
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที ่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
ระดับการแสดงผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 38. ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด 

(Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ 
ค านิยาม ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI หมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจท่ีขาด

เลือดมาเล้ียงจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อ และมีคล่ืนไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก   
(ST Elevated Myocardial Infarction)  

รพ.ในระดับ F2 หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนชนาดกลาง มีขนาดเตียง 30 –90 เตียง  
มีแพทย์เวชปฏิบัติ หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวม 2–5 คน ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง    
มีบริการผู้ป่วยใน มีห้องผ่าตัด มีห้องคลอด รองรับผู้ป่วยและผู้ป่วยในของแต่ละอ าเภอ 
สนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิของแต่ละอ าเภอ 

Fibrinolytic drug หมายถึง ยาละลายหรือสลายล่ิมเลือด เช่น Streptokinase, 
Tenecteplase เป็นต้น 

กลวิธีด าเนินงาน 
     ด าเนินการเพิ่มศักยภาพ รพ.ในต้ังแต่ระดับ F2 ทุกแห่ง ให้สามารถให้ยาละลายล่ิม
เลือดได้ มียาใช้ได้ตลอดเวลา และไม่เก็บไว้จนยาหมดอายุ 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

วัตถุประสงค์ ผู้ป่วย STEMI เข้าถึงบริการในทุกเขตชุมชนมีการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลระดับ F2 
และ F2 ข้ึนไป 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จ านวนโรงพยาบาลในระดับ F2 และ F2 ขึ้นไปทุกแห่งท่ีสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานข้อมูล รพ.ระดับ F2 และ F2 ข้ึนไปท่ีมีการให้ยาละลายล่ิมเลือดในผู้ป่วย STEMI 

ได้จากทุกเขตบริการ 
แหล่งข้อมูล จากทุกเครือข่ายเขตบริการสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = รพ.ระดับ F2 ในเขตท่ีและ F2 ข้ึนไปท่ีมีการให้ยาละลายล่ิมเลือดในผู้ป่วย STEMI ใน 

      เขตบริการนั้น 
รายการข้อมูล 2 B = รพ. ระดับ F2 และ F2 ขึ้นไปท้ังหมดในเขตนั้น 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2561: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 



ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

- 100 - 100 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 100 - 100 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 100 - 100 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 100 - 100 

วิธีการประเมินผล :  1. โรงพยาบาลมีแนวทางในการให้ยาละลายล่ิมเลือด (Fibrinolytic drug) โดยมีระบบการ 
    ให้ค าปรึกษาตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวัน 
2. โรงพยาบาลมียาละลายล่ิมเลือด (Fibrinolytic drug) และมีระบบการบริหารยาละลาย 
   ล่ิมเลือด โดยต้องมีพร้อมให้ตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวันและมีระบบหมุนเวียนยาระหว่าง 
   โรงพยาบาลศูนย์และ โรงพยาบาลชุมชน 
3. มีการให้ยาละลายล่ิมเลือด (Fibrinolytic drug) แก่ผู้ป่วยได้จริง และมีข้อมูลร้อยละของ 
    การให้ยาในผู้ป่วย STEMI (ในปีพ.ศ. 2561 ≥ ร้อยละ 50 , พ.ศ. 2562≥ ร้อยละ 60    
    พ.ศ. 2563≥  ร้อยละ 70,  พ.ศ. 2564 ≥ ร้อยละ 80) 
4. มีความพร้อมของหน่วยงานและทีมงาน มีอุปกรณ์เครื่องช่วยชีวิต มีรถพยาบาลพร้อมส่ง 
   ในกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวัน 
หมายเหตุ : ต้องมีข้อ 1-3 ต้ังแต่ปี 2561 เป็นต้นไป 

เอกสารสนับสนุน :  รายงานจากทุกเขตเครือข่ายบริการสุขภาพ 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
90.23 ร้อยละ 75.93 100 94.75 

ที่มาข้อมูล : ส านักบริหารการสาธารณสุขและกรมการแพทย์ 
หมายเหตุ : ประเมินผลปี 2559 ดูเฉพาะมีแนวทางและมียาจะให้ ส าหรับในปี 2560 ต้องมี
ข้อ 1--3 แต่ไม่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการให้ยาไว้ 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.เกรียงไกร  เฮงรัศมี   หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ 

    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5919999 ต่อ 30920 โทรศพัท์มือถือ : 081-3484236 
    โทรสาร : 02-5919972  E-mail : kk_hm2000@yahoo.com 

สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์   

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

1. นางกนกพร แจ่มสมบูรณ์   รองผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก 

    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5919999 ต่อ 30903 โทรศัพท์มือถือ : 089-8131937 



(ระดับส่วนกลาง)     โทรสาร : 02-5470907  E-mail : j_kanokpon@hotmail.com 

กรมการแพทย์ 

2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ 

    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com 

กรมการแพทย์ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์   
2. นายปวิช  อภิปาลกุล     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906352    โทรศัพท์มือถือ : 089-9594499 
    โทรสาร : 02-591-8279             E-mail :  moeva_dms@yahoo.com 
ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ 

 
 


