
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 39. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
ค านิยาม อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง จ ำนวนตำยจำกโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส 

ICD-10 =I20-I25) ทุกกลุ่มอำยุต่อประชำกรแสนคนในช่วงปีนั้น 
เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ปี 2560 – 2564) คือ               
ลดอัตรำตำย จำกโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงร้อยละ 10 เปรียบเทียบกับ baseline       
ในปี 2555 โดยเริ่มรำยงำนตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป และวัดผลลัพธ์สุดท้ำยในปี 2564 

เกณฑ์เป้าหมาย : ลดลงร้อยละ 10 ในระยะ 5 ปี (จำกฐำนข้อมูลปี พ.ศ. 2560 : 28 ต่อแสนประชำกร) 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

27  
ต่อแสนประชำกร 

26 
ต่อแสนประชำกร 

25 
ต่อแสนประชำกร 

24 
ต่อแสนประชำกร 

 

วัตถุประสงค์ ในปี 2557 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 58,681 คน หรือเฉลี่ย
ชั่วโมงละ 7 คน คิดเป็นอัตรำตำยของโรคหัวใจและหลอดเลือด เท่ำกับ 90.34 ต่อแสน
ประชำกร จ ำนวนผู้เสียชีวิตจำกโรคหลอดเลือดหัวใจ จ ำนวน 18,079 คน หรือ          
เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน คิดเป็นอัตรำตำยของโรคหลอดเลือดหัวใจ เท่ำกับ 27.83 ต่อแสน
ประชำกร 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จ ำนวนประชำกรไทยตำมทะเบียนรำษฎร์ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลกำรแจ้งตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจจำกฐำนข้อมูลกำรตำยทะเบียน

รำษฎร์ของกระทรวงมหำดไทย โดยกองยุทธศำสตร์และแผนงำน 
แหล่งข้อมูล รวบรวมข้อมูลกำรแจ้งตำยจำกฐำนข้อมูลกำรตำยทะเบียนรำษฎร์ของกระทรวงมหำดไทย 

โดยกองยุทธศำสตร์แผนงำน 
รายการข้อมูล 1 A = จ ำนวนประชำกรที่ตำยจำกโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10 =I20-I25) 
รายการข้อมูล 2 B = จ ำนวนประชำกรกลำงในช่วงเวลำเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมำส 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - 27 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - 26 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - 25 



ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - 24 

วิธีการประเมินผล :  วิเครำะห์จำกฐำนข้อมูลกำรตำยของ กองยุทธศำสตร์และแผนงำนจำกข้อมูลเบื้องต้นของ
ทะเบียนรำษฎร์ของกระทรวงมหำดไทย 

เอกสารสนับสนุน :  สถิติสำธำรณสุข 2557 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
20.20 ต่อประชำกร

แสนคน 
28.6 20.41 11.6  

(4 เม.ย. 60) 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.เกรียงไกร  เฮงรัศมี   หัวหน้ำกลุ่มงำนอำยุรศำสตร์หัวใจ 
    โทรศัพท์ที่ท ำงำน : 02-5919999 ต่อ 30920 โทรศัพท์มือถือ : 081-3484236 
    โทรสำร : 02-5919972   E-mail : k_hm2000@yahoo.com 
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสำระ   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักนิเทศระบบกำรแพทย์  
    โทรศัพท์ที่ท ำงำน : 02-5906357  โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสำร : 02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์ 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. กองยุทธศำสตร์และแผนงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสำระ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักนิเทศระบบกำรแพทย์  
    โทรศัพท์ที่ท ำงำน : 02-5906357  โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสำร : 02-9659851   E-mail : pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสำระ   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักนิเทศระบบกำรแพทย์  
    โทรศัพท์ที่ท ำงำน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสำร : 02-9659851  E-mail :  pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์ 
2. นำยปวิช  อภิปำลกุล     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
    โทรศัพท์ที่ท ำงำน : 02-5906352   โทรศัพท์มือถือ : 089-9594499 
    โทรสำร : 02-591-8279             E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ 

 


