
ประเด็นสารรณรงคว์ันอัมพาตโลก ปี ๒๕๕๔ (งบประมาณปี ๒๕๕๕) 
                                                                                   ธิดารัตน์ อภิญญา และ นิตยา พันธุเวทย์  

                                                                                                นักวิชาการสาธารณสุข ส านักโรคไม่ติดต่อ 

โรคหลอดเลือดสมอง หรือ อัมพฤกษ์ อัมพาตนั้น ปัจจุบันเป็นโรคทางระบบประสาทท่ีพบบ่อย และเป็น 
ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของทั่วโลกและประเทศไทย  โดยสถานการณ์โรคหลอดเลือดสมองทั่วโลกนั้น  องค์การอัมพาตโลก 

(World Stroke Organization : WSO) รายงานว่า สถานการณ์ทั่วโลกโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายอันดับ ๒ ของ
ประชากรอายุมากกว่า ๖๐ ปี และเป็นสาเหตุการตายอันดับ ๕ ของประชากรอายุมากกว่า ๑๕-๕๙ ปี และในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิต
จากโรคนี้ประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งมีจ านวนมากกว่าการเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์, วัณโรค และมาลาเรียรวมกัน แต่ทั้ง ๓ โรค
ดังกล่าวนั้นกลับถูกตั้งเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จด้านนโยบายสาธารณสุข อยู่ในความสนใจของสื่อทั่วโลกและภาคส่วนต่างๆที่
เกี่ยวข้องของสังคม ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาสาธารณสุขดังกล่าว แต่กลับมองข้ามโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นภัยเงียบคุกคาม
ชีวิตของคนท่ัวโลก ๑ 
 

จากสถิติกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๔๙ ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรค 

หลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายอันดับที่ ๓ ในประชากรไทย และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยข้อมูลในปี ๒๕๕๒ 

พบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน ๑๗๖,๓๔๒ คน หรือคิดเป็น ๓ คน ในทุก ๒ ชั่วโมง และเมือ่พิจารณาข้อมูล

สถานการณ์ อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง จากสถิติสาธารณสุขของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๒ 

ตามตารางที่ ๑ สรุปได้ว่า แนวโน้มภาระโรคหลอดเลือดสมองในคนไทยเพ่ิมขึ้นตามล าดับ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ จากอัตราป่วยทั่ว

ประเทศ ๑๕๒.๕๙ ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน เพิ่มเป็น ๒๗๗.๖๗ ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และยังมี

แนวโน้มเหมือนกันเมื่อพิจารณา แยกรายภาค โดยพบว่าภาคเหนือ, ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)และกรุงเทพมหานคร มีอัตราป่วย

ด้วยโรคหลอดสมองมากกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ ๒ 

ตารางท่ี ๑ แสดงอัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ทั่วประเทศและจ าแนกตามภาค ปี พ.ศ.

๒๕๔๗ – ๒๕๕๒ ๒ 

ภาค 
ปี พ.ศ. 

อัตราการป่วย 

๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

ทั่วประเทศ ๑๕๒.๕๙ ๑๕๗.๑๙ ๑๗๕.๒๕ ๑๘๙.๙๖ ๑๙๘.๔๕ ๒๗๗.๖๗     

กรุงเทพ - - ๔๘.๔๘ - - ๓๖๓.๖๔ 

ภาคเหนือ ๒๐๘.๘๐ ๒๐๗.๖๔ ๒๑๖.๒๒ ๒๔๒.๑๒ ๒๕๕.๕๑ ๓๑๙.๓๒ 

ภาคกลาง ๒๕๑.๕๘ ๒๓๖.๗๒ ๒๓๘.๕๖ ๒๖๐.๙๓ ๒๗๔.๖๖ ๓๒๕.๔๑ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๐๘.๔๑ ๑๐๕.๓๔ ๑๒๙.๔๖ ๑๓๔.๒๑ ๑๔๓.๒๒ ๒๐๘.๔๕ 

ภาคใต ้ ๑๗๔.๗๔ ๑๘๐.๙๘ ๒๐๓.๙๖ ๒๓๑.๘๑ ๒๓๕.๓๙ ๒๔๙.๗๓ 
 

การพิจารณาถึงความรุนแรงและความส าคัญของปัญหาของโรคหลอดเลือดสมองนั้น นอกจากจะต้องค านึงถึง 
อัตราป่วยและอัตราตายตามข้อมูลข้างต้นแล้ว โรคหลอดเลือดสมองยังเป็นสาเหตุของการสูญเสียปีสุขภาวะ (Disability 
adjusted life years : DALYs) ที่ส าคัญของประเทศ โดยพบว่าในประเทศไทยโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุส าคัญของการ



สูญเสียอันดับ ๓ ในผู้ชายรองจากโรคเอดส์และอุบัติเหตุการจราจร และอันดับ ๒ ในผู้หญิงรองจากโรคเอดส์ เนื่องมาจากผู้ป่วยที่
รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองนั้นมักมีความพิการหลงเหลืออยู่ ไม่มากก็น้อย และต้องใช้ชีวิตอย่าง พิการตลอดช่วงชีวิตที่
เหลือ ซึ่งความพิการดังกล่าวส่งผลกระทบมิใช่ต่อตัวผู้ป่วยเท่านั้น แตย่ังส่งผลต่อครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติอีกด้วย ๓ 
 

นอกจากนี้ได้มีการค านวณค่าใช้จ่ายส าหรับโรคหลอดเลือดสมองพบว่า ต้นทุนทางตรงส าหรับการรับบริการใน 
กรณีเป็นผู้ป่วยใน ๑,๔๘๙.๗๘ บาทต่อวันนอน และส าหรับการรับบริการเป็นผู้ป่วยนอก เท่ากับ ๑,๐๑๐.๒๒ บาทต่อครั้ง และ
ยังมีค่าเสียโอกาส (indirect cost) เนื่องจากการขาดงาน และความพิการ อยู่ที่ ๑๐๑,๖๘๑.๒ บาท และความสูญเสียอัน 
เนื่องมาจากการเสียชีวิต คิดเป็น ๑๕,๗๖๖.๖๖ บาท ดังนั้น ต้นทุนเฉลี่ยของผู้ป่วยจากการเจ็บป่วย เท่ากับ ๑๖๒,๖๖๔.๙๗ บาท
ต่อคนต่อปี ๓  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองนั้น ท าให้เกิดภาระต่อตัวผู้ป่วยและครอบครัว จ านวน
มาก และหากผู้ป่วยไม่สามารถรับภาระดังกล่าวได้ ภาครัฐจะต้องเข้ามารับภาระดังกล่าว ท าให้รัฐต้องสูญเสียรายได้จ านวนมาก
ในการดูแล รักษาผู้ป่วยจากโรคหลอดเลือดสมอง ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคเรื้อรังที่มีผลกระทบ
ต่อสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งต่อตัวผู้ป่วยเอง ครอบครัวและประเทศชาติโดยรวม  
 

  การดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง โดยการเฝ้าระวังปัจจัยต่อโรคหลอดเลือดสมองของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเมี่อเกิดอาการเตือนของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง พบว่าสามารถลดอัตราการตาย ลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษา ลดภาวะแทรกซ้อนของการเกิดโรค รวมทั้งลดความพิการของผู้ป่วย  และภาระทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง  องค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization : WSO) ได้ระบุปัจจัยเสี่ยง
ที่มีผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือมสมองไว้ ๘ ปัจจัยดังนี้  

๑.ภาวะความดันโลหิตสูง  
๒.โรคเบาหวาน  
๓.ระดับคอลเลสเตอรอลในเลือดสูง  
๔.ประวัติญาตสายตรงเคยเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง  
๕.ขาดการออกก าลังกาย 
๖.ภาวะน้ าหนักเกิน 
๗.สูบบุหรี่  
๘.ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arial Fibrillation)  

อาการเตือนที่สาคัญของโรคหลอดเลือดสมอง คือ สมองขาดเลือดชั่วคราว (Transient Ischemic Attack: TIA) โดย
พบผู้ที่มีอาการสมองขาดเลือดชั่วคราว ๑ ใน ๕ คน จะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ภายในระยะเวลา ๓ เดือน และพบว่าโดยส่วน
ใหญ่ของผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองดังกล่าวจะพบใน ๒ - ๓ วันแรกหลังจากมีอาการของสมองขาดเลือดชั่วคราว  

อาการของสมองขาดเลือดชั่วคราว อาจพบเพียง ๑ อาการ หรือมากกว่า ๑ อาการ ดังนี้  
๑. การอ่อนแรงของหน้า แขน หรือขาซีกเดียว  
๒. สับสน พูดล าบาก พูดไม่รู้เรื่อง มีปัญหาการพูด  
๓. การมองเห็นลดลง ๑ หรือทั้ง ๒ ข้าง  
๔. มีปัญหาด้านการเดิน มึนงง สูญเสียการสมดุลการเดิน  
 

 
 



 
 
หรือใช้ ตัวย่อช่วยจ า “F.A.S.T.” มาจาก  

           F = Face เวลายิ้มพบว่ามุมปากข้างหนึ่งตก  
A = Arms ยกแขนไม่ข้ึน ๑ ข้าง  
S = Speech มีปัญหาด้านการพูดแม้ประโยคง่ายๆ พูดแล้วคนฟัง ฟังไม่รู้เรื่อง  
T = time ถ้ามีอาการเหล่านี้ ให้รีบไปโรงพยาบาลโดยด่วน ภายใน ๓ ชั่วโมง จะได้ช่วยรักษาชีวิตและสามารถฟ้ืนฟู

กลับมาได้เป็นปกติหรือใกล้เคียงคนปกติมากที่สุด 
 

 
 

องค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization: WSO) ได้ก าหนดวันรณรงค์อัมพาตโลก คือ วันที่ ๒๙ 
ตุลาคม ของทุกปี สาหรับประเด็นสาร (Theme) ประจ าปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ คือ “One in Six” หรือ “1 in 6”  ซึ่งมีที่มาจาก
ข้อเท็จจริงของโรคหลอดเลือดสมอง คือ ในทุก ๖ วินาที จะมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย ๑ คน ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการรณรงค์ใน
ครั้งนี้ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ที่จ าเป็นในการดูแล ป้องกันตนเอง กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ซึ่ง
ไม่ใช่แค่สร้างความตระหนักในการป้องกันเท่านั้น แต่รวมถึงการดูแลที่เหมาะสมและสนับสนุนบริการที่เหมาะสมส าหรับผู้ป่วย
หลังจากเกิดอาการ ให้มคีุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงเพ่ือสร้างพลังอ านาจให้กับบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง 

ประเด็นสาร  รณรงค์วันอัมพาตโลก ของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๔  
ประเด็นสาร (Theme) “๑ ใน ๖ จะไม่ใช่คุณ”  
กลุ่มเปา้หมาย  ได้แก่  ประชาชนทั่วไป, ประชาชนกลุ่มเสี่ยง, ผู้ป่วย, แพทย,์ พยาบาล, นักกายภาพบ าบัด  

อาสาสมัคร, ผู้ที่ให้การดูแลผู้ป่วย, เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งภาคบริการสาธารณสุขและภาคสังคม 
นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ , ผู้กหนดนโยบาย ทั้งในภาคบริการสุขภาพ ภาคสังคม และองค์กรต่างๆ รวมถึงรัฐบาล  

แนวทางในการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองอย่างง่าย  ๖  ข้อ ดังนี้  
๑. รับรู้ความเสี่ยงของตนเอง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น  
๒. มีกิจกรรมทางกายท่ีเคลื่อนไหวอย่างกระฉับกระเฉง และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  
๓. ควบคุมตนเองไม่ปล่อยให้อ้วน โดยการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ  
๔. จ ากัดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
๕. หลีกเลี่ยงการทดลองสูบบุหรี่ กรณสีูบอยู่แล้ว ให้หาทางในการหยุดสูบ และหลีกเลี่ยงบุหรี่มือสอง 
๖. เรียนรู้ สัญญาณเตือนของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและแนวทางการป้องกัน แก้ไข  
 

  ส าหรับการรณรงค์เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองนั้น เป็นเรื่องท่ีต้องท าขณะนี้ (Act now) 
๑. โรคหลอดเลือดสมอง เป็นการระบาดในระดับโลก และมีผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
๒. การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง สามารถช่วยชลอความเสี่ยงของการเกิดโรคได้และให้การรักษาผู้ป่วยได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. การให้การดูแลที่เหมาะสมกับผู้ป่วยหลังจากเกิดโรค ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้สูงขึ้นได้ 
๔. ท าให้ผู้เชี่ยวชาญและสาธารณชน ตระหนักรู้และใส่ใจเพื่อแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 

ประเด็นสารรณรงคว์ันอัมพาตโลก ป ีพ.ศ.๒๕๕๔ 
 

 

 



 
แนวทางในการด าเนินงานกจิกรรมของสถานบริการสาธารณสุข ภายใต้ แนวคิด “๑ ใน ๖ จะไม่ใช่คุณ” ดังนี้  

 

 ๑. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของโรคหลอดเลือดหรือ อัมพฤกษ์ อัมพาต โดยแยกกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มผู้ที่มีความ
เสี่ยงสูง , กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีความพิการและกลุ่มผู้ป่วยที่มีความพิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและดูแลตนเอง  ค้นหาพฤติกรรมที่เหมาะสม และสร้างก าลังใจในการดูแล รักษาและ ฟ้ืนฟูตนเอง 
จากโรคหลอดเลือดสมอง  
 ๒. ค้นหาแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ในการการดูแล รักษาและฟ้ืนฟูตัวเอง จากโรคหลอดเลือดสมอง จากกลุ่มต่าง 
เพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบในการดูแลตนเองจากโรคหลอดเลือดสมอง 

๓. จัดรณรงค์หรือนิทรรศการหรือกิจกรรมเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่กลุ่มเป้าหมาย ตามความเหมาะสม ได้แก่  
๓.๑. การให้สุขศึกษาความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง อาการเตือนที่สาคัญของโรคหลอดเลือดสมอง         
การปอ้งกัน ควบคุม และการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง  

    ๓.๒. จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง อาการเตือนที่สาคัญของโรคหลอดเลือดสมอง การปอ้งกัน 
                     ควบคุม และการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง  

๔. สื่อสารความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองให้แก่สาธารณะ ผู้น านโยบาย และนักวิชาการตระหนักในเรื่องสาเหตุ 
อาการ การดูแล รักษา และเชิญชวนให้ร่วมรณรงค์ป้องกันตนเอง และหากพบผู้ใดมีอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง
สามารถให้การดูแลและส่งรักษาได้ทันท่วงที  

๕. สร้างเครือข่ายการมสี่วนร่วมในการป้องกัน และลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง  
๖. โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์ ควรจัดหน่วยดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke unit) หรืออาจ

จัดเป็นมุมดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke corner) เป็นการเฉพาะ  
๗. สถานบริการสาธารณสุข ควรจัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพอย่างเป็นระบบและครอบคลุมในทุกระดับ ทั้งใน 

บุคคล ครอบครัว รวมถึงผู้ดูแลผู้เป็นโรคหลอดเลือดสมอง 
 ๘. สร้างและเพ่ิมความตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจให้ผู้ก าหนดนโยบายและผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้การดูแล มิเฉพาะ
กับกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น แต่ควรพัฒนาระบบบริการและดูแลในระยะยาว ส าหรับผู้ป่วยหลังเกิดโรคอีกด้วย 
 

โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้  โดยการควบคุมและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๘ ของโรคหลอด 
เลือดสมอง , สังเกตอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง (F.A.S.T) และได้รับการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วภายใต้ระบบการ
บริการที่เหมาะสม ได้รับการตรวจวินิจฉัยการรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีถูกต้อง จะมีส่วนช่วยลดอัตราตาย และความ
พิการลงได้ ซึ่งถ้า “รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันอัมพฤกษ อัมพาต” แล้วก็จะส่งผลให้ ๑ ใน ๖ จะไม่ใช่คุณ 
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