
SERVICE PLAN  
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สาขาโรคหัวใจ

พ.ญ.อรวรรณ อนุไพรวรรณ
อายุรแพทย์โรคหัวใจ
สถาบันโรคทรวงอก



อัตราตายต่อประชากรแสนคน ทุกกลุ่มอายุ ด้วยโรคไม่ติดต่อ 
(โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง 

และโรคเบาหวาน) ปี พ.ศ.2550 – 2557 ทั่วประเทศ

ภาพที่ 1  อัตราตายต่อประชากรแสนคน ทุกกลุ่มอายุ ด้วยโรคไม่ติดต่อ 
(โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน) 
ปี พ.ศ.2550 – 2557 ทั่วประเทศ

 ในรายงานสถิติสาธารณสุข เกี่ยวกับอัตราตายด้วยโรคมะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม และมะเร็ง
มดลูก พบว่าในปี 2554 – 2557 อัตราตายด้วยมะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม และมะเร็งมดลูก อัตราเพิ่ม
เริ่มชะลอตัว ดังข้อมูลตามตารางที่ 2 และภาพที่ 2

ตารางที่ 2  จำนวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคมะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม และมะเร็ง
มดลูก ในภาพรวมของประเทศ ปี พ.ศ.2553 – 2557

โรค 2553 2554 2555 2556 2557

มะเร็งตับ 3,984
(6.25)

14,314
(22.30)

14,469
(22.51)

15,472
(23.94)

15,306
(23.56)

มะเร็งปอด 9,271
(14.55)

10,155
(15.82)

10,599
(16.49)

11,669
(18.06)

12,001
(18.48)

มะเร็งเต้านม 2,515
(3.95)

2,724
(4.24)

2,195
(4.54)

3,274
(5.07)

3,475
(5.35)

มะเร็งมดลูก 422
(0.66)

426
(0.66)

490
(0.76)

410
(0.63)

608
(0.94)

ที่มา : ข้อมูลมรณบัตร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
หมายเหตุ  :     - โรคมะเร็งตับ (รหัส C22)         
                  - โรคมะเร็งปอด (รหัส C34)     
                  - โรคมะเร็งเต้านม (รหัส C50)     
                  - โรคมะเร็งมดลูก (รหัส C54 – C 55)       

รายงานประจำปี 2558
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

12

ท่ีมา : ข้อมูลมรณบัตร สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิเคราะห์โดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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ที่มา: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อัตราตาย จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ ต่อประชากร 100,000 คน 
ในประเทศไทย พ.ศ. 2554 และ 2558

สาเหตุ



อตัราตายดว้ยโรคหลอดเลอืดหวัใจ  ตอ่แสนประชากร    
ปีงบประมาณ  2554-2557
จาํแนกตามเขตบรกิารสาธารณสขุ
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ทมีา  : สนย.      วเิคราะหข์อ้มลูโดยกลุม่ยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน  สาํนกัโรคไมต่ดิตอ่Service plan of Heart Disease in Thailand 2557-
2564

45
ที#มา : สนย.   วเิคราะหข์อ้มลูโดยกลุม่ยทุธศาสตรแ์ละแผนงานสํานักโรคไมต่ดิตอ่



ICD 10: Ischaemic Heart Diseases 
(I20-I25)

I20 
Angina

I21 
Acute  Myocardial 

Infarction

I22 
Subsequent  MI 

(extension, 
recurrent, 
reinfarct)

I23 
Complications 
following  AMI

I24 
Other  acute IHD

I25	  
Chronic	  IHD

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
หัวใจต่อประชากรแสนคน	  
= ผู้ป่วยที่ป่วยตายในรพ.     

      จำนวนฐานประชากรกลางปี



Summarize of STEMI in Thailand
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Service plan 2559- Kriengkrai163 

75.3 

10.34 



กรอบการจัดการระดับขีดความสามารถของรพ.ในสังกัดสป.ตามแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2555-2559

1. เครือข่ายบริการไร้รอยต่อ (Seamless Health Service Network)

2. การพัฒนาเครือข่ายบริหารระดับจังหวัด (Provincial Health Service Network)

3. การจัดให้มีระบบการส่งต่อผู้ป่วย (Referral Hospital Cascade)

“ประชาชนจะเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน โดยเครือข่ายบริการ
เชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อภายในเครือข่ายบริการ”



Service plan of Heart Disease in 
Thailand 2557-2564! 35 !

National Service plan

≈70 millions (2015) 
77 provinces 

13 regions of health care 
≈937 Cardiologists 
≈208 Interventionists 

80 Cath labs!



การจัดระดับโรงพยาบาล

รพ.รับส่งต่อระดับต้น 
(First-level hospital)

รพ.รับส่งต่อระดับกลาง 
(Middle-level hospital) รพ.รับส่งต่อระดับสูง

F3  
(รพช.ขนาดเล็ก 30 เตียง)

M1 
(รพท.ขนาดเล็ก)

S
รพท. (Standard-level 

hospital)

F2 
(รพช.ขนาด

กลาง30-90เตียง)

M2 
(รพ.แม่ข่าย, >120 เตียง)

A
รพศ. (Advance-level 

hospital)

F1 
(รพช.ขนาด

ใหญ่90-120เตียง)

เขตบริการสุขภาพ



การดำเนินงานเครือข่ายบริการโรคหัวใจและหลอดเลือด 

เครือข่ายโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  

เครือข่ายโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือขาดเลือดชนิด NSTEMI/UA 

ระบบการรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว (Heart failure clinic) 

งานผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (Open heart surgery) 

ระบบการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด  

(Warfarin clinic) 

เป้าหมายระยะสั้น 

เป้าหมายระยะยาว 

KPI$
Outcome$



วิวัฒนาการของมนุษย์



STEMI

Chronology of the interface 
between the patient and 
the clinician through the 
progression of plaque 

formation and the onset of 
complications of STEMI



Cross-sections of left ventricle after experimental 

coronary artery occlusion 

Reimer KA, et al. Circulation. 1977;56:786-794. 
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coronary artery occlusion 
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Time  is  muscle

Cross-sections of left ventricle after 
experimental coronary artery occlusion



REPERFUSION THERAPY IN STEMI

Fibrinolytic therapyPrimary PCI 



Fibrinolytic Agent Dose
Fibrin 

Specific
Antigenic Patency Rate  

(90-min TIMI 2 or 3 flow)

Fibrin-specific:

Tenecteplase 
(TNK-tPA) Single IV weight-based bolus ++++ No 85%

Reteplace (rPA) 10 U + 10-U IV bolus given 
30 min apart ++ No 84%

Alteplase (tPA) 90-min weight-based infusion ++ No 73-84%

Non-fibrin-
specific:

Streptokinase 1.5 millian units IV given over 
30-60 min No Yes 60-68%

O’Gara P, et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the management of ST-elevation myocardial infarction. JACC.2013

FIBRINOLYTIC  AGENTS



!PARAMETER! STREPTOKINASE! ALTEPLASE! TNK!t/PA!

!Dose! 1.5!MU!in!30/60!min!
Up!to!100!mg!in!
90!min!(based!on!

weight)!

30/50!mg!based!on!
weight!

!Bolus!administraLon! No! No! Yes!

!AnLgenic! Yes! No! No!

!Allergic!reacLons!hypotension!
most!common! Yes! No! No!

!Systemic!fibrinogen!!!!!!
depleLon! Marked! Mild! Minimal!

!90/min!patency!rates!(%)! ≈50! ≈75! ≈75!

!TIMI!grade!3!flow!(%)! 32! 54! 63!

!Cost!per!dose!(baht! 8,000! 24,000! 43,000!(22,000)!

Comparison	  of	  Approved	  Fibrinoly;c	  Agents

(Antman	  EM	  et	  al:	  ACC/AHA	  guidelines	  for	  the	  management	  of	  pa;ents	  with	  ST-‐eleva;on	  myocardial	  infarc;on.	  Circula;on	  110:e82,	  2004.)	  



Fibrinolytic PROS and CONS
• PROS 
!  Ease of administration 
!  Availability in most hospitals and EDs 
!  Very good efficacy in the first 3 hours (particularly 

in the 1 hour) 
• CONS 
!  Less effective than PCI (~40-50% TIMI 3 flow rate 

vs > 90% for PCI) 
!  Risk of bleeding and disabling stroke/ICH 
!  Markedly less effective after 3 and 6 hours

Service plan of Heart Disease in Thailand 2557-2564105 



Service plan of Heart Disease in Thailand 2557-2564112 

Successful 
Fibrinolysis

Successful 
Reperfusion

•  Timing of opening of artery. 
     (Early vs. Late) 
•  Microvascular integrity   
     (Microvascular vs. Epicardial) 
•  Distal emboli  causes of no reflow  

1. Clinical : Angina relief   
2. ECG-ST segment regression > 50% 
3. Cardiac enzymes: Early flushing of  
intra myocytic CPK into systemic 
circulation and hence early peaking 
of CPK MB (<10 hours instead of 24h) 
4. Reperfusion arrhythmias(AIVR-
Less specific) .Primary VF is now 
thought to be reperfusion related. 
5.Infarct related artery(IRA) patency 
by coronary angiogram 
6.Distal TIMI flow/ myocardial blush 
score/ TIMI frame count 



PREFERRED PRIMARY PCI 
✤ Higher rates of infarct artery patency

✤ TIMI 3 flow

✤ Lower rates of recurrent ischemia, reinfarction, 
emergency repeat revascularization procedures, 
intracranial hemorrhage, and death

✤ Decreases complication of STEMI

✤ Earlier hospital discharge 





Importance of Time-to-Treatment 
Mortality at 6 months in 10 RCT’s  Meta-analysis

Primary PCI Thrombolysis

Zijlstra at al. EHJ 2002



Primary PCI vs. Fibrinolytic therapy
Primary PCI is the preferred 
reperfusion therapy for acute 
STEMI
1. Superior Efficacy (over 90% 
restoration of TIMI 3 flow)
2. Superior Safety (less stroke / 
bleeding)
3.Superior Long term outcomes 
(less reinfaction / restenosis)
4.Less impacted by patient related 
factors (symptom onset, etc)
5. Better outcomes for high risk 
patients

Fibrinolytic therapy 
should be given
1. If the PCI related delay 
is > 90 minutes
2. Presentation < 1 hr
from symptom onset
3. Logistic issues 
(simultaneous STEMI)

Service plan of Heart Disease in Thailand 2557-
2564141



Reperfusion therapy for patients with STEMI

O’Gara P, et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the management of ST-elevation myocardial infarction. JACC.2013



Onset of 
symptoms of 

STEMI 

9-1-1 
EMS 

Dispatch 

EMS on-scene 
•  Encourage 12-lead ECGs. 

•  Consider prehospital fibrinolytic if 
capable and EMS-to-needle within 
30 min. 

EMS Transport 

GOALS 

Patient EMS Prehospital fibrinolysis 

EMS-to-needle 
within 30 min. 

EMS transport 

EMS-to-balloon within 90 min. 
Patient self-transport  

Hospital door-to-balloon  
within 90 min. 

Dispatch 
1 min. 

5  

min. 
8  

min. 

Golden Hour = first 60 min. Total ischemic time: within 120 min. 

Options for Transport of Patients With STEMI and Initial 
Reperfusion Treatment

Call 1669

EMS



REAL PRACTICE



Improvement 

of clinical 

outcome

✤ First medical contact (FMC) 

✤ Door-in-door-out time (DIDO) 

✤ Door-to-needle time 

✤ Door-to-balloon time (D2B) 

✤ door-to-ECG time 

✤ ECG-to-catheterization 
laboratory time 

✤ laboratory arrival-to-device time 

✤ FMC-device time

Time-to-Treatment Goals

Reduce total 
ischemic time

O’Gara P, et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the management of ST-elevation myocardial infarction. JACC.2013



SERVICE PLAN OF STEMI

Service plan of Heart Disease in Thailand 2557-2564!

•  ECG (Echo) 
•  Dx 
•  DAPT 
•  Fibrinolytics 
•  Risk 

stratification   
•  Refer 
•  Prevention 

•  ECG & Echo 
•  DX 
•  DAPT 
•  Fibrrinolytics 
•  CAG & PCI 

(24/7) 
•  CABG 
•  Prevention 
•  Cardiac 

rehabilitattion 

•  ECG 
•  Diagnosis 
•  DAPT 
•  Fibrinolytics 
•  Refer 
•  Prevention 

•  ECG 
•  Diagnosis 
•  ASA (DAPT) 
•  Refer 
•  Prevention 

รพสต 
F3 

รพช 
F2-F1 

รพท 
M1-M2 

S 

รพศ 
A 
 



Best	  practice	  STEMI	  2559

Service Plan สาขาโรคหัวใจปี 2559
   

  ตวัชี&วดั :  
  รอ้ยละของผูป่้วยโรคกลา้มเนื&อหวัใจขาดเลอืดตายเฉียบพลนั
ชนดิ STEMI ไดรั้บยาละลายลิDมเลอืดหรอืการขยายหลอด
เลอืดหวัใจ เทา่กบัรอ้ยละ 75 

  เป้าหมายการใหบ้รกิารปี 2559 
➢ ใหย้าละลายลิDมเลอืดใน โรงพยาบาล F2 มากกวา่รอ้ยละ 75 
➢ จัดตั &งศนูยห์วัใจระดบั 1 ในเขตสขุภาพทีD 3 

28

STEMI



โครงการที่ดำเนินการ
10,000ดวงใจ
ปลอดภัยด้วย
พระบารมี

วิกฤติโรคหัวใจ
ปลอดภัยทั่วไทย 
(Save Thais 
from Heart 

Attack)

วิกฤติโรคหัวใจ
ปลอดภัยทั่วไทย 
(Save Thais 
from Heart 
Disease)

วิกฤติโรคหัวใจ
ปลอดภัยทั่วไทย 
(Save Thais 
from Heart 
Disease)

ปีที่ดำเนินการ 2556 2557 2558 2559

จำนวนผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดเอส
ทียกสูง (STEMI)(ราย)

11,606 7,673 8,388 6,553

ค่าเป้าหมายร้อยละผู้ป่วย STEMI เสียชีวิตตาม 
Service plan

<10 <10 <10 <10

ร้อยละผู้ป่วย STEMI เสียชีวิต 9.75 10.17 10.64 9.5

ค่าเป้าหมายร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับการขยาย
หลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนหรือให้ยาละลายลิ่ม
เลือดตาม Service plan

- >70 >70 >75

ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับการขยายหลอดเลือด
หัวใจด้วยบอลลูนหรือให้ยาละลายลิ่มเลือด

62.70
 

65.09
 

69.10
 

81.7
 

ค่าเป้าหมายร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2ขึ้น
ไป สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ตาม Service 
plan

- - - >75

ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 สามารถให้ยา
ละลายลิ่มเลือดได้

- - 68.6 100



ข้อเสนอแนะ จากการตรวจราชการปี 2559
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1.รพช.ไม่มั่นใจในการให้ยา 
Streptokinase
2.จนท.ขาดความรู้
   - การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
   - การประเมินผู้ป่วย
   - การคัดกรอง
   - การอ่าน ECG

3.ศัลยแพทย์/พยาบาลเฉพาะ
ทางโรคหัวใจ มีอยู่อย่างจำกัด
4.ผู้ป่วยมาพบแพทย์ล่าช้า
5.ระบบการจัดเก็บข้อมูลยังไม่
เป็นแนวทางเดียวกัน

1.จัดหลักสูตรอบรม จนท.ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการวินิจฉัยการดูแลผู้ป่วยโรค
หัวใจขาดเลือด
2.ให้การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เช่น 
อายุรแพทย์หัวใจ, CVT, นักเทคโนโลยีหัวใจและ
พยาบาล case manager

3.สนับสนุนการใช้ยา TNK แทน SK

4.วางแผนการดูแลผู้ป่วย NSTEMI ที่มีแนวโน้ม
สูงขึ้น
5.การเปิด Cath lab ต้องกำหนดบุคคลากรให้
ชัดเจน
6.สนับสนุนการจัดตั้ง warfarin clinic  และ heart 
failure clinic
7.พัฒนาระบบ IT/ส่งต่อ/สื่อสารประชาสัมพันธ์ 
ให้มีความเชื่อมโยงการดูแลผู้่ป่วย



ปัญหาอุปสรรค
การดําเนินงานพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพสาขา
โรคหัวใจ

การ setting 
special clinic

บุคคลากร

ระบบการส่ง
ต่อผู้ป่วย

ยา

อื่นๆ

Thursday, June 9, 16 

ข้อเสนอแนะ จากการอภิปรายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สาขาโรคหัวใจกับเขตสุขภาพ



 การบริหารจัดการระบบเพื่อให้การพัฒนาระบบ
service plan 

n ควรมีการกำหนดโครงสร้างให้ชัดเจน
ต้องแบ่งเวลาจากงานประจำ
งาน

n ความก้าวหน้่าของผู้ปฏิบัติงาน

n บทบาท

n ควรมีการพัฒนาด้านการทำ
ระดับส

n ปัญหาข้อจำกัดบทบาท
สามารถใส่
ภาวะฉุกเฉินได้รับการรักษาล่าช้า

บุคลากร



การกําหนดมาตรฐาน
การจัดตั้ง special clinic

! ต้องการทราบแนวทาง
และรายละเอียดในการ
กําหนดมาตรฐานการจัด
ตั้ง warfarin clinic, HF 
clinic, cath lab ว่าจะ
ต้องมีองค์ประกอบอะไร
บ้างจึงจะสามารถจัดตั้ง
ได้ตามที ่service plan 
กําหนด

! ร.พ.ระดับ F2 ยังไม่มี
ความมั่นใจในการให้ 
Streptokinase

! มีโอกาสที่จะได้ใช้ยา
ละลายลิ่มเลือดที่มี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยมากกว่า 
Streptokinase หรือ
ไม ่(TNK)

ยา อื่นๆ

!  ขาดระบบฐานข้อมูล
กลาง มีการซ้ําซ้อนใน
การขอ/ลงข้อมูล และไม่
สามารถขอข้อมูลมา
ใช้ได้

! การให้ความรู้ประชาชน
และบุคคลากรทางการ
แพทย์ในเรื่องของ 
primary prevention 
รวมถึงจัดทําเอกสารเพื่อ
ให้ความรู้แก่ประชาชน
จากส่วนกลาง

Thursday, June 9, 16 
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ผลการดาํเนนิงาน รอบ 2, ปี 2559  
รอ้ยละของผูป่้วยโรคกลา้มเนื&อหวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนั (STEMI) ไดรั้บยาละลายลิDม
เลอืด และ/หรอื การขยายหลอดเลอืดหวัใจ (PPCI-Primary Percutaneous Cardiac   

Intervention) : เป้าหมายรอ้ยละ 75

ทีDมา : รายงานตก.1-2 รอบ 2 ปี 2559



ผลการดาํเนนิงาน รอบ 2, ปี 2559  
รอ้ยละโรงพยาบาลในระดบั F2 สามารถใหย้าละลายลิDมเลอืด (Fibrinolytic drug) 

ในผูป่้วย STEMI ได ้: เป้าหมายรอ้ยละ 100
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ทีDมา : รายงานตก.1-2 รอบ 2 ปี 2559



เป้าหมาย
1. เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและขยายการบริการการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจในโรงพยาบาลระดับต่างๆ
3. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคหัวใจให้รวดเร็ว ได้มาตรฐานและเป็นธรรม

ตัวชี้วัด
1. อัตราตายผู้ป่วย ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อ 100,000 
2. โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไป สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด  

(Fibrinolytic Drug)  ในผู้ป่วย STEMI ได้ร้อยละ 100 
3. ผู้ป่วย STEMI ได้รับการขยายหลอดเลือดและหรือยาละลายลิ่มเลือดมากว่าร้อยละ 80

   การดำเนินงานโรคหัวใจและหลอดเลือด 2560

• มีระบบ STEMI Fast Track ในทุกเครือข่ายเขตบริการสุขภาพ
•  มีบริการสวนหัวใจในทุกเครือข่ายเขตบริการสุขภาพ
• ผู้ป่วย STEMI ได้รับการรักษาโดยการเปิดหลอดเลือดโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดหรือการทำบอลลูนขยาย
หลอดเลือดโดยรวมร้อยละ 83 และผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด (≥ ร้อยละ 75) คิดเป็นร้อยละ 91.7 จำนวน 11 เขต 
(ยกเว้นเขต 6) จำนวนโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด Streptokinase ได้เป็นร้อยละ 
100 ในปี2559	  

• ผู้ป่วย STEMI มีอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลประมาณร้อยละ 13

สถานการณ์

Service	  plan	  of	  Cardiology	  in	  Thailand	  2558-‐2564	  by	  Kriengkrai	  Hengrussamee



Service	  plan	  of	  Cardiology	  in	  Thailand	  2558-‐2564	  by	  Kriengkrai	  Hengrussamee

มาตรการ / เป้าหมายความสำเร็จของงานในแต่ละระยะการติดตาม / ประเมิน (small success) 

1. มีการคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ตามโปรแกรม 

2. ให้การรักษาผู้ป่วยที่เป็นภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอย่างรวดเร็ว โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือด 

และหรือการทำบอลลูน 

3. ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง ให้รักษาโดยการทำบอลลูน หรือการผ่าตัด By pass โดยลด

เวลาระยะเวลารอการทำ 

4.  ในรายที่เป็นโรคแล้ว ให้มีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ต้องการ 

5. ให้การศึกษากับผู้ป่วย และญาติ เรื่องการควบคุมปัจจัยเสี่ยง และการดูแลตนเอง 

6. มีข้อมูลของการเสียชีวิตของผู้ป่วย โดยดูสาเหตุการตายจากเวชระเบียนของผู้ป่วย และจากฐาน

ข้อมูลทะเบียนราษฎร์

รายละเอยีดตวัชี&วดัตามคํารับรองการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
ตวัชี4วดัที6 1 อตัราการตายของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดหวัใจ  

(in hospital mortality of coronary artery diseases / total population ยอดกลางปี)

เป้าหมาย :  ไม่เกิน 28 ต่อแสนคนในประชากรที่อายุเกิน 18 ปีขึ้นไป



Service	  plan	  of	  Cardiology	  in	  Thailand	  2558-‐2564	  by	  Kriengkrai	  Hengrussamee

มาตรการ / เป้าหมายความสำเร็จของงานในแต่ละระยะการติดตาม / ประเมิน (small success) 

ความพร้อมในการให้ยาละลายลิ่มเลือดในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับF2ขึ้นไปมีความหมายดังนี ้

1. มีแนวทางในการให้ยาละลายลิ่มเลือดโดยมีระบบการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่มีวัน

หยุด(24/7)โดยอายุรแพทย์หรืออายุรแพทย์โรคหัวใจ 

2. มีระบบการบริหารยาละลายลิ่มเลือด โดยต้องมีพร้อมให้ตลอดเวลาและมีระบบหมุนเวียนยา

ระหว่างโรงพยาบาลศูนย์และ โรงพยาบาลชุมชน(24/7) 

3. มีความพร้อมของหน่วยงานและทีมงาน มีอุปกรณ์เครื่องช่วยชีวิต มีรถพยาบาลพร้อมส่งในกรณี

ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน(24/7) 

4. สามารถให้ยาได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน(24/7) 

5. มีการให้ยาละลายลิ่มเลือดได้จริงโดยมีจำนวนและร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับยา

รายละเอยีดตวัชี&วดัตามคํารับรองการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
ตวัชี4วดัที6 2 รอ้ยละรพ.ต ั4งแตร่ะดบั F2 ขึ4นไปสามารถใหย้าละลายลิ6มเลอืด 

(Fibrinolytic Drug) ในผูป่้วย STEMI ได้

เป้าหมาย :  ร้อยละ 100



ตัวชี้วัดที่ 1 : อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (เป้าหมาย 27.4 ต่อแสนประชากร) 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไป สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic Drug) ในผู้ป่วย 

STEMI ได้ (เป้าหมาย ร้อยละ100)

- ผู้ป่วย STEMI ได้รับการรักษาโดยการเปิดหลอดเลือดโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดหรือการทำ
บอลลูนขยายหลอดเลือดค่าเฉลี่ยร้อยละ 83 (ผ่านเกณฑ์ ≥ ร้อยละ 75) จำนวน 11 เขต จาก 12 เขต 
- จำนวนรพ.ตั้งแต่ระดับ F2 สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด SK ได้ร้อยละ 100 
- 12 เขต มีบริการสวนหัวใจ	  
-ผู้ป่วย STEMI มีอัตราการเสียชีวิตในรพ.ประมาณร้อยละ 13	  
-ประชุมโครงการ  Save Thais from Heart Diseases 13 เขต 	  
-ประชุมเครือข่าย ACS registry 13 เขต (16,789 ราย)

ผลการดำเนินงาน

• ประชากรไทยมีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (ปี 2558, สนย. กระทรวงสาธารณสุข) 32.9 ต่อแสนประชากร เป็นสาเหตุอันดับ 3 รองจาก
มะเร็งและอุบัติเหตุ  

• มีระบบ STEMI Fast Track ในทุกเครือข่ายเขตบริการสุขภาพ  
• ผู้ป่วย STEMI ได้รับการรักษาโดยการเปิดหลอดเลือดโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) หรือการทำบอลลูนขยายหลอดเลือด ค่าเฉลี่ยโดย
รวมทำได้ร้อยละ 78.27(2558)  / ผู้ป่วย STEMI มีอัตราการเสียชีวิตใน รพ. 10% 

• ปี 2557 รพ.ตั้งแต่ F2 สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดร้อยละ54.29 และปี2558  ร้อยละ 75.93 มีบริการสวนหัวใจใน รพศ. 11 เขต (ยกเว้นเขต 3) คิดเป็น
ร้อยละ 91.66 

สถานการณ์

1. การจัดบริการสุขภาพ มีระบบ fast track STEMI, cardiac network และ zoning	  
2. ระบบสารสนเทศ มีระบบdata information เพื่อลงข้อมูลและรายงานเป็นระบบเดียวกันทั่วปะเทศ  
3. การจัดกำลังคนด้านสุขภาพให้เพียงพอและเหมาะสมกับภาระงานทั้ง physician, cardiologists,  Interventionist, cardiothoracic 
surgeon, nurses, nurse manager, pharmacists, Technician  และอื่นๆ  
4. การเงินการคลังสาธารณสุข จัดหางบประมาณให้เพียงพอ 
5. ยาและวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และ เทคโนโลยี เช่น ยา Tenecteplase มาใช้แทนยา  streptokinase,echo,Cath lab, OR  
6. การอภิบาลระบบสุขภาพ ทั้งบุคลากรทางสาธารณสุข ค่าตอบแทน ค่าเสียงภัย ความดีความชอบ   การเข้าถึงบริการของประชาชน 
ระบบ EMS การใช้Application  

มาตรการ(Initiative)

โรคหัวใจและ	  
หลอดเลือด

กรมการแพทย์


