หมวด
แผนงานที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด

2. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
20. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
เขตสุขภาพ และประเทศ
40. อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการใหการรักษา
ตามมาตรฐานตามเวลาที่กําหนด
40.1 อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI
40.2 รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาที่กําหนด
โรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI หมายถึง กลามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมาเลี้ยง
จนเกิดการตายของกลามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟาหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก
(ST-Elevated Myocardial Infarction)
อัตราตายในผูปวย STEMI
1.ผูปวย STEMI หมายถึง ผูปวย STEMI ที่เปนผูปวยใน หรือผูปวยมาตรวจที่แผนกฉุกเฉิน
และมีการสงตอไปยังโรงพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพสูงกวา (โดยนับการเจ็บปวยในครั้งนั้นเปน
1 visit)
2.การตายของผูปวย STEMI หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI
40.1 อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI

คํานิยาม

ตัวชี้วัดหลัก
เกณฑเปาหมาย:

ปงบประมาณ 64
< รอยละ 9

วัตถุประสงค
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1.1
รายการขอมูล 2.1
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน
ป2564:
รอบ 3 เดือน
< รอยละ 9
ป 2565:

รอบ 3 เดือน
< รอยละ 8

ปงบประมาณ 65
< รอยละ 8

ปงบประมาณ 66
< รอยละ 8

เพื่อลดอัตราตายจากโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI
ผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไดแก
- ผูปวยใน รหัส ICD10 WHO I21.0-I21.3 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล
- ผูปวยใน รหัส ICD10- WHO I21.0-I21.3 ที่รับไวรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด
ขอมูลจาก Thai ACS Registry และหรือดูที่ Health Data Center (HDC)
ขอมูลจาก Thai ACS Registry และหรือดูที่ Health Data Center (HDC)
A1 = จํานวนผูปวยใน รหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลทั้งหมด
B1 = จํานวนผูปว ยใน รหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่รับไวรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด
(A1/B1) x 100
รายไตรมาส
รอบ 6 เดือน
< รอยละ 9

รอบ 9 เดือน
< รอยละ 9

รอบ 12 เดือน
< รอยละ 9

รอบ 6 เดือน
< รอยละ 8

รอบ 9 เดือน
< รอยละ 8

รอบ 12 เดือน
< รอยละ 8

ป 2566:

รอบ 3 เดือน
< รอยละ 8

วิธีการประเมินผล :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

รอบ 6 เดือน
< รอยละ 8

รอบ 12 เดือน
< รอยละ 8

รายงานจากการลงขอมูล Thai ACS Registry หรือขอมูลจาก HDC
Baseline data หนวยวัด
13.39

ตัวชี้วัดรอง
เกณฑเปาหมาย:

รอบ 9 เดือน
< รอยละ 8

รอยละ

ขอมูลจาก Thai ACS Registry

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
9.84
8.85
10.45

40.2 รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาที่กําหนด

ปงบประมาณ 64
ปงบประมาณ 65
ปงบประมาณ 66
≥ รอยละ 60
≥ รอยละ 60
≥ รอยละ 70
วัตถุประสงค
เพื่อประเมินมาตรฐานการรักษาผูปวย STEMI
ประชากรกลุมเปาหมาย
ผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI
- ผูปวยใน รหัส ICD10- WHO I21.0-I21.3 ทั้งหมด
วิธีการจัดเก็บขอมูล
ขอมูลจาก Thai ACS Registry หรือเวชระเบียน
แหลงขอมูล
ขอมูลจาก Thai ACS Registry หรือเวชระเบียน
รายการขอมูล 2.1
A2 = จํานวนครั้งการรักษาที่สามารถใหยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที นับจากผูปว ยไดรับการ
วินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล หรือ จํานวนครั้งที่สามารถสงตอไปที่
โรงพยาบาลที่ทํา PCI ได ใหไดรับการทํา Primary PCI ภายใน 120 นาทีนับจากผูปวยไดรับการ
วินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล
รายการขอมูล 2.2
B2 = จํานวนผูปวย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและไดรับยาละลายลิ่มเลือดทั้งหมด หรือจํานวน
ผูปวย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและไดรับไดรับการทํา Primary PCI ทั้งหมด
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A2/B2) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
รายไตรมาส
เกณฑการประเมิน
ป2564:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
≥ รอยละ 60
≥ รอยละ 60
≥ รอยละ 60
≥ รอยละ 60
ป 2565:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
≥ รอยละ 60
≥ รอยละ 60
≥ รอยละ 60
≥ รอยละ 60
ป 2566:

รอบ 3 เดือน
≥ รอยละ 70
วิธีการประเมินผล :

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
≥ รอยละ 70
≥ รอยละ 70
≥ รอยละ 70
รายงานจากการลงขอมูล Thai ACS Registry หรือขอมูลจาก HDC

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

เอกสารสนับสนุน :

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด
หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงาน
ผลการดําเนินงาน

Baseline data
รอยละผูปว ย STEMI ไดรบั
ยาละลายลิม่ เลือดภายใน
30 นาทีหลังไดรับการวินิจฉัย
รอยละผูปว ย STEMI ไดรบั
การทํา Primary PCI ภายใน
120 นาทีหลังไดรับการวินิจฉัย
ขอมูลจาก Thai ACS Registry

หนวยวัด

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563

รอยละ

N/A

49.02

47.15

รอยละ

N/A

49.51

46.20

- Thai ACS Registry
- Thai Acute Coronary Syndrome Guideline 2020
- IBANEZ, Borja, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute
myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The
Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients
presenting with ST-segment elevation of the European Society
of Cardiology (ESC). European heart journal, 2017, 39.2: 119-177.
1. พญ.อรวรรณ อนุไพรวรรณ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2591 9972
โทรศัพทมือถือ : 08 1845 9395
โทรสาร : 0 2591 9972
E-mail : dr.orawan.tuk@gmail.com
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย
1. ระบบ Thai ACS Registry โดยสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย
2. กองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. กลุมงานนิเทศระบบการแพทย สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6358 - 59 โทรสาร : 02 965 9851
E-mail : supervision.dms@gmail.com
1. พญ.อรวรรณ อนุไพรวรรณ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2591 9972
โทรศัพทมือถือ : 08 1845 9395
โทรสาร : 0 2591 9972
E-mail : dr.orawan.tuk@gmail.com
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย
2. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6350
โทรศัพทมือถือ : 09 8546 3564
โทรสาร : 0 2591 8279
E-mail: eva634752@gmail.com
กองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมการแพทย

