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บทนํา
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด(ischemic
stroke) เปนสาเหตุทําใหเกิดความพิการอยาง
ถาวรในผูใหญ และเปนสาเหตุหนึ่งของการเสีย
ชีวิต ผลที่ตามมาทําใหเกิดความทุพพลภาพ และ
เปนปญหาทางคาใชจายในการดูแลระยะยาว ทั้ง
การทํากายภาพบําบัดและขาดงาน ปจจุบันผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดสามารถรักษาได
ดวยยาละลายลิ่มเลือด (rt-PA) ซึ่งมีหลักฐานเชิง
ประจักษใน large clinical trial อยางไรก็ตาม ผู
ปวยที่เปนโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด ไดรับ
การรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือด (rt-PA) รอยละ
2-7 เหตุผลทีไ่ ดรบั ยาละลายลิม่ เลือดนอย เพราะ
ผูปวยมาไมทันระยะเวลา 4.5 ชั่วโมง (golden
period) การศึกษากอนหนานี้ พบรอยละ 19-60
มาถึงโรงพยาบาลในระยะเวลา 3 ชั่วโมง รอยละ
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14-32 มาถึงโรงพยาบาลในระยะเวลา 2 ชั่วโมง
ในป ค.ศ. 2003-2009 สัดสวนของผูป ว ยโรคหลอด
เลือดสมองขาดเลือดทีม่ าโรงพยาบาลในระยะเวลา
ทีร่ วดเร็วก็ยงั ไมแตกตางจากเดิม เมือ่ เร็วๆนีไ้ ดมี
การรักษาโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดโดยตรง
ที่แผนกฉุกเฉิน เพื่อใหสะดวกและลดระยะเวลา
ในการรักษา โดยหลักการการรักษาในรถพยาบาล
(Mobile Stroke Unit; MSU) และมีเอกซเรย
คอมพิวเตอร ตรวจเลือด และการติดตอกับโรง
พยาบาลผานทาง telemedicine
มีการศึกษา prospective randomized
trial พบวาสามารถลดระยะเวลาในการรักษาได
รอยละ 50 โดย รอยละ 57 ผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองขาดเลือดอยูใ นกลุม intervention รอยละ
4 อยูใ นกลุม ควบคุมทีไ่ ดรบั การรักษาภายในระยะ
เวลา 60 นาทีหลังเกิดอาการ สามารถลดระยะเวลา

Vol.10 No.2

door to needle 60 นาทีไดตามคําแนะนําของการ
รักษาโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด ในปจจุบัน
การรักษาที่รวดเร็วสันนิษฐานวา จะทําใหผลการ
รักษาดี ในการศึกษานี้จึงตองการศึกษา benefit
cost ratio ในการศึกษาที่มีกอนหนา

land Germany ประกอบดวยแพย 1 คนและ
paramedic 1 คน การคํานวณ benefit-cost
ratios ใน scenario 1 ดังตารางที่ 1 ประชากร
หนาแนน 344 คนตอkm2 อัตราการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองขาดเลือด 400 คนตอ 100,000 คน
ตอป ประมาณวารอยละ 80 ของผูปวยโรคหลอด
เลือดสมอง เปนชนิดสมองขาดเลือด อัตราการให
thrombolysis รอยละ 32 ในกลุมควบคุม และ
รอยละ 41 ในกลุม intervention ขนาดประชากร
361,629 คน อุบัติการณการเกิดโรคหลอดเลือด
สมอง 1447 คน 371 คนสันนิษฐานวาเกิดโรค
หลอดเลือดสมองขาดเลือดทีส่ ามารถใหยาละลาย
ลิ่มเลือด กําหนด ระยะทางในการบริหารจัดการ
30 km อัตราเร็ว 60 km/Hr โดนเฉลี่ยระยะเวลา
1 ชั่วโมง และคาใชจาย 0.30 EUR/km

วิธีการศึกษา
Type of Evaluation
ไดคาํ นวณ benefit-cost ratio ในการรักษา
prehospital stroke ในชวงระยะเวลา 1ป
โดยคํานวณ คาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตาม prehospital thrombolysis trial
Assumptions of Direct Costs of the
Experimental MSU
การศึกษา MSU ในการบริการทางการ
แพทยฉุกเฉิน (EMS) Scenario 1 ใน Saarตารางที่ 1 แสดงบุคลากรใน Scenarios ที่ 1-5
Emergency unit
Emergency physician
Paramedic
Ambulance unit
paramedic
Emergency medical assistant
MSU
Neurologist
Radiologist
Paramedic
Emergency medical assistant
Radiology technician
Personnel costs per hour (EUR (USD))**
Personnel cost differences (EUR (USD))***

Scenarios
1

2

3

4

5

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

1
1

0
0

0
0

1
1
0
1
0
215.76 (265.09)
98.98 (121.61)

1
0
0
1
1
135.87 (166.94)
87.01 (106.91)

1
0
1
0
1*
90.22 (110.85)
41.36 (50.82)

0
0
1
1
1
75.00 (92.15)
26.14 (32.12)

0
0
0
0
1
0
1*
52.17 (64.10)
3.31 (4.07)
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Assumptions of Benefits of the Experimental MSU
ใน first trial ผูปวยไดรับการรักษาภายใน
ระยะเวลา ในกลุม MSU มากกวา control ดัง
ภาพที่ 1 พบวารอยละ 72 ในกลุม MSU รักษา
ภายใน 90 นาที และรอยละ 28 รักษาภายใน
90-180 นาที ในขณะที่กลุม control รอยละ 38
รักษาภายใน 90 นาที และรอยละ 51 รักษาภายใน
90-180 นาที คิดเปน number-needed-to-treat
(NNT) 4.5 ใน 90 นาที และ 9 ถารักษาภายใน
90-180 นาที ไดคํานวณในกลุม MSU พบ 59.4

ใน 371 คน ไดรับประโยชน จากการรักษาภายใน
ระยะเวลา 90 นาที และ 11.5 คน จากการรักษา
ภายในระยะเวลา 90-180 นาที เทียบกับกลุม
control 31.3 ใน 371 คน ไดรับประโยชนจาก
การรักษาภายในระยะเวลา 90 นาที และ 21 คน
จากการรักษาภายในระยะเวลา 90-180 นาที โดย
สรุป 70.9 คน มีประโยชนในกลุม MSU เทียบกับ
52.3 คน ในกลุม control ดังนั้น 18.6 ใน 371
ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด ไดรับ
ประโยชนจากการรักษาในกลุม MSU

แผนภาพที่ 1 แสดงระยะเวลาการใชบริการทางแพทยของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

คาใชจา ยในปแรกของผูป ว ยโรคหลอดเลือด
สมอง ขึ้นกับ functional outcomes (modified
Rankin Scale: mRS) ตามการศึกษาของ Fjaertoft และคณะ ค า ใช จ า ยในผู ป ว ยโรคหลอด
เลือดสมอง 17,872 EUR ตอผูปวย 1 คนตอป
ประมาณคาใชจายในปแรกของผูปวยโรคหลอด
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เลือดสมอง ในคนทีไ่ ดยาละลายลิม่ เลือด 332,420
EUR การคํานวณคาใชจายในกลุม MSU มีเรื่อง
ของบุคลากร และวัสดุอปุ กรณทใี่ ชใน EMS (ดัง
ตารางที่ 2) คาใชจายตอป emergency physician 77,000 EUR, other physicians 70,000
EUR, paramedic 48,000 EUR, EMS assistant
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42,000 EUR, radiology technology assistant
48,000 EURโดย ถาคิดตอ 1 คนตอชั่วโมง 98.98
EUR ดังตารางที1่ scenario1 คาใชจา ยขึน้ กับรถ
พยาบาลวิ่ง ใน 1 ชั่วโมง โดยจะมีบุคลากรในรถ
ในกลุม MSU 741.2 ในการรักษา 371 ผูปวย
โรคหลอดเลือดสมอง คิดเปนคาใชจาย 82,761
EUR ตอป นอกจากนี้ยังมีคาใชจายเรื่องของวัสดุ

ในกลุม MSU 87,042 EUR อัตราการเสื่อม
40,500 EUR และคาใชจายของ hardware และ
เทคโนโลยี 405,000 EUR คา maintenance
33,200 EUR ตอป ดังนั้นคาใชจายบุคลากร รวม
ทั้งวัสดุในกลุม MSU 169,803 EUR ตอป ซึ่ง
รายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงการแจกแจงคาใชจายในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตอป
Direct costs: staffing and material costs p.a. (EUR (USD))
Staffing*
Emergency physician
Neurologist
Radiologist
Paramedic
Emergency medical assistant
Radiology technician
Material: MSU technology and hardware
CT original costs
Laboratory equipment
Telemedicine
Conversion costs emergency vehicle
Sum
Depreciation p.a. (linear, 10 years)
Material: maintenance
CT maintenance
Reagents
Telecommunication SIM
Sum
Total material costs
Direct monetary benefits: one year cost savings (EUR (USD))
Direct cost savings per patient**

77,000 (94,606)
70,000 (86,006)
70,000 (86,006)
48,000 (58,975)
42,000 (51,603)
48,000 (58,975)
270,000 (331,736)
20,000 (24,573)
100,000 (122,865)
15,000 (18,430)
405,000 (497,604)
40,500 (49,760)
30,000 (36,860)
1,200 (1,474)
2,000 (2,457)
33,200 (40,791)
73,700 (90,552)
17,872 (21,958)
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Assumptions of Cost Savings in a
Range of Other Possible EMS
Scenarios (Scenarios 2–5)
ใน Saarland, Germany ตางจาก EMS ที่
อืน่ ดังนัน้ จึงไดคาํ นวณคาใชจา ย EMS scenarios
อืน่ ดัง Scenarios 2–5; ตารางที่ 1 ซึง่ เปนการเปรียบ
เทียบกับ control ในเรื่องของ benefit-cost ratios ใน Scenarios 2–5 ซึ่งไมมี physician และ
paramedic ใน scenario 5 ซึ่งมีบุคลากรนอย
ที่สุดในรถพยาบาล คือ มี radiology technician
และติดตอกับผูเ ชีย่ วชาญผานทาง telemedicine
คาใชจา ยอยูประมาณ 89,498 EUR ตอป
Effects of Operating Distances and
Population Density
ไดประมาณ benefit-cost ratios ใน ระยะ
ทางตางๆกัน ซึ่งอยูระหวาง 10-80 km ซึ่ง
ประชากรหนาแนน 3,500 ครัวเรือน/km2 ซึ่งจะ
ครอบคลุมถึงตัวเมืองและชนบท

ผลการศึกษา
Benefit-Cost Ratios for Various Scenarios
คาเฉลี่ยในระยะทางการเดินทาง 30 km
พื้นฐาน benefit-cost ratio ดัง scenario 1 คือ
1.96 (332,000 EUR, 169,803 EUR) ในขณะที่
Scenarios 2 ถึง 5 benefit-cost ratios จะเพิ่ม
ขึน้ และบุคลากรลดลง ดังเชน scenario ที่ 5 3.71
(ดังแผนภาพที่ 2)
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แผนภาพที่ 2 แสดง Benefit cost ratio และ
ระยะทางการบริการ

Effects of Operating Distances
Benefit-cost ratios ขึ้นกับระยะทางใน
การเดินทาง ดังแผนภาพที่ 2 ใน scenario 1 คา
เฉลีย่ ระยะทางที่ 10 km 40 km 80 km benefitcost ratios 0.46, 2.16, และ 1.75 ตามลําดับ โดย
cost-efficiency (benefit-cost ratio of 1) ที่
15.98 km และระยะทางที่เหมาะสมตอ benefitcost ratio สูงสุด 2.16 คือ 43.01km และระยะ
ทางที่เหมาะสมสูงสุด benefit-cost ratios ที่มี
บุคลากรนอย ใน scenario 5 คือ 6.85 ที่ 64.88
km (ดังแผนภาพที่ 2)
Effects of Population Density
ไดวิเคราะห ความหนาแนนประชากรถึง
3,500 ครัวเรือน/km2 ระยะทางในการบริการ ที่
30 km benefit- cost ratios เพิ่มขึ้นในทุก scenario ใน scenario1 ประชากรหนาแนน 3500
ครัวเรือน/km2 ใน model บอกวาคา benefitcost ratio 3.22 และ benefit-cost ratio 1 เมื่อ
ประชากรหนาแนน 107 ครัวเรือน/km2 ดังนั้น
MSU cost-efficiency ในชนบท เมือ่ ลดบุคลากร
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นอยสุดเชน scenario 5 benefit-cost ratio เพิม่
ขึ้นถึง 16.13 ในประชากรหนาแนน 3,500 ครัว
เรือน/km2

อภิปรายการศึกษา
การรั ก ษา prehospital stroke เป น
สถานการณที่เหมาะสมสําหรับ minor stroke
อยางไรก็ตามคาใชจายยังไมเปนที่ยอมรับในเวช
ปฏิบตั ิ ผลของการศึกษาดานเศรษฐสาสตร บงบอก
วาระยะทางในการบริการ 30 km และประชากร
หนาแนน 344 ครัวเรือน/km2 benefit-cost ratio เทากับ 1.96 แตกตางจาก scenario อื่นซึ่งมี
บุคลากรลดลง benefit-cost ratio of สูงถึง 6.85
ใน เขตที่มีประชากรหนาแนนมาก
Comparison with Previous Studies
จากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งเปรียบ
เทียบระหวางการรักษา prehospital stroke กับ
การรักษา conventional ไมพบวามีความแตก
ตาง อยางไรก็ตามสามารถลดระยะเวลาการใหยา
ละลายลิ่มเลือด (thrombolysis) และเพิ่มอัตรา
การใหยาละลายลิ่มเลือด ดังนั้นการศึกษานี้จึง
เหมือนการศึกษากอนหนานี้
บุ ค ลากรซึ่ ง ประกอบด ว ย physician,
neuroradiologist, paramedic ในการบริการ
ทางการแพทยฉุกเฉิน (EMS) (Saarland, Germany, is staffed by 2 paramedics, an
emergency physician, and a driver) อยางไร
ก็ตามรูปแบบ EMS อื่นจะมีบุคลากรลดลง และ
มีประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง ซึ่งบุคลากร paramedics จะไดรับการฝก
อบรมและมีบุคลากรที่ไดรับการฝกเรื่องเอกซเรย
คอมพิวเตอร และมีคนดูแลที่โรงพยาบาลผาน
ทาง telemedicine ในระบบ telestroke รวม
ทั้ง teleneuroradiology มีการใช 4G ในการ
ติดตอสื่อสาร ซึ่งคาใชจายในรถพยาบาลขึ้นอยู
กับ ระยะทางการบริการและความหนาแนนของ
ประชากร benefit-cost ratios เพิม่ ขึน้ ตามขนาด
ของพื้นที่การบริการ โดยระยะทางที่เหมาะสมอยู
ระหวาง 43.01 ถึง 64.88 km ขึน้ อยูก บั บุคลากรใน
แตละ scenario อยางไรก็ตาม cost-efficiency
จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่มีประชากรหนาแนนโดยเฉพาะ
ในชุมชนเมือง
ปจจัยที่มีผลตอ cost-efficiencyที่สําคัญ
คือ hardware ขึน้ อยูก บั ระบบการบริการทางการ
แพทย ที่ มี ม าตรฐาน ซึ่ ง ค า ใช จ า ยอยู ป ระมาณ
405,000 EUR ในอนาคตมีการปรับปรุงระบบการ
แพทยฉกุ เฉินเพือ่ มีมาตรฐานระบบการวัดของผูท ี่
มีอาการของโรคหลอดเลือดสมอง จะสามารถลด
stroke mimic จากรอยละ 50 เหลือรอยละ 40
และจะเพิ่ม benefit-cost ratio จาก 1.96 เปน
2.16

ขอจํากัดของการศึกษา
1. การศึกษานี้ทําในสถานที่เดียว และมี
incidence, population density, personnel
costs, traffic, or legal frameworks เดียวกัน
จึงไมสามารถเปนตัวแทนทั้งหมดได
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2. การประเมินคาใชจายทําเพียง 1 ป ซึ่ง
โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคทีม่ คี วามพิการตลอด
ชีวิต ซึ่งคาใชจายนาจะมากกวาที่คํานวน
3. การรักษาใน MSU trial ใหการรักษา
ดวย thrombolysis ใน 3 ชั่วโมง ไมไดศึกษา
ในผูปวยที่มีอาการ 3-4.5 ชั่วโมง

วิจารณ : รศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเกา
จากการศึ ก ษานี้ ส รุ ป ว า การจั ด การระบบ
prehospital stroke fast track นั้นมีความคุม
คาในการเพิ่มโอกาสการเขาถึงระบบริการ stroke
fast track และไดยา rt-PA สูงขึ้น อยางไรก็ตาม
การศึกษานี้มีขอจํากัดหลายประการ ดังที่ผูศึกษา
ไดกลาวไวแลว คือ การศึกษานี้ทําเพียงในเมือง
เดียว พืน้ ทีเ่ ดียวเทานัน้ เพราะระยะทางจะมีผลตอ
การคิดคาใชจายของระบบ EMS
ผมลองจินตนาการวาถาเราศึกษาประเมิน
ความคุมคาของระบบบริการ stroke fast track
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ทีท่ าํ กันเกือบทัว่ ทัง้ ประเทศไทย โดยการสรางเครือ
ขาย และมีการพัฒนาใหอายุรแพทยหรือแพทย
เวชศาสตรฉกุ เฉินใหการบริการรักษาผูป ว ย acute
stroke แทนประสาทแพทย ผมมั่นใจเลยวาตอง
มีความคุมคาอยางแนนอน เพราะรูปแบบระบบ
บริการของเรานั้นไดพัฒนาใหแพทยที่อยูในพื้นที่
เปนผูใหบริการ ลดระยะเวลาการเดินทาง ใชการ
ปรึกษาทาง line หรือระบบ internet ที่มีอยูแลว
โดยไมตองใช MSU และระบบ telemedicine
เหมือนในการศึกษานี้ ประกอบกับผลการรักษา
ดวยเครือขายที่มีอยูในปจจุบันก็ใหผลการรักษา
ไมแตกตางกันกับการรักษาโดยประสาทแพทย
ผมจึงอยากใหผูที่สนใจทุกทานที่สนใจใน
การศึกษาความคุมคาของระบบบริการมาศึกษา
ความคุม คาของระบบบริการของประเทศไทย เพือ่
ใหเกิดการเรียนรูอ ยางเปนระบบและสามารถนําไป
ใชตอ ในกลุม ประเทศทีก่ าํ ลังพัฒนาและมีขอ จํากัด
ทางทรัพยากรแบบประเทศไทย

