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วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาระยะเวลาการเข้าถึงและการส่งต่อของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลท่าคันโท
อ�ำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
วิธดี ำ� เนินการวิจยั : การศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง (RetrospectiveDescriptiveStudy) ในผูป้ ว่ ยโรคหลอด
เลือดสมองจ�ำนวน 39 ราย ซึ่งบันทึกในเวชระเบียนกลุ่มโรคฉุกเฉินเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลท่าคันโท
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติหาความสัมพันธ์ด้วย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (rρ)
ผลการวิจัย : ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.28 อายุเฉลี่ย 66.82 + 12.20 ปี
ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการเข้าถึงโรงพยาบาล เฉลี่ย 4.05 + 8.92 นาทีระยะเกิดอาการจนขอความช่วยเหลือ (ประเมิน
Fast tract) เฉลี่ย 551.61 + 1200.75 นาที และ ระยะเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์และพยาบาลเพื่อน�ำส่งผู้ป่วยเฉลี่ย
12.15 + 9.72 นาที ทั้งนี้ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเข้าถึง, การประเมิน และการน�ำส่งผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองพบว่า ระยะเวลาของการเข้าถึงของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองมีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาการประเมิน
ผู้ป่วยต่อระบบ Fast tract (rρ= 0.295, p-value=0.050) และ ระยะเวลาการประเมินผู้ป่วยต่อระบบ Fast tract ของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับระยะเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์และพยาบาลเพื่อน�ำ
ส่งผู้ป่วย (rρ= 0.451, p-value=0.004)
สรุป : ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองทีม่ าโรงพยาบาลท่าคันโทส่วนใหญ่เข้ารับบริการล่าช้าจนเกิดความรุนแรงของโรค
ซึ่งสัมพันธ์กับระยะเวลาการเข้าถึง ระยะเวลาของการประเมิน Fast tract และระยะเวลาของการปฏิบัติงานของแพทย์
และพยาบาลเพื่อน�ำส่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งนี้ ควรน�ำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนการด�ำเนินงานเชิงนโยบาย การ
พัฒนาระบบการดูแลและการส่งต่อในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : การเข้าถึง, การส่งต่อ, ช่องทางด่วนของโรคหลอดเลือดสมอง,โรคหลอดเลือดสมอง
พยาบาลวิชาชีพ ช�ำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลท่าคันโท
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลท่าคันโท
5
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ช�ำนาญงาน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลท่าคันโท
1,2,3
4

วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) พ.ศ. 2563
MAHASARAKHAM HOSPITAL JOURNAL Vol. 17 No. 3 (September - December) 2020

141

ABSTRACT

Objectives : To study the time to access and referral of stroke patient in Thakhuntho hospital,
Thakhuntho district, Kalasin province.
Methods : The retrospective descriptivestudy was carried out from 39 of stroke patients between
January– December, 2019. The data was obtained through the hospital data record. Data were analyzed
descriptive statistic and inferential statistic. The inferential statisticwas conducted to the relationship
between time to access, assessment to fast track and referral of stroke patients using Spearman rank
correlation coefficient (rρ)
Results : A total of the39 stroke patients, the majority were female (51.28%) with mean of age
66.82 + 12.20 years. The mean of time to access to hospital was 4.05 + 8.92 minute, time to assessment
to fast track was 551.61 + 1200.75 minute, and time to referral was 12.15 + 9.72 minute. The
spearman’s rank correlation coefficient tested the correlation between timing among stroke patients;
time to access to hospital correlated with time to assess on stroke fast track at statistical significantly
(rρ= 0.295, p-value=0.050), and time to assess on stroke fast tract correlated with time to referral stroke
patients at statistical significantly (rρ= 0.451, p-value=0.004)
Conclusion : The findings of this study showed the delay to access to hospital of stroke patient
that the severity of stroke associated with time to access, time to assess of stroke fast track, and time
to referral. However, the data is recommended to plan the policy, the development the referral
system of stroke patients in the setting area.
Keywords : Access, Referral, Stroke fast tract, Stroke
ความส�ำคัญของปัญหา
โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวติ อันดับ 2
ของโลก พบผูป้ ว่ ย จ�ำนวน 80 ล้านคน ผูเ้ สียชีวติ ประมาณ
5.5 ล้านคน และยังพบผู้ป่วยใหม่ถึง 13.7 ล้านคนต่อปี
โดย 1 ใน 4 เป็นผู้ป่วยที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป และร้อยละ 60
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรนอกจากนี้ได้ประมาณการความ
เสีย่ งของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในประชากรโลกใน
ปี 2562 พบว่า ทุกๆ 4 คน จะป่วยด้วยโรคหลอดเลือด
สมอง 1 คน โดยร้อยละ 80 ของประชากรโลกที่มีความ
เสีย่ งสามารถป้องกันได้1 ส�ำหรับประเทศไทย จากรายงาน
ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ของกลุ่มยุทธศาสตร์แผน และ
ประเมินผล ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อกระทรวงสาธารณสุข พบว่า
จ�ำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตั้งแต่ปี 2556-2561

มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยปี 2560 พบผู้ป่วย 304,807 รายปี
2561 พบผู้ป่วย 331,086 ราย และจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจาก
โรคหลอดเลือดสมองปีละประมาณ 30,000 ราย จาก
สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า โรคหลอดเลือดสมอง
เป็ น สาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ต อั น ดั บ 1 ของประเทศไทย
ซึง่ สามารถเกิดได้กบั ประชาชนทุกกลุม่ วัย และปัจจัยเสีย่ ง
ที่ ส� ำ คั ญ ในการเกิ ด โรคได้ แ ก่ โรคความดั น โลหิ ต สู ง
โรคเบาหวาน ภาวะโรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ ดืม่
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ เป็นต้น2 ทัง้ นี้ สถาบันประสาทวิทยา
กรมการแพทย์มีเกณฑ์การประเมินระยะเวลาในการเข้า
รับการรักษาของผูโ้ รคหลอดเลือดสมอง คือ ระยะเวลาของ
ผู ้ ป่ ว ยที่ มาถึ ง ห้ อ งฉุ ก เฉิ น จนกระทั่ ง ได้ ประเมิ น อาการ
เบื้องต้น ภายใน 10 นาที, และระยะเวลาในการส่งต่อ
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ภายใน 30 นาที ทั้งนี้ ระยะเวลาการประเมินอาการของ
ผู้ป่วยที่เข้าสู่การประเมินสู่ระบบช่องทางด่วนของโรค
หลอดเลือดสมอง (Stroke fast tract) ภายในเวลา
4.30 ชัว่ โมง ซึง่ เป็นตัวชีว้ ดั การด�ำเนินงานเพือ่ ลดอัตราตาย
ของโรคหลอดเลือดสมองของกระทรวงสาธารณสุข3
สถิตผิ ปู้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลท่าคันโท
ที่เข้ารับบริการในปี 2559 - 2561 พบจ�ำนวนผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองรายใหม่ จ�ำนวน 60 ราย, 32ราย,และ
21 ราย ตามล�ำดับผ่านการประเมินเข้าระบบ Fast track
ได้ ร้อยละ 43.3, 50.3และ 53.6 ตามล�ำดับ สามารถ
ส่งต่อภายใน 30 นาทีได้ ร้อยละ 18.33, 66.66 และ
37.00 ทั้งนี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 พบในผู้สูงอายุ
และร้อยละ 75 เป็นผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคเรือ้ รังเดิม เช่น ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน ไขมันในเลือดสูงและพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ไม่เหมาะสม เช่น ขาดยา การดื่มสุราและส่วนใหญ่ขาด
ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง คิดว่าสามารถหาย
เองได้ ซึง่ มาทีโ่ รงพยาบาลเมือ่ อาการรุนแรงมากขึน้ อีกทัง้
มีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์, ไม่มีผู้น�ำส่งหรือรอคอยญาติ
น�ำส่งโรงพยาบาล อัตราการเรียกใช้ระบบบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน หรือ ระบบ EMS ด้วยเบอร์โทรศัพท์ 1669
คิดเป็น ร้อยละ 6.6, 18.17 และ 5.0 ตามล�ำดับ ซึ่งต�่ำกว่า
เป้าหมาย4 ซึ่งสาเหตุที่เรียกใช้ระบบ EMS ค่อยข้างน้อย
เนื่องจากเข้าใจคิดว่าการใช้รถส่วนตัวสะดวกกว่าทั้งไป
และกลับ คิดว่าอาการไม่รุนแรงไม่จ�ำเป็นต้องเรียกใช้
บริการ รวมไปถึงกระบวนการติดต่อประสานงานค่อนข้าง
ยุ่งยากและซับซ้อน
จากความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า
โรคหลอดเลือดสมองมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งการเข้าถึง
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อที่รวดเร็ว
สามารถลดอัตราการเสียชีวิตและลดภาวะทุพพลภาพ
อีกทั้งสะท้อนให้เห็นถึงระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองที่เหมาะสมในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อน�ำผลการศึกษา
ที่ ไ ด้ ม าเป็ น พื้ น ฐานส� ำ คั ญ น� ำ ไปสู ่ แ นวทางในการดู แ ล
โรคหลอดเลือดสมองในเขตพื้นที่อำ� เภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาระยะเวลาการเข้าถึงและการส่งต่อของ
ผูป้ ว่ ยหลอดเลือดสมองในเขตพืน้ ทีอ่ ำ� เภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง
(RetrospectiveDescriptive Study) ในผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองจ�ำนวน 39คน ซึ่งบันทึกในเวชระเบียน
กลุม่ โรคฉุกเฉินเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาล
ท่าคันโท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562
ระยะเวลา 1 ปี
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
สมองที่เข้ารับบริการในระบบทั้งหมด จ�ำนวน 39 คน
ถูกคัดเลือกเข้ามาเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างส�ำหรับการศึกษา
โดยเข้ารับบริการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
2562 ระยะเวลาเวลาในการศึกษา 1 ปี
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ ใ ช้ ข ้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ที่ บั น ทึ ก ใน
โปรแกรมส�ำเร็จรูปและระเบียนรายงานของโรงพยาบาล
ท่าคันโท เพือ่ น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
STATA version 10 ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อ
อธิบายค่าทางสถิติ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistic) ด้วยการอธิบาย ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าต�ำ่ สุดและสถิตหิ าความสัมพันธ์
ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (r ρ) เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรทีเ่ ป็นค่าต่อเนือ่ งเป็นค่า
ในมาตรวัดอันดับมาตราและมีการแจกแจงข้อมูลทีไ่ ม่ปกติ
ข้อพิจารณาทางด้านจริยธรรมการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีผ้ า่ นการรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ KLA.REC.038/2562
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่าผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองทีเ่ ข้า
รับบริการโรงพยาบาลท่าคันโท ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 51.28 อายุเฉลี่ย 66.82+12.20 ปี ส่วนใหญ่มีรถ
น�ำส่งของผู้ป่วยเอง ร้อยละ 79.49 และมีญาติมาพร้อม
ผูป้ ว่ ยทุกราย ส่วนใหญ่มรี ะดับอาการฉุกเฉิน (Emergency)
ร้อยละ 76.92 ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย 22.75+4.43 จาก
การซักประวัติส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ�ำตัว ร้อยละ 66.67
ไม่มีประวัติแพ้ยา ร้อยละ 97.44 ไม่มีประวัติการผ่าตัด
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ทุกราย ไม่สบู บุหรี่ ร้อยละ 94.87 ไม่ดมื่ สุรา ร้อยละ 94.87
ทัง้ นี้ ผูป้ ว่ ยได้รบั การประเมินระดับน�ำ้ ตาลในเลือด ซึง่ มีคา่
เฉลี่ย 156.15+77.80 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ประเมินวัดค่า
ดันโลหิตตัวบนเฉลี่ย 157.67 + 38.65 มิลลิเมตรปรอท
และค่ า ความดั น โลหิ ต ตั ว ล่ า งเฉลี่ ย 88.51 + 24.77
ส่วนใหญ่มาด้วยอาการส�ำคัญคือ แขนขาอ่อนแรง ร้อยละ
43.69 โดยผู้ป่วยทุกรายมีอาการแสดงที่เกี่ยวข้องกับโรค
หลอดเลือดสมอง รายละเอียด ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (n= 39 คน)
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
Mean +standard deviation: 66.82+12.20
Median (Min: Max): 65.5 (44: 88)
การนำ�ส่ง
รถนำ�ส่งในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
รถนำ�ส่งของผู้ป่วยเอง
ญาตินำ�ส่ง– มี
ประเภทของการนำ�ส่ง
ขั้นวิกฤต (Coma)
ขั้นฉุกเฉิน (Emergency)
ขั้นรุนแรง (Urgent)
ค่าดัชนีมวลกาย
Mean +standard deviation:22.75+4.43
Median (Min: Max): 22.47 (15.63: 32.91)
ประวัติโรคประจำ�ตัว
ไม่มี

จำ�นวน

ร้อยละ

19
20

48.72
51.28

8
31
39

20.51
79.49
100.00

4
30
5

10.26
76.92
12.82

26

66.67
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (n= 39 คน) (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
มี (เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, หัวใจ, วัณโรค)
ประวัติการแพ้ยา
ไม่มี
มี
ประวัติการผ่าตัด - ไม่มี
ประวัติการสูบบุหรี่
ไม่มี
มี
ประวัติการดื่มสุรา
ไม่มี
มี
ระดับน�้ำตาลในเลือด (DTX)
Mean +standard deviation : 156.15+77.80
Median (Min: Max): 124 (84:400)
ค่าความดันโลหิตตัวบน
Mean +standard deviation : 157.67 + 38.65
Median (Min: Max): 156 (82:258)
ค่าความดันโลหิตตัวล่าง
Mean +standard deviation : 88.51 + 24.77
Median (Min: Max) : 90 (46: 154)
อาการสำ�คัญ
แขนขาอ่อนแรง
พุดไม่ชัด ลิ้นแข็ง
วิงเวียน
ซึม
หมดสติ
อาการแสดงที่เกี่ยวกับโรค – มี

จำ�นวน
13

ร้อยละ
33.33

38
1
39

97.44
2.56
100.00

37
2

94.87
5.13

37
2

94.87
5.13

17
11
3
3
5

43.59
28.21
7.69
7.69
12.82

39

100.00
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ระยะเวลาการเข้าถึงห้องฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมอง
เฉลี่ย4.05 + 8.92 นาที น้อยที่สุด 2 นาที มากที่สุด 57
นาที, ระยะเกิดอาการจนขอความช่วยเหลือ (ประเมิน Fast
tract) เฉลี่ย 551.61 + 1200.75 นาที น้อยที่สุด 3 นาที
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มากที่สุด 7200 นาที และการน�ำส่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง 12.15 + 9.72 นาที น้อยที่สุด 2 นาที มากที่สุด
46 นาทีรายละเอียด ดังตาราง 2

ตารางที่ 2 ข้อมูลของระยะเวลาการเข้าถึง, ระยะเกิดอาการจนขอความช่วยเหลือ (ประเมิน Fast tract) และการน�ำส่ง
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (นาที)
ระยะเวลา
ระยะเวลาของการเข้าถึง (10 นาที)
ระยะเกิดอาการจนขอความช่วยเหลือ (ประเมิน Fast
tract) (4.30 ชั่วโมง หรือ 270 นาที)
ระยะเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์และพยาบาลเพื่อ
นำ�ส่งผู้ป่วย (30 นาที)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเข้าถึง,
การประเมิน และการน�ำส่งผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองพบ
ว่า ระยะเกิดอาการจนขอความช่วยเหลือ (ประเมิน Fast
tract) มีความสัมพันธ์ระดับต�่ำกับระยะเวลาของการเข้า
ถึงของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (rρ= 0.295, p-value
=0.050) และ ระยะเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์และ
พยาบาลเพื่อน�ำส่งผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
กับระยะเกิดอาการจนขอความช่วยเหลือ (ประเมิน Fast

n
39
39

Mean
4.05
551.61

39

12.15

SD Median Min Max
8.92
2.00
2
57
1200.75 120
3 7200
9.72

10

2

46

tract) ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (rρ= 0.451,
p-value=0.004) ทั้งนี้ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ตั ว แปรต้ น และระยะเวลาการเข้ า ถึ ง ระยะเวลาการ
ประเมิน Fast track และระยะเวลาการการปฏิบตั งิ านเพือ่
การน�ำส่ง ทัง้ นีไ้ ม่พบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทัว่ ไปและ
ข้อมูลทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกับระยะ
เวลา อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ p-value <0.05
รายละเอียด ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเข้าถึง, การประเมิน และการน�ำส่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
การเข้าถึง ระยะเกิดอาการ การปฏิบัติงานเพื่อ
(Fast tract)
นำ�ส่ง
ระยะเวลาของการเข้าถึง
1.000
ระยะเกิดอาการจนขอความช่วยเหลือ (ประเมิน Fast tract) 0.295*
1.000
ระยะเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์และพยาบาลเพื่อนำ�ส่ง
0.099
0.451**
1.000
ผู้ป่วย
p-value<0.05,
p-value<0.01 bySpearman’s rank correlation coefficient

*

**
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อภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 51.28 อายุเฉลี่ย 66.82+12.20 ปี ซึ่งพบว่า
การศึกษาก่อนหน้านี้ โรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่พบใน
เพศชาย ดังการศึกษาของ บดีภัทร วรฐิติอนันต์5 ที่ศึกษา
การเข้าถึงระบบ Fast tract ที่โรงพยาบาลนครปฐม
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผูป้ ว่ ยเพศชาย ร้อยละ 62.1 อายุเฉลีย่
61.2+14.60 ปี, การศึกษาของพนัชญา ขันติจิตร และ
คณะ 6 ที่ ศึ ก ษาผู ้ ป ่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองที่ จั ง หวั ด
อุ บ ลราชธานี พบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย
ร้อยละ 60.3 อายุเฉลีย่ 64.35+13.90 ปี ทัง้ นี้ แม้จะแสดง
ให้เห็นว่า สัดส่วนของเพศในกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน
เพราะบริบทของพื้นที่นั้นเพศหญิงส่วนใหญ่มีประวัติของ
โรคเรื้อรังสูงกว่าเพศชาย อีกทั้ง เพศหญิงเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อมีอาการที่เกี่ยวข้อง จึงได้
เข้ารับบริการและถูกวินิจฉัยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่
ทั้งนี้อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนั้น มีอายุ
เฉลี่ ย ประมาณ 60 ปี ขึ้ น ไป หรื อ อธิ บ ายได้ ว ่ า ผู ้ ป ่ ว ย
ส่วนใหญ่คอื ผูส้ งู อายุซงึ่ สอดคล้องทัง้ สถานการณ์การศึกษา
ทั้งในไทยและต่างประเทศ เช่น เนเธอร์แลนด์7 พบว่า
ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และมีอายุเฉลี่ย 72.0+13.0
ปี หรือข้อมูลการศึกษาผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองในทวีป
ยุโรป จ�ำนวน 10 ประเทศ พบว่า อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองต�่ำสุด คือ ประเทศฟินแลนด์ อายุเฉลี่ย
69 ปี และสูงสุด คือประเทศ สวิซเซอร์แลนด์ และ
เยอรมันนี อายุเฉลี่ย 74 ปี8
ระยะเวลาการเข้าถึงห้องฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมอง
เฉลีย่ 4.05 + 8.92 นาที, ระยะเกิดอาการจนขอความช่วย
เหลือ (ประเมิน Fast tract) เฉลี่ย 551.61 + 1200.75
นาที และการน�ำส่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 12.15 +
9.72 นาที ซึ่งใช้ระยะเวลาน้อยกว่าการศึกษาก่อนหน้านี้
ซึ่งเป็นการศึกษาในพื้นที่ระดับจังหวัด ทั้งนี้เนื่องจากการ
ศึกษาของ พนัชญา ขันติจติ ร และคณะ6 ทีศ่ กึ ษาผูป้ ว่ ยโรค
หลอดเลือดสมองที่จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ระยะเวลา
ของการเข้าถึงห้องฉุกเฉินเฉลีย่ 16.00 + 13.50 นาที และ
ระยะเกิดอาการจนขอความช่วยเหลือ (ประเมิน Fast tract)

เฉลี่ย 961.6 + 1565.6 นาที รวมทั้งระยะเวลาของการ
ปฏิ บั ติ ก ารของแพทย์ แ ละพยาบาลในห้ อ งฉุ ก เฉิ น นั้ น
จะน้อยกว่าการศึกษาอื่นๆ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติการ
เพื่อน�ำผู้ป่วยในการส่งต่อ โดยการศึกษาของ บดีภัทร
วรฐิตอิ นันต์5 ทีศ่ กึ ษาการเข้าถึงระบบ fast tract ทีโ่ รงพยาบาล
นครปฐม พบว่า ระยะเวลาของการดูแลผู้ป่วยในห้อง
ฉุกเฉินเฉลี่ย 60.30 + 25.30 นาที
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเข้าถึง,
การประเมิน และการน�ำส่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
พบว่า ระยะเกิดอาการจนขอความช่วยเหลือ (ประเมิน
Fast tract) พบความสัมพันธ์ระดับต�่ำกับระยะเวลาของ
การเข้าถึงของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (p-value
=0.050) และ ระยะเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์และ
พยาบาลเพือ่ น�ำส่งผูป้ ว่ ยพบความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
กับระยะเกิดอาการจนขอความช่วยเหลือ (ประเมิน Fast
tract) ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (p-value=0.004)
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ง านของแพทย์ แ ละพยาบาล
ได้ดำ� เนินการตามแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบหรืออุดตันส�ำหรับแพทย์ จึงส่งผลลัพธ์ของการปฏิบัติ
งานพบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระยะเวลาการเข้ า ถึ ง ,
การประเมิน และการน�ำส่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองใน
พื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พนัชญา ขันติจิตร
และคณะ6 พบว่า ระยะเวลาของการเกิดอาการและการ
เข้าถึงโรงพยาบาลพบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p-value<0.01) และระยะของการเกิดอาการกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติการของเจ้าหน้าทีพบความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส�ำคัญ (p-value<0.01) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ทุกระยะเวลามีส่วนส�ำคัญต่อการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง หรือการศึกษาของ บดีภัทร วรฐิติอนันต์5
พบว่า ระยะเวลาของการเข้ารับการรักษาจนถึงการส่งต่อ
ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครปฐมมีความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value<0.001)
ข้อจ�ำกัดของการศึกษาครัง้ นี้ เป็นการใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมิ
เพื่อน�ำมาใช้ในการศึกษา ทั้งนี้อาจมีบางตัวแปรที่ไม่ได้น�ำ
มาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้น เพื่อให้ทราบข้อมูลปัจจัย
หรือตัวแปรอื่นเพิ่มเติม ควรท�ำการศึกษาเชิงส�ำรวจเพื่อ
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ศึกษาปัจจัยอื่นที่มีความสัมพันธ์ต่อระยะเวลาการเข้าถึง,
การประเมินผู้ป่วยต่อระบบ Fast tract และการน�ำส่ง
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งนี้ เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้ไป
วางแผนการด�ำเนินงานเชิงนโยบาย การพัฒนาระบบการ
ดูแลและการส่งต่อในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่
ต่อไป
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