
แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง 
รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  

การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : Stroke 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ:  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  (Service Plan) 
1.1 การจัดตั้ง Stroke unit และจ านวนเตียงที่เพียงพอ  
1.2 พัฒนา ระบบ Stroke fast track ระบบการส่งต่อที่รวดเร็ว ทันเวลา เหมาะสม 
1.3 การติดตามประเมินผล 

1.3.1 อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 7 
1.3.2 อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 25 
1.3.3 อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน(I63) เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 5 
1.3.4 อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วย

ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 60 นาที เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 60 
1.3.5 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชม.ได้รับการรักษาใน 

Stroke Unit เป้าหมาย ≥ 50 
 
2. สถานการณ์ 

สถานการณ์ของสาขาโรคหลอดเลือดสมองในปีงบประมาณ 2561- 2563 ประเทศไทยมีอัตราประชากร
เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มลดลง ร้อยละ 8.21 , ร้อยละ 8.02 และ ร้อยละ 8.04 และ  ส่วน
ในจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมี อัตราตายแนวโน้มลดลง ปี 2561-2562   ร้อยละ
11.06(111/1004) , ร้อยละ10.51(324/3084) และ ปี2563 ร้อยละ10.18 (221/2091)ซึ่งวิเคราะห์แล้ว เป็น
อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน4.79% และโรคหลอดเลือดสมองแตก 28.54 %ซึ่งพบว่าอัตราตาย
โรคหลอดเลือดสมองแตกยังไม่ผ่านเกณฑ์ ทางโรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี จึงมีการพัฒนาระบบการดูแล
รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยมุ้งเน้นให้สถานบริการทุกระดับมีการพัฒนาตาม Stroke service plan 
กล่าวคือ โรงพยาบาลระดับ A, S, และรพ.ในพ้ืนที่ห่างไกล สามารถ CT SCAN และให้การรักษาในระยะ
เฉียบพลันได้ ปัจจุบันมีการให้ยาละลายลิ่มเลือดและใช้ระบบ Stroke Fast Track . ใน รพศ.เจ้าพระยายมราช
(A) รพท.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่17 และ รพช.ด่านช้าง(F1)ซึ่งเป็นรพ.ในพ้ืนที่ห่างไกลจึงมีการจัดตั้งให้มี
เครื่อง CT SCAN และสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าเองได้แล้วในปัจจุบัน  ท าให้ผู้ป่วยมี
โอกาสในการได้รับยาเพ่ิมมากข้ึนในปี2561-2562 พบว่า อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่มีอาการไม่เกิน 
4.5 ชม.ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดภายใน60 นาที ยังมีความล่าช้า    ปี2561 =16.13 %   
ปี  2562 = 34.78 % ปี  จึ ง ได้มีการน าประเด็นปัญหาดั งกล่ าวมาพัฒนาช่องทางด่วนในระบบ 
Stroke Fast Track โดยใช้กระบวนการ Lean การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงสาเหตุ การ
ป้องกัน และอาการของโรคหลอดเลือดสมองและพัฒนาให้ทุกรพ.มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองตั้งแต่ Pre-hospital ,In- hospital, Post – hospital จนถึงการวางแผนการจ าหน่าย 
การส่งต่อ IMC รพช.และรพสต.ท าให้อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชม.ได้รับการ
รักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดภายใน60 นาทีเพ่ิมมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัดในปี 2563 =61.19 % 
 



2.1 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
 

ตัวชี้วัด : อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 7 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564  (1ต.ค-31 ธ.ค.63) 

2561 2562 2563 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน 
ร้อยละ/
อัตรา 

ระดับประเทศ  เมือง ≤ ร้อยละ 7 334/59 17.66 
8.21 8.02 8.04 เดิมบางนางบวช  59/3 5.08 

เขต 5 ด่านช้าง  37/1 2.7 
10.51 10.24 10.57 บางปลาม้า  46/7 15.22 

จังหวัดสุพรรณบุรี ศรีประจันต์  18/0 0 
11.10 10.51 10.18 ดอนเจดีย์  27/2 7.41 

 สองพ่ีน้อง  12/3 25 
  สามชุก  32/3 9.38 
  อู่ทอง  33/2 6.06 

 
หนองหญ้าไซ  28/2 7.14 

รวม  699/84 12.02 
    

ที่มา : …https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index.php… 
 
 
ตัวชี้วัด : อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน(I63) เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 5 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564  (1ต.ค-31 ธ.ค.63) 

2561 2562 2563 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน 
ร้อยละ/
อัตรา 

ระดับประเทศ  เมือง ≤ ร้อยละ 5 126/12 9.52 
3.91 3.8 3.83 เดิมบางนางบวช  44/1 2.27 

เขต 5 ด่านช้าง  33/1 3.03 
5.15 4.59 5.01 บางปลาม้า  21/1 4.76 

จังหวัดสุพรรณบุรี ศรีประจันต์  16/0 0 
4.51 3.96 4.50 ดอนเจดีย์  18/1 5.56 

 สองพ่ีน้อง  67/2 2.99 
  สามชุก  8/1 12.5 
  อู่ทอง  29/2 6.9 

 
หนองหญ้าไซ  18/0 0 

รวม  380/21 5.53 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล า
ดับ

 
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 

ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 

1 

อัตราผู้ป่วย
โรคหลอด
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(5/31) 

100 
24/24 

34.78 
24/69 

91.67 
11/12 

61.19 
82/134 

100 
7/7 

NA 
77.42 
24/31 

100 
8/8 

100 
2/2 

2 ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือด
สมอง (I60-
I69) ที่มี
อาการไม่
เกิน 72 
ชั่วโมง ได้รับ
การรักษาใน 
Stroke 
Unit  ≥ 
ร้อยละ 50 

NA NA 
87.69 
402 
/569 

NA NA 

98.4
0 

308 
/313 

NA 
 

NA 
 



3. การวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ 

ปัญหา/สาเหตุ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 

ความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน 

1. อัตราตายผู้ ป่ ว ย
หลอด เ ลื อ ดสมอง
แตกเกินเกณฑ์ 

 

     1.1.จัดประชุมคณะกรรมการในระดับรพศและ
ระดับจังหวัดเพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพการ
ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
     1.2 ทบทวน/วิเคราะห์ ปัญหาระบบการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ผ่านมาท้ังในรพศ.และ
รพ.เครือข่ายตั้งแต่ Pre-hospital ,In- hospital, 
Post – hospital โดยการค้นประวัติการ Admit 
ผู้ป่วยที่เสียชีวิตจาก Hemorrhagic Stroke มาท า
เป็น Timeline แล้ววิเคราะห์ประเด็นที่น่าจะมีผล
ต่ออัตรา Mortality Rate และคัดกรองแบ่ง
ประเภทผู้ป่วยออกเป็น 1)Intemsive มีก่ี
เปอร์เซ็นต์ 2.ผู้ป่วยที่ญาติ Paliative care มีก่ี
เปอร์เซ็นต์ 3.คุณภาพและกระบวนการการรักษามี 
CPG , Protocol ใช้ร่วมกัน 
     1.3 เน้นการป้องกันเชิงรุกโดยให้ความรู้ตั้งแต่
ระดับปฐมภูมิ จนถึงตติยภูมิเพ่ือให้ความรู้แด่
ประชาชนการควบคุมความดัน 
การติดตามกลุ่มผู้ป่วยNCD อย่างเข้มข้น 

1.1 อัตราตายผู้ป่วยหลอดเลือด 
สมองแตกแนวโน้มลดลง ป6ี1-63 
ตามล าดับดังนี้ 29.29,30.42, 
27.84 %, 
    1.2 จากการเก็บข้อมูล ผู้ป่วย 
Hemorrhagic Stroke ตั้งแต่เดือน 
ต.ค-ธ.ค. 2563ยอดรวมทั้งหมด
236ราย ทุเลากลับบ้านได้141 ราย 
เสียชีวิตที่รพ.60 ราย ส่งต่อไป
เสียชีวิตที่รพช.10ราย ไม่สมัครอยู่
เสียชีวิตที่บ้าน6 ราย สรุปเสียชีวิต
ทั้งหมด 76 ราย case PC แล้ว
เสียชีวิต17ราย อัตราตาย รวม
ทั้งหมด 76/236X100 = 32.2 % 
อัตราตายตัดPC 17/177 X100= 
9.6 % 

2.ระยะ เวลา อัตรา
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบที่มีอาการไม่
เกิน 4.5 ชั่วโมง ได้รับ
ก า ร รั ก ษ า ด้ ว ย ย า
ล ะ ล า ย ลิ่ ม เ ลื อ ด
ภายใน 60 นาที ≥ 
ร้อยละ 60 ยังมีความ
ล่าช้า 

     2.1.จัดประชุมคณะกรรมการในระดับรพศ.
และระดับจังหวัดเพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชี้แจง ระบบ
Fast Track  
พัฒนาให้มีโรงพยาบาลที่สามารถท า CT Scan 
และให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าได้เพ่ิม
อีก 1 โรงพยาบาล ได้แก่  โรงพยาบาลด่านช้าง(F1) 
ซึ่งเป็นรพ.ที่มีพ้ืนที่ห่างไกล  มีการติดตั้งเครื่อง CT 
Scan พร้อมกับน าทีมแพทย์เฉพาะทางประสาท
วิทยา,เภสัชกรและพยาบาลเฉพาะทางโรคหลอด
เลือดสมองไปถ่ายทอดความรู้ในการให้ยาละลาย
ลิ่มเลือดในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563เพ่ือสามารถให้
ยาละลายลิ่มเลือดได้และ สนับสนุนการรับรอง
คุณภาพ จากการประเมินของ สปสช.เขต5 ราชบุรี 
เพ่ือลดระยะเวลาการได้ยาและส่งต่อรพศ.เพ่ือ
Admit Stroke Unit หลังให้ยาต่อไป 

     2.1.โรงพยาบาลด่านช้าง
(F1)ผ่านการประเมินของ สปสช.
เขต5 ราชบุรี สามารถให้ยาละลาย
ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าได้เอง
และส่งต่อรพศ.เพ่ือรักษาต่อที่ 
Stroke Unit ท าให้ผู้ป่วยมีโอกาส
ในการได้รับยามากข้ึน 

     2.2.ระยะเวลาอัตราผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองตีบที่มีอาการไม่เกิน 
4.5 ชั่วโมง ได้รับการรักษาด้วยยา
ละลายลิ่มเลือดภายใน 60 นาที ≥ 
ร้อยละ 60 ตั้งแต่ปี2561-2563มี
แนวโน้มที่ดีมากขึ้นและผ่านเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ตามล าดับ 16.13%, 
34.78%, 61.19%,และปี2564(ไตร
มาสแรก) 77.42 % 



ปัญหา/สาเหตุ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 

ความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน 

3.ผู้ ป่ ว ย โ รคหลอด
เลือดสมอง (I60-I69) 
ที่มีอาการไม่เกิน 72 
ชั่ ว โ ม ง  ไ ด้ รั บ ก า ร
รั ก ษ า ใ น  Stroke 
Unit  ≥ ร้อยละ 50 

 

     3.1 จัดตั้ งหอผู้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke Unit) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562  จ านวน 
10 เตียงที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช(A)และ
วางแผนเพ่ิมจ านวนเตียงเป็น16 เตียงภายในสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 64  
    3.2 ขอประเมิน Certified SU/SSCC   
    3.3 พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ ทีมการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยแต่ละโรงพยาบาล 
ส่งบุคลากรเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพตามแผน 
Stroke Service Plan  

 

    3.1จัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง (Stroke Unit) ในวันที่ 
16 ธันวาคม 2562  จ านวน 10 
เตียงและเปิดขยายเตียงเป็น12
เตียง ณ ปัจจุบัน วางแผนเพิ่ม
จ านวนเตียงเป็น16 เตียงภายใน
สิ้นสุดปีงบประมาณ 64 
    3.2ยังไม่สามารถขอประเมิน 
Certified SU/SSCC ได้เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด หากสถาณการณ์
โควิดคลี่คลายจะได้รับการประเมิน
ภายในปีงบ 2564 

 

 
4. ผลการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

 

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 

1. อัตราตายผู้ป่วยหลอดเลือดสมองแตกเกิน
เกณฑ์ 

อัตราตายผู้ป่วยหลอดเลือดสมองแตกแนวโน้มลดลง 
= 27.84 %, 

 

2 ระยะเวลาอัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง ได้รับการรักษา
ด้วยยาละลายลิ่มเลือดภายใน 60 นาที ≥ ร้อย
ละ 60 ยังมีความล่าช้า 

ระยะเวลาอัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่มี
อาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง ได้รับการรักษาด้วยยา
ละลายลิ่มเลือดภายใน 60 นาที ≥ ร้อยละ 60 ตั้งแต่
ปี2561-2563มีแนวโน้มที่ดีมากข้ึนและผ่านเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ตามล าดับ 16.13%, 34.78%, 61.19%,
และปี2564(ไตรมาสแรก) 77.42 % 

 

3. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มี
อาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษาใน 
Stroke Unit  ≥ ร้อยละ 50 

 

จัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(StrokeUnit) 
เปิดขยายเตียงเป็น12เตียงและผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับ
การรักษาใน Stroke Unit  ≥ ร้อยละ50% ปี2563 
87.69(402/569) ปี2564 98.40 (308/313) 
 

 
 
 



5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ส่วนกลาง/ 
ผู้บริหาร/ระเบียบ/กฎหมาย 

-ขาดอัตราก าลังแพทย์อายุรกรรมประสาท 
พยาบาลเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง ทั้ง 
รพศ. และ รพท.และ รพช.  
-เตียงใน Stroke Unit ยังไม่เพียงพอส าหรับ
รองรับผู้ป่วย Ischemic Stroke ภายใน 72 
ชั่วโมง 
 

-สนับสนุนให้มีการพัฒนา Competency ต่อแพทย์ 
พยาบาล โดยส่งอบรมเฉพาะทาง /สนับสนุนให้มีนัก
กายภาพบ าบัดประจ า Stroke Unit   
สนับสนุนเพ่ิมอัตราพยาบาลในหน่วยงาน Stroke 
Unit เพ่ิอขยายจ านวนเตียงให้ได้ถึง 16 เตียง ภายใน
สิ้นสุดปีงบประมาณ64 
 

 
6. ผู้รับผิดชอบงาน 
 

ชื่อผู้รับผิดชอบงาน 
ต าแหน่ง/ 
กลุ่มงาน 

เบอร์โทร e-mail 

1.นายวัฒนกิจ จันทรธนะสุทธิ์ 
 
                                         
2.นางสาวปาณิสรา  ค าพุฒ               
 

 
 
 
พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ            

0838411047 
 
 
0851869005 

 
 
 
Panissara_por@hotmail.com 

 


