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OUTLINE

•STEMI fast track system

•NSTEMI system



AYUTTHAYA PROVINCE

• 16 อําเภอ

3 Zone 

• Zone สระบรีุ

• Zone พระนครศรีอยธุยา

• Zone เสนา ดแูลโดย รพ.เสนาเป็นหลกั



ZONE สระบุรี

• ได้แก่ อําเภอบ้านแพรก  ทา่เรือ ภาชี

• เน้นระบบ Pharmacoinvasive โดยปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรคหวัใจโดยตรงทีE

โรงพยาบาลสระบรีุ

• หลงัผู้ ป่วย Drip ยาแล้วผู้ ป่วยจะถกูสง่ไปรักษาด้วยการ PCI ตอ่ทีE โรงพยาบาลสระบรีุ



PCI CENTER

เอกชน
1. รพ.ราชธานี

2. รพ. แพทย์รังสติ

รัฐบาล

1. รพ. ธรรมศาสตร์

2. รพ. ทรวงอก
3. รพ. พระนั=งเกล้า

4. รพ. สมเดจ็พระเทพ ฯ

5. รพ. สระบรีุ

รพ.ราชธานี

แพทย์รังสติ,

ธรรมศาสตร์

ทรวงอก, พระนั9งเกล้า

รพ. สระบรีุ

รพ. สมเดจ็เทพฯ



แนวทางการดแูลรกัษาผูป่้วย
กลา้มเนื6อหวัใจตายเฉยีบพลนั 

(STEMI) จงัหวดัพระนครศรอียธุยา
(ปรับ 16 มถินุายน 2563) 
เริ5มใช ้1 กรกฎาคม 2563

ผูป่้วยมคีวามสงสยัหวัใจขาดเลอืดเฉยีบพลนั
เจ็บเคน้อกสงสยัเกดิจากโรคหวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนั

- เจ็บเคน้อกรนุแรงตดิตอ่กนัมากกวา่ 20 นาที
- เจ็บเคน้อกรนุแรงขึGนกวา่ทีHเคยเป็นมากอ่น

Onset chest pain ≤ 12 hours

ประเมนิเรง่ดว่นโดยแพทยท์ีTหอ้งฉุกเฉนิ (<10 min)
- ตรวจตดิตามสญัญาณชพี
- ประเมนิ ECG 12 lead และ ตรวจซํGา
- ซกัประวตัแิละตรวจรา่งกายทีHสําคญั
- สง่เลอืดตรวจ TnT, CBC, Cr, Electrolyte, PT, 

PTT, INR

(1) ตดิตอ่ PCI Center (≤ 20 นาท)ี
- สถาบนัโรคทรวงอก 
- รพ.ธรรมศาสตร์
- รพ.ราชธานี (ยกเวน้สทิธิLขา้ราชการ)
- *รพศ.สระบรุ ี(เฉพาะ รพช.ทา่เรอื / รพช.ภาช)ี

(2) ตดิตอ่ แพทย ์ICU รพศ.อยธุยา

ตดิตอ่แพทย ์ICU รพศ.
อยธุยา

เพืWอพจิารณาให ้SK

Refer PCI center 
ที.ตอบรบั

ตดิตอ่ยกเลกิ
PCI center อื.นๆ
ที.ตดิตอ่คูข่นานไว้

ให ้SK,TNK
1) Drip SK ทีW รพช./ER
2) Refer ICU รพ.อยธุยา

ไมใ่ห ้SK,TNK (มขีอ้หา้ม)
1) Refer / Admit ICU รพ.อยธุยา
2) ตดิตอ่ Refer PCI center 
(ศนูยก์ารแพทย ์มศว. 
/ รพ.แพทยรั์งสติ /รพ.มงกฎุวฒันะ / รพ.ยนัฮี )

Monitor ผ่าน ระบบ
Telemedicine

นํายา TNK มาใหแ้ทนยา SK ในผูป่้วยเฉพาะรายที;มขีอ้บง่ชีAและความจาํเป็น



รายชื&อ รพ.ที&สง่ตอ่

หมายเหต:ุ1.ผูป่้วย 1ราย หลงัได ้SKจาก รพช.ขณะขึPนรถแลว้ Cardiac 
Arrest dead

รพ. ที%ส่ง PPCI จาํนวน

สถาบนัโรคทรวงอก 7
รพ.ราชธานี 9
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ 1
รพ.แพทย์รังสติ 6
รพ.ยนัฮี 1
รพ.ที?สง่Pharmaco-invasive

ศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพฯ( มศว ) 2
สถาบนัโรคทรวงอก 2
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ 1
รพ.ราชธานี 2

รวม 31



ผูป่้วยเรง่ดว่นฉุกเฉนิ (ACS) คลนิกิเฉพาะโรค
HF, Warfarin, PCI

ตรวจดว้ยเครื[องมอื
พเิศษ

Echo, EST, Holter
STEMI Fast tract NSTEMI อาการคงที6 อาการไม่

คงที6
เรง่ดว่น ไมเ่รง่ดว่น

อาการคงที6 อาการไม่
คงที6

*อาการคงที6
สง่ CAG เป็น 
OPD case
*อาการไม่
คงที6สง่ CAG 
visit ที6
admission

●นัดตรวจทกุ 
3-4 เดอืน
●ญาตรัิบยา
แทน
●VDO Call

*แพทย์
พจิารณาเป็น
รายกรณี

ทําตามนัด
เดมิ

●เลื6อนนัด
●นัดตรวจ
ภายหลงั
สถานการณ ์
COVID-19
ควบคมุได ้

พจิารณาให ้
Fibrinolysis
(ไมม่ขีอ้หา้ม)
หรอื TNK

Refer
PPCI

แนวทางการดแูลผูป่้วย
กลุม่โรคหวัใจและหลอดเลอืด 

Reperfusion No 
reperfusion

สง่ CAG
ในวนั
ตอ่ไป

New normal



การเบิกจ่าย TNK ทุกสิทธิ. การรักษา

•เบกิจา่ยจากสาธารณสขุจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา



ผลลพัธ์การดาํเนินงาน STEMI
ตวัชี&วดั ปี 2565

(ตค.64-ธค.64)

มค.65-มีค.65

จาํนวนผูป่้วย STEMI 40 39

อตัราการไดรั้บยา Fibrinolytic terapy (SK),TNK 4,1=5 (12.5%) (8,1)9=(23.08%)

อตัราการ Refer ไปทาํ Primary  PCI 35 ( 87.5%) 24 (61.54%)

อตัราการเปิดหลอดเลือดโดย SK /PPCI 40 (100%) 33 ( 84.62%)

*อตัราการเสียชีวติของผูป่้วย STEMI ( < ร้อยละ 8 ) 0 3 ( 7.69%)

ญาติไม่ใหย้า ไม่ส่งต่อ 

อีก 3ราย( 7.69%)

*ร้อยละของการใหก้ารรักษาผูป่้วย STEMI ไดต้ามมาตรฐานเวลาทีK

กาํหนด ( ≥ ร้อยละ 60)

15(40คน) =37.5% 13 ( 36.11%)

- ร้อยละผูป่้วย STEMI ไดย้าละลายลิKมเลือดภายใน 30 นาทีหลงัไดรั้บ

การวนิิจฉยั

2(5) =40% 3 (33.33%)

-ร้อยละผูป่้วย STEMI ไดรั้บการทาํ Primary PCI ภายใน120 นาทีหลงั

ไดรั้บการวนิิจฉยั

13 (35คน) 37.14% 10 ( 41.67%)



ปัญหาและอปุสรรค

• ร้อยละของการให้การรักษาผู้ ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที=กําหนด ( ≥ ร้อยละ 60) ได้

น้อยเพียงแค ่36-37%
• ร้อยละผู้ ป่วย STEMI ได้ยาละลายลิ?มเลอืดภายใน 30 นาทีหลงัได้รับการวินิจฉยัได้ 33-40%
• ร้อยละผู้ ป่วย STEMI ได้รับการทํา Primary PCI ภายใน120 นาทีหลงัได้รับการวินิจฉยั 35-41%

• ยา TNK ขาดแคลน อีกทั Qงมีราคาแพงและมีข้อจํากดัด้านการเบกิจา่ย

• สทิธ์ข้าราชการไมส่ามารถสง่ไป PCI ที= รพ.เอกชนใกล้เคียงได้

• คนไข้ที=มีปัญหาไตวายเฉียบพลนัร่วมด้วย มีปัญหาในการสง่ตวัเพราะต้องสาํรองจ่ายคา่ฟอกไต



แนวทางการแก้ปัญหา

• ลดระยะเวลาการติดตอ่สง่ตวัจากเดิมเป็น 30 นาที เป็น 20 นาที

• ระบบ refer เน้นสง่คนไข้ให้ PCI center ตาม Zone มากขึ Aน

• ปรับปรุงระบบ Triage คนไข้บางสว่นทีCอาการไมช่ดัเจนจะนําสง่ opd เนืCองจากเคส covid-19 เข้ามาทีC

ห้องฉกุเฉินมากขึ Aน

• มุง่เน้นงานเชิงรุกให้ความรู้กบัผู้ ป่วยมากขึ AนเนืCองจากคนไข้สว่นมากยงัไมไ่ด้ตระหนกัถงึความรุนแรงของตวัโรค

จงึทําให้ตวัสนิใจมาโรงพยาบาลช้า ซึCงภาวะแทรกซ้อนของคนไข้มีผลตอ่การให้ยาหรือการสง่ตอ่

• รัฐบาลควรผลกัดนัให้ผู้ ป่วยทกุสทิธิRได้เข้าถงึ TNK มากขึ Aน



ระบบการสง่ตวักลบั

• โรงพยาบาลอําเภอ ผู้ ป่วยจะถกูสง่กลบัไปรับยาตอ่ที>โรงพยาบาลนั @นๆ ถ้าผู้ ป่วยมีเส้นเลืv
ดหวัใจตีบที>ต้อง stage PCI ตอ่จะถกูสง่กลบัมาที> รพ.พระนครศรีอยธุยา

• โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา ผู้ ป่วยทกุรายจะได้รับการนดัลว่งหน้า 2 สปัดาห์เข้า PCI 
clinic 
• เพื$อนดั echocardiogram
• ปรับยาเบื /องต้น

• พิจารณาสง่ตวัตอ่กรณี stage PCI



ระบบการ STAGE PCI

• มีระบบ contact โดยตรงกบัโรงพยาบาลพระนั$งเกล้าสามารถนดัควิ Stage PCI ได้รวดเร็วมากขึ /น

• โดยผู้ ป่วยได้รับการนดัมาเจาะเลือด, nasal swab ที$โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา

ข้อดี

• ผู้ ป่วยได้รับการ PCI เร็วขึ /น ผู้ ป่วยสะดวกมากขึ /นยินดีเข้ารับการรักษามากขึ /น

ข้อเสีย

• ยงัไมมี่ระบบรองรับสําหรับผู้ ป่วยที$ต้องได้รับการ CABG ยงัต้องมีระยะเวลารอคอย 6-12 เดือน

• ต้อง refer 2 โรงพยาบาลสง่ผลให้คนไข้ต้องเดินทางลาํบากมากขึ Qน



NSTEMI SYSTEM

• ผู้ ป่วยมีอตัราการเสยีชีวติสงูกวา่ STEMI

• มีการประเมินผู้ ป่วยเพืEอจดัระบบการรักษาทกุครั NงทีEนอนโรงพยาบาลผา่น Google form

• ระบบการสง่ตวัเพืEอ PCI มีทั Nงระบบผู้ ป่วยใน และผู้ ป่วยนอก



ตวัชีAวดั ปี 2564 ปี 2565
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ปี 2565
(มค.65-มคี.65)

จาํนวนผูป่้วย NSTEMI 614 129 114

จาํนวนผูป่้วยทีD Refer ท ัJงหมด 338
(50.14%)

115
(89.15%)

83
(72.81%)

จาํนวนผูป่้วยทีD 
Refer ขณะ Admission

223
(36.32%)

72
(55.81%)

64
(56.14%)

จาํนวนผูป่้วยทีD 
Refer OPD Case

115
(18.73%)

43
(33.33%)

19
(16.67%)

จาํนวนผูป่้วยทีDเสยีชวีติ 127
(20.68%)

15
(11.36%)

19
(16.67%)

ขอ้มลูสถติ ิNSTEMI  
จังหวดัพระนครศรอียธุยา



ขอ้มูลผูป่้วย NSTEMI ที3เสียชีวติในเดือน ม.ค.- มี.ค.

Mean age 75.8 ปี

Killips III 50%

Killips IV 40%

DM 50%

CKD 30%

IHD S/P PCI 40%











ปัญหาและอุปสรรค

• การสง่ตวัผู้ ป่วยไป PCI ทําได้ตามเกณฑ์ แตย่งัไมส่ามารถลดอตัราการเสยีชีวิตได้ เนืEองจาก

ผู้ ป่วยทีEเสยีชีวิตอาการหนกั (Killips 3-4) ไมส่ามารถสง่ตวัตอ่ได้

• ผู้ ป่วยบางสว่นไมเ่ข้าถงึบริการการรักษาเนืEองจากไมไ่ด้ตระหนกัถงึความรุนแรงของตวัโรค

• จํานวนเตียงห้อง ICU ไมเ่พียงพอตอ่จํานวนผู้ ป่วยหนกั



แนวทางการแกปั้ญหา ขอ้เสนอแนะ

• เน้นการดแูลผู้ ป่วย NCD เชิงรุกมากขึ Qนโดยให้ความรู้ด้านการดแูลสขุภาพกบัผู้ ป่วยในการควบคมุ

อาหาร   การออกกําลงักาย ผา่นการดําเนินการของสสจ.

• ให้ความรู้กบัผู้ ป่วยเกี=ยวกบัตวัโรค อาการ เพื=อให้มาโรงพยาบาลได้เร็วขึ Qน

• จดัตั Qง semi ccu เพื=อดแูลผู้ ป่วยกลุม่โรคหวัใจโดยเฉพาะ แผนการจดัตั Qงจะทําปี 2565 แต่

เนื=องจากสถานการณ์โควิดพยาบาลไมเ่พียงพอจงึเลื=อนออกไป



ROAD MAP การพัฒนาความเช่ียวชาญศูนย:โรคหัวใจ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

เตรียมโครงการพัฒนา 
ความเช่ียวชาญ
- วางแผนเป*ด CCU 
- ส0งพยาบาลอบรม
เฉพาะทางการโรคหัวใจ 2 คน

เป6ด Cath Lab 
เต็มรูปแบบ

ใหDบริการ Cath Lab 1.ขยายบริการ
- เป*ด CCU เพ่ิมเปEน 8 เตียง

2. – ส0งแพทยKเรียน Intervention 
คนท่ี 1

- ส0งแพทยKเรียน Cardio 1 คน
- ส0งพยาบาลเรียนเฉพาะทาง 
Cath Lab, เฉพาะทางหัวใจ

1. สJงแพทยLเรียน 
Intervention คนท่ี 2
- หานักเทคโนโลยีหัวใจ 2 คน
- พยาบาลเรียนเฉพาะทางโรคหัวใจ
- เตรียมสถานท่ี และเคร่ืองมือ

เตรียมบุคลากรเพ่ือรองรับ
- สรรหาอัตรากำลัง แพทยL  
พยาบาล นักเทคโนโลยี 
หัวใจและพัฒนาสมรรถนะ

เพ่ิมศักยภาพ
การให8บริการศูนย;หัวใจH3
- เป6ด CCU 4 เตียง
- สJงพยาบาลอบรม  2 คน

ป22564 ป22565-2568ป22565

CCU

ป22566ป22567ป22569

START A3

FINISH

เป6ดศูนยLโรคหัวใจ

ป22568ป22574

เป#ดศูนย)หัวใจ 
ระดับ A2(CABG ได:)

CATH LAB

หมายเหต:ุ ยงัไมม่ ีCCU ตามแผน



THANK YOU


