
ตั วชั ้วั ด 
สาขาหัวใจและหลอดเลือด 

ร้อยละของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI)ได้รับยาละลายลิ่มเลือดและ/ 
หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PPCI) มากว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 

คั านิยาม ผั ้ปั วยโรคกลั้ามเนั ้อหั วใจขาดเลั อดเฉั ยบพลั น ชนัิดัSTEMI หมายถ  ง กล ้ามเน ื้อห ัวใจ 
ท ี่ขาดเล ือดมาเล ี้ยงจนเก ิดการตายของกล ้ามเน ื้อ  และม ีคล ื่นไฟฟ ้าห ัวใจผ ิดปกต ิแบบ 
เอสท ียก (ST segment elevation) ผ ู้ป่วยม ีโอกาสเส ียช ีว ิตส ูง ฉะน ั้นการให ้การ 
ว ิน ิจฉ ัยและร ักษาภายในระยะเวลาท ี่เหมาะสมอย ่างท ันท ่วงที จะช ่วยลดอ ัตราการการ 
ตายของผ ู้ป ่วย โดยว ิธ ีการให ้ยาละลายล ิ่มเล ือด( Thrombolytic Agent ) และ/หร ือ 
การขยายหลอดเล ือดห ัวใจ ( PPCI – Primary Percutaneous  Cardiac 
Intervention) 
กลว ิธ ีการด  าเน ินงาน 
เพ ิ่มหน ่วยบร ิการท ี่สามารถให ้บร ิการ โดยว ิธ ีให ้ยาละลายล ิ่มเล ือด 
ปร ับระบบการส ่งต ่อ และแนวทางการร ับผ ู้ป ่วยเพ ื่อให ้สามารถให ้บร ิการผ ู้ป่วยได ้ในเวลา 
ท ี่เหมาะสม (Golden Time) ท ั้ง( Thrombolytic Agent ) และ/หร ือการขยายหลอด 
เล ือดห ัวใจ ( PPCI – Primary  Percutaneous Cardiac Intervention) 

เกณฑั เป้าหมาย ผ ู้ป ่วยท ี่ได ้ร ับการว ิน ิจฉ ัย STEMI ได ้ร ับการการร ักษา โดยได ้ร ับยาละลายล ิ่มเล ือด 
และ/หร ือ การขยายหลอดเล ือดห ัวใจ ( PPCI – Primary Percutaneous  Cardiac 
Intervention) มากกว่าหรือเท่ากับร ้อยละ 75  

ประชากรกลั  มเปั้าหมาย ผ ู้ป ่วยโรคกล ้ามเน ื้อห ัวใจขาดเล ือดเฉ ียบพล ัน ชน ิด STEMI 
วิธ การจ ดเก็บข้อม ล ว ิเคราะห์ขอ้มูล โดย คณะกรรมการสาขาหวัใจและหลอดเลอืด โดยใช ้ขอ้ม ูล  21 แฟ ้ม 

ผู้ป ่วยนอก,ผู้ป ่วยใน  รห ัส  ICD 10-WHO - I21.0- I21.3  ร่วมก ับการท าหตัถการตาม 
ICD 9-CM รห ัส  99.10 หร ือ 37.68 (A) 
ผู้ป ่วยนอก,ผู้ป ่วยใน ICD 10-WHO รหัส I21.0- I21.3 ทง ้ หมด (B) 
หมายเหต   ระว ังข ้อม ูลซ้ าซ้อน จาก 

1.  ผู้ป ่วยนอกทีไ่ด ้รับยาละลายลม ิ่ เลือดแล ้วได ้ร ับการสง่ต ่อ เพ ื่อท า Rescuse PCI 
2.  ไม ่ควรลงรห ัสห ัตถการ 99.10 หร ือ 37.68  ในผ ู้ป ่วยท ี่ได ้รบการว ิน ิจฉ ัย ตาม 

ICD 10 รห ัส I 21.9 
3.  น ับเฉพาะ SK  หร ือ PCI เท ่าน ั้นไม ่น ับ Rescuse PCI 

แหลั งขั้อมั ล จากข ้อม ูล 21 แฟ ้ม ท ั้งผ ู้ป ่วยนอกและในแยกตามรายจังหวัด 
รายการขั้อมั ล 1 A = ผ ู้ป ่วยนอก,ผ ู้ป ่วยใน  รห ัส ICD 10-WHO - I21.0- I21.3 ร ่วมก ับการท  าห ัตถการ 

ตาม ICD 9-CM รห ัส  99.10 (Thrombolytic agent) หร ือ 37.68 (PPCI) 
รายการขั้อมั ล 2 B = ผ ู้ป ่วยนอก,ผ ู้ป ่วยใน  รห ัส ICD 10-WHO ด ังน ี้ I21.0- I21.3 ท ั้งหมด 
สั ตรการคั านวณตั วชั ้วั ด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมัินผล ท  ก 3 เด ือน 

 
 
 
 
 
 



รายละเอั ยดขอมั ลพั ้นฐาน  Base line 
data 

หน ่วยว ัด ผลการด  าเน ินการในรอบป ีงบประมาณ พ.ศ.  

2557 2558 2559  

(ร ้อยละ) (ร ้อยละ) (ร ้อยละ) 
 ร้อยละ 86.47 90.66   

 
เกณฑั การประเมัิน  รอบ 3 เด ือน รอบ 6 เด ือน รอบ 9 เด ือน รอบ 12 เด ือน  

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ60 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ80 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 100 

 

ััััััััรอบั3 เดั อน 
โรงพยาบาลระดับ F2ข ้นไปมีทั้งหมด 77 แห่งในเขต 9 สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ ร้อย
ละ 60 

ััััััรอบั6 เดั อน 
โรงพยาบาลระดับ F2ข ้นไปมีทั้งหมด 77 แห่งในเขต 9 สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ ร้อย
ละ 80 
ััััรอบั12 เดั อน 
โรงพยาบาลระดับ F2ข ้นไปมีทั้งหมด 77 แห่งในเขต 9 สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ ร้อย
ละ 100 
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หนั วยงานประมวลผลและ 
จั ดทั าขั้อมั ล 

ส านักงานสาธารณส  ขจ ังหว ัด 
รพศ.ในเขต 9 และคณะกรรมการ Service plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด เขตส ขภาพที่ 9 
 
 
 

ผั ้รั บผัิดชอบการรายงานผล คณะกรรมการ Service plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด เขตส ขภาพท่ี 9 
การดั าเนัินงาน  

 
 

mailto:tulakom8@yahoo.com
mailto:yupha22@gmail.com

