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บทคัดย่อ
โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุ การตายอั นดับที่สามของ
ประชากรไทย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาระบบ
ข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม) ที่มีชุดข้อมูลโรคเรื้อรัง
รวมทั้ งโรคหลอดเลือดสมองรวมอยู่ด้ วย ซึ่ งสํ านักระบาดวิทยาได้
นํามาจัดทําเป็นข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความ
เป็นตัวแทนของข้อมูล 43 แฟ้มต่อสถานการณ์โรคหลอดเลือดสมอง
และเปรียบเทียบจํานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับรายงาน
จาก 43 แฟ้มกับจํานวนผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยในโรงพยาบาล โดยทําการ
ศึ ก ษาระบาดวิ ทยาเชิ งพรรณนาแบบภาคตั ด ขวางใน 8 จั งหวั ด
เปรียบเทียบสัดส่วนของตัวแปรเพศ กลุ่มอายุ และโรคร่วมระหว่าง
ข้ อ มู ล สองแหล่ งโดยใช้ Chi-square test และหาอั ตราส่ วนของ
จํานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับรายงานจาก 43 แฟ้มต่อ
จํานวนผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยในโรงพยาบาล ผลการศึกษาพบว่าจํานวน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในภาพรวมจากชุดข้อมูล 43 แฟ้ม เทียบ
กับจํานวนผู้ป่วยที่พบจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาลเป็นอัตราส่วน

เท่ากับ 0.48 ต่อ 1 อย่างไรก็ตามข้อมูล 43 แฟ้มมีความเป็นตัวแทน
ของผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลในแง่การกระจายของผู้ป่วย
ตามอายุและเพศ โดยมีอายุเฉลี่ยของผู้ป่วย รวมทั้งร้อยละของเพศ
ชายที่ใกล้เคียงกันมากระหว่างข้อมูลจากสองแหล่ง เมื่อพิจารณาชนิด
ของโรคหลอดเลือดสมองและโรคร่วม พบว่า 43 แฟ้มยังไม่สามารถ
เป็นตัวแทนที่ดีของสถานการณ์โรคได้ เนื่องจากใน 43 แฟ้มมีสัดส่วน
ของโรคหลอดเลือดสมองไม่ระบุชนิด สูงถึงร้อยละ 71.6 ขณะที่พบว่า
ไม่ระบุชนิดในการสํารวจเวชระเบียนเพียงร้อยละ 40 และสัดส่วน
ของภาวะไขมันในเลือดสูงมีการระบุไว้น้อยมากในชุดข้อมูล 43 แฟ้ม
เพียงร้อยละ 0.2 ในขณะที่การสํารวจเวชระเบียนพบว่าผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองมีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติร่วมถึงร้อยละ 29.5
การใช้ชุดข้อมูล 43 แฟ้ม ในการเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดสมองยังคง
ต้องการการพัฒนาในด้านการบันทึกข้อมูลรหัสการวินิจฉัยโรคให้
ละเอี ยดถู กต้ องและเป็ น ปั จ จุ บั น รวมทั้ ง การบั น ทึ ก โรคร่ ว มและ
ภาวะแทรกซ้อนให้ครบถ้วน เพื่อให้ข้อมูลจาก 43 แฟ้มสามารถ
สะท้อนสถานการณ์ของโรคหลอดเลือดสมองได้ดียิ่งขึ้น
คําสําคัญ: โรคหลอดเลือดสมอง, เฝ้าระวัง, ความเป็นตัวแทน
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วัตถ ุประสงค์ในการจัดทํา
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์
1. เพื่อใหหนวยงานเจาของขอมูลรายงานเฝาระวังทาง
ระบาดวิ ท ยา ได ต รวจสอบและแก ไ ขให ถู ก ต อ ง ครบถ ว น
สมบูรณยิ่งขึ้น
2. เพื่ อ วิ เ คราะห แ ละรายงานสถานการณ โ รคที่ เ ป น
ปจจุบัน ทั้งใน และตางประเทศ
3. เพื่ อ เป น สื่ อ กลางในการนํ า เสนอผลการสอบสวน
โรค หรืองานศึกษาวิจัยที่สําคัญและเปนปจจุบัน
4. เพื่อเผยแพรความรู ตลอดจนแนวทางการดําเนินงาน
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ความเป็นมา
โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายอันดับที่สองของ
ประชากรทั่วโลก(1) องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า ประชากรหนึ่ง
ในหกคนทั่วโลกป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างน้อยครั้งหนึ่งใน
ชีวิต(2) ส่วนในประเทศไทย โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการ
ตายอันดับที่สามของประชากร โดยอัตราป่วยและอัตราตายในปี
พ.ศ. 2557 เท่ากับ 352.3 และ 38.7 ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ(3)
กรมควบคุมโรค โดยสํานักโรคไม่ติดต่อได้ติดตามปัญหาโรค
หลอดเลือดสมองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยในช่วงแรกใช้ข้อมูล
จากรายงานผู้ป่ว ยในของกระทรวงสาธารณสุข (รายงาน 505)
และข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ยในจากสองกองทุ น ได้ แ ก่ กองทุ น หลั ก ประกั น
สุขภาพถ้วนหน้าและกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
และครอบครั ว (4) อย่ า งไรก็ ต ามตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2555 เป็ น ต้ น มา
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ จั ด ตั้ ง ระบบข้ อ มู ล ทาง
การแพทย์ แ ละสุ ข ภาพ (21 และ 43 แฟ้ ม ) ที่ ใ ห้ ส ถานบริ ก าร
สาธารณสุ ข ทั่ ว ประเทศส่ ง ข้ อ มู ล ตามโครงสร้ า งเดี ย วกั น เข้ า มา
จัดเก็บที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลของประเทศ
ซึ่ ง มี ชุ ด ข้ อ มู ล โรคเรื้ อ รั ง ได้ แ ก่ โรคหลอดเลื อ ดสมอง เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง โรคไต และโรคหลอดเลือดหัวใจรวมอยู่ด้วย(5)
สํานักระบาดวิทยาจึงนําข้อมูลโรคเรื้อรังจาก 43 แฟ้มมาจัดทําเป็น
ข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555
เป็นต้นมา(6)
เพื่ อ ประเมิ น ความเป็ น ตั ว แทนของข้ อ มู ล 43 แฟ้ ม ต่ อ
สถานการณ์โรคหลอดเลือดสมอง และเปรียบเทียบจํานวนผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับรายงานจาก 43 แฟ้มกับจํานวนผู้ป่วย
ที่ ถู ก วิ นิ จ ฉั ย จริ ง ในโรงพยาบาล สํ า นั ก ระบาดวิ ท ยาร่ ว มกั บ
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1–12 และสถาบันป้องกันควบคุม
โรคเขตเมื อ ง ได้ ดํ า เนิ น การทบทวนข้อ มู ล ผู้ป่ว ยโรคหลอดเลือด
สมองในโรงพยาบาลเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจาก 43 แฟ้ม
เพื่ อ ให้ ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล 43 แฟ้ ม ให้ ส ามารถ
นํามาใช้กับการเฝ้าระวังโรคได้ดีขึ้น
วิธีการศึกษา
การศึ ก ษาระบาดวิ ท ยาเชิ ง พรรณนาแบบภาคตั ด ขวาง
(Cross-sectional study) ดังนี้
1. พื้นที่ทําการศึกษา ใน 8 โรงพยาบาล 8 จังหวัด ได้แก่
โรงพยาบาลศูนย์ 4 แห่ง ในจังหวัดอุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ชัยภูมิ
และสงขลา และ โรงพยาบาลทั่วไป 4 แห่งในจังหวัดแพร่ นนทบุรี
อุบลราชธานี และพังงา
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2. ระยะเวลาที่ทํ าการศึ ก ษา ตั้ ง แต่ วั นที่ 1 มกราคม–31
ธันวาคม 2557

classified elsewhere
I69 Sequelae of cerebrovascular disease

3. ประชากรที่ทําการศึกษา ได้แก่ ผู้ป่วยที่มารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลและผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในแฟ้มโรคเรื้อรัง
(แฟ้ม chronic) ของชุดข้อมูล 43 แฟ้ม ในระยะเวลาที่ทําการศึกษา
และได้รับการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองทุกชนิด (ICD-10-TM I60I69) ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดที่ศึกษา

4.1.3 จํานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับบริการ
ที่โรงพยาบาลในปี พ.ศ. 2557 จากฐานข้อมูลของโรงพยาบาล

4. การเก็บข้อมูล
4.1 แหล่งข้อมูล ได้แก่
4.1.1 แฟ้มข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม)
ปี พ.ศ. 2557 จากสํ า นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ระบุชื่อ นามสกุล และรหัสบุคคล
4.1.2 เวชระเบียนผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ปว่ ยใน ที่มี
อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จากผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่
1 มกราคม-31 ธันวาคม 2557 ที่มีรหัสการวินิจโรคตาม ICD-10
ทุกรหัสย่อยตั้งแต่ I60-I69 ได้แก่
I60 Nontraumatic subarachnoid hemorrhage
I61 Nontraumatic intracerebral hemorrhage
I62 Other and unspecified nontraumatic
intracranial hemorrhage
I63 Cerebral infarction
I64 Stroke, not specified as hemorrhagic or
infarction
I65 Occlusion and stenosis of precerebral
arteries, not resulting in cerebral infarction
I66 Occlusion and stenosis of cerebral
arteries, not resulting in cerebral infarction
I67 Other cerebrovascular diseases
I68 Cerebrovascular disorders in diseases

4.2 เก็บข้อมูลผู้ป่วยแต่ละรายโดยใช้แบบสํารวจเวชระเบียนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ปี พ.ศ. 2557 ที่สร้างขึ้นและ
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม Epi info version 3.5.4
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 ความเป็น ตัว แทน โดยการวิเ คราะห์ห าสัด ส่ว น
(ร้อ ยละ) ของตั ว แปรเพศ กลุ่ ม อายุ และโรคร่ ว ม เปรี ย บเที ย บ
ระหว่างข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจาก 43 แฟ้มและจากการ
สํารวจเวชระเบียน โดยใช้ chi-square test
5.2 หาอัตราส่วนของจํานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ที่ได้รับรายงานจาก 43 แฟ้มต่อจํานวนผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยจริงใน
โรงพยาบาล
ผลการศึกษา
ในปี พ.ศ. 2557 พบข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจาก
ชุดข้อมูล 43 แฟ้มในพื้นที่ศึกษา 8 จังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์
4 แห่ง ในจังหวัดอุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ชัยภูมิ และสงขลา และ
โรงพยาบาลทั่วไป 4 แห่งในจังหวัดแพร่ นนทบุรี อุบลราชธานี และ
พังงา ทั้งสิ้น 6,070 ราย เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูล
ผู้มารับบริการด้วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลทั้งหมด
จํานวน 12,560 ราย คิดเป็นอัตราส่วนของจํานวนผู้ป่วยจาก 43
แฟ้มต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาลเท่ากับ 0.48 : 1 เมื่อแยกพิจารณา
ระหว่างโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปพบว่าอัตราส่วน
ของการรายงาน 43 แฟ้ ม ต่ อ ฐานข้ อ มู ล ของโรงพยาบาลใน
โรงพยาบาลทั่วไปสูงกว่าโรงพยาบาลศูนย์เล็กน้อย คือ 0.51 : 1
และ 0.47 : 1 ตามลําดับ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 อัตราส่วนของจํานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจาก 43 แฟ้มต่อจํานวนผู้ป่วยจากฐานข้อมูลโรงพยาบาล
ใน 8 จังหวัด ปี พ.ศ. 2557
ประเภทโรงพยาบาล
โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป
รวม

จํานวนผูป้ ่วยจาก
43 แฟ้ม
4,411
1,659
6,070

จํานวนผูป้ ่วยจากฐานข้อมูล
โรงพยาบาล
9,308
3,252
12,560

อัตราส่วน
การรายงาน*
0.47
0.51
0.48

* เนื่องจากข้อมูล 43 แฟ้มที่ได้รับจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ระบุชื่อ-นามสกุลหรือเลขที่ผู้ป่วย
จึงไม่สามารถคํานวณหาความครบถ้วน (sensitivity) ของการรายงานได้โดยตรง
http://www.boe.moph.go.th/
รายงานการเฝ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาประจํา สั ป ดาห ป ท่ี 47 ฉบั บ ที่ 23 : 17 มิ ถุ น ายน 2559
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เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยที่ได้รับรายงาน
จากข้อมูล 43 แฟ้มทั้งสิ้น 6,070 ราย กับข้อมูลผู้ป่วยจากการสุ่ม
สํารวจเวชระเบียนของโรงพยาบาลทั้งสิ้น 577 ราย พบว่าผู้ป่วย
จาก 43 แฟ้มมีอายุระหว่าง 15–99 ปี อายุเฉลี่ย 63.4 ปี กลุ่มอายุ
ที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 61.8 รองลงมา ได้แก่
50–59 ปี และ 40–49 ปี ร้ อ ยละ 22.2 และ 10.7 ตามลํ า ดั บ
ในขณะที่ผู้ป่วยจากการสํารวจเวชระเบียนมีอายุระหว่าง 25–96 ปี
อายุเฉลี่ย 65.5 ปี กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ 60 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 65.2 รองลงมา ได้แก่ 50–59 ปี และ 40–49 ปี ร้อยละ 21.7
และ 9.0 ตามลําดับ การกระจายของผู้ป่วยจําแนกตามกลุ่มอายุของ
ข้อมูลทั้งสองไม่มีความแตกต่างกัน (p-value = 0.08) (รูปที่ 1)
ร้ อ ยละของเพศชายในผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองจาก
ข้อมูล 43 แฟ้มเท่ากับ 57.7 ไม่แตกต่างกับร้อยละของเพศชายจาก
ข้อมูลสํารวจเวชระเบียนซึ่งเท่ากับ 59.7 (p value = 0.36)
จํานวนผู้ป่วย
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
109 7
0
15-29

เปรียบเทียบชนิดของโรคหลอดเลือดสมอง จําแนกเป็นโรค
หลอดเลือดสมองจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองจากเส้น
เลือดแตก และโรคหลอดเลือดสมองไม่ระบุชนิด พบว่าร้อยละของ
ผู้ป่วยจําแนกตามชนิดของโรคหลอดเลือดสมองจากข้อมูล 43 แฟ้ม
แตกต่างจากข้อมูลจากการสํารวจเวชระเบียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p-value < 0.000) เนื่องจากใน 43 แฟ้มมีสัดส่วนของผู้ปว่ ย
โรคหลอดเลือดสมองที่ไม่ระบุชนิดเป็นจํานวนมากถึงร้อยละ 71.6
(ตารางที่ 2)
เมื่ อ พิ จ ารณาโรคร่ ว มในกลุ่ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง ได้ แ ก่
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ และไขมันใน
เลือดผิดปกติ พบว่าสัดส่วนของโรคความดันโลหิตสูงพบมากที่สุด
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากข้อมูลทั้งสองแหล่ง อย่างไรก็ตาม
สัดส่วนของโรคร่วมมีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างข้อมูลจาก
สองแหล่งในทุกโรค

3,735
43 แฟ้ม

เวชระเบียน

1,345
647
211

17

52

30-39

40-49

125
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376
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รูปที่ 1 การกระจายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามกลุ่มอายุ เปรียบเทียบข้อมูล 43 แฟ้มกับการสํารวจเวชระเบียน
ในโรงพยาบาล 8 จังหวัด ปี พ.ศ. 2557
ตารางที่ 2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจําแนกตามชนิดของโรคหลอดเลือดสมองจากข้อมูล 43 แฟ้ม เปรียบเทียบกับข้อมูลจาก
การสํารวจเวชระเบียนของโรงพยาบาลใน 8 จังหวัด ปี พ.ศ. 2557
ชนิดของโรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมองจากการขาดเลือด
โรคหลอดเลือดสมองจากเส้นเลือดแตก
โรคหลอดเลือดสมองไม่ระบุชนิด
* Chi-square test
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ผู้ป่วยจาก 43 แฟ้ม
(ร้อยละ) (N=6,070)
12.0
16.3
71.6

ผู้ป่วยจากฐานข้อมูลโรงพยาบาล
(ร้อยละ) (N=577)
37.1
22.9
40.0

p-value*

< 0.000

http://www.boe.moph.go.th/
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ตารางที่ 3 ร้ อ ยละของผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองจํ า แนกตามโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง ที่ เ ป็ น โรคร่ ว มจากข้ อ มู ล 43 แฟ้ ม
เปรียบเทียบกับข้อมูลจากการสํารวจเวชระเบียนของโรงพยาบาลใน 8 จังหวัด ปี พ.ศ. 2557
โรคร่วม
ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน
โรคหลอดเลือดหัวใจ
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
* Chi-square test

ผู้ป่วยจาก 43 แฟ้ม
(ร้อยละ) (N=6,070)
46.0
29.5
7.8
0.2

อภิปรายผล
การศึกษานี้พบว่า จํานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองใน
ภาพรวมจากชุดข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม) เทียบ
กับจํานวนผู้ป่วยที่พบจากฐานข้อมูลในโรงพยาบาล มีอัตราส่วน
เท่ากับ 0.48 ต่อ 1 แสดงให้เห็นว่าการเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้ ข้ อ มู ล จาก 43 แฟ้ ม อาจจะสะท้ อ นขนาดปั ญ หาที่
แท้จริงได้เพียงครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ความครอบคลุมของพื้นที่ที่ส่ง
ข้อมูล 43 แฟ้มซึ่งไม่รวบกรุงเทพมหานคร ทําให้จํานวนผู้ป่วยที่ได้
จากรายงาน 43 แฟ้มจะต่ําลงไปอีกมาก
อย่างไรก็ตาม ในการสะท้อนภาพการกระจายของผู้ป่วย
ตามอายุและเพศ พบว่าข้อมูล 43 แฟ้มสามารถเป็นตัวแทนที่ดีของ
ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ โดยกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วย
มากที่สุด ได้แก่ 60 ปีขึ้นไป รองลงมา คือ 50–59 ปี และ 40–49 ปี
ตามลําดับ และมีอายุเฉลี่ยของผู้ป่วย รวมทั้งร้อยละของเพศชายที่
ใกล้ เ คี ย งกันมากระหว่ า งข้อ มู ลจากสองแหล่ง การใช้ ข้ อมูลเพื่อ
แสดงขนาดปัญหาของโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย อาจ
ต้องพิจารณาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ข้อมูลผู้ป่วยใน
สามกองทุ น ได้ แ ก่ หลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า สวั ส ดิ ก าร
รั ก ษาพยาบาลข้ า ราชการและครอบครั ว และประกั น สั ง คมที่
รวบรวมโดยสํ า นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข นอกจากนี้ ค วรพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ทาง
การแพทย์และสุขภาพให้ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลโรงพยาบาลเข้ามา
ในชุดข้อมูล 43 แฟ้มให้ได้มากขึ้น โดยเฉพาะแฟ้มที่มีลักษณะเป็น
แฟ้มทะเบียน เช่น แฟ้มที่เกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรัง
เมื่อพิจารณาชนิดของโรคหลอดเลือดสมองและโรคร่วม
พบว่ายังไม่สามารถเป็นตัวแทนที่ดีของสถานการณ์การเกิดโรคได้
เนื่องจากชนิดของโรคหลอดเลือดสมองใน 43 แฟ้มมีสัดส่วนของ
โรคหลอดเลือดสมองไม่ระบุชนิดอยู่ในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 71.6
อาจเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ที่พบผู้ป่วยยังไม่ทราบวินิจฉัย
สุ ด ท้ า ยว่ าเป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิด ใดเมื่อระบบข้ อมูลของ

ผู้ป่วยจากฐานข้อมูลโรงพยาบาล
(ร้อยละ) (N=577)
63.4
21.4
12.5
29.5

p-value*
< 0.000
< 0.000
< 0.000
< 0.000

โรงพยาบาลทําการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยใน 43 แฟ้ม ดังนั้นควรเน้นย้ํา
ให้ แ พทย์ แ ละบุ ค ลากรที่ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการลงรหั ส การ
วิ นิ จ ฉั ย โรค (ICD-10-TM) ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การลงรหั ส การ
วินิจฉัยโรคให้ละเอียดถูกต้องทั้งรหัสหลักและรหัสย่อย รวมทั้งดูแล
ให้ข้อมูลในแฟ้ม chronic ของ 43 แฟ้มมีการวินิจฉัยที่เป็นปัจจุบนั
เสมอ ส่วนโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ ที่เป็นโรคร่วมพบว่า สัดส่วนของ
ภาวะไขมันในเลือดสูงมีการระบุไว้น้อยมากในชุดข้อมูล 43 แฟ้ม
เพียงร้อยละ 0.2 ในขณะที่การสํารวจเวชระเบียนพบว่าผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองมีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติร่วมถึงร้อยละ 29.5
อาจเนื่องจากภาวะไขมันในเลือดสูงไม่ได้เป็นรหัสการวินิจฉัยหลัก
ทํ า ให้ ไ ม่ ถู ก ดึ ง ข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล โรงพยาบาลเข้ า มาในระบบ
ข้อมูล 43 แฟ้ม เนื่องจากเป็นกลุ่มโรคที่ผู้ป่วยมักมีโรคร่วมรวมทั้ง
ภาวะแทรกซ้อนหลายโรค การนําเข้าข้อมูลโรคเรื้อรังต่างๆ ที่ต้อง
เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาควรกําหนดให้สถานพยาบาลดึงข้อมูล
การวิ นิ จ ฉัย โรคทั้ง การวินิ จฉัย หลัก การวิ นิ จ ฉั ยร่ ว ม และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้สะท้อนสถานการณ์ได้ใกล้เคียง
ความเป็นจริงมากที่สุด
การศึกษานี้มีข้อจํากัด คือ 1) การสํารวจเวชระเบียนผู้ป่วย
ดําเนินการเพียงโรงพยาบาลศูนย์ใน 4 จังหวัดและโรงพยาบาล
ทั่ ว ไปอี ก 4 จั ง หวั ด ซึ่ ง อาจไม่ ไ ด้ เ ป็ น ตั ว แทนของประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม จังหวัดที่ถูกเลือกมาทําการสํารวจเวชระเบียนนั้น
กระจายทุกภาคของประเทศ และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่
ต้องถูกส่งตัวมารับการรักษาต่อยังโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาล
ทั่ ว ไปอยู่ แล้ ว 2) ข้ อ มู ล 43 แฟ้ มที่ ได้ รั บจากสํ านั กนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่มีการระบุชื่อ
นามสกุล หรือเลขที่ผู้ป่วยเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้ อ มู ล
รายบุคคล ทําให้ไม่สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลจากการสํารวจ
เวชระเบี ย นของโรงพยาบาลได้ แ บบรายบุ ค คล จึ ง ไม่ ส ามารถ
คํ า นวณหาความครบถ้ ว น (Sensitivity) และค่ า พยากรณ์ บ วก
(Predictive positive value) ได้
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สรุปการศึกษา
การใช้ชุดข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม) ใน
การเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดสมองอาจสะท้อนขนาดปัญหาเพียง
ครึ่งหนึ่งของขนาดปัญหาที่แท้จริง อย่างไรก็ตามข้อมูล 43 แฟ้ม
สามารถเป็นตัวแทนที่ดีของการกระจายของผู้ป่วยตามข้อมูลทั่วไป
เช่ น เพศ อายุ ไ ด้ แต่ ยั ง คงต้ อ งการการพั ฒ นาในด้า นการบันทึก
ข้ อ มู ล รหั ส การวิ นิ จ ฉั ย โรคให้ ล ะเอี ย ดถู ก ต้ อ งและเป็ น ปั จ จุ บั น
รวมทั้งการบันทึกโรคร่วมและภาวะแทรกซ้อนในแฟ้ม chronic ให้
ครบถ้วน เพื่อให้ข้อมูลจาก 43 แฟ้มสามารถสะท้อนสถานการณ์
ของโรคหลอดเลือดสมองได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ สํ า นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สําหรับการเอื้อเฟื้อข้อมูลทางการแพทย์
และสุ ข ภาพ บุ ค ลากรสถาบั น ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคเขตเมื อ ง
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1–12 และสํานักระบาดวิทยา ใน
การร่วมดําเนินการสํารวจเวชระเบียนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
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ABSTRACT
Backgrounds: Since 2012, the Ministry of Public Health has developed the National Health Information System (43
files). It is included chronic non-communicable disease patients’ information. Therefore, Bureau of Epidemiology
has obtained the 43 files for non- communicable surveillance purposes; stroke is one of the diseases under the
surveillance. This study aimed to determine representativeness of the 43 files to stroke situation and estimate
ratio between the number of stroke patients reported in 43 files and stroke patients recorded in hospital
databases.
Methods: A cross- sectional study was conducted in 8 provinces to compare proportions of demographic data,
type of stroke, and co- morbidity diseases between the two data sources. The ratio of reported stroke cases was
also calculated. Chi-square test was used for data analyses.
Results: Number of stroke patients in the 43 files and in the hospital databases ratio was 0. 48 : 1. The 43 files
could represent age and sex distribution of the patients in the hospitals, however, type of stroke and co-morbidity
diseases were not represented by the data from 43 files. The proportion of un- specified stroke was as high as
71.6% in 43 files whereas only 40% were found in hospital databases. As low as 0.2% of stroke patients in the 43
files reported dyslipidemia whereas 29.5% of the patients in hospital databases presented with dyslipidemia.
Conclusion: Using the 43 files for surveillance purposes needs more information audits to improve the data
quality and completeness of reports.
Keywords: stroke, surveillance, representativeness
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