
สรุปการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
คณะที่ 2 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561  

วันที่ 2 - 3 เมษายน 2561  

คณะ 2.1 การพัฒนาระบบบริการ  
(Service Plan) 
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1. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ (ODS) (ร้อยละ15) 
PA 

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery > 15%  
ผลงาน 17.07% (177/1,037) 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/61)  

12/89 
(13.48%) 

73/478 
(15.27%) 68/269 

(25.28%) 

24/201 
(11.94%) 



สิ่งที่ชื่นชม 
1. มีการด าเนินการ ODS ในโรงพยาบาล ใน

ระดับ A-M2 (เกิน Quick win : ปีที่ 1 
เป้าหมาย รพ A/S 2 แห่งในเขต) 

2. มีการด าเนินให้บรกิาร ODS  
ภาพเขตได้เกินค่าเป้าหมาย (มากกว่าร้อยละ 
15) 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 
1. การขยายบริการไปยังโรคอื่นๆ  
2. การเก็บข้อมูล ไม่น า case ทีเป็น IPD มา

รวม แม้ระยะเวลานอน รพ.<24 ชม.  

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ (ODS) 



2. จ านวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด PA 

เขต 9 : จังหวัดสุรนิทร ์

Small Success ในไตรมาสที่ ๑  
มีแผนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแกนน าด้านการปลูกสมุนไพรของเขตอ าเภอกาบเชิง ๔ กลุ่ม  
ได้แก่ กลุ่มบ้านตะเคียน กลุ่มบ้านหมอนเจรญิ กลุ่มบ้านโคกกลาง กลุ่มบ้านบ้านกู่  
ซึ่งบรรลุเป้าหมายผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ ๑  

๑. มีการประชุม สรุปรายงานการ 
๒. มีค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเมืองสมุนไพรจงัหวัดสุรินทร์ ( Herbal City) 
๓. มีแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร 
๔. มีโรงงานผลิตยาสมุนไพรผ่านมาตรฐาน GMP ภาครัฐ จ านวน ๑ แห่ง (รพ. สังขะ) ภาคเอกชน จ านวน ๑ 

แห่ง (บ. พรีรานา เนเจอร์ จ ากัด) 
๕. มีประกาศกรอบบัญชีรายการยาสมุนไพรจังหวัดสุรินทร์ รายการยาสมุนไพรที่ใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบนั 
๖. มีประกาศกรอบรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงยาเฉพาะราย วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 



จ านวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด 

สิ่งที่ชื่นชม 
1. มีการใช้ยาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

RDU  
2. มีการใช้ยาแผนไทยทดแทนยาแผนปจัจุบัน 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 
1. ควรเพิ่มการสื่อสารภายในและภายนอก

หน่วยงานสาธารณสุข  
2. ควรเพิ่มเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร   ในกลุ่ม

เกษตรอินทรีย์เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูก
พืชสมุนไพรให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของโรงงานผลิตยาสมุนไพร 

3. ท าการวิจัยด้านประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย 



อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  
สาขาโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 
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นครราชสีมา ชัยภมู ิ บุรีรัมย ์ สุรินทร์ เขต 9 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง 
ปีงบประมาณ 2561%) 

% 



นครราชสีมา 

มหาราช (A) 16 เตียง 
เทพรัตน์ (M1) 8 เตียง 

Total 24 เตียง 
จะปรับ stroke corner เป็น unit 

ใน 3 รพ. node 

สุรินทร ์

บุรีรัมย ์

ชัยภูมิ 

 ชัยภูมิ (S) 12 เตียง 
 

สุรินทร์ (A) 10 เตียง 
ปราสาท (M1) 8 เตียง 

Total 18 เตียง 
 

บุรีรัมย์ (A) 28 เตียง 
นางรอง (S) 6 เตียง 

Total 34 เตียง 
 

 Stroke unit เขตสุขภาพที่ 9 
 รพ. A 54 เตียง 
 รพ. S 18 เตียง 
 รพ. M1 16 เตียง 

จ านวน stroke unit 



อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (≤  7%) 

สิ่งที่ชื่นชม 
 Stroke unit ครบทุกจังหวัด  
 มีการบริหารจัดการที่ดี          
 มีสหสาขาวิชาชีพ  
 มี CPG และมีระบบส่งต่อที่ชัดเจน 
 มีโครงการ Stroke Alert 
 อัตราตายจากหลอดเลือดตีบลดลงต่อเนื่อง

ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 
 อัตราตายจาก  Hemorrhagic stroke ยัง

สูงและลดลงไม่ชัดเจน โดยเฉพาะ 
นครราชสีมา 

ควรท า RCA, และวางแผนร่วมกันระหว่าง 
neuro med และ neuro Sx 
 จ านวนเตียงใน stroke ยังไม่เพียงพอ  
แก้ไขโดย เพ่ิมจ านวนเตียง พัฒนา step down 
ward และ intermediate care 



อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (27ต่อแสนปชก.)  

สาขาโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั โรคหลอดเลือดหัวใจ (STEMI) 

INS 

 
อัตราตายจากโรคหลอดเลอืดหัวใจ ≤ 27: 100,000 ประชากร 

ผลงาน 2.5 : 100,000 ประชากร (170/6,751,229) 
(ข้อมลู ณ วันที่ 31/3/61) 

 

56/1,138,199 
(4.9) 

46/2,631,435 
(2.1) 

15/1,395,567 
(1.1) 

53/1,586,028 
(3.3) 



      ร้อยละ รพ. F2 ขึ้นไป มีการรักษาโดยการให้ยาละลายลิ่มเลอืด     
               (Fibrionolytic Drug) ในผู้ป่วยชนิด STEMI  

สาขาโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั โรคหลอดเลือดหัวใจ (STEMI) 

INS 

ปีงบประมาณ 2561 
นครราชสีมา 100% (29/29) ชัยภูมิ 100% (15/15)  

บุรีรัมย์ 100% (23/23) สุรินทร ์100% (14/14) 
ภาพรวมเขต 100% (81/81) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร ์ เขต 9 
(ต.ค.-ธ.ค.60) 

ร้อยละของผู้ป่วยโรค STEMI ได้รับยาละลาย
ลิ่มเลือด และ/หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ 
(PCI) 

≥ 80% 
 

165/186 
(88.70%) 

53/57 
(92.98%) 

50/50 
(100%) 

44/53 
(83.01%) 

312/346 
(90.17%) 

ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

<10% 
 

25/186 
(13.44%) 

6/57 
(10.53%) 

4/50 
(8%) 

5/53 
(9.43%) 

40/346 
(11.56%) 

แนวโนม้ไมล่ดลง 



อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (27ต่อแสนปชก.)  

สาขาโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั โรคหลอดเลือดหัวใจ (STEMI) 

INS 

สิ่งที่ชื่นชม 
-แนวโน้มการดูแล CASE  
ดีขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ส่งผลให้การ 
Refer มา 
รพ. มหาราชนครราชสีมา ลดลง 
-อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดหัวใจลดลง  

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 
1. Onset to First Medical Contact time และ Door 

in to door out time (DIDO) ยังนาน เนื่องจากรถ 
ambulance / refer มีไม่เพียงพอ ผู้ป่วยเพยีง 1/3 มา
ด้วยระบบ EMS 

อาจแก้ไขโดยแนะน า app 1669 
และ การวางแผนการเดินทางล่วงหน้าในกลุ่มเสี่ยงสูง และ 
ร่วมมือกับ อบท.  
 
2. door to needle time นานจาก Dx atypical case 

ไม่ได ้
แก้ไขโดยการท า case conferrence 



 
อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉกุเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในรพ.ระดบั F2 ขึ้นไป  

(ทั้งที่ ER และ Admit) < 12% ผลงาน 3.53% (522/14,799) 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/61)  

 

93/4,593 
(2.02%) 

123/1,794 
(6.86%) 189/3,528 

(5.36%) 

117/4,884 
(2.40%) 

อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง 
ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (น้อยกว่าร้อยละ 12) INS 



2) อัตราเสียชีวิตผู้ป่วย traumatic brain injury (<20%) 
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(12/23) 
(63/141) 

(27/73) 

1) อัตรารอดชีวิตผู้ป่วย Out of hospital cardiac arrest (> 25%) 

(24/74) 

อัตรา 

(5/18) 

24.05 
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11.79 

0 

50 

100 

นครราชสีมา ชัยภมู ิ บุรีรัมย ์ สุรินทร์ เขต 9 

(2/2) 

(27/73) 

(184/1,560) 

อัตรา 

(19/79) 

(อยู่ระหว่างสรุปข้อมูล) 

9.67 
(136/1,406) 



3)อัตราเสียชีวิตผู้ป่วย PS<0.75 เปรียบเทียบ 4 จังหวัด 
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(12/1,230) (13/1,594) (76/9,609) (45/4,301) 

อัตรา 

(6/2,484) 



อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง 
ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (น้อยกว่าร้อยละ 12) 

สิ่งที่ชื่นชม 
ภาพรวมเขต 

-Trauma & Emergency admin unit 
- มีระบบ Trauma  fast track  

- มีการจัดการ ECS และ ER คุณภาพ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 
1. ความเข้าใจความหมายของ ECS ที่ไม่ถูกต้อง 

โดยเฉพาะในบุคลากรที่ไม่ใช่สาย ER & trauma 
โดยตรง 

ท าความเข้าใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้เกณฑ์ ECS 
คุณภาพเป็นเครื่องมอืในการชี้แจง 
 
2. ผู้ป่วย ESI class 1-2 มาด้วยระบบ EMS <60% 

(ต่ าใน stroke และ STEMI) 
จัดท าแผนการเดินทางในกลุ่มเสี่ยงสูงล่วงหนา้ EMS เป็น 
1stpriority แต่ตอ้งมแีผนส ารอง  
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นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรีรัมย์ สุรินทร ์ เขต 9 

(1,789,854/8,519,021 ) (720,510/3,360,324) (409,063/1,904,503) 
(404,730/1,713,980) 

(255,551/1,540,214) 

ร้อยละ 

ร้อยละผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก (อย่างน้อยร้อยละ 20) INS 



สิ่งที่ชื่นชม 
ชย. > มีการด าเนินงานร่วมกับสหวิชาชีพแบบครบวงจร เช่น 
การดูแลด้านสูติกรรม การนวดกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
สร. > ใหบ้ริการ OPD คู่ขนาน 16 ทุกแห่ง 
นม. > มีคู่มอืแนวทางการบันทึกข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทย
ในโปรแกรมบริการHosXP 
บร. > ทีมพีเ่ลี้ยงจาก สสจ.มีความเข้มแข็งในการพัฒนาแพทย์
แผนไทย 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 
 พัฒนาคุณภาพการให้บริการ OPD คู่ขนาน และ

ผลักดันให้ใช้ยาแพทย์แผนไทยเพิ่มขึน้ 
 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายแพทย์แผนไทย และ

การแพทย์พื้นบ้านในพ้ืนที ่
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชปฏิบัติการแพทย์

แผนไทย 
 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู/้ถอดบทเรียน น าไปขยาย

ผล 

ร้อยละผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก (อย่างน้อยร้อยละ 20) INS 



ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ 4 สาขา ลดลง 
(สาขาโรคหัวใจ มะเร็ง บาดเจ็บและฉุกเฉิน ทารกแรกเกิด) 

 (ลดลงร้อยละ 10) 

INS 



ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง (ลดลงร้อยละ 10) 

สิ่งที่ชื่นชม 
-ศูนย์ประสานงานการส่งต่อระดับเขต มีระบบการส่งต่อที่ครบ
วงจร ทันสมัย รวดเร็ว 
-มีระบบ Tele med สามารถด าเนินงานได้ตามต้องการ 
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 
มีฐานข้อมูล refer หลายฐาน ที่ให้ผลลัพธ์ต่างกันมาก 
แนวทางแก้ไข บูรณาการฐานข้อมูลร่วมกับส่วนกลาง 
 
Case ส่งออกนอกเขต CA thyroid (กลืนแร)่ และ ESRD 
(ท า vascular access) 
แนวทางแก้ไข ขยายบริการการกลืนแร่ และ พัฒนา 
vascular access center 
 



ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 66) 
INS 

65.16 

นครราชสีมา บุรีรัมย ์ สุรินทร ์ชัยภูมิ 

59.34 62.70 65.16 63.3 



สิ่งที่ชื่นชมมีบริการ  
• CKD clinic ใน รพ. F2 ขึ้นไป ครบ 100% และ ใน 

รพ.F3 >50% 
• มีเครือข่ายบริการ HD, PD ที่ครอบคลุม 
• ศูนย์ HD ผ่านการรับรองจาก ตรต.100% 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 
• ยังขาดนักก าหนดอาหาร และ นักกายภาพบ าบัดใน 

CKD clinic 
 - ใชเ้ครือข่ายสมาคมนักก าหนดอาหารในเขตมาช่วย 
- ส่งบุคลากรอื่นอบรม short course 
 
• ความเชื่อมโยงกับ PCC ยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะใน

เขตเมือง  
วางแผนร่วมกับทีมปฐมภูมิและ PCC 
 
• รอคิวท า vascular access นาน  
พัฒนา vascular access center 

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 
(ร้อยละ 66) 

INS 
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นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรีรัมย์ สุรินทร ์ เขต 9 

ต่อ 100 hospital death 

อัตราส่วนของจ านวนผู้ยนิยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย 
ต่อจ านวนผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล (0.35 : 100) INS 

(3/1,300) (3/2,159) 

(5/782) 

(9/3950) (20/8,227) 
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นครราชสมีา ชยัภูมิ บุรรีมัย ์ สุรนิทร ์
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15 

(ไตรมาส 1) 

จ านวนผูบ้รจิาคอวยัวะในเขต 9 



อัตราส่วนของจ านวนผู้ยนิยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย 
ต่อจ านวนผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล (0.35 : 100) INS 

สิ่งที่ชื่นชม 
• ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
• มีการจัดตั้งกรรมการ 
• มี TC ผู้รับผิดชอบ 
• มีกิจกรรมรณรงค์สม่ าเสมอ 
• มีผลงานเพิ่มขึน้ต่อเนื่องชัดเจน 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 
• พัฒนาระบบ survey potential donor 
• พัฒนา regional harvesting team 
• พัฒนาการท า deceased donor KT ใน รพ.

มหาราชโคราช 



ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษา 
และหยุดเสพต่อเนื่อง (ร้อยละ 90) INS 

Leading 

Lagging 51.7 65.8 14.7 59.0 39.8 

Lagging KPI บรุรีมัย ์ไม่ผ่านเกณฑเ์นือ่งจากมีการ Drop out ของการบ าบดัรกัษาช่วงการฟ้ืนฟ ู



ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษา 
และหยุดเสพต่อเนื่อง (ร้อยละ 90) INS 

สิ่งที่ชื่นชม 
• รพ.คง จ.นครราชสีมา : พื้นที่ต้นแบบส าหรับการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบ าบัดรักษาและตดิตาม
ช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีติดยาและสารเสพติดให้กับทุกจังหวัด  

• รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ : การบ าบัดยาเสพติดในโรงเรียน  
• รพ.สต.ประค า จ.บุรีรัมย์ : การพัฒนารูปแบบการเลิก

บุหรี่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
• รพ.สต.นารุ่ง จ.สุรินทร์ : การเสริมสร้างพลังอ านาจใน

วัยรุ่น เพื่อลด ละ เลิก การบริโภค เครื่องดืม่แอลกอฮอล์
ในชุมชน 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 
บางพื้นที่มีการกลับไปเสพซ้ า 
-ควรพัฒนากระบวนการบ าบัด  
การติดตามหลังการรักษาเพื่อสร้างความตระหนักในพิษ
ภัยของยาเสพติดและเกรงกลัวต่อบทลงโทษทางกฎหมาย 
-ควรมีการพัฒนาระบบการคัดกรอง คัดแยกผู้ป่วยยาเสพ
ติดที่มีโรคแทรกซ้อนเชน่มีอาการทางจิตซึ่งจะส่งผลต่อ
การกลับไปเสพซ้ าไดเ้รว็ข้ึน 



ตวัชี้วดั Monitor 



23.2 18.6 

27.3 
24 23.2 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เขต 9 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน (≥ร้อยละ40) 

(28,247/121,584) 

(11,287/60,737) 

(16,328/59,778) 
(10,529/43,908) (66,391/286,007) 
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นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรีรัมย์ สุรินทร ์ เขต 9 

(47,276/119,825) 

(28,976/89,487) 
(201,845/ 
556,243) 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้  Monitor 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (≥ร้อยละ50) 

(86,615/248,064 
(38,978/98,867) 





 
อัตราตายทารกแรกเกิด < 3.4 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมชีีพ 
ผลงานรวมภาพเขต 9 3.94 ต่อ 1,000 (73/18,546) 

(ข้อมูล ณ วนัที่ 31/3/61)  

 

ชัยภูมิ 
14/8,646 
= 1:618 

นครราชสีมา 
20/25,000 
= 1:1,250 

 

สุรินทร ์
16/11,661 = 

1:729 

บุรีรัมย์ 
14/15,093 = 1:1,078 

จ านวนเตียง NICU 1: 500 ทารกแรกเกิดมีชีพ 
ผลงานรวมภาพเขต 9 1:944 (64/60,400) 

(ข้อมูลเดือน ต.ค.-ธ.ค.60) 

15/3,393 

(4.42) 

32/6,805 
(4.70) 

13/4,106 
(3.17) 

13/4,242 
(3.06) 

บรุรีมัย ์แมมี้ เตียง ICU นอ้ย แต่อตัราตายต า่ เนือ่งจากมี

เครอืข่ายท่ีเขม้แขง็ มีกุมารแพทยใ์น M2, F1 

อัตราตายทารกแรกเกิด Monitor 
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นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เขต 9 

(18/1586028) 

(40/2,134,309) 

(19/1,377,494) 

(36/1,138,199) 

(113/6,236,030) 

อัตราการฆา่ตัวตายส าเร็จ Monitor 

อัตรา 
มี 2 อ าเภอท่ีมีโรคจติเภทสงูผดิปกติ 



 
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired  

 < 30% ผลงาน 37.72% (1,448/3,838) 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/61)  

 

403/998 

(40.4%) 

552/1,315 

(42.0%) 
255/721 

(35.4%) 

238/804 

(29.6%) 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรนุแรง  
ชนิด Community-Acquired 

Monitor 



ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 
• การพัฒนาระบบการเจาะ hemo-culture ใน รพช. 
• การพัฒนารายการยา anti- biotic ใน รพช. ร่วมกับแนวทางการใช้ยา 
• การใช้ non-invasive monitor ในการให้ fliud ในผู้ปว่ย septic shock 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง  
ชนิด Community-Acquired Monitor 



 
ผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการ 

 ผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์ ≥ 80% = 59.84% (146/244)  
 เคมีบ าบัดภายใน 6 สัปดาห ์≥ 80% = 81.41% (311/382)  
 รังสีรักษาภายใน 6 สัปดาห ์≥ 80% = 79.72% (114/143)  

(ข้อมูลเดือน ต.ค.-ธ.ค.60) 
 

ผ่าตัด 43% (18/42) 
เคมี 85% (41/48) 
รังสี Refer ไปมหาราช 

ผ่าตัด 45.45% (25/55) 
เคมี 78.72% (111/141) 
รังสี 71.42% (40/56) 

ผ่าตัด 75% (59/79) 
เคมี 82% (120/147) 
รังสี 85% (74/87) 

ผ่าตัด 64.71% (44/68) 
เคมี 84.78% (39/46) 
รังสี Refer ไปมหาราช, สุรินทร์ 

ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก  
ที่ได้รับการรักษาในระยะเวลาที่ก าหนด 

Monitor 



 
ร้อยละสถานบริการระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง > 10% 

(ข้อมูลเดือน ต.ค.-ธ.ค.60) 

 

ยังไม่มีพืน้ที่ IMC unit 

32/32 
(100%) 

3/16 
(18.80%) 

จัดตั้งคณะกรรมการแล้ว 

Intermediate care ≠ palliative care or LTC  

ร้อยละสถานพยาบาล M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง Monitor 



ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง 

Best Practice Service Plan R9 

Monitor 

Best practice 

ล าดั
บ 

รายการตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1) 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

1 ร้อยละของโรงพยาบาลทีม่ีการดูแลแบบประคับประคอง 
(Palliative care) 

 100 % 
 (33/33 ราย) 

 100 % 
(16/16) 

100% 
(23/23) 

 100% 
(17/17) 

2 ร้อยละโรงพยาบาลระดับ M2, F1-3 ด าเนินการไดต้าม
มาตรการดูแลแบบประคับประคอง 

100 % 
(30/30 ราย) 

 100 % 
(14/14) 

 

 100 % 
(21/21) 

 

 100 % 
(15/15) 

 

3 ร้อยละโรงพยาบาลระดับ A,S,M1 ด าเนินการได้ตาม
มาตรการดูแลแบบประคับประคอง 

100 % 
(3/3 ราย) 

 100 % 
(2/2) 

 100 % 
(2/2) 

 100 % 
(2/2) 



ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง Monitor 

สิ่งที่ชื่นชม 
จังหวัดสุรินทร์ เปน็แม่ข่าย Palliative care เขต 9 
-มีศูนย์การดูแล PC และมี CPG ทุกหน่วยบริการในทุก
ระดับ 100 % 
-มีความโดดเด่นด้วยการเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยด้วย
โปรแกรม Thai COC และเปน็เครือข่าย 
-จังหวัดนครราชสีมา มี Hospice care ณ วัดป่าโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา 
-แต่งตั้งผูบ้รหิาร มาดูแลบูรณาการ IMC, LTC, 
palliative care 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 
ควรบูรณาการ Palliative care กับ สาขา
อื่นนอกเหนือจาก CA 
 

Best practice 

Best Practice Service Plan R9 (ต่อ) 



• CKD:  

– การหลีกเล่ียงใช ้NSAIDs ในผู ้CKD 

– การระวงัการใชย้าตา่งๆใน CKD เชน่ metformin, aminoglycoside, การปรบัยา

ตาม eGFR 

 

• Sepsis: 

– การใชย้า antibiotic ใหเ้หมาะสมกบั setting ผูป่้วย (community acquired vs. 

hospital acquired, immune compromised vs. immune competence, site of 

infection, comorbid disease) 

 

ความเชื่อมโยงกับ RDU 




