.48
1.02
1
9
Malignant neoplasm of brain
1.42
0.92
1
10
Intracranial and intraspinal abscess
1.40
0.85
1
7
Inflammatory polyneuropathy
1.28
0.68
1
6
Epilepsy
1.26
0.75
1
18
Hemiplegia
1.26
0.87
1
8
Subarachnoid haemorrhage
1.23
0.54
1
5
Bacterial meningitis
1.22
0.51
1
5
Other myopathies
1.17
0.63
1
18
Hydrocephalus
1.16
0.47
1
5
ระยะเวลานอนโรงพยาบาล (length of
stay; LOS) ของผูปวยโรคระบบประสาทเฉลี่ย
6.91 + 16.98 วัน (ตั้งแต 1 - 1,189 วัน) โดยกลุม
โรคที่มีคาเฉลี่ยในการนอนโรงพยาบาลนานที่สุด
คือ spinal muscular atrophy and related
syndromes รองลงมา ไดแก Huntington’s
disease, intracranial and intraspinal ab-

scess ตามลําดับ กลุมโรคระบบประสาทที่เสีย
คาใชจายเฉลี่ยในการรักษามากที่สุด คือ spinal
muscular atrophy and related syndromes
รองลงมา คือ inflammatory polyneuropathy
และ subarachnoid haemorrhage ตามลําดับ
ดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงกลุมโรคทางระบบประสาทที่มีระยะเวลานอนรักษาในโรงพยาบาลเฉลี่ยสูงสุดและ
แสดงคาใชจายในการรักษาในโรงพยาบาลของกลุมโรคเหลานี้ (hospital charge)
ระยะเวลาในการนอน รพ.
ชื่อโรค

mean

SD

median min

Spinal muscular atrophy and related syndromes

51.59

134.54

6.5

Huntington’s disease

26.13

44.74

Intracranial and intraspinal abscess

25.28

Malignant neoplasm of brain

คาใชจาย (บาท) (Hospital Charge)
max

mean

SD

median

min

max

1

1,007

226,568

662,000

13,302

1,380

4,632,662

6.5

2

131

74,316

152,846

12,230

2,242

445,995

43.31

17

1

1,189

97,641

132,928

52,166

0

1,043,564

22.49

35.69

12

1

839

94,547

168,746

43,866

342

2,654,251

Alzheimer’s disease

21.57

42.31

8

1

380

30,350

81,640

12,318

645

1,131,675

Other acute disseminated demyelination

20.91

30.03

11.5

1

199

92,076

285,866

38,262

300

2,192,609

Paraplegia and tetraplegia

20.90

53.37

7

1

1,122

34,237

107,514

11,186

104

2,659,963

Hemiplegia

18.14

28.62

8

1

411

25,724

38,652

11,753

195

365,406

Inflammatory polyneuropathy

17.60

33.55

9

1

538

163,186

252,051

37,091

680

3,187,284

Hydrocephalus

16.16

26.12

9

1

392

72,054

120,585

37,132

620

1,631,623

Myasthenia gravis

15.45

26.70

7

1

237

99,023

185,241

24,993

870

1,274,798

Other demyelinating diseases of
central nervous system

15.18

22.55

8

1

155

93,545

641,539

25,014

710

10,800,000

Subarachnoid haemorrhage

14.83

22.22

8

1

280

109,542

181,512

47,862

0

2,871,368

Intracranial and intraspinal phlebitis and thrombophlebitis

13.67

19.19

9

1

180

63,803

100,382

33,484

0

861,675

Other diseases of spinal cord

13.06

36.84

7

1

861

42,808

140,841

15,851

600

3,257,495

Intracerebral haemorrhage

12.12

24.45

5

1

829

58,306

159,073

18,592

0

12,200,000

Other nontraumatic intracranial
haemorrhage

11.46

22.75

7

1

636

59,768

161,749

27,185

0

6,334,652

Cerebral infarction

7.49

16.62

4

1

1,082

25,438

130,972

10,189

0

24,700,000

โรคระบบประสาทที่ มี อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต
สูงสุดคือ intracerebral haemorrhage (ICH)
รองลงมา คือ subarachnoid haemorrhage
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(SAH) รอยละ 26.76 และ 23.26 ตามลําดับ ดัง
แสดงในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 แสดงโรคทางระบบประสาทที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด 10 อันดับแรก
จํานวน
ผูปวย
ทั้งหมด

อันดับ

ชื่อโรคทางระบบประสาท

1
2
3

Intracerebral haemorrhage
Subarachnoid haemorrhage
Other nontraumatic intracranial haemorrhage
Other disorders of nervous system
Spinal muscular atrophy and related syndromes
Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis
Other disorders of brain
Toxic encephalopathy
Malignant neoplasm of brain
Intracranial and intraspinal abscess

4
5
6
7
8
9
10

ในกลุมโรคทางระบบประสาทที่มีอัตราการ
เสียชีวิตสูงสุด 10 อันดับแรก พบวาปจจัยพื้นฐาน
(demographic data) ดานเพศและอายุมีผลตอ
การเสียชีวิตของผูปวยบางกลุมโรค ดังนี้ ปจจัย
ดานอายุมีความสัมพันธกับ ICH, SAH และ

23,158
3,112
3,728

ผูปวย
ผูปวยที่เสียชีวิต
จํานวน อัตราการเสีย
ชีวิต
(รอยละ)
6,196
26.76
724
23.26
603
16.17

13
128

2
18

15.38
14.06

1,408

193

13.71

1,714
177
40
2,190

234
24
5
262

13.65
13.56
12.50
11.96

malignant neoplasm of brain (p<0.001) สวน
ปจจัยดานเพศพบวามีความสัมพันธ กับ other
nontraumatic intracranial haemorrhage
(p<0.001) ดังแสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 แสดงปจจัยพื้นฐานที่มีผลตออัตราการเสียชีวิตในกลุมโรคตาง
โรคทางระบบประสาทที่มี
อัตราการเสียชีวิตสูง
Intracerebral haemorrhage
Subarachnoid haemorrhage
Other nontraumatic intracranial
haemorrhage
Malignant neoplasm of brain
Intracranial and intraspinal abscess

ปจจัย
เพศ
อายุ
เพศ
อายุ
เพศ

Odds
Ratio
1.034
1.006
1.053
1.021
1.387

อายุ
เพศ
อายุ
เพศ

0.999
0.992
1.022
0.915

0.994-1.005
0.749-1.316
1.013-1.032
0.623-1.344

0.813
0.958
<0.001
0.651

อายุ

1.015

1.004-1.027

0.011

ในกลุ ม โรคทางระบบประสาทที่ มี อั ต รา
การเสียชีวิตสูงสุด 10 อันดับแรก พบวาโรครวม

22

95% confident p-value
interval
0.972-1.099
0.28
1.003-1.007
<0.001
0.877-1.263
0.581
1.015-1.027
<0.001
1.155-1.667
<0.001

(secondary diagnosis) ที่พบบอยบางโรคมีผล
ตอการเสียชีวิตของผูปวย ดังแสดงในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 แสดงโรคทางระบบประสาททีม่ อี ตั ราการตายสูงสุด10 อันดับแรก รวมกับโรครวม (secondary
diagnosis) ที่พบบอยและ univariate analysis ของโรครวมที่มีผลตออัตราการเสียชีวิต
ของผูปวย (แสดงเฉพาะโรคที่คา p < 0.005)
โรคทางระบบประสาท
ที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง

โรครวม (secondary diagnosis) ที่พบบอย
Diseases
Odd 95% confidenratio
tial interval
Intracerebral haemorrhage Essential hyperten- 0.886
0.835-0.940
sion Dyslipidemia
0.342
0.301-0.389
Subarachnoid haemorrhage Essential hyperten- 1.364
1.144-1.627
sion
Other nontraumatic intra- Dyslipidemia
0.513
0.327-0.803
cranial haemorrhage
Encephalitis myelitis and Convulsions
2.349
1.368-4.033
encephalomyelitis
Toxic encephalopathy
Chronic renal failure 4.483 1.220-16.467
Intracranial and intraspinal Anaemia in chronic 2.293
1.256-4.186
abscess
diseases
ในกลุ ม โรคทางระบบประสาทที่ มี อั ต รา
การเสียชีวิตสูงสุด 10 อันดับแรก พบวาภาวะ

p-value
<0.001
<0.001
0.001
0.004
0.002
0.024
0.007

แทรกซอนทีพ่ บบอยบางอยางมีผลตอการเสียชีวติ
ของผูปวย ดังแสดงในตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 โรคทางระบบประสาทที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด 10 อันดับรวมกับภาวะแทรกซอน
ที่พบบอย และ univariate analysis ของภาวะแทรกซอนที่มีผลตออัตราการเสียชีวิต
ของผูปวย (แสดงเฉพาะโรคที่คา p < 0.005)
โรคทางระบบประสาท
ที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง
Intracerebral haemorrhage
Subarachnoid haemorrhage
Other nontraumatic intracranial haemorrhage
Spinal muscular atrophy
and related syndromes
Encephalitis myelitis and
encephalomyelitis
Toxic encephalopathy
Malignant neoplasm of
brain
Intracranial and intraspinal abscess

ภาวะแทรกซอน (complication)ที่พบบอย
Complication
Odd
95% confidential
ratio
interval
Respiratory failure
2.724
2.528-2.936
Hydrocephalus
1.312
1.058-1.626
1.892
1.525-2.348
Respiratory failure
3.371
2.704-4.204
Respiratory failure
Acute post haemorrhagic 2.010
1.494-2.703
anaemia
Respiratory failure
7.053
2.559-19.438
Bacterial pneumonia
7.745
2.780-21.583
Sepsis
7.566
5.281-10.840
Respiratory failure
4.937
3.426-7.113
Respiratory failure
6.364
2.007-20.179
Anaemia in chronic
2.055
1.210-3.491
diseases
Sepsis
11.762
7.769-17.809
Respiratory failure
7.111
4.629-10.923

อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว า จํ า นวนผู ป ว ย
ผู ใ หญ ที่ เ ข า รั บ การรั ก ษาเป น ผู ป ว ยในด ว ย
โรคระบบประสาทภายในเวลา 1 ป มี ทั้ ง หมด
150,368คน คิดเปน รอยละ 3.88 ของจํานวนผู
ปวยทุกโรค เปนเพศชายรอยละ 54.99 คิดเปน
อัตราสวนชายตอหญิง 1.22 โดยผูปวยกลุมอายุ

24

p-value
<0.001
0.013
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.002
0.008
<0.001
<0.001

51- 60 ป เปนกลุม ทีเ่ ขารับการรักษาในโรงพยาบาล
ดวยโรคระบบประสาทมากทีส่ ดุ จํานวนครัง้ ในการ
นอนโรงพยาบาลรวมทั้งหมด 183,607 ครั้ง ระยะ
เวลานอนโรงพยาบาลเฉลีย่ เทากับ 6.91 + 16.98 วัน
โรคระบบประสาทที่ มี จํ า นวนครั้ ง ในการนอน
รพ.มากที่สุด คือ cerebral infarction รอยละ
31.7 สอดคลองกับการศึกษาในสหรัฐอเมริกา
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อังกฤษ ไนจีเรีย และไตหวัน10-13
เมื่อพิจารณาตามกลุมอายุพบวาโรคที่เปน
สาเหตุในการนอนรักษาในโรงพยาบาลมากทีส่ ดุ ใน
ชวงอายุ 18-40 ป คือ epilepsy สวนกลุมอายุ 41
ปขึ้นไป พบวาเปน cerebral infarction รองลง
มา คือ ICH ซึง่ ทัง้ สองโรคจัดอยูใ นกลุม โรคหลอด
เลือดสมอง โดยสัดสวนของ cerebral infarct จะ
มากที่สุดในผูปวยที่อายุมากกวา 80ป รองลงมา
คือ กลุม อายุ 71-80 ป และอายุ 61-70 ป ตามลําดับ
ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาโดยองคการอนามัยโลก
คือ กลุมอายุของผูปวย stroke ที่มีจํานวนผูปวย
มากจะอยูใ นชวงอายุ 35-64 ป14,15 และการศึกษาใน
หลายๆประเทศก็พบวาอุบัติการณของโรคหลอด
เลือดสมองจะ เพิ่มขึ้นตามอายุ และอัตราการเกิด
สูงสุดอยูในกลุมอายุ 85 ปขึ้นไป16 ในกลุมผูปวย
อายุนอยมักเปนชวงเวลาที่มีสุขภาพดี โดยมีโรค
ที่เกิดจากความเสื่อมและมีปจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับ
โรคหลอดเลือดตํ่า ซึ่งพฤติกรรมของผูปวย กลุม
อายุนอยนี้จะสงผล ตอรางกายเมื่ออายุเริ่มมาก
ขึ้นในภายหลัง17,18 โดยโรคที่ผูปวยกลุมนี้เปนจะมี
ความสัมพันธนอ ยกับอายุทเี่ พิม่ ขึน้ เชน epilepsy,
headache
โรคระบบประสาทที่มีการกลับมานอนโรง
พยาบาลซํ้าดวยโรคเดิมสูงสุดภายใน 1 ป คือ
myasthenia gravis (MG) รองลงมา คือ malignant neoplasm of brain และ intracranial and
intraspinal abscess ตามลําดับ ในผูปวย MG
ที่มีการกลับมานอนโรงพยาบาลซํ้าชวยสะทอนถึง
ความรุนแรงของโรคและประสิทธิภาพของการ

รักษา อยางไรก็ตามสวนหนึ่งที่ผูปวยกลับมานอน
รพ.ซํา้ จะเปนไปตามแผนการรักษาอยูแ ลว เชน ใน
ผูปวย MG นัดมาผาตัดตอม thymus หรือผูปวย
มะเร็งนัดมารับยาเคมีบําบัด
ระยะเวลานอนโรงพยาบาล (length of stay)
ของผูป ว ยโรคระบบประสาท พบวากลุม โรคทีม่ คี า
เฉลีย่ ในการนอนโรงพยาบาลนานทีส่ ดุ คือ spinal
muscular atrophy and related syndromes,
Huntington’s disease และ intracranial and
intraspinal abscess ตามลําดับ โดยระยะเวลา
ทีน่ อนรักษาตัวในรพ.นานจะสงผลตอคาใชจา ยใน
การรักษา ซึง่ กลุม โรคระบบประสาททีเ่ สียคาใชจา ย
เฉลีย่ ในการรักษามากทีส่ ดุ คือ spinal muscular
atrophy and related syndromes อยางไรก็ตาม
เปนไปไดวาเกิดจากการที่โรคนี้มีผูปวยจํานวนไม
มากและมีบางรายเทานั้นที่มีคาใชจายสูง จึงทําให
คาเฉลี่ยสูงตามไปดวย โดยสังเกตวาคา median
ของผูปวยกลุมนี้ไมไดสูงมาก นอกจากนี้ผูปวย
บางรายมีปญหาเกี่ยวกับระบบเบิกจายทําใหคา
minimum เทากับศูนย ดังนั้นในกรณีนี้การเลือก
คา median มาพิจารณานาจะเหมาะสมกวา โดย
เมื่อพิจารณาจากคา median พบวากลุมที่มีคา
ใชจายสูงสามกลุมแรก ไดแก intracranial and
intraspinal abscess, subarachnoid haemorrhage และ malignant neoplasm of brain
ซึ่งอธิบายไดวากลุมแรกเปนกลุมติดเชื้อในระบบ
ประสาทสวนกลาง โดยปกติมกั ตองรักษาดวยการ
ผาตัดและใหยาฆาเชือ้ เปนเวลานาน กลุม ทีส่ องมัก
ตองรักษาดวยการผาตัดรวมดวย และกลุม สุดทาย
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การรักษาดวยยาเคมีบําบัดเองก็มีคาใชจายสูง
การศึกษาครัง้ นีพ้ บวา โรคหลอดเลือดสมอง
ขาดเลือด (cerebral infarction) ระยะเวลานอน
รพ.เฉลี่ยอยูที่ 7.49 วัน และคา median ของคา
ใชจายอยูที่ 10,189 บาท แตเนื่องจากเปนโรคที่
ผูปวยมานอนรพ.เปนจํานวนครั้งสูงที่สุดในกลุม
โรคระบบประสาททั้งหมด และถาดูจากขอมูลยัง
พบวาคาใชจา ยในการรักษาทีม่ คี า มากทีส่ ดุ (maximum) คือ ผูปวยกลุมโรคนี้อีกดวย (24,700,000
บาท) นอกจากนี้ผูปวยมักมีความพิการหลงเหลือ
ซึ่งหมายถึงวาตองมีคาใชจายในการดูแลรักษา
ระยะยาว ประเทศไทยได มี ก ารประมาณค า ใช
จายในการรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไว
100,000-1,000,000 บาท/คน/ป เฉพาะคาใชจาย
ในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม
จํานวน 30,000 รายตอป ประมาณเกือบ 3 พันถึง 3
หมืน่ ลานบาท/ป19 และคาใชจา ยยังสูงกวาโรคหัวใจ
ขาดเลือดประมาณสองเทาอีกดวย5 ดังนัน้ จึงถือวา
ควรใหความสําคัญกับกลุมโรคนี้
อัตราการเสียชีวิตโดยรวมเทากับรอยละ
7.6 โรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดคือ ICH รอง
ลงมา คือ SAH รอยละ 26.76 และ 23.26 ตาม
ลําดับ และพบวามีความสัมพันธกบั อายุอยางมีนยั
สําคัญทางสถิติทั้งสองโรค (p<0.001) สอดคลอง
กับรายงานขององคการอนามัยโลก (WHO) พบ
วาโรคหลอดเลือดสมองมีอตั ราการตายสูงทีส่ ดุ ใน
กลุมโรคระบบประสาท5 และพบโรคหลอดเลือด
สมองมากสัมพันธกับอายุที่เพิ่มขึ้น12 นอกจากนี้
โรคหลอดเลือดสมองยังเปนสาเหตุการเสียชีวิต
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อันดับ 2 ทั่วโลกและอันดับ 3 ในประเทศที่พัฒนา
แลวอีกดวย1,5,20
โรครวม (secondary diagnosis) ที่พบ
บอยที่สุดและมีความสัมพันธกับอัตราการเสีย
ชีวิตของ ICH และ SAH อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p <0.001) คือ โรคความดันโลหิตสูง โดย
ทัว่ ไปภาวะความดันโลหิตสูงจะเพิม่ ความเสีย่ งตอ
การเกิด ICH ประมาณสองเทา (odds ratio 2.55;
95%CI: 1.72 - 3.79)21 แตคา odds ratio ของความ
สัมพันธกับการเสียชีวิตเทากับ 0.886 (95%CI:
0.835-0.940, p< 0.001) แสดงวาโรคประจําตัว
ที่เปนความดันโลหิตสูงอยูเดิมเพิ่มความเสี่ยงตอ
การเกิด ICH แตไมไดเพิ่มอัตราการเสียชีวิต ซึ่ง
แตกตางจาก SAH ที่พบวาภาวะความดันโลหิต
สูงเพิ่มความเสี่ยงตอการเสียชีวิตคา odds ratio
1.364 (95%CI: 1.144-1.627, p = 0.001) ความ
รูในปจจุบันพบวาการลดปจจัยเสี่ยงชวยลดการ
เกิด stroke ได โดยยังคงเปนปญหาที่ทาทายใน
การสรางระบบที่มีประสิทธิภาพสําหรับประชากร
ตัวอยางของความสําเร็จเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน
ทีร่ ฐั บาลรณรงคใหความรูแ ละเพิม่ การรักษาผูป ว ย
ทีม่ คี วามดันโลหิตสูงใหสามารถลดความดันลงได
จนทําใหอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลง
ถึงรอยละ 7022
ปจจัยดานภาวะแทรกซอนที่พบบอยบาง
อยางมีความสัมพันธกับการเสียชีวิตของผูปวย
คือ ภาวะหายใจลมเหลว โดยมีความสัมพันธอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p <0.001) ทั้งในโรค ICH,
SAH, spinal muscular atrophy and related
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syndromes, encephalitis myelitis and encephalomyelitis เปนตน อยางไรก็ตามนาจะเปน
เพราะโรคมีความรุนแรงอยูเ ดิมในผูป ว ยกลุม เหลา
นี้ จึงทําใหผปู ว ยเกิด respiratory failure และเสีย
ชีวิตในที่สุด
ข อ ดี ข องการศึ ก ษานี้ คื อ เป น ข อ มู ล ระดั บ
ชาติทไี่ ดจากฐานขอมูลทีค่ รอบคลุมสิทธิก์ ารรักษา
ของประชากรสวนใหญรอยละ 95.59 การวินิจฉัย
ไดรับจากแพทยที่ดูแลรักษาไมใชจากการรายงาน
ของผูปวยเอง และมีการตรวจสอบหลายขั้นตอน
ของแตละโรงพยาบาลกอนสงเบิกจาย สําหรับขอ
จํากัด คือ ขาดรายละเอียดดานความรุนแรงของ
โรคทั้งโรคระบบประสาท และโรคอื่นๆ ที่ผูปวย
เปนรวมดวย นอกจากนี้ผูปวยบางสวนที่มีสิทธิ์
การรักษาอาจไมไดมารับการรักษาตามสิทธิ์ ซึ่งจะ
ทําใหขอมูลสวนนี้ลดลงไปได

สรุป
โรคทางระบบประสาทที่มีอัตราการเกิดโรค
สูงรวมทัง้ อัตราการเสียชีวติ สูงของประเทศไทย คือ
กลุมโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งที่เปน cerebral
infarction, ICH และ SAH โดยเฉพาะผูสูงอายุ
ซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีอัตราการเสีย
ชีวิตสูงที่สุดดวย โดยพบวาในภาพรวมไมแตก
ตางจากประเทศอื่นๆ มากนัก โรครวมที่พบบอย
และมีความสัมพันธกับอัตราการเสียชีวิต คือ โรค
ความดันโลหิตสูง ขอมูลจากการศึกษาครั้งนี้จะ
เปนประโยชนตอการวางแผนในการแกไขปญหา
โรคระบบประสาท โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคหลอด

เลือดสมอง ซึ่งตองเนนในดานการปองกันโรค
โดยลดปจจัยเสี่ยง รวมทั้งใหการดูแลรักษาอยาง
ถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้การเพิ่มความรูเกี่ยว
กับโรคทางระบบประสาทใหแก แพทย บุคลากร
ทีมสุขภาพ ควรรณรงคใหประชาชนมีความรู ความ
เขาใจและมีความตระหนักกับโรคเพื่อปองกันและ
ลดปญหาที่จะเกิดขึ้น
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