
การบริหารจัดการร่วม

(BANGKOK Megacity Partnership Model)

ในบริบทของ

การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด
พื้นที่กรุงเทพมหานคร (เขต 13)



ช่วงที่ 1 : เรียนรู้เรื่อง STEMI
               (นายแพทย์นันทพล ชุติมาพงศ์รัตน์)

ช่วงที่ 2 : ภาวะแทรกซ้อนของ STEMI
               (นายแพทย์อภิชัย โภคาวัฒนา)

ช่วงที่ 3 : การวางแผนในการทำงานร่วมกัน
               (แพทย์หญิงนภา ศิริวิวัฒนากุล)



Where are we now?

Where do we want to be?

How will we get there?

Implantation

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์





ACS แยกรายเขต ( ปี 2557 )



ร้อยละ ACS เสียชีวิต แยกรายเขต ( ปี 2557 )



เอกชน : 6 โรงพยาบาล

สังกัดกรุงเทพมหานคร : 4 โรงพยาบาล

สังกัดสาธารณสุข : 2 โรงพยาบาล

สังกัดกลาโหม : 2 โรงพยาบาล

สังกัดมหาวิทยาลัย : 2 โรงพยาบาล



Golden period

Door to balloon time </= 30 min

Door to needle time </= 90 min

ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557

Onset to Needle 4 ชั่วโมง 6 นาที 4 ชั่วโมง 45 นาที

Onset to Balloon 6 ชั่วโมง 53 นาที 6 ชั่วโมง 12 นาที

Door to Needle 72 นาที 59 นาที

Door to balloon 91 นาที 120 นาที

ข้อมูล STEMI เขต 13 ( จากประมาณ 16 โรงพยาบาล )





เขต 1 - 12
vs.

เขต 13 (พื้นที่กรุงเทพมหานคร)



เขต 1 - 12

โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3),  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่/กลาง (F1/F2)

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1), โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2)

โรงพยาบาลศุนย์ (A), โรงพยาบาลทั่วไป (S)

ทั้งหมดสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.)



เขต 13 ; พื้นที่กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

โรงพยาบลสังกัดกลาโหม

โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธรณสุข

โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์อนามัยสังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลเอกชน

คลีนิกเอกชน



กรุงเทพไม่เหมือนพื้นที่อื่น

ลักษณะจำเพาะ

Autonomy
เป็นรูปแบบพิเศษ
ตามพรบ.กทม.

Megacity
เป็นมหานครขนาด
ใหญ่จึงซับซ้อนและ
หลากหลาย

สังคม
แบบเมือง ร่วมกับ
กึ่งเมืองกึ่งชนบท

ประชากร

ทั้งมากทั้งแออัด

หลายเชื้อชาติ
สัญชาติ วัฒนธรรม

วิถีชีวิตเร่งรีบ
รายได้สถานะ
เศรษฐกิจ
เหลื่อมล้ำกันมาก

ระบบบริหารสุขภาพ

สถานบริการส่วนมาก
เป็นของภาคเอกชน

สถานบริการภาครัฐมีน้อย 
กระจุกตัวและหลายสังกัด
ส่วนใหญ่ไม่ใช่ของสธ.

การเข้าถึงบริการปัญหา
เตียงเต็มและระบบส่งต่อ-
ส่งกลับผู้ป่วย ยังไม่ลงตัว

ประชาชน คาดหวังบริการ
ที่ดีมีคุญภาพ



ขัอสังเกตและคำถาม

พื้นที่กทม.ไม่เหมือนที่อื่น
(จังหวัด/เขต/ภาค?  พื้นที่นี้ต้องการวิธีคิดวิธีทำงานที่แตกต่าง?)

บริการเอกชน กับ บริการรัฐ
(เพื่อน/คู่แข่ง/แบ่งงานกัน?  เป็นมิตรของประชาชน?  ใครควรทำอะไร?)

บริการรัฐ กับ บริการรัฐ
(เพื่อน/คู่แข่ง/แบ่งงานกัน?  เป็นมิตรของประชาชน?  ใครควรทำอะไร?)

ประชาชนผู้รับบริการ
(มาก หลากหลาย ต่างความต้องการ ต่างกำลังซื้อ สิทธิที่จะเลือก ฯลฯ

หน่วยงานผู้ซื้อบริการ
(smart purchasing? มาตรฐาน ค่าใช้จ่าย ความครอบคลุมประชากร) 

การเข้าถึงและคุณภาพของบริการสุขภาพ
(ในกรุงเทพระบบบริการสุขภาพควรมีหน้าตาอย่างไรจึงจะทำงานได้ดี?  เครือข่าย
บริการที่ไร้รอยต่อ?  จะสร้างPublic-private-partnership ได้อย่างไร และโดย

ใคร?)



      สถานการณ์ 

            1  มีสถานพยาบาลหลากหลายสังกัดทั้งภาครัฐ และเอกชน 
                ที่เป็นอิสระต่อกันและมีความซับซ้อน - หลากหลายของ 
                เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ 

            2  มีทรัพยากรทั้งอุปกรณ์ เช่นห้องสวนหัวใจ และบุคคลากร 
                ทางการแพทย์  อย่างพอเพียง 

            3  ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะ  
                 หลอดเลือดหัวใจอุดตัน 
                 ( ภาวะนำ้หนักเกิน, โรคเบาหวาน - ความดันโลหิตสูง ) 

            4  ผู้ป่วย STEMI บางส่วนยังเข้าไม่ถึงการรักษาที่ต้องให้อยู่ 
                ในเวลาที่กำหนด( Golden period)



ปัญหา 
            1 ไม่สามารถเก็บข้อมูลของผู้ป่วย ที่เป็นภาพรวมจริงของทั้ง 
                พื้นที่กรุงเทพฯ 
            2 ไม่มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ ประสานงานและสนับสนุน 
               ให้เกิดการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานสังกัดต่างๆ 
               ในพื้นที่กรุงเทพฯ 
            3 ไม่มีระบบบริการที่ไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน  
                สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ 
            4 การเชื่อมโยง - ช่วยเหลือกันทั้งอุปกรณ์ และบุคคลากร 
               ทางการแพทย์ ยังไม่เป็นระบบที่สมบูรณ์ทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ 
            5 ประชาชนในบางพื้นที่ของกรุงเทพฯ ยังขาดความรู้ 
               ความเข้าใจของ STEMI











STEMI

NSTEMI (High risk)



กรอบแนวคิด: วิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการผู้ป่วย STEMI

ศึกษาเชิงปริมาณ
( วิเคราะห์ข้อมูล 3

กองทุน UC-CS-SS )

ข้อมูลสำรวจศักยภาพ
และการจัดการ

ศึกษาเชิงคุณภาพ
( ส้มภาษณ์เชิงลึก )

ทบทวนเวชระเบียน

GIS เครือข่ายบริการ
STEMI พื้นที่กรุงเทพฯ

สถานการณ์และปัญหาการ
ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน กรณี

STEMI และข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนพัฒนา Service plan
- บุคคลากร
- การบริหารจัดการ
- ระบบสารสนเทศ
- ติดตามประเมินผล

แผนบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริม/ป้องกันSTEMI 

- ค้นหากลุ่มเสี่ยง
- ใหัความรู้/จัดกิจกรรม
- ติดตามประเมินผล

ประชาชนมีความรู้และเข้าถึงดีขึ้น



1 สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพ และความครอบคลุมในการจัดบริการแก่ 
   ผู้ป่วย STEMIของโรงพยาบาลรัฐสังกัดต่างๆ และ 
   โรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ                                                                               

2 ศึกษารูปแบบกระบวนการจัดระบบบริการภายในโรงพยาบาล และ 
   กลไกการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างโรงพยาบาลต่างสังกัด  
   และระหว่างรัฐ - เอกชน รวมถึงระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิกับโรงพยาบาล 
   กรณีผู้ป่วยSTEMI                                                                                 

3 จัดทำระบบ GIS เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ สำหรับสนับสนุนการให้ 
   คำปรึกษาด้านการแพทย์ การรับ - ส่งต่อผู้ป่วย และการให้ข้อมูลแก่ 
   หน่วยงานอื่นๆและภาคประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการที่สะดวกรวดเร็ว                                                                             

แบบสำรวจการดำเนินการจัดการระบบ
การดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

( STEMI )



โรงพยาบาลภาครัฐ = 25โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเอกชน = 59โรงพยาบาล 



การวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการผู้ป่วย STEMI
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสรุปพบว่า

1) พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความชุกของผู้ป่วย STEMI สูงกว่าเขตอื่น
      และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่า

2) โรงพยาบาลเอกชนเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ป่วย STEMI ในสัดส่วนที่สูงที่สุดสำหรับ
     สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสิทธิประกันสังคม  ส่วนสิทธิข้าราชการ
     ส่วนใหญ่ไปใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

3) โรงพยาบาลสังกัด กทม. และสังกัด กสธ. ให้บริการทางการแพทย์แก่
     ผู้ป่วย STEMIในสัดส่วนที่น้อย



การวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการผู้ป่วย STEMI
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสรุปพบว่า  ( ต่อ )

4) ผู้ป่วย STEMI ของโรงพยาบาลเอกชน มีจำนวนวันนอนในโรงพยาบาล
    เฉลี่ยต่ำสุดแต่มีค่า AdjRW เฉลี่ยต่อรายสูงกว่าเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลสังกัดอื่น

5) โรงพยาบาลสังกัด กทม. และสังกัด กสธ. มีจำนวนวันนอนในโรงพยาบาล
     เฉลี่ยต่ำสุด แต่มีค่า AdjRW เฉลี่ยต่อรายต่ำกว่า  

6) ผู้ป่วย STEMI ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับบริการ Reperfusion 
    เฉลี่ยประมาณร้อยละ 40 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
    ( ข้อมูล Registry ประเทศไทย ปี 2550 -2551 เท่ากับร้อยละ 67 )



โรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพฯสามารถให้บริการ
ตรวจสวนหัวใจและผ่าตัดห้วใจ  

10โรงพยาบาล ( จาก 
25โรงพยาบาล )



โรงพยาบาล
เอกชนในกรุงเทพฯสามารถให้บริการตรวจสวน

หัวใจ30โรงพยาบาลและผ่าตัด
หัวใจ28โรงพยาบาล 

( จาก59โรงพยาบาล )



ด้านการจัดบริการ ( Service delivery system )

การพัฒนาแนวทางบูรณาการระบบการให้บริการทางการแพทย์ และการรับ-ส่งต่อ
ผู้ป่วยโรคหัวใจฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ป่วยทุกราย ไม่ว่าจะมีสิทธิ
ประกันสุขภาพใด หรือจ่ายเงินเอง เข้าถึงและได้รับการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service plan ) สาขาโรคหัวใจ และการจัดโซนนิ่ง
เครือข่ายการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร เป็นรูปแบบเครือข่าย
ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลสังกัด กทม. โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ 
โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลเอกชน ลักษณะรัฐกับรัฐ 
และรัฐกับเอกชน ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ให้เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ



ด้านการจัดบริการ ( Service delivery system )  ( ต่อ )

การพัฒนาระบบการรับ-ส่งกลับผู้ป่วย ( refer in & refer out ) ให้เกิดขึ้นและทำงาน
ได้จริง โดยมีพยาบาลทำหน้าที่ Co-ordinator รวมทั้งระบบการให้คำปรึกษา โดยทีม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ

แนวทางการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ ผู้ป่วยโรคหัวใจของ
โรงพยาบาลรัฐ และเอกชน ให้เป็นไปตาม Guidline ที่กำหนด ซึ่งทางสมาคมฯ 
ราชวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการ

การทำงานเชื่อมโยงกับระบบ EMSในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
เพื่อหนุนเสริมซึ่งกันและกัน







การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service plan ) สาขาโรคหัวใจ และการจัดโซนนิ่ง
เครือข่ายการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร เป็นรูปแบบเครือข่าย
ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลสังกัด กทม. โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ โรงพยาบาล
โรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลเอกชน ลักษณะรัฐกับรัฐ และรัฐกับเอกชน ที่อยู่ใน
พื้นที่ใกล้เคียงกัน ให้เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ

Zoning ???????????

Public Private Partnership
(PPP)





GOLDEN  PERIOD

คุณภาพและมาตรฐานการรักษา

ผู้ป่วยรอด-ปลอดภัย-คุณภาพชีวิตที่ดี



Door-in Door-out

Cath labHospital

Total = 90min

10min 20min 30min
1 2

1st EKG

3 4 5

1st Balloon

30min



Total = 120min

2nd Hospital1st Hospital

Door-in Door-out

10min 20min 30min
1 2 3 4 5

1st Balloon1st EKG

60min





พื้นที่ 1,568.7ตารางกิโลเมตร



ข้อกำหนดในการแบ่งโซน

มีโรงพยาบาลภาครัฐที่ห้องสวนหัวใจ

มีโรงพยบาลภาคเอกชนที่มีห้องสวนหัวใจ

โรงพยาบาลที่ไม่มีห้องสวนหัวใจ

ระยะเวลาที่เดินทางระหว่างโรงพยาบาลไม่เกิน 60นาที



1

2

3 5

4



ZONE 1

มี Cath lab (รัฐ) มี Cath lab (เอกชน) ไม่มี Cath lab (รัฐ&เอกชน)

รพ.ศิริราช รพ.ธนบุรี
รพ.เกษมราฎร์ บางแค
รพ.วิชัยเวช หนองแขม
รพ.ยันฮี

รพ.ราชพิพัฒน์
รพ.เพชรเกษม2
รพ.ตากสิน
รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย
รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์
รพ.ธนบุรี2
สถาบันกัลยาณีราชนครินทร์

ประชากร 828,343คน



ZONE 2

มี Cath lab (รัฐ) มี Cath lab (เอกชน) ไม่มี Cath lab (รัฐ&เอกชน)

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า รพ.พญาไท3
รพ.บางปะกอก9
รพ.นครธน พระราม2

รพ.บางไผ่
รพ.เยาวรักษ์
รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน
รพ.บางปะกอก1
รพ.บางปะกอก8
รพ.บางมด
รพ.สุขสวัสดิ์
รพ.ประชาพัฒน์
สถานพยาบาลนันอา
รพ.ศรีวิชัย
รพ.ราษฎร์บูรณะ
รพ.สมิติเวช ธนบุรี

ประชากร 895,378คน



ZONE 3

มี Cath lab (รัฐ) มี Cath lab (เอกชน) ไม่มี Cath lab (รัฐ&เอกชน)

รพ.จุฬาฯ
รพ.ตำรวจ
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

รพ.เทพธารินทร์
รพ.บำรุงราษฎร์
รพ.สมิติเวช
รพ.สุขุมวิท
รพ.เซ็นต์หลุยส์
รพ.ปิยะเวท

รพ.เลิดสิน
รพ.กรุงเทพคริสเตียน
รพ.มเหสักข์
รพ.กลาง
รพ.ยาสูบ
รพ.แพทย์ปัญญา
รพ.คามิลเลียน
รพ.กล้วยน้ำไท1
รพ.นพรัตน์ฯ (รพ.จุฬาฯ)

ประชากร 1,066,160คน



ZONE 4

มี Cath lab (รัฐ) มี Cath lab (เอกชน) ไม่มี Cath lab (รัฐ&เอกชน)

รพ.ภูมิพลฯ
สถาบันโรคทรวงอก

รพ.สายไหม
รพ.มงกุฏวัฒนะ
รพ.สินแพทย์

รพ.บีแคร์
รพ.เซ็นทรัลเย็นเนอรัล

ประชากร 1,379,057คน



ZONE 5

มี Cath lab (รัฐ) มี Cath lab (เอกชน) ไม่มี Cath lab (รัฐ&เอกชน)

รพ.พระมงกุฏเกล้า
รพ.รามาฯ
รพ.ราชวิถี
วชิระพยาบาล

รพ.หัวใจ กรุงเทพ
รพ.พระรามเก้า
รพ.พญาไท1&2
รพ.เปาโล เมโมเรียล
รพ.วิภาวดี
รพ.เวชธานี
รพ.รามคำแหง
รพ.ไทยนครินทร์
รพ.ศิครินทร์
รพ.วิภาราม
รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น

รพ.บุรฉัตรไชยการ
รพ.สงฆ์
สถาบันประสาทวิทยา
สถาบันมะเร็งฯ
รพ.เพชรเวช           รพ.ลาดพร้าว
รพ.คลองตัน           รพ.ทหารผ่านศึก
รพ.ลาดกระบัง        รพ.ประสานมิตร
รพ.สิรินธร
รพ.กล้วยน้ำไท2
รพ.บางนา1
รพ.การไฟฟ้านครหลวง
รพ.เวชการุณย์
รพ.เปาโล โชคชัย4
รพ.นวมินทร์
รพ.นวมินทร์9
รพ.การุญรัช สุขาภิบาล3ประชากร 1,591,101คน





การพัฒนาแนวทางบูรณาการระบบการให้บริการทางการแพทย์ และการรับ-ส่งต่อ
ผู้ป่วยโรคหัวใจฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ป่วยทุกราย ไม่ว่าจะมีสิทธิ
ประกันสุขภาพใด หรือจ่ายเงินเอง เข้าถึงและได้รับการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน



นโยบายการดำเนินงานกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน  
และแนวทางจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีเจ็บป่วย

ฉุกเฉิน 3 กองทุน ตามระบบ Fee Schedule









PPCI. BKK
Smart Center



Contact person Response person

Application สำหรับแจ้งสถานะของห้องสวนหัวใจ
แต่ละที่ในการพร้อมหรือไม่พร้อมรับผู้ป่วย

ไม่พร้อมรับผู้ป่วย

พร้อมรับผู้ป่วย





Data Mining



มาตรฐานตามแนวทางปฏิบัติการรักษา

การรักษาที่มีคุณภาพ

มีความปลอดภัยในการรักษา



ผู้ป่วยรอด-ปลอดภัย-คุณภาพชีวิตที่ดี

การรักษามีคุณภาพ-มาตรฐาน

Public Private Partnership (PPP)

Zoning

Guideline of  Treatment

Application HELP

Data Mining


