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บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper) 

 
ประเภทการสมัคร TQM-Best Practices  
ประเภทองค์กร    หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 
ชื่อเร่ืองนำเสนอ    ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดไม่พบ ST Segment    
                        Elevation (NSTE-ACS) 
เป็น “วิธปีฏิบัติที่เปน็แบบอย่างที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด การจัดการกระบวนการ  
ชื่อหน่วยงาน งานการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหัวใจและหลอดเลือด  
(Center of Excellence for Cardio Vascular Disease; TU-CCVD) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ-
เกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 
ที่อยู่ 95 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน อาคารดุลโสภาคย์ ช้ัน 2 ศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระ-เกียรต ิตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120 
โทรศัพท์ 02-9269447  เว็บไซต์ E-mail: Winityod@hotmail.com  
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ) นายวนิิตย์ หลงละเลิง ตำแหน่ง พยาบาลชำนาญการพิเศษ/ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 
โทรศัพท์ 02-9269447  โทรสาร ……….…-………มือถือ 081-4823255    อีเมล Winityod@hotmail.com  
 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏบิัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม”  

คือการนำหลักพัฒนาคุณภาพตามนโยบาย 2P Safety ท่ีมุ่งเน้นถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ 
กับหลักการบริหารงานโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4 ด้าน ตามแนวคิด SPEC ได้แก่ ด้าน
ความปลอดภัย (Safety) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านความคุ้มค่า (Efficiency) และด้านคุณภาพทาง
คลินิก (Clinical quality) ผนวกกับการพัฒนาคุณภาพงานให้สำเร็จตามเป้าหมายโดยใช้แนวคิด OKRs อันจะ
นำทางสู่การพัฒนาคุณภาพทางคลินิกในกลุ่มผู ้ป่วย NSTE-ACS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตราการ
เสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดไม่พบ ST Segment Elevation (NSTE-ACS) 

 
ประสิทธิผล  
1) ระยะเวลาการรอคอยการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิดท่ีไม่พบ ST 
segment elevation (NSTE-ACS) จาก 72 ช่ัวโมง ลดลงเหลือเพียง 19.59 ช่ัวโมง (นับเวลาจากการวินิจฉัยท่ี 
ER จนได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ) 
2) อัตราการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยหลังฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ เท่ากับร้อยละ 98.70 
3) อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วยภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผนคิดเป็นร้อยละ 0.27 (น้อยกว่า
ร้อยละ5) 
4) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย NSTE-ACS ลงเหลือร้อยละ 6.67 (จากเดิมร้อยละ 11.68) 
5) ร้อยละคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจากเดิมร้อยละ 90.20 เพิ่มเป็นร้อยละ 92.55 
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1. บทสรุปของผู้บริหาร 
 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูงท่ีมีศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์ 
ให้การรักษาพยาบาลผู ้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจร  เป็นแม่ข่ายของหน่วยบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี จึงมีความพร้อมในการบูรณาการดำเนินการพัฒนาระบบบริการตติย
ภูมิกลุ่มโรคท่ีมีอัตราการตายสูง (โรคหัวใจและหลอดเลือด) รวมทั้งพัฒนาวิชาการการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันทั้งชนิดพบ ST Segment  Elevation (STE-ACS) และชนิดไม่พบ ST Segment  
Elevation (NSTE-ACS) โดยมีความมุ่งหวังที่จะลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ลดอัตราการ
เสียชีวิต ดูแลพัฒนาศักยภาพลูกข่ายในการตรวจวินิจฉัยรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษา จึงเป็น
ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหัวใจและหลอดเลือด (Center of Excellence for Cardio Vascular Disease; TU-
CCVD) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท้ังนี้มีพันธกิจหลักให้บริการท่ีเป็น
เลิศด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟู การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน สนับสนุนและมี
ส่วนร่วมกับคณะต่างๆให้เกิดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมเป็นองค์กร
ทางวิชาการที่สนับสนุน ชี้นำสังคมและชุมชน สร้างและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ทรงคุณค่า นำสู่การ
ปฏิบัติเพื่อประชาชน ภารกิจหน้าท่ีของโรงพยาบาลนอกจากจะทำหน้าทีดูแลสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอันเป็นภารกิจพื้นฐานของรัฐแล้วยังช่วยสนับสนุนให้การจัดการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์และคณะ
สายสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งสามารถพัฒนาก้าวหน้ามาเป็นลำดับ 
 Non - ST elevation acute coronary syndromes หรือ NSTE-ACS (NSTEMI) เป็นโรคโรคหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบ พลันชนิดไม่พบ ST Segment Elevation ที่พบได้บ่อย และมีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสงูถึง
ร้อยละ 5-13 ดังนั้นการวินิจฉัยและรักษาควรเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ1 มุ่งเน้นในเรื่องความ
รวดเร็วเพื่อให้เลือดไปเล้ียงกล้ามเนื้อหัวใจเป็นหลักสำคัญในระยะวิกฤต ดังนั้นเวลาคือชีวิต (Time is muscle) 
จากการศึกษาของ TACSR พบว่า ระยะเวลาที ่ช้ามีผลต่ออัตราตายในโรงพยาบาลที ่เพิ ่มขึ ้น  2 ใน ESC 
Guidelines 2020 แนะนำให้ผู ้ป่วย NSTE-ACS เมื ่อมาถึง ER ได้รับการคัดกรอง การตรวจวินิจฉัย รักษา
จนกระท่ังได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI) ควรทำภายใน 24 ช่ัวโมง เมื่อมาถึงโรงพยาบาล 3 แต่จากการ
ศึกษาวิจัยพบว่าผู ้ป่วย NSTE-ACS ในโรงพยาบาลได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจในช่วงระยะเวลา 24-72 
ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 30.20 และมากกว่า 72 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 44.06  จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยร้อยละ 74.26 
ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาตามมาตรฐาน4 และจากการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยกลุ่มนี้พบ
สูงถึงร้อยละ 11.68 

ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือ ศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของการ
ดูแลผู้ป่วย NSTE-ACS ให้เข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว ทางหน่วยงานจึงได้นำแนวคิดโรงพยาบาลคุณภาพ หรือ 
TUH Quality Goals 2563 โดยนำหลักคุณภาพตามนโยบาย 2P Safety ท่ีมุ่งเน้นถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย 
ประกอบกับการบริหารงานโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย 
(Safety) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านความคุ้มค่า (Efficiency) และด้านคุณภาพทางคลินิก (Clinical 
quality) หรือ SPEC ซึ่งเป็นแผนพัฒนาคุณภาพและนโยบายของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ      
ผนวกกับการพัฒนาคุณภาพงานให้สำเร็จตามเป้าหมายโดยใช้แนวคิด OKRs อันจะนำทางสู่การพัฒนาคุณภาพ
ทางคลินิกในกลุ่มผู้ป่วย NSTE-ACS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันชนิดไม่พบ ST Segment Elevation (NSTE-ACS) อันจะนำทางสู่การพัฒนาคุณภาพทางคลินิก
ของศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์ ในกลุ่มผู้ป่วย NSTE-ACS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเสียชีวิต และเพิ่ม
คุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการเป็นสำคัญ 
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2. ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทและหน่วยงาน 
2.1 โครงสร้างขององค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นโรงพยาบาลระดับ

ตติยภูมิขั ้นสูง ที่มีศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์ ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจรมี
ผู้บริหารระดับสูงคือผู้อำนวยการโรงพยาบาล รศ. นพ. พฤหัส ต่ออุดม สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศหัวใจ
ธรรมศาสตร์  อย ู ่ ในส ่วนของศ ูนย ์ความเป ็นเล ิศ Center of Excellence (COE) ซ ึ ่ งกำก ับด ูแลโดยมี                   
รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธาน ปัจจุบันโรงพยาบาลมีศูนย์ความ
เป็นเลิศ ทั้งหมด 5 ศูนย์ความเป็นเลิศ ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศหัวใจธรรมศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศเท้า
เบาหวาน ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ และศูนย์ตาธรรมศาสตร์ 

 
2.2 วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  

ชื่อองค์กร (Organization Name): โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (THAMMASAT UNIVERSITY 
HOSPITAL) 
ลักษณะองค์กร (Organization Characteristic): โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยท่ีให้การดูแลระดับตติยภูมิข้ันสูง 
สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
วิสัยทัศน์ (Vision): TUH 4.0 ORGANIZATION OF THE FUTURE FOR ALL  

  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 4.0 มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตเพื่อประชาชน 
  คำนิยาม องค์กรแห่งคุณภาพท่ีมีความทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาขับเคล่ือนให้มี

ความเป็นเลิศในด้านบริการสุขภาพ ด้านบริหาร และด้านวิชาการ สามารถเป็นที่พึ่งของบุคลากร ประชาชนและ
สังคมได้ 
ค่านิยม (Core Values): Think “TRANSFORM”  

TRAN: Transform เราจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปล่ียนแปลงเพื่อความสำเร็จในการก้าวไปสู่องค์กรแห่ง  
         อนาคต 

รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ 

ท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 

Center of Excellence (COE) 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมอง   
- ศูนยค์วามเป็นเลิศเท้าเบาหวาน 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ ้
โรคหืด และโรคระบบหายใจ, 
- ศูนย์ความเป็นเลิศหัวใจธรรมศาสตร์  
- ศูนยต์าธรรมศาสตร์ 
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S: Spirit of Thammasat เราจะยึดมั่นในจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อ
ประชาชน”  

FOR: Focus on Results เราจะพัฒนามาตรฐานคุณภาพ เพื่อมุ่งเน้นสู่ผลลัพธ์ความเป็นเลิศ 
M: Managements by Fact เราจะมีความโปร่งใสและใช้ข้อเท็จจริงในการบริหารจัดการองค์กร  
S: System Perspective เราจะมีมุมมองเชิงระบบ มุ่งเน้น 3P และมองภาพรวมเห็นการเชื่อมโยง

อย่างครอบคลุมทุกองค์ประกอบ 
วัฒนธรรมองค์กร: รพธ. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ใส่ใจบริการ 

พันธกิจ (Mission):  
1) ให้บริการที่เป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟู การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพแก่

ประชาชน 2) สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับคณะต่าง ๆ ให้เกิดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพสู่สังคม 3) เป็นองค์กรทางวิชาการที่สนับสนุน ชี้นำสังคมและชุมชน และ 4) สร้างและสนับสนุน
งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีทรงคุณค่า นำสู่การปฏิบัติเพื่อประชาชน 

นโยบาย: โรงพยาบาลคุณภาพ หรือ TUH Quality Goals 2563 โดยนำหลักคุณภาพตามนโยบาย 2P 
Safety ที่มุ่งเน้นถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย ประกอบกับการบริหารงานโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย (Safety) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านความคุ ้มค่า 
(Efficiency) และด้านคุณภาพทางคลินิก (Clinical quality) หรือ SPEC ซึ ่งเป็นแผนพัฒนาคุณภาพและ
นโยบายของโรงพยาบาล ผนวกกับการพัฒนาคุณภาพงานให้สำเร็จตามเป้าหมายโดยใช้แนวคิด OKRs อันจะนำ
ทางสู่การพัฒนาคุณภาพทางคลินิกในกลุ่มผู้ป่วยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies):  
1) Academic Collaboration  

- สนับสนุนการเรียนการสอนกับคณะต่าง ๆ 
-  มีการทำวิจัย นวัตกรรมโดยความร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอก 

2) Digital Hospital  
- พัฒนาการบริการของโรงพยาบาลในด้านเทคโนโลยี ดิจิตอล 
- ทำแอปพลิเคชันเพื่อการบริการ 

3) Supra-Tertiary Care Hospital  
- ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะทางและซับซ้อนแบบองค์รวมเฉพาะทางและซับซ้อนแบบ

องค์รวม ทั้งนี ้มี ศูนย์ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมอง      
ศูนย์ความเป็นเลิศเท้าเบาหวาน ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและโรคระบบหายใจ ศูนย์
ตาธรรมศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศหัวใจธรรมศาสตร์  

 
2.3 สินค้าและบริการที่สำคัญคืออะไร กลไกลในการส่งมอบให้กับลูกค้าเป็นอย่างไร 
 2.3.1 ขีดความสามารถบริการมาตรฐาน: ให้การตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยทุกวัยในการทำ

หัตถการเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาเฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด ท้ัง Invasive และ Non-Invasive  
  ด้าน Invasive  ได้แก่ Coronary Artery Angiography (CAG), Percutaneous Coronary 

Intervention (PCI), Electrophysiology (EPS), Radiofrequency Ablation (RF ablation), Left Heart 
Catheterization (LHC), Right Heart Catheterization (RHC), Permanent Pacemaker (PPM), Cardiac 
Resynchronization Therapy Defibrillator (CRT-D), Automatic Implantable Cardioverter 
Defibrillator (AICD), Temporary pacemaker (TPM), Percutaneous Transmitral Commissurotomy 
(PTMC), Balloon Valvuloplasty, Peripheral Transluminal Angioplasty (PTA), Device Closure, Intra-
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aortic Balloon Pump (IABP), Pericardiocentesis, TAVI โดยให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ (วันเวลาราชการ) 
เวลา 8.00- 24.00น.และให้บริการกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน (On call) ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (วันทำการ) เวลา 24.00-
8.00 น.และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

  ด้าน Non-Invasive ได้แก่ การตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG), Ankle Brachial Index 
(ABI), Ambulatory Blood Pressure Measurement (ABPM), Holter’s Monitoring, Exercise Stress 
Test, Transthoracic Echocardiography, Transesophageal Echocardiography, Dobutamine Stress 
Echocardiography, Tilt Table Test Exercise Stress Echocardiography, Cardioversion โดยให้บริการ
ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (วันเวลาราชการ) เวลา 8.00- 20.00น.และวันเสาร์เวลา 08.00-12.00 น.  

  ด้านการตรวจรักษาพยาบาลในคลินิกพิเศษ ได้แก่ VIP คลินิก ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 16.00-18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00-
12.00 น.  คลินิกหัวใจล้มเหลว (Heart Failure Clinic) ให้บริการทุกวันพุธ เวลา 08.00-12.00 น. คลินิก 
Valvular Clinic ให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. และ คลินิกให้คำปรึกษาทางการพยาบาลผู้ป่วย
โรคหัวใจและหลอดเลือด ให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. 

     2.3.2 ลักษณะสำคัญของผู้รับบริการ: ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มารับการตรวจวินิจฉัย/
รักษาในและนอกเวลาราชการ และผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ต้องได้รับการตรวจรักษาในภาวะ
ฉุกเฉิน นอกเวลาราชการ 
 2.3.3 ระบบการดูแลรักษา (กลไกลในการส่งมอบให้กับลูกค้า) 
  1. จัดให้มีแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellowship) ให้คำปรึกษาตลอด 
24 ช่ัวโมง  
  2. มีระบบ การ Consult ผ่านระบบ Line ท่ีสามารถส่ง EKG ไปให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
หรืออาจารย์แพทย์เพื่อประเมินก่อนท่ีจะรับมาดูแล หรือให้คำปรึกษาในระบบเครือข่ายบริการ 
  3. การดูแลที ่ห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดที ่เปิดบริการได้  24 ชั ่วโมง (Cardiac 
Catheterization Laboratory) 
  4. การให้ยาละลายล่ิมเลือด สามารถเริ่มการให้ยาละลายล่ิมเลือดได้ท่ี ER ภายใต้การดูแลของ
แพทย ์พยาบาลเฉพาะทาง 
  5. การดูแลผู้ป่วยหลังทำหัตถการสวนหัวใจหรือให้ยาละลายล่ิมเลือด 
  6. มีเตียงรองรับผู้ป่วยหลังทา Primary PCI ใน CCU ICU-CVTหอผู้ป่วยอายุรกรรม ทั้งห้อง
พิเศษและสามัญ เพื่อได้รับการดูแลต่อเนื่อง และป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
  7. มีพยาบาลเฉพาะทาง แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และอาจารย์แพทย์ดูแล
ให้การรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ช่ัวโมง 
  8. จัดให้มีพยาบาลเฉพาะทางติดตามผลสำเร็จของการรักษาหลังจากผู้ป่วยย้ายออกจากหอ
ผู้ป่วยวิกฤติ หรือกลับบ้านแล้ว 
  9. มีอาจารย์แพทย์ พยาบาลที่มีความรู้ความชำนาญ ทางด้านการผ่าตัดดูแลโรคหัวใจและ
ทรวงอก (มี ICU ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก) 
  10. สามารถทาผ่าตัด Open heart; CABG, Valvular Heart Disease เป็นต้น 
  11. การให้บริการ มีผู้ป่วยใน ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยนอก คลีนิคพิเศษคลีนิคโรคหัวใจ คลีนิคผู้ป่วย
หลังการทาหัตถการ คลินิกเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ คลินิกยา Warfarin 
 

2.4 กลุ่มลูกค้าที่สำคัญ 
     ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาโรคหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ

เกียรติ ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ครบวงจร รักษาโรคหัวใจตั้งแต่เด็กแรกเกิด
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จนถึงสูงอายุ มีระบบการดูแลโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตัน ท่ีครอบคลุมตลอด 24 ช่ัวโมง ดังนั้นจึงมีกลุ่ม
ลูกค้าดังนี้ 

    2.4.1 ผู้รับบริการท่ีต้องการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่องมือท่ีทันสมัย 
เช่น เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยวิธีเดิน
บนสายพาน (Exercise Stress Test) เคร ื ่องบ ันท ึกคล ื ่นไฟฟ้าหัวใจ  24 ช ั ่ วโมง (Holter Monitoring) 
เครื่องตรวจหัวใจโดยเตียงปรับระดับ(Tilt Table Test) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram) 
เครื ่องเอกซเรย์สวนหัวใจ (Cardiac Catheterization) เครื ่องตรวจวินิจฉัยและรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ 
(Electrophysiology study & Radiofrequency Ablation) 

   2.4.2 ผู้รับบริการที่ต้องการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ เช่น ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การทำอัลตร้าซาวด์
หัวใจ การตรวจหัวใจโดยการเดินบนสายพาน ตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง บริการรักษาโรคหัวใจท่ี
หลากหลาย ได้แก่ การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและการใส่ขดลวด (Angioplasty and Stenting) 
การปิดรอยรั่วในโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในทุกวัย (ASD, VSD or PDA Closure) ด้วยอุปกรณ์ชนิดต่างๆ  

   2.4.3 ผู้รับบริการที่ต้องการที่ต้องการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดต่างๆ 
(Electrophysiology study& Radiofrequency Ablation) การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Cardiac Pacemaker) 
การใส่เครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจ (Automated Internal Cardiac Defibrillator) ในผู้ป่วยที่มีหัวใจเต้นช้าหรือมี
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ การฝังเครื่องปรับการทำงานหัวใจ (Cardiac Resynchronization Therapy) ในผู้ป่วย
หัวใจล้มเหลวรุนแรง 
 

2.5 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ 
 2.5.1 ได้ร ับรางวัลท่ี 2 การประกวดคุณภาพของความสำเร็จในการควบคุมความดันโลหิต 

(Hypertension Audit Award 2016) เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 จากสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศ
ไทย 

  2.5.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภท Poster เรื่อง Love Your Heart 
Program TUH ในการประชุมวิชาการ 12 nd Cardiac Network Forum เชื่อมประสาน สายธารแห่งคุณค่า 
พัฒนางานหัวใจ ไทยยั่งยืน ระหว่างวันท่ี 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ จังหวัดสงขลา  

 2.5.3 ได้ร ับรางวัลชนะเลิศ Best in Class จากการประกวดผลงานพัฒนาคุณภาพโดยใช้การ
เทียบเคียงตัวชี ้ว ัด (THIP: Thailand Hospital Indicator Program) ประจำปี 2564 จากสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) 
 
3. การเรียนรู้ ความต้องการและความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่นำเสนอ" 
 3.1 การกำหนด "ลูกค้าของกระบวนการที่นำเสนอ" และ วิธีการเรียนรู้ความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้า 

 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาโรคหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลนำข้อมูลจากการรับฟังเสียง
ผู้รับบริการ ได้แก่ การสำรวจความพึงพอใจ ข้อร้องเรียน การสำรวจความคาดหวังของผู้รับบริการ และ 
Patient Experient มาวิเคราะห์หาความต้องการ จึงได้จำแนกตามช่องทางการเข้ารับบริการดังนี้ 
       1. ผู้ป่วยนอก (OPD) 
                   ความต้องการท่ัวไป 1) ท่ีจอดรถไกล เพิ่มท่ีจอดรถ 2) เพิ่มท่ีนั่งรอแพทย์/รอยา  3) รอตรวจนาน 
ขอเพิ่มแพทย์/พยาบาล  4) ห้องน้ำไม่เพียงพอ/ไม่สะอาด 5) เพิ่มรถเข็น 6) มีระบบแจ้งเตือนคิวพบแพทย์
อัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือ 7) ลดขั้นตอนด้วยการนัดจองคิวหรือเลื ่อนนัดผ่านอินเตอร์เน็ตได้  และความ
ต้องการจำแนกตามกลุ่มย่อยดังนี้ 
    1.1 กลุ่มสิทธิรักษา ต้องการการตรวจสอบสิทธิที่รวดเร็ว ถูกต้อง สามารถตรวจสอบสิทธิการ
รักษาผ่านอินเตอร์เน็ตได้ และสามารถใช้สิทธิได้  
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        1.2 กลุ่มเฉพาะโรค ต้องการได้ตรวจกับแพทย์เฉพาะทาง วินิจฉัยโรคและรักษาได้อย่างถูกต้อง 
      2. ผู้ป่วยใน (IPD)   

ความต้องการท่ัวไป 1) ห้องพักผู้ป่วยสะอาด  2) ห้องน้ำผู้ป่วยท่ีสะอาดปราศจากกล่ิน  เครื่อง
สุขภัณฑ์ไม่ชำรุด  3) มีระบบเตรียมความพร้อมผู้ป่วยและญาติก่อนออกจากโรงพยาบาล เพื่อสามารถดูแล
ตนเองที่บ้านได้  4) มีระบบติดตามผู้ป่วยขณะนอนโรงพยาบาล (Patient Tracking)  5) มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยผู้ป่วยใน เช่นการระบุตัวตนผู้มาเฝ้าหรือเยี่ยมผู้ป่วย  6) มีเตียงในการนอนโรงพยาบาล 7) การประเมิน
ค่ารักษาพยาบาลถูกต้อง 8) สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายผ่านทางเว็บไซต์ได้ และความต้องการจำแนกตามกลุ่ม
ย่อยดังนี้ 
             2.1 กลุ่มสิทธิรักษา ต้องการการตรวจสอบสิทธิที่ถูกต้อง และสามารถใช้สิทธิได้ ไม่มีค่าส่วนเกิน 
ให้บริการ Fax claim โดยไม่ต้องสำรองจ่าย       
             2.2 กลุ่มเฉพาะโรค ต้องการได้รักษากับแพทย์เฉพาะทาง วินิจฉัยโรคและรักษาได้อย่างถูกต้อง 
ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
      3. ผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องการการได้รับการบริการท่ีรวดเร็ว ทันเวลา กรณีสิทธิ สปสช. สามารถใช้สิทธิ
ฉุกเฉินได้ 
      4. ผู้ป่วยพิเศษ ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ/ทุพพลภาพ โรคสมองเสื่อม จิตเวช แรงงานต่างชาติ 
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย วัยรุ่นต้ังครรภ์ นักศึกษา ประชาคมธรรมศาสตร์ ผู้มีอุปการะคุณ ต้องการการเฝ้าระวังอย่าง
ใกล้ชิด การเข้าถึงท่ีสะดวก ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเยียวยา ความปลอดภัย 
       5. กลุ่มผู้ป่วยที่รับบริการในช่องทางพิเศษ เช่น Premium Clinic กลุ่มผู้รับบริการที่มีเศรษฐานะ 
ศรัทธาในการรักษาท่ี รพ.ธรรมศาสตร์ ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ ผู้บริหารบริษัทเอกชน กลุ่มผู้สนใจรักษ์สุขภาพ 
กลุ่มผู้รับบริการต่างชาติ ต้องการความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการให้บริการ และการพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วย 
 3.2 สรุปความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่สำคัญ  
สรุปความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วย/ครอบครัวและญาติ 
 1. การต้อนรับท่ีดี มีการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด  
 2. ได้รับการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 3. ให้การดูแลเอาใจใส่สม่ำเสมอ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่เป็น อาการที่เป็น แผนการรักษาที่ได้รับ
อย่างถูกต้อง เข้าใจ ครอบคลุมและต่อเนื่องการปฏิบัติตัวขณะอยู่ โรงพยาบาลและเมื่อกลับไปบ้าน    
 4. หายจากโรค โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน  
 5. ได้รับทราบข้อมูลการรักษาที่ถูกต้อง ชัดเจนตามสิทธิผู้ป่วย และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจยินยอม
หรือปฏิเสธการรักษา  
 6. ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีในภาวะฉุกเฉิน 
 7. พฤติกรรมบริการท่ีดี รวดเร็ว เป็นท่ีพึงพอใจ ประทับใจ 
 8. ได้รับการคิดค่ารักษาพยาบาลท่ีถูกต้อง มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม  
 9. การต้อนรับท่ีดี รวดเร็ว เป็นท่ีพึงพอใจ ประทับใจ  
 10. การให้ข้อมูล ตอบคำถาม และให้คำแนะนำท่ีชัดเจน 
 3.3 การแปรความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าเป็น "คุณลักษณะด้านคุณภาพ" ของ 
"ผลงานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า" และกำหนดเป็น ดัชนีชี้วัดคุณภาพ 
 Non - ST elevation acute coronary syndromes ห ร ื อ  NSTE-ACS ห ร ื อ  NSTEMI ( Non-ST 
elevate Myocardial Infarction) เป็นโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดไม่พบ ST Segment Elevation ท่ี
พบได้บ่อย และมีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง ดังนั้นการวินิจฉัยและรักษาควรเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ
แม่นยำ 1 มุ่งเน้นในเรื่องความรวดเร็วเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเป็นหลักสำคัญในระยะวิกฤต ดังนั้น
เวลาจึงคือชีวิต (Time is muscle) ในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย 
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 NSTE-ACS หรือ NSTEMI เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดรุนแรงและเฉียบพลัน 
(Acute Coronary Syndrome) เนื่องจากมีการปริแตกของคราบไขมัน (Artherosclerotic plaque) ที่ก่อตัว
สะสมเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ เป็นผลให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดทำให้การไหลเวียนใน
หลอดเลือดลดลงอย่างรุนแรงส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเล้ียง (Ischemic Heart Disease) และหาก
ปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็จะส่งผลให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้ (Acute 
Myocardial Infarction) หากเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเกิดขึ้นพยาธิสภาพจะเป็นอย่างถาวร และหากพื้นท่ี
ของกล้ามเนื้อหัวใจตายเป็นบริเวณกว้าง ก็จะยิ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการบีบตัวของหัวใจลดลง มีภาวะ
หัวใจเต้นผิดจังหวะได้สูง อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว สำหรับการวินิจฉัยผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมาดว้ย
อาการเจ็บแน่นหน้าอก อาจมีอาการร้าวไปคอ ไหล่ สะบัก ทะลุหลัง เป็นไปได้หมด เป็นอยู่นานกว่า 20 นาที
อาการไม่ดีขึ้น อาจมีอาการเหงื่อออก ตัวเย็น ใจส่ัน หรือหอบเหนื่อยร่วมด้วยได้ เมื่อมาถึงโรงพยาบาลตรวจดู
คล่ืนไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram, ECG) อาจปกติ หรือ ST Segment ลดต่ำลง (ST- depression) หรือ 
พบ T wave หัวกลับ (Inverted T-wave) ร่วมกับ มี Cardiac enzyme  คือ Troponin-T Positive 
 ดังนั้นในการดูแลผู้ป่วย  NSTE-ACS ตามมิติคุณภาพ หรือประเด็นคุณภาพสำคัญในเป้าหมาย และ
กำหนดเป็นดัชนีช้ีวัดคุณภาพ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 แสดงการดูแลผู้ป่วย NSTE-ACS ตามมิติคุณภาพ หรือประเด็นคุณภาพสำคัญในเป้าหมาย และ
กำหนดเป็นดัชนีช้ีวัดคุณภาพ 
 

มิติคุณภาพ/ 
ประเด็นคุณภาพสำคัญในเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดคุณภาพ 

Accessibility: การเข้าถึงบริการผู้ป่วย 1. ลดระยะเวลาเฉลี่ยผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิดไม่
พบ ST Segment elevation (NSTE-ACS) จาก 72 ชั ่วโมง ให้
เหลือภายใน 24 ช่ัวโมง  
2. ระยะเวลาเฉล่ียท่ีผู้ป่วย NSTE-ACS ได้รับการทำ EKG เมื่อมาถึง
โรงพยาบาล ภายใน 10 นาที 
3. ร ้อยละการส่งตรวจ cardiac troponins และควรทราบผล
ภายใน 1-2 ช่ัวโมง ร้อยละ 100 
4. ร ้อยละความสำเร ็จในการประสานงานระหว ่างท ีมและ
หน่วยงานที ่ เกี ่ยวข้อง โดยใช้ Line Alert NSTE-ACS เพ ื ่อทำ
หัตถการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจผู้ป่วย NSTEMI ภายในเวลา 30 
นาที ให ้Cath Lab รับทราบ เพื่อเปิดห้อง ร้อยละ 90 
5. อัตราของผู้ป่วย NSTE-ACS ท่ีได้รับ Aspirin ภายใน 24 ช่ัวโมง
ก่อนหรือหลังมาถึงโรงพยาบาล ≥ ร้อยละ 80 
6. อ ัตราของผ ู ้ป ่ วย  NSTE-ACS ท ี ่ ได ้ ร ับ beta-blocker เมื่ อ
จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ≥ ร้อยละ 80 

Acceptability: ผู ้ร ับบร ิการพึงพอใจ      
มีความเข้าใจและให้การยอมรับในการ
รักษาพยาบาล 

1. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ ≥ ร้อยละ 85 
2. Net Promoter Score (NPS Score) ≥ ร้อยละ 75 
3. จำนวนข้อร้องเรียนเท่ากับ 0 

Appropriateness: ผ ู ้ป่ วยได ้ ร ับการ
ตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล ด้วยความ
ถูกต้องตามข้อบ่งช้ี/ตามความจำเป็นของ
ผู้ป่วยและหลักฐานทางวิชาการ 

1. ร้อยละของการให้การตรวจวินิฉัย ประเมินความเส่ียงของผู้ป่วย 
โดยอาศัยข้อมูลจากการซักประวัต ิ ตรวจร่างกาย การตรวจ
คล่ืนไฟฟ้าหัวใจ และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
ร้อยละ 100 
2. อัตราการวินิจฉัยโรคท่ีผิดพลาด (NSTE-ACS) ≤ ร้อยละ 5 
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มิติคุณภาพ/ประเด็นคุณภาพสำคัญใน
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดคุณภาพ 

Competency: ผ ู ้ ให ้บร ิก ารม ี ระ ดับ
ความ รู้และทักษะท่ีเหมาะสมกับอาการ/
ความเจ็บป่วย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในการรักษาพยาบาล 

1. อัตราพยาบาลผ่านการอบรม ACLS เท่ากับ ร้อยละ100 
2. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำ Individual Development 
Plan (IDP) รายบุคคล เท่ากับร้อยละ100 
3. Adverse Event ท่ีเกิดจาก competency เท่ากับ ร้อยละ100 

Safety: ผู้ป่วยในความดูแลมีความเสี่ยง
ต่อผลลัพธ์ทางลบ ความผิดพลาด และ
ผลข้างเคียงท่ีไม่ต้องการน้อยท่ีสุด 

1.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย NSTE-ACS ( In Hospital)          
≤ ร้อยละ 10 
2. อัตราการเกิด Medication Error เท่ากับร้อยละ 0 
3. อัตราการระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด เท่ากับร้อยละ 0 
4.อัตราการทำหัตถการผิดคน/ผิดหัตถการ เท่ากับร้อยละ 0 
5. อัตราการเกิดภาวะฉุกเฉิน/อาการทรุดลงขณะรอตรวจระดับ E 
เท่ากับร้อยละ 0 
6. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังทำหัตถการหลอดเลือดหัวใจ 
(อัตราการเกิด Major bleeding > 5 cm) ≤ ร้อยละ 5 
7. อัตราการเกิด cardiac temponard ในผู ้ป่วยที ่ทำหัตถการ 
Invasive procedures ≤ ร้อยละ 5 

Continuity: การดูแลต่อเนื่อง 1.อัตราการติดตามเย่ียมผู้ป่วยหลังทำหัตถการตรวจสวนหัวใจและ
ขยายหลอดเลือดท่ีหอผู้ป่วยโดย APN โรคหัวใจ ≥ ร้อยละ 90 
2. อัตราการเกิดติดเชื้อผู้ป่วยใส่ Permanent Pacemakers หลัง
การจำหน่ายกลับบ้าน ≤ ร้อยละ 5 
3. ร้อยละการใช้ SBAR ในการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่างเวรและ
ระหว่างหน่วยงาน เท่ากับร้อยละ 100 
4. อัตราของผู้ป่วย NSTE-ACS ที่สูบบุหรี่ได้รับการแนะแนวให้อด
บุหรี่ ระหว่างการอยู่โรงพยาบาล ≥ ร้อยละ 90 
5. อัตราความสำเร็จของผู้ป่วย NSTE-ACS ท่ีสามารถหยุดสูบบุหรี่
ได ้ภายในเวลา 1 เด ือน หลังจากได้ร ับคำปรึกษา และการ
เสริมสร้างพลังอำนาจทางสุขภาพ (Empowerment) ในการงดสูบ
บุหรี่ระหว่างการอยู่โรงพยาบาล ≥ ร้อยละ 80 
6. อัตราของการทำ Discharge Planning in Coronary Heart 
Disease ≥ ร้อยละ 90 

Effectiveness: การบริการบรรลุถึงผล 
ลัพธ์ของการรักษาที่เป็นที่ต้องการของ
ผู้ป่วยและครอบครัว 

1. จำนวนอุบัติการณ์การงด/เลื่อนทำหัตถการ เนื่องจากความไม่
พร้อมของบุคลากร เครื ่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ เท่ากับ      
ร้อยละ 0 
2. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ≥ ร้อยละ 85 
3. ร้อยละความสามารถในการจัดการดูแลตนเองของผู้ป่วย NSTE-
ACS (Self-care management) ≥ ร้อยละ 85 
4. อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย NSTE-ACS ภายใน 
28 วันโดยไม่ได้วางแผน ≤ ร้อยละ 5 
5. อัตรา In-Stent Restenosis หรือ ISR ภายในเวลา 6 เดือน     
≤ ร้อยละ 5 
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มิติคุณภาพ/ประเด็นคุณภาพสำคัญใน
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดคุณภาพ 

Efficiency: การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ตามกลุ่มโรคและทันต่อเวลา 

1. ระยะเวลาวันนอนเฉล่ียของผู้ป่วย NSTE-ACS ≤ 5 วัน 
2. ร้อยละของการบันทึกหัตถการและเวชภัณฑ์ในระบบครบถ้วน
ตามแผนการรักษา เท่ากับ ร้อยละ 100 
3. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำ Utilization Management 
(UM) ในกลุ่มผู้ป่วยทำหัตถการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ เท่ากับ
ร้อยละ 100 
4. มีมูลค่าเวชภัณฑ์คงคลังในหน่วยงานลดลงจากเดิม ร้อยละ 50  

People centered: การดูแลท่ีเปิด       
โอกาสให้ผู้ป่วยและญาติได้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

1. ร้อยละผู้ป่วยและญาติได้รับข้อมูลการทำหัตถการ ร้อยละ 100 
2. ร้อยละผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำหัตถการ
ตรวจวินิจฉัย/รักษา ร้อยละ 100 

Patient right & dignity: การปฏ ิบ ั ติ
หน้า ที่โดยคำนึงถึงการพิทักษ์สิทธิ ์และ
ศักดิ์ศรีของผู้รับบริการ 

1.จำนวนข้อร้องเรียนของผู้รับริการเกี่ยวกับการไม่พิทักษ์สิทธิ์
ผู้ป่วย เท่ากับ 0 
2. อัตราการลงนามใบ Inform consent ในการทำหัตถการที่มี
ความเส่ียง เท่ากับ ร้อยละ 100 

Safety of care environment: ก า ร
เตรียมสถานท่ีและเครื่องมือท่ีจำเป็นไว้ให้
พร้อม ท่ีจะให้บริการทันทีเมื่อต้องการ 

1.อัตราการตรวจสอบอุปกรณ์เครื ่องมือแพทย์ให้พร้อมใช้งาน 
เท่ากับร้อยละ 100 
2.ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื ่องมือตามมาตรฐานห้องตรวจ
สวนหัวใจ ≥ ร้อยละ 90 
3.การทำความสะอาดห้องตรวจสวนหัวใจถูกต้องตามมาตรฐาน 
เท่ากับ ร้อยละ 100  

 
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

4.1 ขั้นตอนที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สำคัญเหล่านั้น ที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือผลการทำงาน
ที่ไม่พึงประสงค์หรือที่ยังไม่สามารถ สนองตอบความคาดหวังของลูกค้าในข้อ 3. ได้ 

 Non-ST elevation acute coronary syndrome เป็นภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิดที่ไม่
พบ ST segment elevation มักพบลักษณะของคล่ืนไฟฟ้าหัวใจเป็น ST segment depression และ/หรือ T 
wave inversion ร่วมด้วย ร่วมกับมี Cardiac enzyme คือ Troponin-T Positive หากมีอาการนานกว่า 30 
นาทีอาจจะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด non-ST elevation MI (NSTEMI, or Non-Q wave MI) 
หรือถ้าอาการไม่รุนแรงอาจเกิดเพียงภาวะเจ็บเค้นหน้าอกไม่คงท่ี (Unstable angina) ในผู้ป่วยกลุ่มนี้เมื่อมาถึง
ห้องฉุกเฉิน (Emergency room. ER) จุดคัดกรอง (Triage) ก็จะเข้าสู่ขั ้นตอนกระบวนการตรวจประเมิน 
วินิจฉัย และรักษาพยาบาลดังนี้ 

 1. แพทย์ พยาบาล ER ประเมินอาการ ตรวจวินิจฉัย โดยการ ECG 12 Leads (ภายใน 10 นาที) 
ตรวจประเมินสัญญาณชีพ ได้แก่ อุณหภูมิร่างกาย ชีพจร ความดันโลหิต การหายใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจน
ปลายนิ้ว (O2 Saturation) การประเมินอาการเจ็บแน่นหน้าอก การซักประวัติโรคร่วมต่างๆ การส่งตรวจ 
Chest X-ray การซักประวัติการแพ้ยา แพ้อาหาร การเจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ CBC, 
Coagulationม BUN/Cr, Electrolyte CK-MB and Trop-T, การให้คำปรึกษาขออนุญาต ส่งเลือดเพื่อตรวจ
Anti-HIV, Anti-HCV, HBsAg  

 2. แพทย์ ER ปรึกษาแพทย์ประจำบ้านอายุรกรรม ER (Resident Medicine ER) เพื่อร่วมวินิจฉัย
และให้การรักษาผู้ป่วย NSTE-ACS ได้แก่ การดูแลให้ได้รับยา อาทิเช่น  
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- ASA (3 2 5 mg) 1  tab crew (Loading dose 1 6 0 - 3 2 5 mg then ASA 8 1 - 1 0 0 mg daily)          
(Class I; A) 

- Potent P2Y12 inhibitor (Class I; A)     
   1. Ticagrelor (90 mg) 2 tabs oral for loading dose then 90mg oral pc BID 
   2. Prasugrel (10 mg) 6tabs oral for loading dose then 10 mg oral daily 
   3. Clopidogrel กรณีมีข้อห้าม Prasugrel/Ticagrelor หรือผู้ป่วยท่ีได้รับ OAC (Class I; A) Plavix 

(75mg) 8 tabs Oral for Loading dose then 75 mg daily) 
- Morphine 3 mg iv (ประเมิน BP ก่อนให้ยา > 90/ 60 mmHg) (Class IIb; C)   
- ISDN (5) 1 tab  SL ยกเว้นกรณีมีข้อห้าม (Class IIa; C) 
 3. แพทย์ประจำบ้านอายุรกรรม ER Consult แพทย์ประจำบ้านอายุรกรรม Ward (Resident 

Medicine ER) และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคหัวใจและหลอดเลือด (Fellow Cardiology) เพื่อพิจารณา
ขอเตียง Admit ไปยังหอผู้ป่วย ขั้นตอนนี้หากเตียงเต็มผู้ป่วยก็จำเป็นต้องให้การรักษาพยาบาลที่ ER ไปก่อน 
จนกว่าจะมีเตียงว่างรองรับ 

 4. แพทย์ประจำบ้านอายุรกรรม Ward และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
พิจารณา Admit ผู้ป่วยเข้าไปยังหน่วยงานท่ีมีเตียงรองรับ พยาบาล ER ขอ Inform Consent form จากผู้ป่วย
หรือญาติ ดำเนินการติดต่อญาติเพื่อทำการ Admit ณ แผนกเวชระเบียน จากนั้นโทรประสานงานส่งต่อข้อมูล
ประวัติ อาการอาการแสดง การตรวจประเมิน การรักษาพยาบาลท่ี ER ให้พยาบาล Ward รับทราบ เพื่อให้เกิด
การรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และการประสานงานพนักงานเปลเพื่อส่งต่อเคล่ือนย้ายผู้ป่วยไปยัง Ward  

 5. ส่งผู้ป่วย NSTE-ACS ป่วยไปพักรักษาตัวยังหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) หรือ หอผู้ป่วย             
อายุรกรรม (Ward) ตามแผนการรักษาของแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคหัวใจและหลอด
เลือด 

 6. แพทย์ประจำบ้านของหน่วยงานท่ี Admit Consult แพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด เพื่อส่งทำการสวนหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น NSTE-ACS ต้องไดร้ับ
การประเมินความเส่ียง (risk stratification) โดยอาศัย GRACE risk score หรือ TIMI risk score ส่วนผู้ป่วยท่ี
การวินิจฉัยยังไม่ชัดเจนอาจพิจารณาส่งตรวจ non-invasive stress test หรือ coronary CT angiography 
เพื่อช่วยในการวินิจฉัย เช่น 
 ผู้ป่วยท่ีมีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ควรได้รับการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจโดยเร็วที่สุด (Class I; C) 

 - ความดันโลหิตไม่คงท่ี หรืออยู่ในภาวะช็อก 
 - อาการเจ็บหน้าอกไม่ดีขึ้นหลังจากได้รับการรักษาด้วยยาแล้ว 
 - หัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดท่ีอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ หรือมีภาวะหัวใจหยุดเต้น 
 - ภาวะแทรกซ้อนชนิด mechanical complication 
 - ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ร่วมกับมีอาการเจ็บหน้าอกหรือพบว่ามี ST deviation จากการตรวจ  
   คล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 
 - มี intermittent ST elevation 
   ผู้ป่วยที่มีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ควรได้รับการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจภายใน 72 ชั่วโมง ใน

สถานพยาบาลมีความพร้อม ในระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล ได้แก่ (Class I; C) 
 - ระดับ cardiac troponins สูงกว่าค่าปกติ 
 - มีการเปล่ียนแปลงของ ST segment หรือ T wave 
 - GRACE risk score >140 
   ผู้ป่วยท่ีมีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ควรได้รับการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจโดยเร็ว ในสถานพยาบาล

ท่ีมีความพร้อม ได้แก่ (Class I; C)  
 - เบาหวาน 
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 - ไตวาย 
 - LVEF <40% หรือมีภาวะหัวใจล้มเหลว 
 - มีอาการเจ็บหน้าอกหลังจากมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย 
 - เคยได้รับการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจ หรือผ่าตัดบายพาส 
 - GRACE risk score >109 และ <140 
 - ผลการตรวจ non-invasive test ผิดปกติ 
 7. แพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคหัวใจและหลอดเลือด Consult อาจารย์แพทย์ Interventionist 

เพื่อขอทำการสวนหลอดเลือดหัวใจ เมื่ออาจารย์รับ Case ดำเนินการส่งรายช่ือผู้ป่วยมายัง Cath Lab 
 8. แพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคหัวใจและหลอดเลือด ระบุวันเวลาทำการสวนหลอดเลือดหัวใจ 

และแจ้งทีมพยาบาลเพื่อเตรียมผู้ป่วยก่อนทำหัตถการ เช่น การอธิบายให้ผู้ป่วยและญาติรับทราบถึงวิธีการทำ
การสวนหลอดเลือดหัวใจ รวมทั้งผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ การเซ็นใบยินยอมในการทำหัตถการ สิทธิ์การ
รักษา การงดน้ำงดอาหารผู้ป่วย การเตรียมโกนขนบริเวณขาหนีบและข้อมือทั้งสองข้าง เป็นต้น จากนั้น
ดำเนินการส่งข้อมูล อาการอาการแสดงแนวทางการรักษาต่างๆที่ผู้ป่วยได้รับให้พยาบาล Cath Lab รับทราบ 
การประสานงานพนักงานเปลเพื่อส่งต่อเคล่ือนย้ายผู้ป่วยไปยัง Cath Lab 

 9. ดำเนินการส่งผู้ป่วยมาสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath Lab) ณ ศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์ 
 10. ในกรณีเป็นผู้ป่วยที่ส่งต่อ (Refer) มาจากในและนอกเครือข่ายบริการนั้นจำเป็นต้องผ่าน

ขั้นตอนกระบวนการตรวจประเมิน วินิจฉัยท่ี ER ก่อนเสมอจึงจะสามารถส่งต่อไปยัง หน่วยงาน หรือ Cath Lab 
ได้ เพื่อทำการสวนหลอดเลือดหัวใจ 

4.2 ลักษณะของปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต พร้อมข้อมูลประกอบการวัดและวิเคราะห์ 
 ในปัจจุบัน ESC Guidelines 2020 และแนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน พ.ศ.2563 “Recommend an early routine invasive approach within 24 h for any of the 
following high-risk criteria”7 แต่จากการศึกษาวิจัยของ Hutayanon, P., Tantichutinant, N. et al. จาก
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 พบว่าผู้ป่วย NSTE-ACS ได้รับการ
ขยายหลอดเลือดหัวใจในช่วงระยะเวลา 24-72 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 30.20 และมากกว่า 72 ชั่วโมง คิดเป็น
ร้อยละ 44.06 จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยร้อยละ 74.26 ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาตามมาตรฐาน1,7 และจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยกลุ่มนี้พบสูงถึงร้อยละ 11.68 
 
ตารางที ่ 2 แสดงผลลัพธ์ทางคลินิกของผู ้ป่วย NSTE-ACS ในโรงพยาบาล ในช่วง 1 ปี (2559) จากการ
ศึกษาวิจัยเรื่อง Effect of Timing of Coronary Invasive Procedure to Clinical Outcomes in Patients 
with Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndrome 4 
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 จากตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่า ผู้ป่วย NSTE-ACS ในช่วง 1 ปี ร้อยละ 74.26 ไม่สามารถเข้าถึงการตรวจ
วินิจฉัยรักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจภายใน 24 ช่ัวโมงได้ตามมาตรฐานการการรักษา ท้ังนี้ได้ดำเนินการ
ตามรอย (clinical tracer) ผู้ป่วยในกลุ่มนี้เพื่อค้นหาสาเหตุดังกล่าว พบข้อมูลท่ีน่าสนใจดังนี้ 
 1. บุคลากรแพทย์ พยาบาล มองว่าผู้ป่วย NSTE-ACS สามารถรอได้ ไม่ต้องรีบด่วนเหมือนผู้ป่วยใน
กลุ่ม STE-ACS ซึ่งมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ต้องรีบทำการสวนหลอดเลือดหัวใจภายใน 90 นาที 
 2. มีระบบการปรึกษา (Consult) ของทีมแพทย์ท่ีหลายข้ันตอน แต่ละขั้นตอนไม่มีการกำกับเวลาท่ีเป็น
มาตรฐาน 
 3. เกิดปัญหาไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วย NSTE-ACS ซึ่งแพทย์พิจารณาว่าควร Admit ไม่สามารถ Admit 
ขึ้น Ward ได้ทั้งนี้เนื่องจากเตียงเต็ม จึงจำเป็นต้องให้การรักษาพยาบาลท่ี ER ไปก่อน จนกว่าจะมีเตียงว่าง
รองรับ ผู้ป่วยบางรายนอนพักรักษาตัวที่ ER นานมากกว่า 24 ช่ัวโมง 
 4. เมือ่ผู้ป่วย Admit ในหอผู้ป่วยเรียบร้อย การส่งปรึกษาไปยังแพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด และอาจารย์แพทย์ Interventionist เพื่อขอทำการสวนหลอดเลือดหัวใจ นานมากกว่า 24 ช่ัวโมง 
 5. ในกรณีเป็นผู้ป่วยท่ีส่งต่อ (Refer) มาจากท้ังในและนอกเครือข่ายบริการ ทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอน
กระบวนการตรวจประเมิน วินิจฉัยท่ี ER ก่อนเสมอจึงจะสามารถส่งต่อไปยัง หน่วยงาน หรือ Cath Lab ได้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดง  Kaplan-Meier curves of survival free from composite outcome.4 
 จากภาพที่ 1 ผลผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า หากผู้ป่วย NSTE-ACS ได้รับการสวนหลอดเลือดหัวใจ
ภายใน 24 ช่ัวโมง จะทำให้มอีัตราการรอดชีวิตสูงมากกว่า กลุ่ม 24-72 ช่ัวโมง และ มากกว่า 72 ช่ัวโมง 
 ดังนั้นการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย NSTE-ACS ให้ได้รับการสวนหลอดเลือดหัวใจภายใน 24 ช่ัวโมง ก็จะยิ่ง
ส่งเสริมให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ จากประเด็นดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความสำคัญของการดูแลผู้ปว่ย 
NSTE-ACS ให้เข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว การได้รับการสวนหลอดเลือดหัวใจอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะภายใน 24 
ชั่วโมง จึงเป็นเรื ่องสำคัญ ทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์สาขาโรคหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจึงได้นำแนวคิดโรงพยาบาลคุณภาพ หรือ TUH Quality Goals 2563 โดยนำหลัก
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คุณภาพตามนโยบาย 2P Safety ท่ีมุ่งเน้นถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย ประกอบกับการบริหารงานโรงพยาบาล
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4 ด้านได้แก่ ด้านความปลอดภัย (Safety) ด้านกระบวนการ (Process) ด้าน
ความคุ้มค่า (Efficiency) และด้านคุณภาพทางคลินิก (Clinical quality) หรือ SPEC 6 ผนวกกับ การพัฒนา
คุณภาพงานให้สำเร็จตามเป้าหมายโดยใช้แนวคิด OKRs ซึ ่งเป็นแผนพัฒนาคุณภาพและนโยบายของ
โรงพยาบาล อันจะนำทางสู่การพัฒนาคุณภาพทางคลินิก ในกลุ่มผู้ป่วย NSTE-ACS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

5.1 ขั้นตอนที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สำคัญเหล่านั้น ท่ีได้ออกแบบ พัฒนา และนำไปปฏิบัติ 
แล้วนำไปสู่การป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ ยกระดับคุณค่าของผลการทำงานท่ีส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือ สามารถ
สนองตอบความคาดหวังของลูกค้า ในข้อ 3. ได้ดีขึน้ 

ด้วยความมุ่งมั่นในการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดไม่พบ ST 
Segment  Elevation (NSTE-ACS) องค์กรจึงใช้แนวคิด โรงพยาบาลคุณภาพ หรือ TUH Quality Goals 
2563 ด้วยการนำหลักคุณภาพตามนโยบาย 2P Safety ที่มุ่งเน้นถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย ประกอบกับการ
บริหารงานโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมิติคุณภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย 
(Safety) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านความคุ้มค่า (Efficiency) และด้านคุณภาพทางคลินิก (Clinical 
quality) หรือ SPEC ซึ่งเป็นแผนพัฒนาคุณภาพและนโยบายของโรงพยาบาล ผนวกกับการพัฒนาคุณภาพงาน
ให้สำเร็จตามเป้าหมายโดยใช้แนวคิด OKRs (Objective and Key Results) อันจะกระตุ้นนำทางสู่การพัฒนา
คุณภาพทางคลินิกเพื่อใหเ้ป้าหมายหลักบรรลุความสำเร็จ 

Objective and Key Results คือ เครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผล การวัดผลด้วย 
OKRs จะต้องมีกรอบเวลาที่แน่ชัด และสามารถประเมินผลได้ การตั้งเป้าหมายของ OKRs ต้องชัดเจน เข้าใจ
ง่าย รวมทั้งเป้าหมายต้องไม่ง่ายจนเกินไป เพื่อเป็นความท้าทายให้ทุกคนอยากบรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จ 
และท่ีสำคัญต้องไม่ยากจนบุคลากรรู้สึกท้อถอยต้ังแต่แรกเริ่ม 8 

สำหรับเป้าหมายของ OKRs มีไว้เพื่อกระตุ้นให้รู ้สึกอยากบรรลุความสำเร็จ มากกว่าการวัดผลของ
ความสำเร็จ บ่อยครั้งเราจะเห็นได้ว่าการต้ังเป้าของ OKRs นั้นสูงมากจนแทบจะพูดได้ว่าเป็น “mission to the 
moon” และมีโอกาสไม่มากท่ีจะทำสำเร็จได้ 100% ซึ่งนั่นถือว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะหัวใจท่ีแท้จริงของ OKR 
คือการสร้างการรับรู้ถึงภารกิจที่ชัดเจน เมื่อทุกคนได้รับรู้และได้รับผิดชอบในแต่ละส่วนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้ ก็จะเป็นพลังท่ีช่วยกันขับเคล่ือนองค์กรให้ประสบความสำเร็จและก้าวไกลได้ดียิ่งขึ้น 8 

ดังนั้นเมื่อนำแนวคิด 2P Safety + SPEC+ OKRs มาผนวกเข้าด้วยกันก็จะทำให้เห็นมิติแห่งคณภาพ 
และการพัฒนาคุณภาพงาน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดไม่พบ ST 
Segment  Elevation (NSTE-ACS) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
Objective: ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดไม่พบ  

ST Segment Elevation (NSTE-ACS) 
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ตารางที่ 3 แสดง 2P Safety & SPEC มิติคุณภาพ 4 ด้าน และ Key Results ของ Objective: การลดอัตรา
การเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดไม่พบ ST Segment Elevation (NSTE-ACS) ประจำปี 
2563 

SPEC 
Quality 

improvement 
tools 

Key Results 
Results 

(%) 

S: Safety 
2P Safety 
- Patients Safety 
- Personnel 
Safety  

 Hand Hygiene 
 Medication 
Reconciliation 
 Patient 
Identification 
 Patient care 
processes 

1. อัตราความผิดพลาดในการตรวจประเมิน
ผู้ป่วย NSTE-ACS < 5% 

0  

2.ร้อยละของผู้ป่วย NSTE-ACS ได้รับการ
รักษาพยาบาลตามมาตรฐาน 80 % 

100 

3. ร้อยละของผู้ป่วยหลังฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ
ได้รับการวางแผนจำหน่าย > 95 % 

98.70 

P: Process  Lean 
 SOP 
 Digital Service 
 Clinical Pathway 

1. ลดระยะเวลาการรอคอยการฉีดสีหลอด
เลือดหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน ชนิดท่ีไม่พบ ST segment 
elevation (NSTE-ACS) จาก 72 ช่ัวโมง ให้
เหลือเพียงภายใน 24 ช่ัวโมง   

 
19.59 
ช่ัวโมง 

2. ร้อยละความสำเร็จการประชุมปรึกษากับ
ทีมอาจารย์ผู้ทำการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจใน
การจัดทำระบบการ Consult ทีมแพทย์ 
Fellow และรายงานอาจารย์แพทย์ภายใน 12 
ช้ัวโมงหลัง Admit เท่ากับ 100% 

  
 

100 

3. ร้อยละความสำเร็จในการในการ
ประสานงานระหว่างทีม และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ Line Alert NSTE-ACS 
เพื่อการทำหัตถการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ
ภายในเวลา 30 นาที หลังจากการได้รับ 
Admit ผู้ปว่ย NSTE-ACS เท่ากับ 100% 

 
 

92 

4. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ Clinical 
Pathway ในการรักษาพยาบาลกลุ่มผู้ป่วย
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดท่ีไม่พบ ST 
segment elevation เท่ากับ 100% 

 
100 

5. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำคู่มือหรือส่ือ 
Electronic ในกระบวนการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย
และญาติเพื่อการตัดสินใจ อย่างรวดเร็วในการ
ฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ เท่ากับ 100% 

 
100 

E: Efficiency  Logistics 
 

1. ร้อยละความสำเร็จการจัดทำ UM ในกลุ่ม
ผู้ป่วยทำหัตถการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ เท่ากับ 
100% 

 
100 
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SPEC 
Quality 

improvement 
tools 

Key Results 
Results 

(%) 

  Utilization 
Management 
 Smart Record 

2. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการ
ลงคิวการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ ให้กับกลุ่ม
ผู้ป่วย NSTE-ACS เท่ากับ 100% 

 
100 

3. ระยะเวลาวันนอนเฉล่ียของผู้ป่วยโรคหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิดท่ีไม่พบ ST 
segment elevation ≤ 5 วัน 

 
3 วัน 

C: Clinical Quality  Preventable 
Death 
 Disease Specific 
Certification 
 Quality of life 
 

1. อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วย NSTE-ACS≤ 10%            4.89 

2. อัตราการเกิดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน
หลังทำหัตถการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (อัตรา
การเกิด Major bleeding > 5 cm) ≤ 5% 

5.86 

3. ร้อยละคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย NSTE-ACS 
≥ 80%   

92.55 

OKRs หน่วยงาน Objective: ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดไม่พบ  
ST Segment Elevation (NSTE-ACS) 

Key Result  Lean 
 SOP 
 Digital Service 
 Clinical Pathway 

1. ลดระยะเวลาการรอคอยการฉีดสีหลอด
เลือดหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน ชนิดท่ีไม่พบ ST segment 
elevation (NSTE-ACS) จาก 72 ช่ัวโมง ให้
เหลือเพียงภายใน 24 ช่ัวโมง   

 
19.59 
ช่ัวโมง 

2. อัตราการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยหลังฉีดสี
หลอดเลือดหัวใจ ≥ 85% 

98.70 

3. อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย
ภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน ≤ 5 % 

0.27 
 

4. อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วย NSTE-ACS ≤ 
10%  

6.67 
 

5. ร้อยละคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ≥ 85% 92.55 

 
 จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าการใช้แนวคิดหลัก 2P Safety & SPEC ซึ่งเป็นมิติคุณภาพ 4 ด้าน ทำให้
เรามีแนวคิดหลักในการพัฒนาคุณภาพ (Development Concept) การดูแลผู้ป่วยกลุ่ม NSTE-ACS ได้อย่าง
ครอบคลุม คือการมุ่งเน้นถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย ด้านกระบวนการ ด้านความคุ้มค่า และด้านคุณภาพทาง
คลินิก ซึ ่งในแต่ละมิติจะมีเครื ่องมือในการพัฒนาคุณภาพ (Quality improvement tools) ที ่สำคัญ เช่น 
Patient care processes, Lean, Utilization Management และ Quality of life เป็นต้น จากนั้นขับเคล่ือน
กระตุ้นการทำงานของบุคลากรในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นจริงได้ตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ โดยใช้แนวคิด OKRs เข้ามาเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญในการติดตามประเมินผลมุ่งเป้าให้
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เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย คือการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดไม่พบ 
ST Segment Elevation (NSTE-ACS) เป็นสำคัญ 

5.2 Flow Chart, แบบฟอร์ม, ตาราง หรือ เคร่ืองมือคุณภาพที่เหมาะสม 
 เมื่อนำแนวคิด 2P Safety, SPEC และ OKRs รวมทั้งเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพมาใช้ในการ
ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการตรวจประเมิน วินิจฉัย และรักษาพยาบาล ผู้ป่วย NSTE-ACS เพื่อลดอัตราการ
เสียชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยวิธีการท่ีสำคัญคือให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้เข้าถึงบริการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ ภายใน 
24 ชั่วโมง (Accessibility) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล ด้วยความถูกต้องตามข้อ
บ่งช้ี/ตามความจำเป็นของผู้ป่วยและหลักฐานทางวิชาการ (Appropriateness) ก่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติใหม่
ขึ้นมา ดังกล่าวในตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4 แสดงขั้นตอนกระบวนการและวิธีปฏิบัติเดิม และท่ีได้ปรับปรุงใหม่ ในการดูแลผู้ป่วย NSTE-ACS ให้
เข้าถึงบริการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ ภายใน 24 ช่ัวโมง  
 

แนวปฏิบัติเดิม แนวปฏิบัติใหม่ 

1. แพทย์ พยาบาล ER ประเมินอาการ ตรวจวินิจฉัย 
 

1. แพทย์ พยาบาล ER ประเมินอาการ ตรวจวินิจฉัย 

2. แพทย์ ER ปรึกษาแพทย์ประจำบ้านอายุรกรรม 
ER (Resident Medicine ER) เพื่อร่วมวินิจฉัยและ
ให้การรักษาผู้ป่วย NSTE-ACS 

2. แพทย์ ER ปรึกษาแพทย์ประจำบ้านอายุรกรรม 
ER (Resident Medicine ER) เพื่อร่วมวินิจฉัยและ
ให้การรักษาผู้ป่วย NSTE-ACS 
 

3. แพทย์ประจำบ้านอายุรกรรม ER Consult แพทย์
ประจำบ้านอายุรกรรม Ward (Resident Medicine 
ER) และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (Fellow Cardiology) เพื่อพิจารณาขอ
เตียง Admit ไปยังหอผู้ป่วย 
 
หากเตียงเต็มผู้ป่วยก็จำเป็นต้องให้การรักษาพยาบาล
ท่ี ER ไปก่อน จนกว่าจะมีเตียงว่างรองรับ 

3. แพทย์ประจำบ้านอายุรกรรม ER Consult แพทย์
ประจำบ้านอายุรกรรม Ward (Resident Medicine 
ER) และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (Fellow Cardiology) เพื่อพิจารณาขอ
เตียง Admit ไปยังหอผู้ป่วย 
 
งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU)  เปิด
ขยายเตียง กึ ่งวิกฤต (Intermediate) เพิ ่มเป็น 6 
เตียง ในปี 2562 และเป็น 12 เตียงในป ี2564 
ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องนอนรอเตียงนาน 
 

4. แพทย์ประจำบ้านอายุรกรรม Ward และแพทย์
ประจำบ ้านต ่อยอดโรคห ัวใจและหลอดเล ื อด 
พิจารณา Admit ผู้ป่วยเข้าไปยังหน่วยงานที่มีเตียง
รองรับ 

4. แพทย์ประจำบ้านอายุรกรรม Ward และแพทย์
ประจำบ ้านต ่อยอดโรคห ัวใจและหลอดเล ือด 
พิจารณา Admit ผู้ป่วยเข้าไปยังหน่วยงานท่ีมีเตียง
รองรับ 
 

5. ส่งผู ้ป่วย NSTE-ACS ป่วยไปพักรักษาตัวยังหอ
ผ ู ้ป ่ วยว ิกฤตโรคห ัวใจ  (CCU) หร ือ  หอผ ู ้ป ่วย             
อายุรกรรม (Ward) ตามแผนการรักษาของแพทย์
ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด 

5. ส่งผู ้ป่วย NSTE-ACS ป่วยไปพักรักษาตัวยังหอ
ผ ู ้ป ่ วยว ิกฤตโรคห ัวใจ (CCU) หร ือ  หอผ ู ้ป ่วย             
อายุรกรรม (Ward) ตามแผนการรักษาของแพทย์
ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด 
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แนวปฏิบัติเดิม แนวปฏิบัติใหม่ 

6. แพทย์ประจำบ้านของหน่วยงานท่ี Admit 
Consult แพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด เพื่อส่งทำการสวนหลอดเลือดหัวใจ 
ผู้ป่วยทุกรายท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น NSTE-ACS  

6. แพทย์ประจำบ้านของหน่วยงานท่ี Admit 
Consult แพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด เพื่อส่งทำการสวนหลอดเลือดหัวใจ 
ผู้ป่วยทุกรายท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น NSTE-ACS 
 

7. แพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคหัวใจและหลอด
เลือด Consult อาจารย์แพทย์ Interventionist 
เพื่อขอทำการสวนหลอดเลือดหัวใจ 

7. แพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคหัวใจและหลอด
เลือด Consult อาจารย์แพทย์ Interventionist 
เพื่อขอทำการสวนหลอดเลือดหัวใจ 
 
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะต้องทำการ Consult 
ภายในเวลา 30 นาที หลังจากการได้รับ Admit 
- พยาบาลเจ้าของไขป้ระจำหน่วยงานทำการส่ง Line 
Alert NSTE-ACS เพื่อให้พยาบาลและทีม Cath Lab 
ศูนย์หัวใจรับทราบ ว่ามี Case NSTE ภายในเวลา 30 
นาที หลังจากการได้รับ Admit  

8. แพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคหัวใจและหลอด
เลือด ระบุวันเวลาทำการสวนหลอดเลือดหัวใจ และ
แจ้งทีมพยาบาลเพื่อเตรียมผู้ป่วยก่อนทำหัตถการ 

8. แพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคหัวใจและหลอด
เลือด ระบุวันเวลาทำการสวนหลอดเลือดหัวใจ และ
แจ้งทีมพยาบาลเพื่อเตรียมผู้ป่วยก่อนทำหัตถการ 
 
- การเตรียมผู ้ป่วยก่อนทำหัตถการไม่ควรเกิน 1 
ช่ัวโมง 
- Cath Lab ศูนย์หัวใจ จัดเตรียมห้องพร้อมรับผู้ป่วย
ภายใน 30 นาที นับต้ังแต่อาจารย์ Set Case เพื่อทำ
หัตถการสวนหลอดเลือดหัวใจ 

9. ดำเนินการส่งผู ้ป ่วยมาสวนหลอดเลือดห ัวใจ 
(Cath Lab) ณ ศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์ 

9. ดำเนินการส่งผู ้ป ่วยมาสวนหลอดเลือดหัวใจ 
(Cath Lab) ณ ศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์ 
 

10. ในกรณีเป็นผู้ป่วยท่ีส่งต่อ (Refer) มาจากในหรือ
นอกเครือข่ายบริการนั ้นจำเป็นต้องผ่านขั ้นตอน
กระบวนการตรวจประเมิน วินิจฉัยท่ี ER ก่อนเสมอ
จึงจะสามารถส่งต่อไปยัง หน่วยงาน หรือ Cath Lab  
 

10. ในกรณีเป็นผู้ป่วยท่ีส่งต่อ (Refer) มาจากในหรือ
นอกเครือข่ายบริการนั้นไม่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอน
กระบวนการตรวจประเมิน วินิจฉัยท่ี ER ก่อน  
 
- จัดทำแนวปฏิบัติการรับส่งต่อผู ้ป่วย ACS Fast 
Track โดยม ีระบบ Line: Refer 9022 ให ้บร ิการ
ปรึกษา และรับส่ง Case ผู้ป่วย โดยติดต่อผ่านศูนย์ 
Refer เมื ่อทีมแพทย์รับ Case โรงพยาบาลต้นทาง
สามารถโทรประสานงานพยาบาล Cath Lab ได้
โดยตรง เมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลสามารถ ส่งผ่าน
(Pass) ขึ้นมายังศูนย์หัวใจได้โดยตรงได้ทันที 
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แผนภาพ (Flow Chart) แสดงลำดับขั้นตอนกระบวนการแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย NSTE-ACS ตั้งแต่
แรกรับจนได้รับการสวนหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Angiogram) ในรูปแบบเดิมในอดีต และปรับปรุงใหม่ 
เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ ภายใน 24 ช่ัวโมง  
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทำงาน และประโยชน์ที่ได้รับ 
 6.1 ประสิทธิผลของกระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ผลลัพธ์)  
  จากผลการดำเนินงานการจัดการกระบวนการ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันชนิดไม่พบ ST Segment Elevation (NSTE-ACS) ในช่วง 1 ปี ซี่งใช้มิติการพัฒนาคุณภาพ 2P 
Safety & SPEC ผนวกกับ OKRs เป็นเข็มมุ่งในการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ ซึ่งสามารถสรุป Key 
Results (KR) ในภาพรวมได้ดังนี้ 
Objective: ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดไม่พบ ST Segment Elevation 
(NSTE-ACS) 
KR 1. ลดระยะเวลาการรอคอยการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิดท่ีไม่พบ ST 
segment elevation (NSTE-ACS) จาก 72 ช่ัวโมง ให้เหลือเพียงภายใน 24 ช่ัวโมง   
KR 2. อัตราการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยหลังฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ ≥ 85% 
KR 3. อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วยภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน ≤ 5 % 
KR 4. อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วย NSTE-ACS ≤ 10% 
KR 5. ร้อยละคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย NSTE-ACS ≥ 85% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กราฟที ่ 1 แสดงผลลัพธ์ของ Key Result (KR) ท่ี 1-4 ของ Objective: ลดอัตราการเสียชีว ิตของผู ้ป่วย
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดไม่พบ ST Segment Elevation (NSTE-ACS) ในช่วง 1 ปี ประจำปี
งบประมาณ 2563 
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กราฟที่ 2 แสดงผลลัพธ์ของ Key Result (KR) ท่ี 5 ของ Objective: ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันชนิดไม่พบ ST Segment Elevation (NSTE-ACS) ในช่วง 1 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 
 จากผลการดำเนินงานแสดงให้เห็นว่า Objective: เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันชนิดไม่พบ ST Segment Elevation (NSTE-ACS) พบว่า (KR 1) สามารถลดระยะเวลาการรอ
คอยการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิดที่ไม่พบ ST segment elevation 
(NSTE-ACS) จาก 72 ช่ัวโมง ให้เหลือเพียงภายใน 24 ช่ัวโมง ลงได้ระยะเวลาเฉล่ีย 19.59 ช่ัวโมง (KR 2) อัตรา
การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยหลังฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ ≥ ร้อยละ 85 สามารถวางแผนจำหน่ายได้เฉลี่ยร้อยละ 
98.70 (KR 3) อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วยภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน ≤ ร้อยละ 5  พบว่า
ลดลงเหลือเฉลี่ยร้อยละ 0.27 (KR 4) อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วย NSTE-ACS ≤ ร้อยละ 10 ลดลงเหลือเฉล่ีย    
ร้อยละ 6.67 และ (KR 5) ร้อยละคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ≥ ร้อยละ 85 เพิ่มขึ้นเป็นเฉล่ียร้อยละ 92.55 
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาเฉล่ียรอคอยการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน ชนิดท่ีไม่พบ ST segment elevation (NSTE-ACS) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ทำการศึกษาวิจัย) 
และ 2563-2564 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภมูิท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาเฉล่ียรอคอยการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลัน ชนิดที ่ไม่พบ ST segment elevation (NSTE-ACS) ในปีงบประมาณ 2563 ซึ ่งเป็นปีท่ี
ดำเนินการใช้มิติการพัฒนาคุณภาพ 2P Safety & SPEC ผนวกกับ OKRs เป็นเข็มมุ่งในการลดอัตราการ
เสียชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ จะเห็นได้ว่าลดลงจากปีที่ทำการศึกษาวิจัยคือในปี 2559 จาก 72 ชั่วโมง เหลือเพียง 
19.59 ช่ัวโมง และในปี 2564 ลดลงเหลือ 18.06 ช่ัวโมง จากแนวคิดการพัฒนางานดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามีการ
นำระบบ Lean มาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพงาน โดยการกระตุ้นให้มีระบบการ Consult 
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคหัวใจและหลอดเลือด และอาจารย์แพทย์ Interventionist เพื่อขอทำการสวน
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หลอดเลือดหัวใจ ผ่านระบบ Line Alert NSTE-ACS โดยทีมพยาบาล เพื่อให้การดำเนินการรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
และลดขัน้ตอนกระบวนการท่ีผู้ป่วย Refer ทุกคนจะต้องผ่านห้องฉุกเฉินตรวจประเมินทุกครั้งก่อน Admit มา
เป็นระบบติดต่อประสานงานผ่านระบบ Line Refer ในการรับ-ส่งอาการผู้ป่วย การให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์
ประจำบ้านต่อยอดโรคหัวใจแก่โรงพยาบาลท้ังในและนอกเครือข่ายบริการ ผ่านศูนย์ Refer และผู้ป่วยท่ีรับมา
รักษาต่อสามารถ Pass ไปยังศูนย์หัวใจได้โดยตรงเพื่อทำการสวนหลอดเลือดหัวใจ อีกทั้งผู้บริหารโรงพยาบาล
สนับสนุนให้งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) เปิดขยายเตียง กึ่งวิกฤต (Intermediate) เพิ่มเป็น 6 
เตียง ในปี 2562 และเพิ่มเป็น 12 เตียงในป ี2564 ทำให้ผู้ป่วย ใน ER ไม่ต้องนอนรอเตียงนาน 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบอัตราเฉล่ียการวางแผนจำหน่าย (Discharge Planning) ของผู้ป่วยหลังฉีดสี
หลอดเลือดหัวใจ ในปีงบประมาณ 2560-2564 (Qr.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าอัตราเฉลี่ยการวางแผนจำหน่าย (Discharge Planning) ของผู้ป่วย
หลังฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ ในปีงบประมาณ 2560-2564 (Qr.2) นั้นเพิ่มขึ้นตามลำดับ จากร้อยละ 82.5 ในปี 
2560 เพิ่มเป็นร้อยละ 100 ในปี 2564 เนื่องจากการพัฒนาระบบงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นไปท่ี 
Patients Safety เป็นสำคัญ เพราะการวางแผนจำหน่ายจะทำให้ผู้ป่วย NSTE-ACS และญาติผู้ดูแลมีความรู้
ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมกับภาวะของโรค ส่งเสริมความสามารถในการจัดการดูแล
ตนเองของผู้ป่วย (Self-care management) ได้เป็นอย่างดี 
แผนภูมิที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบอัตราเฉลี่ยการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วยภายใน 28 วันโดยไม่ได้
วางแผน (Re-admit) ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในปีงบประมาณ 2560-2564 (Qr.2) 
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 จากแผนภูมิท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าอัตราเฉลี่ยการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วยภายใน 28 วันโดย
ไม่ได้วางแผน (Re-admit) ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาอยู่ในช่วงเฉล่ียร้อยละ 0.52-
1.88 ผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพึงพอใจมาก เนื่องจากมีการพัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจแบบครบวงจร ตั้งแต่แรกรับจนจำหน่าย โดยการจัดทำโครงการ Discharge planning in NSTE-
ACS Patients มีการตรวจเยี่ยมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักกายภาพบำบัด 
เป็นต้น มีการการกระตุ้น Early Ambulation ในกลุ่มผู้ป่วยท่ีไม่มีภาวะแทรกซ้อน การจัดทำโครงการ Cardiac 
Rehabilitation Phase I in CCU ร่วมกับการส่งปรึกษาทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัดใน
กลุ่มผู้ป่วยท่ีมีข้อจำกัดในการเคล่ือนไหว หรือมีภาวะแทรกซ้อน หรือหัตถการขั้นสูง เป็นอย่างดี 
 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าอัตราเฉลี่ยของการ Re-admit จะสูงขึ้นแต่ก็ไม่เกินมาตรฐานท่ีกำหนดไว้ เมื่อ
นำมาวิเคราะห์พบว่า เนื่องจากมีการพัฒนาการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยผ่านระบบ E-Phis มากยิ่งขึ้น อีกทั้งมี
ผู้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมคือนอกจาก ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขัน้สูง (APN) แล้ว ยังมีทีมเภสัชกรคลินิกเข้า
มาช่วยเหลือทำให้ สามารถจัดเก็บ ดักจับกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  
 แผนภูมิท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบอัตราเฉล่ียการเสียชีวิตของผู้ป่วย NSTE-ACS ในปีงบประมาณ 2560-2564 
(Qr.3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าอัตราเฉล่ียการเสียชีวิตของผู้ป่วย NSTE-ACS ในปีงบประมาณ 2561-
2562 เท่ากับร้อยละ 11.14 และ 10.50 ตามลำดับ ต่อมาในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นปีที่ดำเนินการใช้มิติ
การพัฒนาคุณภาพ 2P Safety & SPEC ผนวกกับ OKRs เป็นเข็มมุ่งในการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยกลุ่ม
นี้นั้น พบว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย NSTE-ACS ลงได้ โดยในปี 2563-64 ลดลงเหลือร้อยละ 
6.67 และ 5.63 ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากการเข้าถึงบริการที่รวดเร็ว (Accessibility) สามารถถ่างขยายหลอด
เลือดหัวใจได้ภายใน 24 ชั่วโมง เพราะการได้รับการดูแลรักษาถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจที่รวดเร็ว จะทำให้
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ได้รับบาดเจ็บหรือตายลดลง ส่งผลให้พยาธิสภาพท่ีรุนแรงน้อยลง ผู้ป่วยฟื้นหาย
ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงทำให้มีจำนวนวันนอนโรงพยาบาลลดลงตามไปด้วย จากการศึกษา พบว่าจำนวน
วันนอนโรงพยาบาลลดลงจาก 7.40 วัน เหลือ 3 วัน 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบอัตราเฉล่ียคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย NSTE-ACS ในปีงบประมาณ 2560-2564 
(Qr.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิท่ี 5 แสดงให้เห็นว่าอัตราเฉล่ียคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย NSTE-ACS ในปีงบประมาณ 2560-
2564 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 87.50, 89, 90.20, 92.55 และ 93.15 ตามลำดับ ทั้งนี้เพราะการเข้าถึงระบบการ
บริการในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบบูรณาการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary 
approach) มีการทำงานร่วมกันในการดูแลผู้ป่วย NSTE-ACS โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะให้การดูแล
ตรวจประเมินวินิจฉัย ให้การรักษา ทีมพยาบาลทำการประเมินสภาวะโรค  ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีความรู้และ
ทัศนคติที่ถูกต้องสามารถดูแลตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (Assessment, Education Empowerment, 
Self-Management and Follow-up) เภสัชกรติดตามประเมินและส่งเสริม Drugs adherence ต่อยาท่ีได้รับ     
นักกายภาพบำบัดส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพร่างกาย นักโภชนากรดูแลให้คำแนะนำด้านการรับประทานอาหารท่ี
เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของผู้ป่วยแต่ละคน  
 นอกจากนี้ยังมีผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced Practice Nurse, APN) และเภสัชกรทางคลินิก
กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด  ท่ีมีการตรวจเย่ียมประเมินให้คำปรึกษาร่วมกับการวางแผนจำหน่ายกับพยาบาล
ในหน่วยงานรวมถึงผู้ป่วยและญาติ โดยปัจจุบันสามารถทำการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย NSTE-ACS ได้ครอบคลุม
คิดเป็น ร้อยละ 100 
 
 6.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุงกระบวนการ 
 1. ผู้ป่วย NSTE-ACS เข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง (Accessibility and Continuity of   
                   Services) 

 2. ผู้ป่วยได้รับการประเมิน และดูแลรักษาหรือประสานส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา    
        (Safety and Accessibility) 

 3. ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีป้องกันได้ (Safety and  
                   Effectiveness) 
 4. ผู้ป่วยได้รับการเสริมพลังและดูแลรักษาพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ (Safety and  
                   Population focus) 
 5. จำนวนวันนอนโรงพยาบาลลดลง (Length of Stay) 
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 6. มีการวางแผนจำหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพ (Appropriateness and People-Centeredness) 
 7. อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วยภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผนลดลง 
 8. ลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย NSTE- ACS 
 9. เพิ่มคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับผู้ป่วย 
 
7. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และความยั่งยืน 

7.1 มีปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จ 
     ได้จัดแบ่งปัจจัยสำคัญท่ีทำให้ประสบความสำเร็จ ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  
 1. ด้านบริหาร 
         1.1 การใช้กลยุทธ์ที่เข้าใจได้ง่าย มีความหลากหลาย โดยนำหลักการพัฒนาคุณภาพในการใช้

แนวคิด 2P Safety เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ในมิติคุณภาพตามหลักการของ SPEC ได้แก่ ด้านความ
ปลอดภัย (Safety) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านความคุ้มค่า (Efficiency) และด้านคุณภาพทางคลินิก 
(Clinical quality) ผนวกกับการนำ OKRs มาเป็นเข็มมุ่งในการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยกลุ่ม NSTE-ACS 
มาใช้ในการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว (Accessibility) ลดระยะเวลาการรอ
คอยการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิดที่ไม่พบ ST segment elevation 
(NSTE-ACS) จาก 72 ช่ัวโมง ให้เหลือเพียงภายใน 24 ช่ัวโมง 

    1.2 การได้ร ับการเสริมสร้างพลังอำนาจ (Empowerment) แรงจูงใจ (Motivation) และ
รางวัล (Reward) จากผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง 

  1.3 การได้รับการให้อิสระทางความคิด และให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหัวหน้างาน 
 2. ด้านบุคลากรและการให้บริการ  
  2.1 ทีมงานบุคลากรณ์ในหน่วยงานมีความสามัคคี ทำงานเป็นทีม 
  2.2 บุคลากรทางการแพทย์และทีม ตระหนักในความปลอดภัยผู้รับบริการ และมีทัศนคติ 
              มุมมองท่ีดีในการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนางาน 
     2.3 การได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากแพทย์ประจำบ้านอายุรกรรม แพทย์ประจำบ้านต่อ       
              ยอดโรคหัวใจและหลอดเลือด และอาจารย์แพทย์ Interventionist 
      2.4 การมีผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced Practice Nurse, APN) เป็นผู้ประสานงาน     
              การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ ประเมินผลความสำเร็จงาน 
 3. ด้านวิชาการ 
  3.1 การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดมิติคุณภาพท่ีนำมาใช้ในการพัฒนางาน 
  3.2 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด 
  3.3 การส่งเสริมให้มีการจัดทำงานพัฒนาคุณภาพขององค์กร หน่วยงาน การจัดทำ SOP การ

จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์สังเคราะห์งาน การจัดทำ Evidence Based Practice (EBP) งานวิจัย 
และนวัตกรรม (Innovations) 

 
7.2 อธิบายปัจจัยสำคัญที่จะทำให้วิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงนี้บรรลุประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 

  เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้ทั้งชนิด  
STE-ACS และ NSTE-ACS ในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และพบว่าในปัจจุบันผู้ป่วยมีอายุน้อยลงจากปัญหาเรื่อง
ดัชนีมวลกาย และรอบเอวเกินมาตรฐาน ภาวะความอ้วน การมีความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดสูง ไขมันใน
เลือดท่ีสูงกว่าเกณฑ์ การสูบบุหรี่และใช้สารเสพติด ความเครียดในการใช้ชีวิตประจำวัน จึงควรมีการจัดบริการ
สุขภาพเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตั้งแต่ในกลุ่มวัยผู้ใหญ่
ตอนต้น เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความเสี่ยง การส่งเสริมสุขภาพต้องเป็นแบบเชิงรุก ควรให้คำแนะนำการ
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ปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยครอบคลุมถึงการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย และ
การจัดการความเครียดท่ีเหมาะสม 
 อย่างไรก็ตามเมื่อมีอาการเจ็บแน่นหน้อก อาการแสดงของโรค การรับรู้ และเข้าถึงระบบบริการ
รักษา พยาบาลอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจได้รับบาดเจ็บหรือตายจากกการขาด
เลือดไปเลี้ยงลดลง การทำหัตถการสวนหลอดเลือดหัวใจ Percutaneous Coronary Intervention (PCI) 
อย่างรวดเร็วพบว่าสามารถลดอัตราการตายได้ ปัจจุบันผู้ป่วยสูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอัตราการ
ตายสูง และมีข้อจำกัดในการใช้ยาสลายลิ่มเลือด การทำ PCI จึงมีประโยชน์อย่างมากในผู้ป่วยสูงอายุซึ่งมี
จำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การทำ Early PCI โดยทีมงานของ Effective cardiac catheterization center จะช่วย
ให้ผู้ป่วยมีพยากรณ์ของโรคที่ดีขึ้น แนวคิดการสร้าง network ที่เหมาะสมในระบบเครือข่ายบริการ การสร้าง
ระบบข้อมูลที่ดี จึงน่าจะเป็นเรื ่องสำคัญที่จะนำไปสู่ระบบ ทั ้งด้านการ detection disease การให้การ
ช่วยเหลือขั้นต้น การส่งต่อที่ดี และการรักษาโดยรวมที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิด effective treatment นำไปสู่ 
improve prognosis ของผู้ป่วยต่อไป5  
 Objective: Patients Safety ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดไม่พบ ST Segment 
Elevation (NSTE-ACS) ยังคงเป็นวัตถุประสงค์สำคัญในการดำเนินงานของศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์ อย่าง
ต่อเนื่องต่อไป เพื่อผลักดันในการขอรับรองมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification - 
DSC) โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด  ST segment ยกขึ ้น (ST elevation myocardial infarction, 
STEMI) ควบคู่ไปด้วยกันกับ NSTE-ACS ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องขยายผลแนวปฏิบัติการพยาบาล การรักษา
ที่เป็นมาตรฐานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ OPD, ER, CCU, Ward จนไปถึงการส่งต่อ Home Health 
Care  อย่างไร้รอยต่อ โดยใช้การดูแลเชิงสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary approach) เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ป่วย
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลซ้ำ และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นสำคัญ 
 
8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 
 ตารางที ่5 แสดงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางในการแก้ไข 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางในการแก้ไข 
1. ในช่วงแรกของการดำเนินการการประสานงาน
ยังคงเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่มีการ Consult มาจาก
หน่วยงานโดยตรงมายัง Cath Lab 

1. ส่งผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) ไปยังหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประสานงานโดยตรงกับทีมการพยาบาล
แต่ละหน่วยงาน 
2. ทีมพยาบาล Cath Lab สร้างระบบ Line Consult 
NSTE-ACS 

2. มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าโรงพยาบาลทั่วไป      
มากกว่าร้อยละ10  

2. Subgroup analysis ว ิเคราะห์กลุ ่มผู ้ป ่วย พบว่า
ผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
80 มีอายุเฉล่ีย 66.20 ปี เป็นวัยผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 
70 มีโรคเรื้อรังและซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ 80 และใน
กลุ่ม Pre-hospital cardiac arrest พบมากถึงร้อยละ 
20 ท่ีมีความซับซ้อนของโรคสูงจากโรงพยาบาลในระบบ
เครือข่ายบริการ (ลูกข่าย) เพิ่มขึ้น เดือนละ 45-85 ราย 

3. ผู้ป่วย NSTE-ACS นอนพักรักษาตัวที่ ER นาน
มากกว่า 24 ชั่วโมง เนื่องจากเตียงเต็มทำให้การ
รักษาเฉพาะทางที่ผู้ป่วยจะได้รับเป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร อีกท้ังสภาพแวดล้อมท่ี ER
ทำให้ผู้ป่วยยิ่งเกิดความเครียดและความวิตกกังวล
มากยิ่งขึ้น 

3. วิเคราะห์งาน นำเสนอปัญหา เสนอต่อทีมพัฒนา
คุณภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ และผู้อำนวยการ ทำให้ในปี 
2562 สามารถเป ิดขยายเต ียง  ก ึ ่ งว ิกฤต ใน CCU 
(Intermediate) เป็น 6 และ เพิ่มเป็น 12 เตียง ในปี 
2564 ทำให้ปัจจุบัน อัตราผู้ป่วย NSTE-ACS ต้องนอน
รอเตียงใน ER เท่ากับร้อยละ 0 
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9. ความท้าทายต่อไป 
 1. Patients Safety ในผู ้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดไม่พบ ST Segment Elevation 
(NSTE-ACS) ยังคงเป็นวัตถุประสงค์สำคัญในการดำเนินงานของศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์ อย่างต่อเนื่องท้ังนี้ เพื่อ
ขับเคล่ือนผลักดันในการขอรับรองมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification - DSC) ให้
ประสบความสำเร็จต่อไป 

2. เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้ทั้งชนิด STE-
ACS และ NSTE-ACS ในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และพบว่าในปัจจุบันผู้ป่วยมีอายุน้อยลงจากปัญหาเรื่องดัชนี
มวลกาย และรอบเอวเกินมาตรฐาน ภาวะความอ้วน การมีความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดท่ี
สูงกว่าเกณฑ์ การสูบบุหรี่และใช้สารเสพติด ความเครียดในการใช้ชีวิตประจำวัน การสร้างความตระหนักถึง
ความเสี่ยง การส่งเสริมสุขภาพต้องเป็นแบบเชิงรุกดูจะเป็นบทบาทท้าทายอย่างมากเพื่อลดอัตราการเกิดโรค
ดังกล่าว 

3. การทำหัตถการสวนหลอดเลือดหัวใจ Percutaneous Coronary Intervention (PCI) อย่างรวดเร็ว
พบว่าสามารถลดอัตราการตายได้ ปัจจุบันผู้ป่วยสูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอัตราการตายสูง และมี
ข้อจำกัดในการใช้ยาสลายลิ่มเลือด การทำ PCI จึงมีประโยชน์อย่างมากในผู้ป่วยสูงอายุซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น  
เรื ่อย ๆ การทำ Early PCI โดยทีมงานของ effective cardiac catheterization center จะช่วยให้ผู ้ป่วยมี
พยากรณ์ของโรคท่ีดีขึ้น ดังนั้นแนวคิดการสร้าง network ท่ีเหมาะสมในระบบเครือข่ายบริการ การสร้างระบบ
ข้อมูลที่ดี จึงน่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่จะนำไปสู่ระบบ ทั้งด้านการ Detection disease การให้การช่วยเหลือ
ขั้นต้น การส่งต่อที่ดี และการรักษาโดยรวมที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิด Effective treatment นำไปสู่ Improve 
prognosis ของผู้ป่วยต่อไป 
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