นานาสาระ

เครือขายโรคหลอดเลือดสมองภาคอีสาน
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
กลุมวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน

ในชวงเดือนพฤษภาคมและมิถนุ ายนทีผ่ า น
มานัน้ ผมและทีมบริการโรคหลอดเลือดสมอง เขต
บริการสุขภาพ 7 รอย แกน สาร สินธิ์ ไดออกเยี่ยม
เยือนเครือขายบริการโรคหลอดเลือดสมอง ใน 4
จังหวัด รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธิ์
และผมเองไดมีโอกาสไปเยี่ยมเยือนเขตบริการ
สุขภาพ 8 หนองบัวลําภู เลย อุดรธานี หนองคาย
สกลนคร นครพนม บึงกาฬ รวมทัง้ จังหวัดสุรนิ ทร
ผมไดมีโอกาสเดินทางไปทั้งโรงพยาบาลจังหวัด
และโรงพยาบาลชุ ม ชน ผมได เ รี ย นรู สิ่ ง ต า งๆ
มากมาย เกินความคาดหวัง ดังที่ผมจะเลาใหทาน
ผูอาน ดังนี้
1. ความพร อ มและความทุ ม เทของที ม
บริการทุกโรงพยาบาล เปนที่ทราบกันดีวาจังหวัด
ในภาคอีสานนั้นมีอายุรแพทยประสาทวิทยาไม
มากนัก มีไมครบทุกจังหวัด แตทกุ จังหวัดสามารถ
เปดบริการระบบ stroke fast track สามารถ
ใหยา thrombolytic agent ไดครบทุกจังหวัด
และโรงพยาบาลชุ ม ชนอี ก หลาย โรงพยาบาล

ไดแก โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแกน โรง
พยาบาลกุฉนิ ารายณ จังหวัดกาฬสินธิ์ โรงพยาบาล
โพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด โรงพยาบาลกุมภาวาป
บานดุง หนองหาน จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาล
ทาบอ จังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลวานรนิวาส
สวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลนางรอง
จังหวัดบุรรี มั ย โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรนิ ทร
โรงพยาบาลภูเขียว แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งทุก
โรงพยาบาลนัน้ มีผลงานดานการบริการ ทัง้ การเขา
ถึงระบบบริการ stroke fast track การไดรับยา
ละลายลิม่ เลือด ทีมผูบ ริหาร ทีมผูใ หบริการ แพทย
พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพ หองแล็ป เวรเปล
และทีมงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบล
ทุกที่มีความพรอม
2. ทุ ก ที่ มี ค วามพร อ มในด า นสถานที่
ระบบบริ ก าร และความรู ที่ เ หมาะสม ทุ ก โรง
พยาบาลจั ง หวั ด จะมี ห อผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ด
สมอง (stroke unit) โรงพยาบาลชุมชน จะมี
stroke corner เพื่อใหการดูแลผูปวย stroke
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อยางครบวงจร มีการเก็บขอมูลการบริการผูปวย
stroke ในทุกมิติ ทําใหมีการพัฒนาการบริการ
อยางตอเนื่อง ที่สําคัญทุกโรงพยาบาลมีทีมเครือ
ขาย คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลทุกที่มี
ความพรอม พรอมในการคัดกรองผูท มี่ คี วามเสีย่ ง
สูงในการเกิดโรค การสราง awareness, alert และ
activate stroke fast track ทําใหผูปวยมีโอกาส
เขาถึงระบบบริการมากขึ้น
3. ระบบการสงตอทีเ่ ปนระบบ ทําใหผปู ว ย
ไดรบั การรักษาทีร่ วดเร็ว และมีการรับกลับไปฟน ฟู
สมรรถภาพรางกายตอทีโ่ รงพยาบาลใกลบา น และ
ยังทําใหโรงพยาบาลจังหวัดสามารถรับผูปวยราย
ใหมไดตลอดเวลา ลดการแออัดได ทําใหผปู ว ยใน
ชุมชนไดรับการรักษาที่เปนมาตรฐาน
4. มี ร ะ บ บ ก า ร ทํ า ก า ย ภ า พ บํ า บั ด ที่
ยอดเยี่ ย ม คื อ ผู ป ว ยทุ ก คนจะได รั บ การทํ า
กายภาพบําบัดที่โรงพยาบาลเมื่อแรกรับการรักษา
และมีการสงตอทํากายภาพบําบัดที่ชุมชนตอ เพื่อ
ให ก ารรั ก ษาต อ เนื่ อ ง ลดภาวะพิ ก ารและภาวะ
แทรกซอนไดเปนอยางดี
5. ระบบการสงตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร
สมองในผู ป ว ยที่ ส งสั ย โรคหลอดเลื อ ดสมอง
ทุ ก ราย จากการเปรี ย บเที ย บก อ นป 2551 ผู
ปวยวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองจะไดรับการ
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ตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองเพียงรอยละ
50 เทานั้น แตในปจจุบันผูปวยไดรับการตรวจ
เอกซเรยคอมพิวเตอรสมองเกือบรอยละ 100
เนือ่ งจากระบบการรักษาผูป ว ย stroke fast track
ทีไ่ ดมแี นวทางชัดเจนในการสงตัวผูป ว ยทีม่ อี าการ
ผิดปกติทางสมองสงสัยโรคหลอดเลือดสมอง ตอง
สงตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองทุกราย เพื่อ
ใหการวินิจฉัยที่ถูกตองและใหการรักษาที่เหมาะ
สมตอไป
6. การรักษาทีเ่ ปนไปตามแนวทางการรักษา
ทีเ่ ปนไปตามมาตรฐานของสมาคมโรคหลอดเลือด
สมอง และสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข เพราะมีการติดตามและ
ควบคุมมาตรฐานการรักษา
7. ระบบการติ ด ตาม ประเมิ น ผลระบบ
การใหบริการโรคหลอดเลือดสมอง จากทีมเครือ
ขายระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองในแตละ
เขตสุขภาพ รวมทัง้ จากการนิเทศกงานของผูต รวจ
ราชการ กระทรวงสาธารณสุข สงผลใหการบริการ
นัน้ เปนไปดวยดี โดยดูไดจากผลงานการใหบริการ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ในป 2556, 2557
และ 2558 (ขอมูลระหวาง 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31
มีนาคม 2558) ดังตารางที่ 1 – 3
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนผูปวย acute ischemic stroke ในแตละเขตสุขภาพ
Acute ischemic stroke : จํานวน
เขตสุขภาพ
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
เขต 1 เชียงใหม
2,780
4,650
2,296
เขต 2 พิษณุโลก
2,015
3,288
1,837
เขต 3 นครสวรรค
2,160
3,467
1,542
เขต 4 สระบุรี
2,690
4,740
2,491
เขต 5 ราชบุรี
2,968
4,845
2,914
เขต 6 ระยอง
3,377
5,676
2,946
เขต 7 ขอนแกน
2,180
3,784
2,615
เขต 8 อุดรธานี
2,420
3,987
2,498
เขต 9 นครราชสีมา
3,534
6,090
3,501
เขต 1 อุบลราชธานี
2,111
3,355
2,104
เขต 11 สุราษฎรธานี
2,103
3,506
1,868
เขต 12 สงขลา
2,239
3,776
1,568
เขต 13 กรุงเทพมหานคร
2,624
4,901
2,729
รวม
33,201
56,065
30,909
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ตารางที่ 2 แสดงรอยละผูปวย acute ischemic stroke ที่ไดรับยา thrombolytic treatment
Acute ischemic stroke : รอยละ
เขตสุขภาพ
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
เขต1 เชียงใหม
5.04
5.61
4.36
เขต 2 พิษณุโลก
5.41
7.73
5.01
เขต 3 นครสวรรค
1.57
2.97
2.85
เขต 4 สระบุรี
5.24
5.86
5.58
เขต 5 ราชบุรี
1.79
1.90
1.89
เขต 6 ระยอง
2.75
2.80
1.97
เขต 7 ขอนแกน
4.22
4.84
5.51
เขต 8 อุดรธานี
5.17
5.07
6.04
เขต 9 นครราชสีมา
2.55
2.25
1.57
เขต 1 อุบลราชธานี
0.9
2.09
3.04
เขต 11 สุราษฎรธานี
2.43
3.51
3.21
เขต 12 สงขลา
3.89
3.60
8.29
เขต 13 กรุงเทพมหานคร
4.27
3.45
3.11
รวม
5.04
5.61
4.36
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ตารางที่ 3 แสดงรอยละการเสียชีวิตผูปวย acute ischemic stroke
Acute ischemic stroke : รอยละ
เขตสุขภาพ
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
เขต1 เชียงใหม
4.93
4.49
5.44
เขต 2 พิษณุโลก
5.76
6.51
6.64
เขต 3 นครสวรรค
9.91
7.79
7.33
เขต 4 สระบุรี
9.58
8.10
7.39
เขต 5 ราชบุรี
7.95
7.75
6.35
เขต 6 ระยอง
8.65
8.99
6.86
เขต 7 ขอนแกน
3.39
3.52
3.24
เขต 8 อุดรธานี
2.73
3.03
2.80
เขต 9 นครราชสีมา
6.88
6.37
4.11
เขต 1 อุบลราชธานี
5.40
4.53
3.61
เขต 11 สุราษฎรธานี
6.61
6.70
6.28
เขต 12 สงขลา
5.00
4.58
3.89
เขต 13 กรุงเทพมหานคร
7.16
6.63
6.93
รวม
4.93
4.49
5.44

จากข อ มู ล ข า งต น จะเห็ น ได ว า ผู ป ว ย
acute ischemic stroke มีการเขาถึงระบบ
การรักษาเพิม่ มากขึน้ การไดรบั การรักษาดวย
thrombolytic drug มีจาํ นวนเพิม่ มากขึน้ โดย
เฉพาะในเขตสุขภาพ 7, 8 และมีอัตราการเสีย
ชีวิตตํ่ามาก บงชี้ถึงการรักษาที่ไดมาตรฐาน

ดั ง นั้ น การสร า งเครื อ ข า ยการบริ ก าร
โรคหลอดเลือดสมองจึงเปนกิจกรรมที่มีความ
จําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาระบบการรักษา
โรคหลอดเลือดสมอง เปนแนวทางหนึง่ ทีส่ าํ คัญ
ในการพั ฒ นาระบบบริ ก ารผู ป ว ยโรคหลอด
เลือดสมอง และโรคอื่นๆ ที่ขาดแคลนแพทย
เฉพาะทาง
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