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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ ๒  โรคหลอดเลือดหัวใจ 
 จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่  1    

ตรวจราชการวันที่ ...... กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
 

1. ข้อมูลประกอบการตรวจติดตาม วิเคราะห์ (ถ้ามี) 
(ข้อมูล ต.ค.60 – ธ.ค.60) 

ข้อ รายการข้อมลู   หมายเหตุ 
2 แนวทางการตรวจเชิงระบบ ด้านหัวใจ    

2.1 Hospital Base Information 
1. ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI)  ได้รับการ
รักษาโดยการเปดิหลอดเลือด (PPCI+SK) มากกว่าร้อยละ 70 

ค่าที่พึงประสงค ์ 70%  
ผลงาน 26/27  
ร้อยละ 96.29  

2. มีการจัดตั้ง Warfarin clinic ครบทุกแห่งในโรงพยาบาลตั้งแต่
ระดับ F 2 โดยสหวิชาชีพ 

ค่าที่พึงประสงค ์ 100  
ผลงาน 7/7  
ร้อยละ 100  

2.2 ระบบการวินิจฉัย     
1. มีศูนย์โรคหัวใจ (ระดับ 1) เขตละ 1 แห่ง 
__ 

ม ี ---  
ไม่ม ี ---  

เหตุผลที่ไม่ม ี --- ไม่มี รพศ. 
2. มีการให้บริการตรวจรักษาโรคหัวใจใน รพท. อย่างน้อยจังหวัดละ 
1 แห่ง(ศูนย์โรคหัวใจระดับ 3) 

ค่าที่พึงประสงค ์ 100  
ผลงาน 1/1  
ร้อยละ 100  

3 ระบบการรักษา     
3.3 1. รพช.ระดับ F2 ขึ้นไป สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด(SK)ได้ ค่าที่พึงประสงค ์ > 70  

ผลงาน 7/7  
ร้อยละ 100  

2. มีการจัดตั้ง Wafarin clinic ครบทุกแห่งในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ 
F2   โดยสหวิชาชีพ 

ค่าที่พึงประสงค ์ 100  
ผลงาน 7/7  
ร้อยละ 100  

๓. ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน(STEMI) ได้รับการ
รักษาโดยการเปิดหลอดเลือด(PPCI+SK) มากกว่าร้อยละ 70 

ค่าที่พึงประสงค ์ 70%  
ผลงาน 26/27  
ร้อยละ 96.29  

4. ลดอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจน้อยกว่าร้อยละ10  ค่าที่พึงประสงค ์ <10  
ผลงาน 1/27  
ร้อยละ 3.70  

5. มีการจัดตั้ง heart failure clinic ในโรงพยาบาลระดับ M2 ขึ้นไป ค่าที่พึงประสงค ์ 100  
ผลงาน 1/1  
ร้อยละ 100  

3.4 ระบบการพัฒนาเครือข่าย มีเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจอย่าง
เป็นระบบตั้งแต่ DHS 
 

ค่าที่พึงประสงค ์ ม ี  
ผลงาน ม ี  
ร้อยละ 100  



 

2. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 
2.1 บางโรงพยาบาลชุมชน ยังขาดทรัพยากรสนับสนุน เช่น ยาราคาสูงที่ไม่ได้น าเข้าตาม service plan 

เช่น Clopidogrel, Enoxaparin, Carvedilol   บุคลากรไม่เพียงพอ จนไม่สามารถจัดอัตราก าลังใน
การดูแลผู้ป่วยขณะให้ Strptokinase ที่โรงพยาบาลชุมชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

2.2 บุคลากรโรงพยาบาลชุมชนมีจ ากัด ต้องดูแลรับผิดชอบหลาย Service plan 
2.3 การส่งต่อCAG/PCI ไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า 3 แห่ง (รพ.มหาราชเชียงใหม่/รพ.นคร

พิงค/์รพ.กรุงเทพเชียงใหม่) ท าให้การบริหารจัดการในการส่งต่อซับซ้อนขึ้น  
2.4 การเก็บข้อมูล ACS Registry ยังไม่มีความเชื่อมโยงในการจัดเก็บข้อมูลของเครือข่ายทั้งระบบให้

ครบถ้วน จนสิ้นสุดกระบวนการรักษา  
     

3.  การด าเนินงานปี 2560 
3.1  รณรงค์และให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึง

บริการ 1669 ส าหรับประชาชนและผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยง พร้อมกันทุกโรงพยาบาลทั้งจังหวัดล าพูน 
3.2  พัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วย STEMI NSTEMI UNSTABLE ANGINA จัดท า GUIDELINE เพ่ือใช้

ร่วมกันทั้งหน่วยงานในโรงพยาบาลล าพูน โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลเอกชนในเครือข่าย
จังหวัดล าพูน 

3.3   จัดประชุมการประสานงานระหว่างเครือข่ายจังหวัดล าพูน  
3.4   พัฒนาความรู้ความสามารถของทีมบุคลากรในการในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด  

 
 
 4.  ข้อเสนอแนะ/ความต้องการสิ่งสนับสนุนจากส่วนกลาง 

4.1  สนับสนุนเชิงนโยบายและงบประมาณเพ่ือให้ทีมสามารถบริหารจัดการในการขับเคลื่อนตามservice 
plan ได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น การจัดซื้อยา และเครื่องมือต่างๆ 

4.2  การเชื่อมต่อฐานข้อมูลในเชิงระบบที่มีความหลากหลายของของข้อมูลและโปรแกรมในการจัดเก็บ 
เพ่ือให้เกิด Health Data base ร่วมกันในการพัฒนาเชื่อมต่อไปยังกลุ่มโรคต่างๆ และสามารถน ามา
วิเคราะห์และบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันได้   

 
                                                                                        

 
                                                                         1. นพ.ณัฐวิทย์ คหวัฒนธ์รางกูร 081-7247150 
                                                                         2. นางมรกต  เพชรรักษ์          089-8515145 
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