
 
 

แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง 
รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  

การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคหัวใจ : STEMI 

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  

2. ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 

 

2. เป้าหมายที่ติดตาม 

1. ลดอัตราตายผู้ป่วย STEMI < ร้อยละ 9 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย STEMI ให้ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด ≥ ร้อยละ 60 

 

3. สถานการณ์ 
ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสแรกในตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

เป็นระยะเวลา 3 เดือน ผู้ป่วยโรค STEMI ในจังหวัดสุพรรณบุรีที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยใน  ของ
โรงพยาบาลทุกแห่ง จ านวน 71 ราย เสียชีวิตจ านวน 5 ราย อัตราตายร้อยละ 7.04 ทุกโรงพยาบาลใน
เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรีมีระบบ Fast Track สามารถให้บริการยาละลายลิ่มเลือดได้ครบร้อยละ 100 
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชซึ่งเป็นแม่ข่ายในการรับผู้ป่วยส่งต่อสามารถเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการตรวจ
สวนหัวใจและหลอดเลือดได้ในผู้ป่วยทุกสิทธิ์ โดยให้บริการในเวลาราชการ และให้บริการนอกเวลาในทุกวัน
อังคาร ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ในการให้ยาละลายลิ่มเลือดได้สามารถเข้าถึงบริการเปิดหลอดเลือดหัวใจโดยให้ยา
ละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 120 นาที จ านวน 1 ราย จาก 38 ราย คิดเป็น ร้อยละ 2.63 
การเข้าถึงบริการผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที 5 ราย จาก 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.39 
ภาพรวมการรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐาน จ านวน 5 ราย จาก 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.20  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

(1) ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล ≤9% 
 

ตัวชี้วัด : (1) ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล ≤9% 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2564(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

2561 2562 2563 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน 
ร้อยละ/

อัตรา 

ระดับประเทศ ≤ 9% เมือง ≤9% 4/20 20 

   สองพ่ีน้อง ≤9% 0/9 0 

เขต 5 เดิมบางนางบวช ≤9% 1/10 10 

   ด่านช้าง ≤9% 0/4 0 

จังหวัดสุพรรณบุรี บางปลาม้า ≤9% 0/2 0 

12.89 10.67 8.64 ศรีประจันต์ ≤9% 0/5 0 

ปีงบประมาณ 2564 ดอนเจดีย์ ≤9% 0/6 0 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 สามชุก ≤9% 0/3 0 

7.04  อู่ทอง ≤9% 0/9 0 

 

หนองหญ้าไซ ≤9% 0/3 0 

รวม  5/71 7.04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 (2) ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด (เป้าหมายร้อยละ 60) 
 

ตัวชี้วัด : 
(2) ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วยSTEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด(เป้าหมายร้อยละ 50) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2562 

2561 2562 2563 อ าเภอ 
เป้าหมาย 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ/

อัตรา 

ระดับประเทศ >50% เมือง 60 1/16 6.25 

41.78   สองพ่ีน้อง 60 1/9 11.11 

 ด่านช้าง 60 2/4 50 

เขต 5 เดิมบางนางบวช 60 0/9 0 

31.92   บางปลาม้า 60 0/2 0 

จังหวัดสุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 60 0/4 0 

NA 29.4 35.86 ดอนเจดีย์ 60 0/4 0 

ปีงบประมาณ 2563 สามชุก 60 0/3 0 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 อู่ทอง 60 1/7 14.29 

8.20  หนองหญ้าไซ 60 0/3 0 

 
รวม  5/61    8.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 
 

Service 

deliverly 

Health 

workforce 
IT 

Drugs& 

Equipment 
Financing Governance 

1. การให้บริการ
ตรวจสวนหัวใจ
และหลอดเลือด  
2.การให้บริการ
ผ่าตัดหัวใจ 

3. บริการคลินิก
โรคหัวใจล้มเหลว 
4.ระบบ Fast 

track 

 

 

1.อายุรแพทย์
โรคหัวใจ 

จ านวน 3 คน 

2. Interventionist  

จ านวน 1 คน 

(เต็มเวลา 1 คน 

บางเวลา 1 คน ) 
3. แพทย์ 
CVT 3 คน 

4. ทีมพยาบาลสวน
หัวใจ 7 คน 

ทีมพยาบาลหอ
ผู้ป่วยวิกฤต 14 คน 

5. นักเทคโนโลยี
หัวใจ 

จ านวน 7 คน 

1. ใช้
ฐานข้อมูล 
HDC 

2. ฐานข้อมูล 
Thai ACS, 

Warfarin 

 

1. ยาละลายลิ่ม
เลือดSK , 

Tenecteplase 

2. Echo  

3. EST 

4. Temp. 

pacing 

5. ห้อง Cath&

ผ่าตัด พร้อม
อุปกรณ์ 
6. ECMO, 

IABP 

 

 

 

1. เงิน
งบประมาณ 

 

2. เงิน
บริจาค 

1. คณะกรรมการ
ระดับเขต 

 

2. คณะกรรมการ
เครือข่ายระดับ
จังหวัด 

 

3. คณะกรรมการ
ระดับอ าเภอ 

 

4. คณะกรรมการ
ในโรงพยาบาล 

 

5. คณะท างาน
ต่างๆ 

 

ปัญหาส าคัญ 

  ประเด็นปัญหาที่พบ ประสิทธิภาพการรักษาให้ได้ตามมาตรฐานเวลายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
≥ ร้อยละ 60 ทบทวนประเด็นปัญหาส าคัญท่ีพบได้แก่   

1) การเข้าถึงบริการในระยะก่อนเข้ารับการรักษา จากขาดความรู้ในเรื่องอาการของโรคนี้ และขาด
ความมั่นใจที่จะใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน(ไม่เคยใช้ ไม่แน่ใจ) 

2) การตัดสินใจในกระบวนการส่งต่อผู้ป่วยที่ไม่สามารถตัดสินใจในการเปิดหลอดเลือดหัวใจได้ทัน
ตามมาตรฐานเวลา (ให้ยาละลายลิ่มเลือดหรือรอส่งตรวจสวนหัวใจ)  
 

 

 

 

 



 
 

4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณที่ใช้ด าเนินการในการแก้ปัญหา ตามประเด็นตรวจราชการ 
 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

1. โครงการ รักษ์ครอบครัว รักษ์
หัวใจ ฝากไว้ 1669 ระยะ
ต่อเนื่อง 

-ประชาสัมพันธ์โครงการ
ในเครือข่าย 

เพ่ิมยอดผู้ใช้บริการให้
ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงและ
ประชาชนทั่วไป 

- 1 ป ี

2. แผนพัฒนาระบบการส่งต่อ
ผู้ป่วย STEMI 

-มีแพทย์ 
interventionist รับ
ปรึกษาโดยตรง 
-จัดเตียงส าหรับผู้ป่วย 
S/P SK OR TNK 

ส ารองที่ รพ.เจ้าพระยา
ยมราช เพ่ือรับผู้ป่วย
ตลอด 24 ชม. 

- 

 

1 ปี 

 

5.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

 ความรู้ความสามารถของประชาชน เกี่ยวกับอาการของโรค 

 ความรู้ความสามารถของทีมบุคลากรที่ให้การบริการผู้ป่วย 

 

6. ปญัหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

 ยังไม่สามารถให้บริการตรวจสวนหัวใจนอก
เวลาราชการได้ครบ 24 ชม. 

 ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเส้นเลือดด้วยยา
ให้ได้ตามมาตรฐาน 

 

 

 



 
 

7. ผู้รับผิดชอบ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

1. พญ.อรัญญา กัลยาณพจน์พร นายแพทย์
ช านาญการ 

035-514999 

 ต่อ 2705 

cardiosuphanburi@yahoo.co

m 

2.นางณาตยา ขนุนทอง พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการพิเศษ 

083-

4471159 

nattayajon55@gmail.com 

3.นางจันทร์เพ็ญ  ผลวงษ ์ พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

087-

1609922 
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