
การดาํเนนิงานควบคุมป้องกนั

โรคหวัใจและหลอดเลือด จงัหวดัน่าน

นพ.ดิเรก สุดแดน



11,472 ตารางกโิลเมตร 

ประชากร 479,482 คน

ชาย  241,227 คน :หญิง 238,255 คน

   15    อาํเภอ  :   99    ตาํบล 

 887    หมู่บ้าน :   31    ชุมชน



3

ลักษณะเฉพาะของจงัหวัดน่าน



4

ประเพณีวฒันธรรม





ปัญหาสาธารณสุขที่สาํคญัจังหวดัน่าน  

โรคไมต่ดิตอ่ทีส่าํคญั มะเร็ง ตายเป็นอนัดบัหนึง่  พบมากทีส่ดุคอื มะเร็ง
ปอด มะเร็งตบัและทอ่ทางเดนินํา้ดี

หวัใจและหลอดเลอืด อตัราตาย > คา่เป้าหมายระดบัประเทศ

Stroke อตัราป่วยเป็นอนัดบั 2 ของเขต

โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู พบรายใหมเ่พิม่ข ึน้

อบุตัเิหตจุราจร อตัราตาย > 16 ตอ่แสนประชากร

โรคตดิตอ่ โรคไขเ้ลอืดออก พบระบาดมากในปี 2558

Streptococcus suis พบมแีนวโนม้เพิม่ข ึน้ (ปี 2558 เสยีชวีติ 2 
ราย)

มอืเทา้ปาก อตัราป่วยอนัดบั 1 ของประเทศในปี 2558-
2559

ปัญหากลุ่มวยั ภาวะพงึพงิของผูส้งูอาย ุ รอ้ยละ 15.14 ของประชากร
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แหลง่ขอ้มลู : ฐานขอ้มลู 43 แฟ้ม สสจ.นา่น
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เนือ้งอกรา้ย/มะเร็งทกุชนดิ

ปอดอดุก ัน้เร ือ้รงั

โรคหลอดเลอืดในสมอง แตก ตบี ตนั

ปอดบวม/ปอดอกัเสบ

 โลหติเป็นพษิ

โรคหวัใจขาดเลอืด/กลา้มเนือ้หวัใจตาย

ไตวาย

อบุตัเิหตขุนสง่

ตายผดิธรรมชาต/ิเหตกุารณ์ทีไ่มร่ะบเุจตนา

อบุตัเิหตอุ ืน่ๆ

แหลง่ขอ้มลู : สํานกันโยบายและยทุธศาสตร ์สธ.

อตัราตอ่แสนปชก.

อตัราตอ่แสนปชก.

(11 เดอืน)

(11 เดอืน)



ดา้นคลินกิ : 
จดัประชมุวางแนวทางการดาํเนนิงานปี2551

การดาํเนนิงานเช่ือมโยงคลินกิบริการโรค NCD 



แพทยออกตรวจ

กลุมผูปวยเปาหมายรายใหม
พยาบาลใหคําปรึกษา เภสัชกรใหคําปรึกษา

ภาคบายผูเช่ียวชาญพบแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกันทีมสสจ./รพช./รพ.สต.

ทีมใหความรูกลุม

ผลลัพธ

1. รพช.ไดเรียนรูการ Approach ผูปวยโดยเฉพาะรายใหม และ

   รายที่ Uncontrol โดยทมีผูเช่ียวชาญ

2. เพิ่มบัญชียาเบาหวาน / ยาลดไขมนั / Insulin
ปญหาที่ไดจากการออกนิเทศ

นําไปสูการแกไขในระดับCSO

รอยละผูปวยควบคุมระดับนํ้าตาลได 25.93(พ.ค.60)

สนบัสนุนการ

ดูแลผูป่้วยตาม 

NCD Clinic คุณ

ภาพพลสั 

โดย

นเิทศเฉพาะกิจ



ชมรมคนรักษ์หัวใจจงัหวดัน่าน



กรอบแนวคิดการดาํเนินงาน  ชมรมคน

รกัษ์หวัใจจงัหวดัน่าน
โรคหลอดเลือดหวัใจ

- เป็นโรคเรือ้รงัท่ีมีความรนุแรง

- มีโอกาสกาํเริบได้ตลอดเวลา 

- บางรายกลวั/วิตกกงัวล/ซึมเศรา้

- บางรายไม่มัน่ใจในการรกัษา

- ปฏิเสธการรกัษา

- บางรายขาดความรู้/ความเข้าใจ

-เกิดภาวะแทรกซ้อน

- กาํเริบรนุแรง

- กลบัเป็นซํา้

- กลบัมารกัษาซํา้ในโรงพยาบาล

กลุ่มผูด้แูลช่วยเหลือ

(Support Group)

- กลุ่มเพ่ือนท่ีเป็นโรคหวัใจ

- กลุ่มญาติผูป่้วยโรคหวัใจ

- พยาบาลแกนนํา

- อาสาสมคัรแกนนํา

- ทีมสหสาขาวิชาชีพ

ผูป่้วยโรคหลอดเลือด

หวัใจ

- สามารถดแูลตนเองได้

- สามารถปรบัตวัได้

เร่ิมดาํเนินงาน 

ป 2551



โครงการคนรักษ์หัวใจ เครือข่ายโรงพยาบาลน่าน

การประชุมกลุ่มสุขภาพแกนนํา



 การเลือกตัง้กรรมการชมรม “คนรักษ์หวัใจ เครือข่ายรพ.น่าน” 

เร่ิมดาํเนินงาน 

ป 2551



 การแจ้งข่าว ประชาสัมพนัธ์แก่สมาชิก เช่น ขั้นตอน สิทธิการรักษา 

    ความรู้เร่ืองโรค กจิกรรมของชมรม ฯลฯ

 การเยีย่มไข้ สร้างขวญักาํลงัใจ กรณสีมาชิกเข้ารับการรักษาในรพ./ 

    ก่อนนัดทาํการผ่าตดั

 ประสานงาน ทาํกจิกรรมตามความต้องการของสมาชิก เช่น            

     ปรึกษาปัญหาการใช้ยา การปฏบิัตติวั

  เพือ่นช่วยเพือ่น เช่น โทรศัพท์ให้คาํปรึกษา ตอบปัญหา คลายทุกข์

  ออกเยีย่มเยยีนสมาชิกอาํเภอต่าง ๆ สร้างเครือข่ายชมรม

  ออกเยีย่มเยยีนสมาชิกในชุมชนตวัอย่าง สร้างเครือข่ายชมรม

 กจิกรรม กรรมการชมรม “คนรักษ์หวัใจ เครือข่ายรพ.น่าน” 



กจิกรรมสร้างเครือข่ายผู้ป่วยโรคหัวใจ สถานีอนามัยตําบลเรือง

“ เรือง’s Model “

วนัที ่13 พฤศจกิายน 2551 เวลา 08.00 น. – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาํบลเรือง

เรือง’s 
Model

ประชาชนทัว่ไป

กลุ่มเส่ียง

กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ เน้นเปลีย่น KAP/จดัตั้งกลุ่ม

เน้นเปลีย่น KAP/ ป้องกนัผู้ป่วยรายใหม่

เน้นเปลีย่น KAP/ ป้องกนักลุ่มเส่ียง         

รายใหม่



ตาํบลเรือง

ประชากรทั้งหมด 3,812       คน

Risk
- HT 400 คน

- DM 46 คน

- DLP 86    คน

ACS 74      คน



กจิกรรม



กจิกรรม



กจิกรรมเสริมความรู้



แกนนําเครือข่าย ฯ พบปะ



“ เรือง’s Model “
 กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ



เครือข่ายการดาํเนินงาน

สมาชิกชมรม ฯ
อบต. ผู้นําชุมชน

สถานีนามยั

พระอสม.

เรือง ’ s Model

แม่บ้าน

เจ้าหน้าที ่รพ.น่าน



“ เรอืง’s Model “
 กลุม่ผูป่้วยโรคหวัใจ

 ชือ่กลุม่ “ผูป่้วยหวัใจเรอืง 
ชว่ยเพือ่น“ 

  กจิกรรม นดัสมาชกิ ทกุวนัศกุร ์
ท ี ่3 ของเดอืน ที ่สอ.เรอืง 
  ตรวจวดัความดนั 
  ทาํกจิกรรมรว่มกนั น ัง่สมาธ ิ 

พบปะใหก้าํลงัใจ
  เยีย่มเมือ่สมาชกิเจ็บป่วย



สรปุกจิกรรม “ เรอืง’s Model “  
กลุม่ผูป่้วยโรคหวัใจ

สรปุงานชมรมคนรกัษห์วัใจเครอืขา่ย รพ.นา่น อบต.เรอืง
 โดยพบผูป่้วยกลุม่เสีย่งดงันี้
 BP                ≥   140 / 90  =   33 %
 รอบเอว        ≥     90  cm  ญ =  60 %
 ≥     90  cm  ช =  12 %
 BMI       ≥ 22      ญ =  82 %
 BMI       ≥ 23 ช =  32 %

การประเมนิความเสีย่งโดยใช ้ RAMA – EGAT SCORE
คะแนนความเสีย่งโอกาสเกดิโรคเสน้เลอืดหวัใจตบีรนุแรง             
ในเวลา 10 ปี   มถีงึ 56%

ปจัจบุนัสมาชกิเครอืขา่ยท ัง้หมด 44 คน  อาสาสมคัรแกนนํา 10 คน



กจิกรรมของสมาชิก

  นัดหมายมกีจิกรรมออกกาํลงักาย ในกลุ่มผู้ป่วย

  แจ้งระเบียบวธีิการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล

  ถ่ายทอดวธีิการปฏบิัตติวัของแกนนําตวัอย่าง

  จดัหารายได้ โดยจัดผ้าป่านําเงนิเข้าชมรม      

กจิกรรมต่อเน่ือง ”เรือง”

ออกกาํลงักายด้วยยางยดื



กจิกรรมต่อเน่ืองที ่ตาํบลเรือง

สอนการออกกาํลงักาย

ท่าออกกาํลงักายผู้สูงอายุ

รดนํา้ดาํหัว ขอพรจากผู้ใหญ่



การประชุมรูปแบบการพฒันาเครือข่าย ฯ  ป 2552

กรรมการชมรม ฯ 

พยาบาลประสานงาน

เจ้าหน้าที ่รพ.สต. 

จนท.เวชกรรมสังคม 

บุคคล

ต้นแบบ

ขยายพืน้ที ่จดัตั้งชมรมฯ ในตาํบลไชยสถาน



กจิกรรมผู้ป่วยรายใหม่ ปี 2552
MI เกดิขึน้ได้อย่างไร

อาหารทีผู้่ป่วยควรรับประทาน

ทุกท่านต่างมปีระสบการณ์การดูแลตนเอง ทุ่มเทจริงๆ สมาชิกแกนนําเรา



 จัดเวที เครือข่ายระดบัอาํเภอ 14 แห่ง เร่ิมจาก อ.ปัว, อ.เวยีงสา, อ.

แม่จริม  

  เวท ีอ.ปัว วนัที ่29 มกราคม 2552
 เวท ีอ.เวยีงสา 16 มนีาคม  2552
 เวท ีอ.แม่จริม 29 มกราคม 2553
ขยายพืน้ที ่เกดิเครือข่ายชมรมฯ ครบทุกอาํเภอ

การขยายเครือข่าย ระดบัอาํเภอ

ความสําเร็จของการทาํงานเครือข่ายหัวใจ โรงพยาบาลน่าน



• Delay onset to needle time

ผูป่้วยมาล่าชา้  ,  % Refer จาก รพช. พื้ นทีห่่างไกล 61%

ใชบ้ริการ 1669 นอ้ย 38.88

• Delay  Door to needle time 

Miss Diagnosis  , Delay Diagnosis  , องคค์วามรูข้องทีม

ไม่ปฏบิัตติามแนวทาง intra hospital process

• เปิดหลอดเลอืดได้ร้อยละ74.46

• ความไม่ปลอดภยัในการส่งต่อ

การส่งต่อศักยภาพสูงกว่า (รพช. มารพ.น่านหรือ Node)

การส่งต่อเพือ่ไปศักยภาพสูงกว่า (แม่ข่ายรพ.ศูนย์)

Problem โรคกล้ามเนือ้หัวใจขาดเลอืด







การดูแลผูป่้วยโรคหวัใจขาดเลือด

1. เพือ่พฒันาระบบการดูแลผู้ป่วย STEMI เครือข่ายจงัหวดัน่าน

2. ลดอตัราการเสียชีวติจาก STEMI



จดัประชมุช้ีแจงระดบัจงัหวดั



Value Stream Mapping : STEMI



การดูแล PNC STEMI  น่าน

Steak holder Input Process Outcome Customer

ญาต/ิcare giver

- ชุมชน

- อสม./ผู้นํา

ชุมชน

- รพ.สต.

- รพ.ชุมชน

ระบบ EMS : 

1669

ติดตามขอ้มูล

ผูป่้วย

ACS/NCD ใน

พื้ นที่

การใหข้อ้มูล/

ความรู/้

ประชาสมัพนัธ์

- ช่องทางการ

เขา้ถงึบริการ

ของผูป่้วย

- ระบบบริการ

แบบ fast tract

- การส่งต่อ

PCI/Cath

- การฟ้ืนฟู

สภาพ

- การวางแผน

จําหน่าย 

Onset to needle

Reduce death 

rate

ผูป่้วย ACS





แผนยทุธศาสตรเ์ครือข่าย PNC-STEMI จงัหวดัน่าน

1. พฒันาเครือข่ายระบบบริการผูป่้วยโรคกลา้มเนื้ อหวัใจตาย

เฉียบพลนั (ชนดิ STEMI) ในทุกระดบัสถานบริการของ

จงัหวดัน่าน จนถงึระดบัชมุชน

2. พฒันากาํลงัคนและศกัยภาพบุคลากรใหเ้พยีงพอ และ 

เหมาะสมกบัการจดับริการ ผูป่้วยโรคกลา้มเนื้ อหวัใจตาย

เฉียบพลนั 

3. พฒันาระบบขอ้มูลและบริหารจดัการทรพัยากรใหเ้หมาะสม

กบัระบบบริการทีจ่ดั



1.พฒันาเครือข่ายระบบบริการผู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้หัวใจตายเฉียบพลนั (ชนิด 

STEMI) ในทุกระดบัสถานบริการของจงัหวดัน่าน จนถงึระดบัชุมชน

เป้าประสงค์

1. เพือ่ใหผู้ป่้วยโรคกลา้มเนื้ อหวัใจตายเฉียบพลนัสามารถเขา้ถงึบริการไดอ้ย่าง

รวดเร็วและทัว่ถงึ 

2. ผูป่้วยโรคกลา้มเนื้ อหวัใจตายเฉียบพลนั ไดร้บัการดูแล และส่งต่ออย่าง

ถูกตอ้ง เหมาะสมตามมาตรฐานจากสถานพยาบาลแต่ละระดบั

ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย

1. โรงพยาบาลในระดบั F2 ข้ึนไป มีการใหย้าละลายลิม่เลือด (Fibrinolytic

drug) 100%

2. ผูป่้วยSTEMI  ไดร้บัการขยายหลอดเลือดและหรือยาละลายลิม่มากกว่าหรือ

เท่ากบั  ๘o%

3. อตัราการเสียชีวิต STEMI ในโรงพยาบาล  นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั ๑o%



กลยทุธ์

เพิม่การสือ่สารสญัญาณเตือนทีส่าํคญัแก่ประชาชน “ทุกกลุ่ม ทุกที ่ทุกเวลา”

จดับริการ EMS และการประชาสมัพนัธก์ารเรียกใช ้EMS

เพิม่ศกัยภาพโรงพยาบาลระดบั F2 ทุกแห่ง ใหส้ามารถวินจิฉยัจากอาการและ

คลืน่ไฟฟ้าหวัใจได ้

F2 สามารถใหย้าละลายลิม่เลือดได ้และมียาใชไ้ดต้ลอดเวลาและส่งต่อผูป่้วยหลงัให้

การรกัษาดว้ยยาละลายลิม่เลือดแลว้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง

เพิม่ศกัยภาพรพ.สต. ใหส้ามารถตรวจคดักรองผูป่้วยเพือ่ส่งต่อผูป่้วยไดอ้ย่างถูกตอ้ง

สรา้งเครือข่ายในชมุชนในการป้องกนัและดูแลตนเอง

จดัระบบขอรบัคําปรึกษาในสถานบริการทีมี่ศกัยภาพสูงกว่าและระบบการส่งต่อทีมี่

คุณภาพและปลอดภยั



พธีิลงนามบนัทึกขอ้ตกลงให ้รพช. F2 ใหย้าละลายลิม่เลือด 

10 กมุภาพนัธ ์2559



คืนขอมูลสุขภาพและวางแผนการสรางเสริมสุขภาพรวมกับชุมชน



กลุ่มพระสงฆ/์สามเณร
กลุ่มเด็กใหค้วามรูแ้ก่

เด็กและผูป้กครอง

กลุ่มเด็กอาชีวศึกษา กลุ่มเสีย่งในชมุชน

ดานชุมชน การจัดบริการลดเส่ียงลดโรค : บริการปรับเปล่ียนพฤติกรรม



ใหความรูและคําแนะนําเรื่องโรคเรื้อรัง การบริโภคอาหารและการออกกําลังกาย

ทัง้แบบรายกลุมและรายบุคคล



การใหความรูดานการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพในกลุมเสี่ยง



ขอตกลงการปฏิบตัิ

เวทีประชาชาคมหมูบาน



งดเล้ียงอาหารว่าง 

นํ้ าหวานในงานศพ
ในเขตเทศบาลเมืองน่านและอําเภออ่ืนๆ



  ตวัอย่างขอ้มูลทีวิ่เคราะหแ์ละคืนสู่ชมุชน

การดําเนนิงานลดเสีย่งลดโรคNCDโดยใชช้มุชนเป็นฐาน(CBI) 

ร่วมกบัสาํนกั NCD 
    เขตเทศบาลเมืองน่าน

ชมุชน บ.นํ้าลอ้ม,บ.ดอนแกว้,บ.ท่าลี่

คืนขอมูลสุขภาพและวางแผนการสรางเสริมสุขภาพ

รวมกับชุมชน



องคก์รหวัใจดีแม่จริม

ชมรมจกัรยานเมืองน่าน

องคก์รหวัใจดี ชมรมผูสู้งอายุ



        รณรงคว์นังดสุบบุหรีโ่ลกในโรงเรียน
                                                    



จดัระบบขอรบัคําปรึกษาในสถานบริการทีมี่ศกัยภาพ

สูงกว่าและระบบการส่งต่อ



2.พฒันากําลงัคนและศกัยภาพบุคลากรใหเ้พียงพอ และ เหมาะสมกบั

การจดับริการผูป่้วยโรคกลา้มเนื้ อหวัใจตายเฉียบพลนั

เป้าประสงค ์  เพือ่ใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งทุกสาขาวิชาชีพและทุกระดบั มี

ศกัยภาพในดา้นการใหบ้ริการผูป่้วยกลา้มเนื้ อหวัใจตายเฉียบพลนั

ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย

1.  บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งมีศกัยภาพในการใหบ้ริการผูป่้วยกลา้มเนื้ อหวัใจตาย

เฉียบพลนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง  รอ้ยละ 80

กลยุทธ์

1. พฒันาศกัยภาพบุคลากรทั้งจงัหวดั /ราย รพช.

2. สรา้ง case manager โดยการส่งอบรม และจดัอบรมในจงัหวดั 



พฒันาศกัยภาพแพทย ์พยาบาล รพ.น่าน รพช. ทกัษะการอ่าน EKG 

in MI และArrhymia ทีจ่ะเกิดข้ึน /การ screening /ACLS /ACS



ติดตาม นเิทศงาน รพช.



3.พฒันาระบบขอ้มูลและบริหารจดัการทรพัยากรให้

เหมาะสมกบัระบบบริการทีจ่ดั

เป้าประสงค์

1.มีระบบ ACS registry เช่ือมต่อขอ้มูลไดท้ั้งระบบตั้งแต่ตน้ทางจนส้ินสุด

กระบวนการดูแลผูป่้วยขอ้มูลสามารถนาํมาใชวิ้เคราะหร่์วมกนัได้

2. มีทรพัยากร(ยา วสัดุ ครุภณัฑ ์) ทีเ่หมาะสมกบัระบบบริการทีจ่ดั

3. มีการนเิทศติดตาม

ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

1. ขอ้มูลผูป่้วยโรคหวัใจตายเฉียบพลนั   มีความครบถว้น ถูกตอ้งและเช่ือมต่อ

กนัไดต้ั้งแต่ตน้ทางจนส้ินสุดกระบวนการดูแลผูป่้วยค่าเป้าหมายรอ้ยละ 90

2.จํานวนโรงพยาบาลทีมี่ อปุกรณเ์ครือ่งช่วยชีวิต และรถพยาบาลพรอ้มส่งใน

กรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่โมง ค่าเป้าหมายรอ้ยละ 100



กลยทุธ์

1. เพิม่ความพรอ้มของยาและอปุกรณเ์ครือ่งช่วยชีวิต และรถพยาบาลพรอ้มส่ง

ในกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่โมง 

2. พฒันาการจดัฐานขอ้มูลโรคหวัใจใหเ้ป็นฐานเดียวกนัทั้งจงัหวดัพฒันาระบบ

ACS registry เช่ือมต่อขอ้มูลไดท้ั้งระบบตั้งแต่ตน้ทางจนส้ินสุดกระบวนกากดูแล

ผูป่้วยขอ้มูลสามารถนาํมาใชวิ้เคราะหพ์ฒันาศกัยภาพดา้นต่างๆร่วมกนัได้



Continuity of Care (COC)

ทบทวนตนเอง:งานการดูแลผู้ป่วยSTEMI ต่อเน่ืองที่บ้านและชุมชน 

•ความไม่ชดัเจน

   - ผูร้บัผิดชอบและบทบาท  

  - การทํางานสหสาขา วิชาชีพ 

  - การเช่ือมโยงสถานบริการและ

ชมุชน  

  - ระบบงานในภาพรวม 

•นวตักรรมในพื้ นทีเ่ป็น ส่วนๆไม่เห็น

การทํางาน เป็นทีมทั้งระบบ

•งบประมาณในการ ทํางานตอ้งทุ่ม

ไปทั้ง ระบบ

• ผูป่้วยเขา้ถงึบริการ 1669 ตํา่

•กลุ่มเสีย่งไม่ไดร้บัการปรบัเปลีย่น

พฤติกรรม

   สภาพปัญหา     มาตรการ    เป้าหมาย

1. กาํหนด ผูร้บัผิดชอบและ

บทบาททีช่ดัเจน

 2. จดัระบบพีเ่ล้ียง   

3. ช้ีแจงตวัช้ีวดั ออกนเิทศ 

ติดตาม

4.จดัระบบงาน ภาพรวมแบบ

ไรร้อยต่อ   

5.ส่งเสริมการทํางานสหสาขา 

วิชาชีพออกแบบระบบงาน 

 6.จดัทํา 6 building block 

7.เวที แลกเปลีย่นเรียนรู ้

• เกิดระบบการทํางาน 

แบบสหสาขาวิชาชีพ 

• เกิดบริการแบบไรร้อยต่อ

ระหว่าง สถานบริการ ถงึ

ชมุชน

• เกิด Node บริการ ครบ

ตามเป้าหมาย

• HHC programe • ผูป่้วย 

STEMI ไดร้บัการเยีย่มบา้น 

ปฏิบติัตวัถูกตอ้ง ไม่เกิด

ภาวะแทรกซอ้น



การพัฒนาระบบงานการดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองที่บ้านและชุมชน

เป้าหมาย

•เกดิระบบการทาํงาน แบบสหสาขาวิชาชีพ

• เกดิบริการแบบไร้รอยต่อระหว่างสถาน

บริการ ถงึชุมชน 

• เกดิ Node บริการ ครบตามเป้าหมาย

• Cathment area จัดระบบการป้องกนั

ส่งเสริม การเข้าบริการฉุกเฉินได้รับการ

รักษา และฟ้ืนฟูสภาพ อย่างปลอดภยั 

• ม ีCOC:ผู้ป่วยได้รับการเย่ียมบ้านและไม่

เกดิภาวะแทรกซ้อน มคุีณภาพชีวิตที่ดี

Activity ที่สอดคล้องเป้าหมาย

• ทุก CUP กาํหนดทมี ชัดเจน  Criteria      

     -การทาํงานสหสาขา วิชาชีพ   

     -สร้างระบบงานเช่ือมโยง สถานบริการ

และชุมชน ใน CUP   

      - กาํหนด Node แม่ข่าย รพท. รพช. รพ.

สต. (เป้าหมาย ม ีCOC ใน รพท. รพช.) 

• กาํหนด KPI การป้องกนัส่งเสริม  การ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม การเข้าบริการฉุกเฉิน 

ได้รับการรักษา และฟ้ืนฟูสภาพ 



รพ.น่าน (แม่ข่าย)

เวชกรรมสงัคม : 

ศูนยก์ารดูแล

ต่อเนือ่งทีบ่า้น 

(COC)

PCT:

อายรุกรรม

ศลัยกรรม

สูติกรรม

กมุารฯ  จิตเวช

ศลัยกรรมกระดูก

หู คอ จมูก ตา

Multidiciplinary team

- Doctor Nurses

(case manager)

-Social worker

-PT/OT

           ชมุชน
- บา้น

- วดั

- โรงเรียน

- องคก์ารส่วนทอ้งถิน่

     ในเขต /อ.เมือง
- เทศบาล/อบต.

- PCC/รพ.สต.

-ภาคีเครือข่าย

- อสม./อสค./ชมรม

      นอกเขต

-อบต.

-รพช./รพ.สต.

- ภาคีเครือข่าย



มีแนวปฏบิัต ิและการส่งต่อเพ่ือการดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองจาก

โรงพยาบาลน่านสู่เครือข่ายสถานบริการสขุภาพทุกระดบั



ตวัอย่าง Case STEMI ประเภทกระฉบักระเฉงมาก   (เป็นผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น)

O2 sat



Performance: จงัหวดัน่าน

รายการ เป้าหมาย ผลลพัธ์

รพ.ในระดบั F2 ขึน้ไป มกีารให้ยาละลายลิม่เลอืด 100% 100%

ผู้ป่วย STEMI ได้รับการขยายหลอดเลอืดและหรือยา

ละลายลิม่

≥ 80% 76.92

อตัราการเสียชีวติ STEMI ในโรงพยาบาล <10% 9.61

บุคลากรทีเ่กีย่วข้องมศัีกยภาพในการให้บริการผู้ป่วย

กล้ามเนือ้หัวใจตายเฉียบพลนัได้อย่างถูกต้อง

80% 85%

ข้อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจตายเฉียบพลนั   มคีวามครบถ้วน 

ถูกต้อง

90% 90%

จาํนวนโรงพยาบาลทีม่ ีอุปกรณ์เคร่ืองช่วยชีวติ และ

รถพยาบาลพร้อมส่งในกรณฉุีกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง

14 14



Performance: จงัหวดัน่าน

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย
(รอ้ยละ)

ปีงบประมาณ

2557 2558 2559 2560 
ตค-พค.

1. STEMI ที่
เสยีชวีติภายใน
โรงพยาบาลหลงั
ไดร้บัการรกัษา

<10 9.75 12.30 14.66 9.61

2.รอ้ยละของ
ผูป่้วย STEMI ที่
ไดร้บัยาละลาย
ลิม่เลอืดหรอื
PPCI 

≥ 80 74.39 80 84 76.92

3. Door to 
Needle time 
ภายใน 30 นาท ี

>70 63.93 55.76 49.20 30





เชียงใหม่ ลาํพูน ลาํปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน เขต ประเทศ

ปี 2559 1,384.74 2,064.10 764.52 936.38 1,556.51 759.25 1,661.08 1,496.66 1,345.69 1,139.64

ปี 2560 1,048.11 1,695.18 1,269.09 1,654.24 1,261.64 1,177.99 1,316.99 675.32 1,237.70 1,072.11

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

อตัรา/แสน

อตัราป่วยรายใหม่ความดนัโลหิตสูง



ร้อยละของผูป่้วย DM / HT ได้รบัการคดักรองประเมินโอกาสเส่ียงต่อการเกิด

โรคหวัใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  ปี 2560
รอ้

ย
ล

ะ

KPI

70.78
77.97

85.72 87.84
84.16

71.82 73.04
76.51 76.98 78.87
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ขอมูล HDC  3 กค. 2560





ขอขอบคุณ

• นพ.นิพนธ ์ พัฒนกจิเรือง นายแพทย์สาธารณสขุจังหวัดน่าน

• นพ.ภราดร   มงคลจาตุรงค์ ผอ.โรงพยาบาลน่าน

• ทมีโรงพยาบาลน่านและโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดน่าน

• เครือข่ายชมรมรักษ์หัวใจน่าน เครือข่ายชมรมผู้สงูอายุ

• เครือข่ายโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสงจังหวัดน่าน

• เครือข่ายชมรมจักยานน่าน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัด

น่าน
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