กฎบัตรของผูปวย

โรคหัวใจหองบนเตน
แบบสั่นพลิ้ว
สําหรับใชทั่วโลก

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
โรคหัวใจหองบนเตนแบบสั่นพลิ้ว (Atrial Fibrillation - AF) คือกลุมอาการผิดปกติของจังหวะการเตนของหัวใจที่
พบบอยที่สุด โดยมีผูปวยประมาณ 6 ลานคนในยุโรป1, 8 ลานคนในจีน2 และมากกวา 2.6 ลานคนในสหรัฐอเมริกา3
ผูปวย AF มีความเสี่ยงสูงตอโรคหลอดเลือดสมองที่ทําใหเกิดภาวะทุพพลภาพ4 และคิดเปนจํานวนประมาณ 15%5
ของผูที่เปนโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดประมาณ 15 ลานคนทั่วโลกในแตละป1 การรักษาเพื่อลดความเสี่ยงของ
การอุดตันของลิ่มเลือดสามารถปองกันโรคหลอดเลือดสมองและลดการสูญเสียในทรัพยากรมนุษยและทรัพยากร
เศรษฐกิจไดอยางมหาศาล6,7 อยางไรก็ตาม AF มักไมมีการตรวจพบและไมไดรับการรักษา8 ผูปวยที่ไดรับการ
วินิจฉัยวาเปน AF ที่ไมไดรับยาตานการแข็งตัวของเลือดหรือไดรับการดูแลรักษาที่ไมดีพอ จะมีความเสี่ยงตอโรค
หลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น9
กฎบัตรของผูปวยโรคหัวใจหองบนเตนแบบสั่นพลิ้วสําหรับใชทั่วโลกฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งทัศนะที่เปน
หนึ่งเดียวทั่วโลกที่เรียกรองใหมีการปรับปรุงการดูแลและการรักษาผูปวยโรคหัวใจหองบนเตนแบบสั่นพลิ้ว (AF)
และผูที่มีความเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมองที่สัมพันธกับ AF กฎบัตรฉบับนี้ประกอบดวยขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ดําเนินการที่สําคัญ ซึ่งผูกําหนดนโยบาย ผูใหบริการดานการแพทย ผูกําหนดงบประมาณ และภาครัฐสามารถนําไป
ปฏิบัติเพื่อรักษาชีวิต รวมถึงลดการเปนภาระของโรคและคารักษาพยาบาลที่เกี่ยวของจํานวนมหาศาลได10
สาเหตุที่องคกรตางๆ จํานวนมากจากหลากหลายสาขา ทั้งที่เกี่ยวของกับโรคหัวใจหองบนเตนแบบสั่นพลิ้ว, การ
แข็งตัวของเลือด, ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ และสมาคมแพทยรวมกันเห็นชอบกับกฎบัตรฉบับนี้
นั้น เนื่องจาก ขอจํากัดทางงบประมาณอาจทําใหผูปวยไมไดรับการดูแลอยางทั่วถึงและเหมาะสม แตอยางไรก็ตาม
ประเทศตางๆสามารถดําเนินการบางอยางเพื่อปองกันคาใชจายจํานวนมหาศาลและภาระจากความทุพพลภาพและ
การเสียชีวิตที่มีสาเหตุจาก AF ที่ไมถูกตรวจพบและไมไดรับการรักษา ทั้งนี้การเพิ่มการตระหนักรูเกี่ยวกับ AF และ
การวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มแรก11 การใหความสําคัญกับการปองกันและรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่สัมพันธกับ
AF ตามแนวทางปฏิบัติที่อยูบนพื้นฐานของหลักฐาน12 การดูแลรักษาที่มีความตอเนื่องมากขึ้น13 การจัดตั้งสํานัก
ทะเบียนโรคหลอดเลือดสมองแหงชาติ14 และการไดรับยาตานการแข็งตัวของเลือด ยาตานการเตนผิดจังหวะของ
หัวใจ และวิธีการใหมๆ ที่สามารถเอาชนะขอจํากัดของการรักษาในปจจุบันอยางทันทวงที15 คือแนวทางในการดูแล
รักษาผูปวยโรค AF อยางมีคุณภาพ และในขณะเดียวกันก็ชวยลดผลกระทบทางดานเศรษฐกิจดวย
เราขอเรียกรองใหภาครัฐ ผูกําหนดนโยบาย ผูกําหนดงบประมาณ และผูใหบริการดานการแพทยเรงดําเนินการเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูปวยโรค AF และเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองที่
สัมพันธกับ AF ลงใหไดมาก

โรคหัวใจหองบนเตนแบบสั่นพลิ้ว (AF) เปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ผูที่ปวยเปน AF มีความเสี่ยงที่จะเกิดการอุดตันของลิ่มเลือดเพิ่มขึ้น และมีความเสี่ยงที่จะเปนโรคหลอดเลือดสมอง
มากกวาประชากรทั่วไปถึงหาเทา4,16 AF คิดเปน 20% ของโรคหลอดเลือดสมองตีบตันทั้งหมด4 โรคหลอดเลือด
สมองที่สัมพันธกับ AF มีความรายแรงกวา กอใหเกิดภาวะทุพพลภาพไดมากกวา และมีการพยากรณของโรคที่
เลวรายกวาโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยที่ไมมี AF4,17 โรคหลอดเลือดสมองที่สัมพันธกับ AF ในหลายกรณีสามารถ
ปองกันไดโดยการวินิจฉัยโรคตั้งแตระยะแรก รวมถึงการไดรับการรักษาที่เหมาะสมและการปรับปรุงการบริหาร
จัดการ18,19 ทั้งนี้การระบุทราบและใหการรักษาผูที่ปวยเปน AF ตั้งแตระยะแรกจะชวยรักษาชีวิตและลดคาใชจายของ
ผูใหบริการทางการแพทยและรัฐบาลได10
กฎบัตรฉบับนี้เสนอแนะแนวทางแกปญหาที่ชัดเจน ซึ่งผูกําหนดนโยบาย ผูใหบริการดานการแพทย ผูกําหนด
งบประมาณ และรัฐบาลสามารถนําไปดําเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูปวยโรค AF และมีความเสี่ยงของโรค
หลอดเลือดสมองที่สัมพันธกับ AF ได

การตรวจพบโรคในระยะเริ่มแรกชวยรักษาชีวิต การวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มแรกตามดวยการจัดการดูแลรักษา
ทางการแพทยที่เหมาะสมสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูปวยโรค AF20 และยังนําไปสูการประหยัดคาใชจายของ
รัฐบาลและผูใหบริการดานการแพทยอีกดวย21 การวัดชีพจรเปนวิธีในการตรวจหาผูที่อาจปวยเปน AF ที่ทําไดรวดเร็ว
งาย และมีคาใชจายตํ่ามาก22,11


เราขอเรียกรองใหภาครัฐดําเนินการรณรงคเพื่อใหขอมูลแกสาธารณะเพื่อเพิ่มการตระหนักรูเกี่ยวกับอาการเริ่มตน
ของ AF รวมถึงปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและความสําคัญของการตรวจวัดสัญญาณชีพ พรอมกับจัดเตรียม
เอกสารประกอบเพื่อใหการศึกษาและใหขอมูลเกี่ยวกับ AF ไวใหพรอม

ภาครัฐควรใหความสําคัญกับการปองกันโรคหลอดเลือดสมองมากกวาในปจจุบัน โรคหลอดเลือดสมองรวม
ถึงโรคหลอดเลือดสมองที่สัมพันธกับ AF สามารถปองกันได และเมื่อเกิดอาการขึ้นแลว การดูแลจัดการที่เหมาะสมก็
สามารถลดภาระที่เกิดกับผูปวย รวมถึงภาระของสังคมและเศรษฐกิจไดเปนอยางมาก18,23,24


เราขอเรียกรองใหภาครัฐทําใหการปองกันและการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดสมองที่
สัมพันธกับ AF เปนระเบียบวาระแหงชาติในดานสาธารณสุข เราขอเสนอแนะใหจัดตั้งสํานักทะเบียนโรคหลอดเลือด
สมองแหงชาติเพื่อบันทึกการเกิดโรค ความชุกของโรค และผลการรักษาสําหรับผูที่ปวยเปนโรคหลอดเลือดสมองที่
สัมพันธกับ AF อยางเปนระบบและมีความถูกตอง

การวินิจฉัยโรคและการรักษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสําหรับผูปวยโรค AF สามารถปองกันโรคหลอดเลือด
สมองที่สัมพันธกับ AF ได และยังใหผลการรักษาที่ดีกวาในกรณีที่เกิดโรคหลอดเลือดสมองขึ้น การดําเนิน
การตามแนวทางปฏิบัติเปนวิธีหนึ่งที่องคกรการแพทยจะสามารถปรับปรุงการรักษาพยาบาลและลดคาใชจายได25,26,12


เราขอเรียกรองใหผูใหบริการดานการแพทยปฏิบัติตามแนวทางในการรักษา AF และโรคหลอดเลือดสมองที่สัมพันธ
กั บ AF ที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ อย า งกว า งขวาง เช น แนวทางที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยสมาคมการแพทย ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ซึ่ ง
รวมถึง American College of Cardiology/American Heart Association27, Canadian Cardiovascular Society28,
European Society of Cardiology16 และ Heart Rhythm Society29

การยกระดับความรูและการฝกปฏิบัติในผูปฏิบัติงานดานการแพทยจะทําใหการปองกัน การตรวจพบ และการ
ดูแลจัดการโรค AF และโรคหลอดเลือดสมองที่สัมพันธกับ AF ดีขึ้นได17 การเพิ่มความตระหนักถึงกลุมอาการ
ผิดปกติของจังหวะการเตนของหัวใจในผูประกอบวิชาชีพดานการแพทยใหมากขึ้นเพื่อใหแนใจไดวาความผิดปกติจะได
รับการวินิจฉัยและรักษาอยางมีประสิทธิผล30,31,32




เราขอเรียกรองใหวิทยาลัยแพทยและผูใหบริการดานการแพทยดําเนินการใหแนใจวา การศึกษาที่ตอเนื่องเกี่ยวกับ
การวินิจฉัยโรค การรักษา และการดูแลในชวงพักฟนของผูปวยโรค AF เปนหลักสูตรบังคับสําหรับแพทยเวชปฏิบัติ
ทั่วไป
เราขอเรียกรองใหผูประกอบวิชาชีพทางการแพทยในระดับผูใหบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิรวมงานกันอยางใกลชิด
ยิ่งขึ้น เพื่อใหแนใจวาผูปวยจะไดรับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมตลอดกระบวนการรักษา

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน การวินิจฉัย และการรักษาผูปวยโรค AF หรือผูที่มี
ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองที่สัมพันธกับ AF จะตองพรอมใชงานอยางแพรหลายโดยเร็วที่สุด
ี่ า วหนาทีช
่ ว ยลดความจําเปนในการเขารักษาในโรงพยาบาลและลดอุบต
ั ก
ิ ารณของโรค
เทาทีเ่ ปนไปได33 เทคโนโลยีทก
หลอดเลือดสมอง รวมถึงชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพหัวใจในระยะยาวของผูปวย AF คือสิ่งที่มีความจําเปนอยาง
เรงดวน2




เราขอเรียกรองใหภาครัฐดูแลใหผูปวยสามารถเขารับการดูแลรักษาฉุกเฉิน รวมถึงการเขารักษาในหออภิบาลผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองซึ่งมีการใชเทคโนโลยีใหมลาสุดไดมากขึ้น
เราขอเรียกรองใหผูกําหนดงบประมาณพิจารณาหลักฐานซึ่งประกอบดวยขอมูลทางคลินิกที่นาเชื่อถือ รวมกับ
หลักฐานของผลกระทบตอผูป
 ว ยโรค AF เพือ
่ ทําการตัดสินใจทางการแพทยทส
ี่ ะทอนถึงความตองการของผูป
 ว ยเหลานัน
้

กฎบัตรฉบับนี้จัดทําขึ้นอยางอิสระโดยคณะกรรมการของกลุมผูปวย
โดย Bayer Pharma AG เปนผูมอบเงินทุนใหกับหนวยงานเลขานุการเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการดังกลาว
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