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แผนพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง ปี 63

ตัวชี้วัดหลัก

1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) (เป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 7)

สถานการณ์
/ข้อมูล
พื้นฐาน

1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) = ร้อยละ 7.97
2) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke :I60-I62) = ร้อยละ 22.78
3) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke: I63) = ร้อยละ 3.78
4) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง)
ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน 60 นาที (door to needle time) = ร้อยละ 44.81

มาตการ
/Value chain

ส่วนกลาง

เขต
สุขภาพ/
สสจ.

รพ.

1. บริการการสุขภาพ

4. เครือข่าย

3. รับรองมาตรฐาน

6. ระบบข้อมูล

5. พัฒนาบุคคลากร

• จัดทำแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพโรคหลอดเลือดสมอง
• สนับสนุนทรัพยำกรที่จำเป็น
• ประชำสัมพันธ์ Stroke Alert, Stroke Awareness สู่
สำธำรณชน

• จัดให้มีแนวทำงในกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
รักษำโรคหลอดเลือดสมอง ในสถำนพยำบำล

• พัฒนำระบบกำรรับรองคุณภำพ ศูนย์โรค
หลอดเลือดสมองมำตรฐำน (Standard
Stroke Center Certification : SSCC)
และ Stroke Unit
• ตรวจประเมินเพื่อรับรองมำตรฐำน

• กำหนดนโยบำยในกำรจัดให้มี
เครือข่ำยบริกำรโรคหลอดเลือด
สมองในระดับประเทศ

• ถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง แก่แพทย์ พยำบำลและบุคลำกรทำงกำรแพทย์
• จัดให้มีระบบกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง
• จัดสรรอัตรำกำลังด้ำนโรคหลอดเลือดสมอง ให้เพียงพอ

• จัดให้มีระบบรำยงำนตัวชี้วัดมำตรฐำนด้ำน
โรคหลอดเลือดสมอง ที่ครอบคลุมสถำนพยำบำล
ทุกระดับ ทุกสังกัดทั้งใน กทม. และต่ำงจังหวัด
ทั่วทั้งประเทศ

• กำหนดนโยบำยให้ รพ. ระดับ A, S ทุกแห่ง ต้องมี Stroke
Unit และให้บริกำร Stroke fast track ที่มีคุณภำพ
• กำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำ Stroke Unit ให้มีจำนวนเตียง
เพียงพอ

• จัดให้มีแนวทำงในกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
รักษำโรคหลอดเลือดสมอง ในสถำนพยำบำลทุก
ระดับในพื้นที่รับผิดชอบ
• เผยแพร่แนวทำงกำรรักษำโรคหลอดเลือดสมองแตก
(Care map for hemorrhagic stroke)
• เผยแพร่แนวทำงกำรรักษำโรคหลอดเลือดสมองตีบ/
อุดตันสำหรับแพทย์

• สนับสนุนให้สถำนพยำบำลในพื้นที่
รับผิดชอบเข้ำร่วมเครือข่ำยวิชำกำรเพื่อ
กำรรับรองมำตรฐำน และสนับสนุน
ทรัพยำกรที่เกี่ยวข้อง
• สนับสนุนให้มีรับรองคุณภำพ ศูนย์โรค
หลอดเลือดสมองมำตรฐำน (Standard
Stroke Center Certification : SSCC)
อย่ำงน้อยเขตละ 1 แห่ง

• จัดให้มีเครือข่ำยบริกำร ทั้ง Acute
และ Intermediate care
• จัดทำแนวทำงในกำรรับส่งต่อผู้ป่วย
ทั้งภำยในเขตและนอกเขตบริกำรที่
รับผิดชอบ ให้ชัดเจน

• สนับสนุนกำรศึกษำฝึกอบรม และกำรจัดกำรควำมรู้
ด้ำนกำรดูแลรักษำผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้แก่
แพทย์ พยำบำล และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ในสังกัด

• กำกับรำยงำนตัวชี้วัดมำตรฐำนด้ำน
โรคหลอดเลือดสมอง ของสถำนพยำบำลทุก
ระดับทุกสังกัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

• รพ. ระดับ A, S ทุกแห่งต้องมี Stroke Unit และ Stroke fast
track เพื่อให้ยำละลำยลิ่มเลือด
• จัดให้มี Stroke Unit ใน รพ.ระดับ M ที่มีควำมพร้อม
• ให้กำรรักษำ Hemorrhagic stroke ใน Stroke Unit/ICU
• จัดให้มีบริกำร Thrombectomy ในรพ.ระดับ A ที่มีควำม
พร้อม

• ให้กำรรักษำพยำบำลโรคหลอดเลือดสมองตำมแนว
ทำงกำรรักษำและแนวทำงกำรดำเนินงำนที่กำหนด

• เข้ำร่วมเครือข่ำยวิชำกำร เพื่อพัฒนำ
กำรดูแลรักษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำน

• ดำเนินงำนตำมแนวทำง กำรรับส่ง
ต่อผู้ป่วยที่ได้กำหนดไว้

• จัดให้แพทย์ พยำบำล และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ใน
สังกัด เข้ำรับกำรศึกษำฝึกอบรมด้ำนกำรดูแลรักษำผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง
• จัดให้มี กำรจัดกำรควำมรู้ในกำรดูแลรักษำโรคหลอด
เลือดสมอง

• บันทึก/จัดทำรำยงำนตัวชี้วัดมำตรฐำนด้ำน
โรคหลอดเลือดสมองที่ถูกต้อง และรวดเร็ว

3 เดือน

ระดับ
ความสาเร็จ

2. พัฒนามาตรฐาน

5) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit = ร้อยละ 67.07
6) ร้อยละ 94.19 ของโรงพยาบาลระดับ A ที่มีหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke unit)
7) ร้อยละ 81.63 ของโรงพยาบาลระดับ S ที่มีหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke unit)
8) ทุกจังหวัดมีบริการ Stroke fast track เพื่อให้ยาละลายลิ่มเลือด

1) จัดทาแผนพัฒนาเครือข่ายระบบบริการ
โรคหลอดเลือดสมองระดับเขตสุขภาพ
2) มีการนา Care map for
Hemorrhagic stroke มาใช้ใน Stroke
unit

6 เดือน

1) อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองแตก <25%
2) อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองตีบ<5%
3) ร้อยละผู้ป่วยที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชม.ได้รับการรักษาภายใน 60 นาที ≥60%
4) ร้อยละผู้ป่วยที่มีอาการไม่เกิน 72 ชม. ได้รับการักษาใน stroke unit ≥45%
5) โรงพยาบาลระดับ A, S ทุกแห่งมี Stroke unit 100 %

9 เดือน
1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก<25%
2) อัตราตายผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบ<5%

12 เดือน
3) อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองแตก <25%
4) อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองตีบ<5%
5) ร้อยละผู้ป่วยที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชม.ได้รับการรักษาภายใน 60 นาที ≥60%
6) ร้อยละผู้ป่วยที่มีอาการไม่เกิน 72 ชม. ได้รับการักษาใน stroke unit ≥45%
7) มีการรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง

