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“ประชาชนจะเข้าถึงบริการ 

ที่ได้มาตรฐาน โดยเครือข่าย

บริการเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อ

สามารถบริการเบ็ดเสร็จภายใน

เครือข่ายบริการ”  

VISION 



เป้าหมาย 

1.  ลดอัตราป่วย 

2.  ลดอัตราตาย 

3.  มาตรฐานการบริการ 

4.  เข้าถึงบริการ 

5.  ลดค่าใช้จ่าย 
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กลยุทธ์ในการด าเนินการ 

1. เครือข่ายมาตรฐาน 

2. ระบบการบริการที่มีประสิทธิภาพ 

3. โรคที่เป็นปัญหา 
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(ร่าง)การร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและเขตสุขภาพ 

ในการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพ 

เขต 1 ม.เชียงใหม่ 
ม.พะเยา 

ม.แม่ฟ้าหลวง 

เขต 2 ม.นเรศวร 

ม.เชียงใหม่   ม.ขอนแก่น 

เขต 3  รามาธิบด ีม.มหิดล 

ม.นเรศวร 

เขต 5 ศิริราช ม.มหิดล 

เขต 12 ม.สงขลานครินทร์ 
ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 

เขต 11 ม.ธรรมศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์  ม.วลัยลักษณ์ 

 

เขต 8 ม.ขอนแก่น 

  เขต 7 ม.ขอนแก่น 

ม.มหาสารคาม 

เขต 10 ม.ขอนแก่น 

ม.อุบลราชธานี 
เขต 9 พระมงกุฏ 

รามาธิบดี ม.มหิดล  

ม.เทคโนโลยสีุรนารี 
เขต 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ม.บูรพา 

เขต4 ศรีนครินทรวิโรฒ 

ธรรมศาสตร์ 
ม.รังสิต  



ประเด็นพิจารณาปรึกษาหารือ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยและเขตสุขภาพ 

      1.การจัดบริการร่วม 

     Refer EMS โรคหรือปัญหาที่เป็นบริบทพื้นที ่

2.การลงทุนร่วม 

 งบค่าเสื่อม 

3.การจัดการก าลังคนร่วม 

 ทุกสาขาวิชาชีพ  

 Undergraduate/Postgraduate 



  ระบบบริการ 
  คุณภาพ 

1. หัวใจและหลอดเลือด 

9. บริการปฐมภูมิทุติยภูมิและสุขภาพองค์รวม 

7. 5 สาขา 

6. ตาและไต 

5. จิตเวช 

4.ทารกแรกเกิด 

3. อุบัติเหต ุ

2. มะเร็ง 

8. ทันตกรรม 

10. NCD 

4. ระบบการสนับสนุนทรัพยากร 

3. การพัฒนาบริหารจัดการประสิทธิภาพ 

1. การพัฒนาตามเกณฑ์ขีดความสามารถ 

2. การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาโรค/ภาวะ ที่เป็นปัญหาสุขภาพ 

บรรลุ 

KPI 

เป้าหมายของ 

กระทรวง10 สาขา 
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หัวใจ  

13 กพ.57 สภาพปัญหา สถานการณ์ปัจจุบัน 

เป้าหมายผลลัพธ์ เป้าหมายบริการ 

•ผู้ป่วย STEMI มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 15% และมีอัตราการให้ยา SK 24%  

•การให้บริการผ่าตัดหัวใจมีจ านวนจ ากัดหน่วยบริการระดับ รพศ.ให้บริการผ่า 

ตัดหัวใจแบบเปิดได้ 12 แห่ง 10 เขต(ยกเว้น3,4) 

•การบริการสวนหัวใจท าได้12แห่ง 10เขต (ยกเว้น 3) 

•จ านวนรพ.ที่สามารถให้ยาต้านการแข้งตัวของเลือด มีเพียงร้อยละ20 จ านวน 

ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดในเกณฑ์ INR2-3 มีเพียง30.9% 

•การวินิจฉัยโรคหัวใจโดยการการตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจและการทดสอบ 

สมรรถภาพหัวใจโดยการเดินสายพานท าได้เฉพาะ รพ.A ทุกแห่ง และ S บางแห่ง 

•จ านวนโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ A-F2  280  แห่ง 
สามารถให้ SK ได้ 152แห่ง คิดเป็น54.29% 
   A,S100% M1 80%,M2 31.9%,F1-F2= 19.2% 
•รพ.A-M2 ม ีWarfarin Clinic เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ 
ได้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด 

•รพ.ระดับ A-F2 สามารถให้ Thrombolytic agent ได้ 
•เปิดบริการ PCI ที่ รพ.ระดับ A (ที่มีห้องสวนหัวใจ) 

ผ่าตัดหัวใจได้ครบทุกเขตบริการ ในปี 2558  

•ม ีwarfarin Clinic ในรพ.ระดับ  A-F2  

•มีการตรวจ Echo และ EST ในรพ.ระดับ  A-S ทุกแห่ง  

•ผู้ป่วยSTEMI ได้รับ Reperfusion ด้วยยาละลายลิ่มเลือด/ 

การขยายหลอดเลือดภายในเขต > 50% (2557)  >70% (2560) 

•อัตราการตายจาก STEMI  <  17% (2557) < 12% (2560)   

•ระยะเวลารอคิวผ่าตัดไม่เกิน 9 เดือน ในปี 2560 

•ผู้ป่วยได้รับยาในระดับ INR 2-3 > 50% โดยมีภาวะเลือดออก 

ชนิดรุนแรงน้อยกว่า 5% 

1. พัฒนาเครือข่ายการดูแล STEMI ใน รพ.F2 ขึ้นไป 

2. จัดตั้งศูนย์หัวใจ ใน รพ.ศูนย์ระดับ A   

3. จัดตั้ง Warfarin Clinic ใน รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป 

มาตรการ 



เป้าหมายผลลัพธ์ 
1. อัตราตายของผู้ป่วย STEMI NSTEMI และ Unstable angina ลดลง 

2. อัตราการได้รับการรักษาผู้ป่วย STEMI ด้วยการเปิดหลอดเลือด

เพิ่มขึ้น 

3. อัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากภาวะหัวใจล้มเหลว

ลดลง 

4. ร้อยละของโรงพยาบาล A-S ที่มี heart failure clinic เพิ่มขึ้น 

5. ระยะเวลาการรอผ่าตัดสั้นลง 

6. ร้อยละของโรงพยาบาล A-F2 ที่มี warfarin clinic เพิ่มขึ้น 

7. อัตราผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดได้ target INR 

เพิ่มขึ้น 



ตัวช้ีวัดโรคหลอดเลือดหัวใจ 
อัตราการตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 

<23/100,000 คน  

ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือด 

และ/หรือ การขยายหลอดเลือดหัวใจ (PPCI – 

Primary Percutaneous Cardiac Intervention) >50% 

(2557) และ>70% (2560) 

อัตราตายในโรงพยาบาลของผู้ป่วย STEMI <10%  

โรงพยาบาลในระดับ M2-F2 สามารถให้ยาละลายลิ่ม

เลือดได้  >50% (2557) และ>70% (2560) 



เป้าหมาย :  ลดอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 

ไม่เกิน 23 ต่อ 100,000 ประชาการ 

นิยาม โรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง  Coronary Heart Disease/IHD 

(I20-I25)    รวมถึง STEMI, NSTEMI และ Unstable Angina 



สถานการณ์วัยท างาน 
ประชากรวัยท างาน (อายุ 15-59 ปี)  

ในประเทศไทย -> 45.0 ล้านคน 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 
 

อายุ 30-34 ปี เป็นจุดเปลี่ยนผ่านของจ านวนประชากร ชาย:หญิง 

ความแตกต่างชาย/หญิง อื่นๆ ได้แก่ ค่านิยม การศึกษา วิถีชีวิต อาชีพ เศรษฐกิจ ฯลฯ 

ผู้มีงานท า 
39.30 ล้านคน 

ในระบบ 14.7 ล้านคน 
(37.4%) 

นอกระบบ 24.6 ล้านคน 

(62.6%) 
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14 ระดับ จ านวน รวม 

รพศ. ( A ) 33 ระดับ ตติยภูมิ  

116 แห่ง รพท. ( S ) 48 

รพท.ขนาดเล็ก ( M 1) 35 

รพช.แม่ข่าย ( M 2) 91 ระดับทุตยิภูมิ 

774 แห่ง 

รพช.ขนาดใหญ่ ( F1 ) 73 

รพช.ขนาดกลาง ( F2 ) 518 

รพช.ขนาดเล็ก (F3 ) 35 

รพช.สร้างใหม่ 57 

ศสม. 226 ระดับปฐมภมูิ  

10,174 แห่ง รพ.สต 9750 

สสช 198 



  

ศักยภาพโรงพยาบาลระดับต่างๆ ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 



Q & A 

วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย 

Save Thais from Heart Attack 


