กรมการแพทย์ จบั มือมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่ งชาติ
เปิ ดตัว Application Fast Track ทางด่ วนชีวติ เรียกรถพยาบาลช่ วยผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง

นายแพทย์สุพรรณ ศรี ธรรมมา อธิ บดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและดร.นพ. ไพโรจน์ บุญศิริคาํ ชัย รองเลขาธิ การสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ ร่ วมแถลงข่าวเปิ ดตัว Application “Fast Track ทางด่วนชีวติ เรี ยกรถพยาบาล ” ช่วยชีวติ ผูป้ ่ วยโรคหัวใจ
และโรคหลอดเลือดสมองให้ถึงหมอเร็ ว รักษาได้ทนั
วันนี้ (23 กันยายน 2559) ที่กรมการแพทย์ นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิ ดเผยว่า
โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง เป็ นสาเหตุการเสี ยชีวติ อันดับต้นๆของประชากรไทยจากสถิติ สาธารณสุ ข สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ขปี 2557 ประเทศไทยมีผเู ้ สี ยชีวติ จากโรคหัวใจและหลอดเลือด 58,681 คน
หรื อเฉลี่ยชัว่ โมงละ 7 คน คิดเป็ นอัตราตายของโรคหัวใจและหลอดเลือด เท่ากับ 90.34 ต่อแสนประชากร จํานวนผูเ้ สี ยชีวติ
จากโรคหัวใจขาดเลือด 18,079 คน เฉลี่ยชัว่ โมงละ 2 คน คิดเป็ นอัตราตายของโรคหัวใจขาดเลือด เท่ากัน 27.83 ต่อแสน
ประชากร โรคหัวใจขาดเลือดหรื อโรคกล้ามเนื้ อหัวใจตายเฉี ยบพลันชนิด STEMI ( ST elevate myocardium infarction )
เกิดจากการอุดตันเฉียบพลันของหลอดเลือดแดงที่หวั ใจ แม้วา่ ภาวะที่เกิดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจะร้ายแรงแต่การรู ้ ระวัง
เข้าใจ และสามารถตอบสนองอย่างฉับไว สามารถช่วยลดโอกาสในการเสี ยชีวติ ลงได้มากแนวทางการปฏิบตั ิในการรักษา
โรคนี้ ของ American College of Cardiology ( ACC ) และ American Heart Association ( AHA)แนะนําให้ยาละลาย
ลิ่มเลือดภายใน 30 นาที และให้การรักษาด้วยบอลลูนขยายหลอดเลือด ภายใน 90 นาที ถ้าเริ่ มการรักษาช้า จะเพิ่มอัตราตาย
มากขึ้นอาการสําคัญ ของโรคนี้ คือ อาการแน่นหน้าอกส่ วนมากจะเป็ นตรงกลาง เป็ นนานเกินกว่าหนึ่งนาทีข้ ึนไป
และมีอาการปวดร้าวขึ้นไปที่กราม หรื อที่ไหล่ร่วมด้วย โดยเฉพาะไหล่ซา้ ย บางรายจะมีอาการเหนื่อย มีเหงื่อแตกร่ วมด้วย
ต้องสงสัยไว้วา่ อาจเกิดหลอดเลือด หัวใจอุดตันแล้วดังนั้นเมื่อมีอาการที่น่าสงสัย สิ่ งที่ควรทําอันดับแรก คือ รี บไปพบแพทย์
ทันทีโดยไม่รอช้าในทางการแพทย์มีการพิสูจน์แล้วว่าเมื่อผูป้ ่ วยมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด การไปพบแพทย์ให้เร็ ว
ที่สุดเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง จะช่วยชีวติ ได้จริ ง
สําหรับโรคหลอดเลือดสมอง หรื อ Stroke เป็ นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อยและเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่สาํ คัญ
ของประเทศไทย พบผูป้ ่ วยรายใหม่ประมาณ 2 แสนรายต่อปี ความชุกร้อยละ 1.88 ในประชากรอายุ 45 – 80 ปี เป็ นสาเหตุ
การตายอันดับ 1 ทั้งผูช้ ายและผูห้ ญิง จากสถิติสาธารณสุ ข สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ข ปี 2557
อัตราการตายต่อประชากรแสนคน สู งถึง 38.7 มากกว่าโรคหลอดเลือดหัวใจสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง คือ
อ่อนแรงแขนขาครึ่ งซี ก หน้าเบี้ยวครึ่ งซี ก เหน็บชาตามร่ างกายครึ่ งซี ก พูดไม่ได้ พูดไม่ชดั กลืนลําบาก สําลัก เห็นภาพซ้อน
ภาพมัวหรื อมืดลงครึ่ งซี ก สับสน ซึ มลง ไม่รู้สึกตัว เวียนและปวดศีรษะรุ นแรง ปวดต้นคอ คลื่นไส้อาเจียน เดินเซ ควรรี บนํา
ผูป้ ่ วยไปพบแพทย์ทนั ที เพราะไม่เช่นนั้นผูป้ ่ วยอาจเสี ยชีวติ ได้ ทั้งนี้ การรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรื ออุดตันด้วยการ
ฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดํา ( Stroke Fast Track ) เป็ นการรักษาที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับ การรักษา
ด้วยวิธีน้ ีไม่ยงุ่ ยากได้ผลค่อนข้างดี แต่มีขอ้ จํากัดด้านเวลา โดยต้องวินิจฉัยและเริ่ มให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดํา
ภายใน 4.5 ชัว่ โมง หลังผูป้ ่ วยมีอาการ ดังนั้น ควรนําผูป้ ่ วยมาพบแพทย์ให้เร็ วที่สุด เพื่อลดอัตราการตายและความพิการจึงมี
ความสําคัญอย่างยิง่
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-2จากปั ญหาดังกล่าว กรมการแพทย์ จึงร่ วมมือกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ
จัดทําและพัฒนาApplication Fast Track ทางด่วนชีวติ เรี ยกรถพยาบาลช่วย ชีวติ ผูป้ ่ วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง
เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางการให้บริ การประชาชนบนโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่สาํ คัญได้ง่าย
สะดวก รวดเร็ ว สามารถประเมินตนเอง และเข้าถึงบริ การในสถานบริ การสุ ขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างทันท่วงที
ในช่วงระยะวิกฤต โดยกรมการแพทย์เป็ นผูส้ นับสนุนเรื่ องข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับ โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง
สําหรับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นผูจ้ ดั ทําและพัฒนา Application Fast Track ให้ใช้งานและเข้าถึงได้ง่าย
และสถาบัน การแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ เป็ นผูส้ นับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่าง ApplicationEMS 1669 กับApplication
Fast Trackซึ่งมีระบบการเรี ยกรถพยาบาลแทนการใช้โทรศัพท์ 1669 ฉะนั้นความสําคัญกับชีวติ ของผูป้ ่ วย ทั้งโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และโรคหลอดเลือดสมองตีบหรื ออุดตัน หากประชาชน รู ้เท่าทันโรคและสามารถเข้าถึงบริ การ
ได้รับการรักษาในช่วงเวลาที่กาํ หนด ( Golden Period ) จะลดการตายและพิการได้
รศ.นพ.ชาญชั ย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ นเปิ ดเผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นความสําคัญของการช่วยชีวติ ผูป้ ่ วย โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอด
เลือดสมอง ที่ มีความจําเป็ นต้องได้รับการรักษาที่เหมาะสมและรวดเร็ วที่สุด จึงได้มีการพัฒนา ApplicationSTROKE KKU
และต่อมามีการพัฒนาเป็ นแอพพิเคชัน่ FAST TRACK เพื่อการเข้าถึงระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นได้อย่างรวดเร็ ว
แอพพิเคชัน่ “FAST TRACK” หรื อ แอพพิเคชัน่ “เรี ยกรถพยาบาล” มีระบบการเรี ยกรถพยาบาลแทนการใช้โทรศัพท์ 1669
ข้อดีคือมีขอ้ มูลตําแหน่งของผูเ้ รี ยกรถ ข้อมูลการเจ็บป่ วยและหมายเลขโทรศัพท์ของญาติ
ผูใ้ กล้ชิด เวลาที่เรี ยกรถพยาบาล รวมทั้งมีการให้ความรู ้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ
อุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น ผ่านทางบทความ หนังสื อ วีดิทศั น์ และภาพความรู ้ ( infographic) รวมทั้งแบบคัดกรองประเมินความ
เสี่ ยงโรคต่างๆ Applicationประกอบด้วยส่ วนสําคัญหลัก คือ 1.การเรี ยกรถพยาบาล จากระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นของสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉิ นทัว่ ประเทศไทย แทนการโทรศัพท์ 16692. การให้ความรู ้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ
ภาวะอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิ นอื่นๆ3. โรงพยาบาลที่มีความสามารถให้การรักษาด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือดรักษาโรคหลอด
เลือดสมองขาดเลือดเฉี ยบพลัน โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โดยมีแผนที่บอกเส้นทางการเดินทางจากสถานที่อยูไ่ ปยัง
โรงพยาบาลที่ระบุ หรื อโรงพยาบาลใกล้ที่สุด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแอพพิเคชัน่ FAST TRACK ทางด่วนชีวติ
เรี ยกรถพยาบาล โดยการใช้คาํ FAST TRACK หรื อ เรี ยกรถพยาบาล ทั้งในระบบ android และ iOSโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคําชั ย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่ งชาติ เปิ ดเผยว่า โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็ นสาเหตุของการเจ็บป่ วยฉุ กเฉินที่พบบ่อยที่สุดและเป็ นสาเหตุของการเสี ยชีวติ และพิการลําดับต้นๆ
ของประเทศไทยโดยสถิติการรับส่ งผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นผ่านสายด่วน 1669 ในเดือนมกราคมพ.ศ. 2558 ถึง เดือนสิ งหาคม พ.ศ.
ที่ผา่ นมา
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มีการนําส่ งผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นด้วยภาวะ เจ็บแน่นทรวงอก เจ็บแน่นหัวใจ ซึ่ งเป็ นหนึ่งในอาการของโรคเลือดหัวใจจํานวนมากถึง
53,114 คน และนําส่ งผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นด้วยอาการภาวะอัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรงสู ญเสี ยการรับรู ้ยนื หรื อเดินไม่ได้เฉียบพลัน
ซึ่งเป็ นหนึ่งในอาการของโรคหลอดเลือดสมองมากถึง 17 ,418 คน โดยผูป้ ่ วยทั้งสองอาการนี้จะต้องได้รับการรักษาที่
เหมาะสมและรวดเร็ ว ซึ่ งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติได้จดั วางระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นที่มีความพร้อมทั้งรถพยาบาล
และทีมแพทย์ฉุกเฉิ นในการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชัว่ โมง การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ เรี ยกรถพยาบาล
Fast track ที่มีความเชื่อมโยงกับแอพพลิเคชัน่ EMS 1669 ในครั้งนี้น้ นั จึงเป็ นประโยชน์ท้ งั ต่อผูป้ ฏิบตั ิงานในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินและเป็ นประโยชน์ท้งั ต่อประชาชนที่เจ็บป่ วยฉุกเฉินด้วยภาวะโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ
ให้ได้เข้าถึงระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นได้อย่างรวดเร็ วนัน่ เอง
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