
สรุปการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
คณะที ่2 รอบที ่1 ปีงบประมาณ 2561 

วนัที ่2 - 3 เมษายน 2561 

คณะ 2.1 การพฒันาระบบบรกิาร 
(Service Plan)
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1. รอ้ยละของผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการผ่าตดัแบบ (ODS) (รอ้ยละ15)
PA

รอ้ยละของผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการผ่าตดัแบบ One Day Surgery >

15% 

ผลงาน 17.07% (177/1,037)

(ขอ้มูล ณ วนัที ่31/3/61)

12/89

(13.48%)

73/478

(15.27%) 68/269

(25.28%)

24/201

(11.94%)



สิง่ทีช่ ืน่ชม

1. มกีารด าเนินการ ODS ใน

โรงพยาบาล ในระดบั A-M2 

(เกนิ Quick win : ปีที ่1 

เป้าหมาย รพ A/S 2 แห่งใน

เขต)

2. มกีารด าเนินใหบ้รกิาร ODS

ภาพเขตไดเ้กนิคา่เป้าหมาย 

(มากกวา่รอ้ยละ 15)

ขอ้เสนอแนะเพือ่พฒันา

1. การขยายบรกิารไปยงัโรค

อืน่ๆ 

2. การเกบ็ขอ้มูล ไม่น า case 

ทเีป็น IPD มารวม แม้

ระยะเวลานอน รพ.<24 

ชม.

รอ้ยละของผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการผ่าตดัแบบ (ODS)



2. จ านวนเมอืงสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จงัหวดั
PA

เขต 9 : จงัหวดัสุรนิทร ์

Small Success ในไตรมาสที ่๑ 

มแีผนการพฒันาศกัยภาพกลุ่มแกนน าดา้นการปลูกสมุนไพรของ

เขตอ าเภอกาบเชงิ ๔ กลุ่ม 

ไดแ้ก ่กลุ่มบา้นตะเคยีน กลุ่มบา้นหมอนเจรญิ กลุ่มบา้นโคกกลาง 

กลุ่มบา้นบา้นกู ่

ซ ึง่บรรลุเป้าหมายผลการด าเนินงานในไตรมาสที ่๑
๑. มกีารประชมุ สรุปรายงานการ

๒. มคี าส ัง่แตง่ต ัง้ คณะกรรมการเมอืงสมุนไพรจงัหวดัสุรนิทร ์( Herbal 

City)

๓. มแีผนพฒันาศกัยภาพกลุ่มผูป้ลูกสมุนไพร

๔. มโีรงงานผลติยาสมุนไพรผา่นมาตรฐาน GMP ภาครฐั จ านวน ๑ แหง่ 

(รพ. สงัขะ) ภาคเอกชน จ านวน ๑ แหง่ (บ. พรรีานา เนเจอร ์จ ากดั)

๕. มปีระกาศกรอบบญัชรีายการยาสมุนไพรจงัหวดัสุรนิทร ์รายการยา

สมุนไพรทีใ่ชท้ดแทนยาแผนปัจจบุนั

๖. มปีระกาศกรอบรายการวตัถดุบิทีใ่ชใ้นการปรุงยาเฉพาะราย วนัที่ ๑๔ 
กนัยายน ๒๕๖๐



จ านวนเมอืงสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จงัหวดั

สิง่ทีช่ ืน่ชม

1. มกีารใชย้าสมุนไพรที่

เกีย่วขอ้งกบัโครงการ RDU 

2. มกีารใชย้าแผนไทยทดแทน

ยาแผนปัจจบุนั

ขอ้เสนอแนะเพือ่พฒันา

1. ควรเพิม่การสือ่สารภายใน

และภายนอกหน่วยงาน

สาธารณสุข 

2. ควรเพิม่เครอืข่ายกลุ่ม

เกษตรกร   ในกลุ่มเกษตร

อนิทรยีเ์ขา้มามสี่วนรว่มใน

การปลูกพชืสมุนไพรให้

เพยีงพอต่อความตอ้งการ

ของโรงงานผลติยา

สมุนไพร

3. ท าการวจิยัดา้น

ประสทิธภิาพและความ

ปลอดภยั



อตัราตายของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง 

สาขาโรคไม่ตดิตอ่เร ือ้รงั โรคหลอดเลอืดสมอง (Stroke)

INS
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นครราชสมีา ชยัภูมิ บุรรีมัย ์ สุรนิทร ์ เขต 9

อตัราตายของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง

ปีงบประมาณ 2561%)

%



นครราชสมีา

มหาราช (A) 16 เตยีง

เทพรตัน ์(M1) 8 เตยีง

Total 24 เตยีง

จะปรบั stroke corner 

เป็น unit ใน 3 รพ. 

node

สุรนิทร ์

บุรรีมัย ์

ชยัภูมิ

ชยัภูม ิ(S) 12 เตยีง

สุรนิทร ์(A) 10 เตยีง

ปราสาท (M1) 8 เตยีง

Total 18 เตยีง

บุรรีมัย ์(A) 28 เตยีง

นางรอง (S) 6 เตยีง

Total 34 เตยีง

Stroke unit เขตสุขภาพที ่9

 รพ. A 54 เตยีง

 รพ. S 18 เตยีง

 รพ. M1 16 เตยีง

จ านวน stroke unit



อตัราตายของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง (≤  7%)

สิง่ทีช่ ืน่ชม

 Stroke unit ครบทุกจงัหวดั 

มกีารบรหิารจดัการทีด่ ี  

มสีหสาขาวชิาชพี 

ม ีCPG และมรีะบบสง่ตอ่ที่

ชดัเจน

 มโีครงการ Stroke Alert

 อตัราตายจากหลอดเลอืดตบี

ลดลงตอ่เน่ืองชดัเจน

ขอ้เสนอแนะเพือ่พฒันา

 อตัราตายจาก 

Hemorrhagic stroke ยงั

สูงและลดลงไม่ชดัเจน 

โดยเฉพาะ นครราชสมีา

ควรท า RCA, และวางแผน

รว่มกนัระหว่าง neuro med 

และ neuro Sx

 จ านวนเตยีงใน stroke ยงั

ไม่เพยีงพอ 

แกไ้ขโดย เพิม่จ านวนเตยีง 

พฒันา step down ward และ 

intermediate care



อตัราตายจากโรคหลอดเลอืดหวัใจ (27ตอ่แสนปชก.) 

สาขาโรคไม่ตดิตอ่เร ือ้รงั โรคหลอดเลอืดหวัใจ (STEMI)

INS

อตัราตายจากโรคหลอดเลอืดหวัใจ ≤ 27: 100,000 ประชากร

ผลงาน 2.5 : 100,000 ประชากร (170/6,751,229)

(ขอ้มูล ณ วนัที ่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)



รอ้ยละ รพ. F2 ขึน้ไป มกีารรกัษาโดยการใหย้าละลายลิม่เลอืด    

(Fibrionolytic Drug) ในผูป่้วยชนิด STEMI 

สาขาโรคไม่ตดิตอ่เร ือ้รงั โรคหลอดเลอืดหวัใจ (STEMI)

INS

ปีงบประมาณ 2561

นครราชสมีา 100% (29/29) ชยัภูมิ 100% (15/15)

บุรรีมัย ์100% (23/23) สุรนิทร ์100% (14/14)

ภาพรวมเขต 100% (81/81)

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย นครราชสมีา ชยัภูมิ บุรรีมัย ์ สุรนิทร ์
เขต 9
(ต.ค.-

ธ.ค.60)

รอ้ยละของผูป่้วยโรค STEMI

ไดร้บัยาละลายลิม่เลอืด และ/

หรือการขยายหลอดเลือด

หวัใจ (PCI)

≥ 80% 165/186

(88.70%)

53/57

(92.98%)

50/50

(100%)

44/53

(83.01%)

312/346

(90.17%)

รอ้ยละผู ้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

เสยีชวีติในโรงพยาบาล

<10% 25/186

(13.44%)

6/57

(10.53%)

4/50

(8%)

5/53

(9.43%)

40/346

(11.56%)

แนวโน้มไม่ลดลง



อตัราตายจากโรคหลอดเลอืดหวัใจ (27ตอ่แสนปชก.) 

สาขาโรคไม่ตดิตอ่เร ือ้รงั โรคหลอดเลอืดหวัใจ (STEMI)

INS

สิง่ทีช่ ืน่ชม

-แนวโน้มการดูแล CASE 

ดขีึน้โดยเฉพาะจงัหวดับุรรีมัยแ์ละ

สุรนิทรส์ง่ผลใหก้าร Refer มา

รพ. มหาราชนครราชสมีา ลดลง

-อตัราตายของผูป่้วยโรคหลอดเลอืด

หวัใจลดลง 

ขอ้เสนอแนะเพือ่พฒันา

1. Onset to First Medical Contact 

time และ Door in to door out 

time (DIDO) ยงันาน เน่ืองจากรถ 

ambulance / refer มไีม่เพยีงพอ 

ผูป่้วยเพยีง 1/3 มาดว้ยระบบ EMS

อาจแกไ้ขโดยแนะน า app 1669

และ การวางแผนการเดนิทางล่วงหน้าใน

กลุ่มเสีย่งสูง และ รว่มมอืกบั อบท. 

2. door to needle time นานจาก Dx

atypical case ไม่ได ้

แกไ้ขโดยการท า case conferrence



อตัราการเสยีชวีติของผูเ้จบ็ป่วยวกิฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช ัว่โมง ใน

รพ.ระดบั F2 ขึน้ไป 

(ท ัง้ที ่ER และ Admit) < 12% ผลงาน 3.53% (522/14,799)

(ขอ้มูล ณ วนัที ่31/3/61)

93/4,593

(2.02%)

123/1,794

(6.86%)
189/3,528

(5.36%)

117/4,884

(2.40%)

อตัราการเสยีชวีติของผูเ้จบ็ป่วยวกิฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชัว่โมง

ในโรงพยาบาลระดบั F2 ขึน้ไป (น้อยกวา่รอ้ยละ 12)INS



2) อตัราเสยีชวีติผูป่้วย traumatic brain injury (<20%)

32.43 27.77

52.2
29.55

44.6
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นครราชสมีา ชยัภูมิ บุรรีมัย ์ สุรนิทร ์ เขต 9

(12/23)
(63/141)

(27/73)

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

(24/74)

อตัรา

(5/18)

24.05

100

36.99

11.79

0
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นครราชสมีา ชยัภูมิ บุรรีมัย ์ สุรนิทร ์ เขต 9

(2/2)

(27/73)

(184/1,560)

อตัรา

(19/79)

(อยู่ระหวา่งสรุปขอ้มูล)

9.67
(136/1,406)



3)อตัราเสยีชวีติผูป่้วย PS<0.75 เปรยีบเทยีบ 4 จงัหวดั
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นครราชสมีา ชยัภูมิ บุรรีมัย ์ สุรนิทร ์ เขต 9

(12/1,230) (13/1,594) (76/9,609)(45/4,301)

อตัรา

(6/2,484)



อตัราการเสยีชวีติของผูเ้จบ็ป่วยวกิฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชัว่โมง

ในโรงพยาบาลระดบั F2 ขึน้ไป (น้อยกวา่รอ้ยละ 12)

สิง่ทีช่ ืน่ชม

ภาพรวมเขต

-Trauma & Emergency admin unit

- มรีะบบ Trauma  fast track 

- มกีารจดัการ ECS และ ER คณุภาพ

ขอ้เสนอแนะเพือ่พฒันา

1. ความเขา้ใจความหมายของ ECS 

ทีไ่ม่ถูกตอ้ง โดยเฉพาะใน

บุคลากรทีไ่ม่ใชส่าย ER & 

trauma โดยตรง

ท าความเขา้ใจหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

โดยใชเ้กณฑ ์ECS คณุภาพเป็น

เคร ือ่งมอืในการชีแ้จง

2. ผูป่้วย ESI class 1-2 มาดว้ย

ระบบ EMS <60% (ต า่ใน stroke 

และ STEMI)

จดัท าแผนการเดนิทางในกลุ่มเสีย่งสูง

ล่วงหน้า EMS เป็น 1stpriority แต่

ตอ้งมแีผนส ารอง 
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นครราชสมีา ชยัภูมิ บุรรีมัย ์ สุรนิทร ์ 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)

รอ้ยละ

รอ้ยละผูป่้วยนอกทีไ่ดร้บับรกิารการแพทยแ์ผนไทย

และการแพทยท์างเลอืก (อย่างน้อยรอ้ยละ 20)
INS



สิง่ทีช่ ืน่ชม
ชย. > มกีารด าเนินงานรว่มกบัสห
วชิาชพีแบบครบวงจร เชน่ การดูแล

ดา้นสูตกิรรม การนวดกระตุน้

พฒันาการเดก็

สร. > ใหบ้รกิาร OPD คูข่นาน 16 ทุก

แหง่

นม. > มคูีม่อืแนวทางการบนัทกึขอ้มูล
ดา้นการแพทยแ์ผนไทยในโปรแกรม

บรกิารHosXP

บร. > ทมีพีเ่ลีย้งจาก สสจ.มคีวาม
เขม้แข็งในการพฒันาแพทยแ์ผนไทย

ขอ้เสนอแนะเพือ่พฒันา
 พฒันาคณุภาพการใหบ้รกิาร 

OPD คูข่นาน และผลกัดนัใหใ้ช้

ยาแพทยแ์ผนไทยเพิม่ขึน้

 พฒันาและสง่เสรมิเครอืข่าย

แพทยแ์ผนไทย และการแพทย ์

พืน้บา้นในพืน้ที่

 พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นเวช

ปฏบิตักิารแพทยแ์ผนไทย

 จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู/้ถอด

บทเรยีน น าไปขยายผล

รอ้ยละผูป่้วยนอกทีไ่ดร้บับรกิารการแพทยแ์ผนไทย

และการแพทยท์างเลอืก (อย่างน้อยรอ้ยละ 20)
INS



รอ้ยละการส่งตอ่ผูป่้วยนอกเขตสุขภาพ 4 สาขา ลดลง

(สาขาโรคหวัใจ มะเรง็ บาดเจบ็และฉุกเฉิน ทารกแรกเกดิ)

(ลดลงรอ้ยละ 10)

INS



รอ้ยละการส่งตอ่ผูป่้วยนอกเขตสุขภาพลดลง (ลดลงรอ้ยละ 10)

สิง่ทีช่ ืน่ชม

-ศูนยป์ระสานงานการสง่ตอ่ระดบัเขต มี

ระบบการสง่ตอ่ทีค่รบวงจร ทนัสมยั 

รวดเรว็

-มรีะบบ Tele med สามารถด าเนินงาน

ไดต้ามตอ้งการ สอดคลอ้งกบับรบิทของ

พืน้ที่

ขอ้เสนอแนะเพือ่พฒันา

มฐีานขอ้มูล refer หลายฐาน ทีใ่ห ้

ผลลพัธต์า่งกนัมาก

แนวทางแกไ้ข บูรณาการฐานขอ้มูล

รว่มกบัส่วนกลาง

Case สง่ออกนอกเขต CA thyroid 

(กลนืแร)่ และ ESRD (ท า vascular 

access)

แนวทางแกไ้ข ขยายบรกิารการกลนื

แร ่และ พฒันา vascular access 

center



รอ้ยละของผูป่้วย CKD ทีม่อีตัราการลดลงของ eGFR<4

ml/min/1.73m2/yr (รอ้ยละ 66)
INS

65.16

นครราชสมีา บุรรีมัย ์ สุรนิทร ์ชยัภูมิ

65.1
59.3 62.763.3



สิง่ทีช่ ืน่ชมมบีรกิาร 

• CKD clinic ใน รพ. F2 ขึน้ไป ครบ 

100% และ ใน รพ.F3 >50%

• มเีครอืข่ายบรกิาร HD, PD ที่

ครอบคลุม

• ศูนย ์HD ผ่านการรบัรองจาก 

ตรต.100%

ขอ้เสนอแนะเพือ่พฒันา

• ยงัขาดนกัก าหนดอาหาร และ 

นกักายภาพบ าบดัใน CKD clinic

- ใชเ้ครอืข่ายสมาคมนกัก าหนด

อาหารในเขตมาชว่ย

- สง่บุคลากรอืน่อบรม short course

• ความเชือ่มโยงกบั PCC ยงัไม่

ชดัเจน โดยเฉพาะในเขตเมอืง 

วางแผนรว่มกบัทมีปฐมภูมแิละ PCC

• รอควิท า vascular access นาน 

พฒันา vascular access center

รอ้ยละของผูป่้วย CKD ทีม่อีตัราการลดลงของ 

eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (รอ้ยละ 66)
INS
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นครราชสมีา ชยัภูมิ บุรรีมัย ์ สุรนิทร ์ เขต 9

ตอ่ 100 hospital death

อตัราส่วนของจ านวนผูย้นิยอมบรจิาคอวยัวะจากผูป่้วยสมองตาย

ตอ่จ านวนผูเ้สยีชวีติในโรงพยาบาล (0.35 : 100)INS

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

(5/782)

(9/3950) (20/8,227)
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นครราชสีมา ชยัภมูิ บรีุรัมย์ สริุนทร์

21

29

15

(ไตรมาส 1)

จ านวนผู้บริจาคอวัยวะในเขต 9



อตัราส่วนของจ านวนผูย้นิยอมบรจิาคอวยัวะจากผูป่้วยสมองตาย

ตอ่จ านวนผูเ้สยีชวีติในโรงพยาบาล (0.35 : 100)INS

สิง่ทีช่ ืน่ชม

• ผูบ้รหิารใหก้ารสนบัสนุน

• มกีารจดัต ัง้กรรมการ

• ม ีTC ผูร้บัผดิชอบ

• มกีจิกรรมรณรงคส์ม ่าเสมอ

• มผีลงานเพิม่ขึน้ตอ่เน่ืองชดัเจน

ขอ้เสนอแนะเพือ่พฒันา

• พฒันาระบบ survey potential 

donor

• พฒันา regional harvesting 

team

• พฒันาการท า deceased donor 

KT ใน รพ.มหาราชโคราช



รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพตดิทีไ่ดร้บัการบ าบดัรกัษา

และหยุดเสพตอ่เน่ือง (รอ้ยละ 90)
INS

Leading

Lagging 51.7 65.8 14.7 59.0 39.8

Lagging KPI บุรีรัมย์ ไม่ผ่านเกณฑ์เน่ืองจากมีการ Drop out ของการบ าบัดรักษาช่วงการฟ้ืนฟู



รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพตดิทีไ่ดร้บัการบ าบดัรกัษา

และหยุดเสพตอ่เน่ือง (รอ้ยละ 90)INS

สิง่ทีช่ ืน่ชม

• รพ.คง จ.นครราชสมีา : พืน้ที่

ตน้แบบส าหรบัการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ดา้นการบ าบดัรกัษาและตดิตาม

ชว่ยเหลอืผูป่้วยทีต่ดิยาและสารเสพ

ตดิใหก้บัทุกจงัหวดั 

• รพ.คูเมอืง จ.บุรรีมัย ์: การบ าบดัยา

เสพตดิในโรงเรยีน 

• รพ.สต.ประค า จ.บุรรีมัย ์: การ

พฒันารูปแบบการเลกิบุหรีโ่ดยใช้

ชมุชนเป็นฐาน

• รพ.สต.นารุง่ จ.สุรนิทร ์: การ

เสรมิสรา้งพลงัอ านาจในวยัรุน่ เพือ่

ลด ละ เลกิ การบรโิภค เครือ่งดืม่

แอลกอฮอลใ์นชมุชน

ขอ้เสนอแนะเพือ่พฒันา

บางพืน้ทีม่กีารกลบัไปเสพซ า้

-ควรพฒันากระบวนการบ าบดั 

การตดิตามหลงัการรกัษาเพือ่สรา้ง

ความตระหนกัในพษิภยัของยาเสพ

ตดิและเกรงกลวัตอ่บทลงโทษทาง

กฎหมาย

-ควรมกีารพฒันาระบบการคดักรอง 

คดัแยกผูป่้วยยาเสพตดิทีม่โีรคแทรก

ซอ้นเชน่มอีาการทางจติซึง่จะสง่ผล

ตอ่การกลบัไปเสพซ า้ไดเ้รว็ขึน้



ตัวชีว้ัด Monitor
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นครราชสมีา ชยัภูมิ บุรรีมัย ์ สุรนิทร ์ เขต 9

รอ้ยละของผูป่้วยโรคเบาหวาน (≥รอ้ยละ40)

(28,247/121,584)

(11,287/60,737)

(16,328/59,778)

(10,529/43,908) (66,391/286,007)
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นครราชสมีา ชยัภูมิ บุรรีมัย ์ สุรนิทร ์ เขต 9

(47,276/119,825)

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

556,243)

รอ้ยละของผูป่้วยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสูงทีค่วบคมุได้Monitor

รอ้ยละของผูป่้วยโรคความดนัโลหติสูง (≥รอ้ยละ50)

(86,615/248,064

(38,978/98,867)





อตัราตายทารกแรกเกดิ < 3.4 ตอ่ 1,000 ทารกเกดิมชีพี

ผลงานรวมภาพเขต 9 3.94 ตอ่ 1,000 (73/18,546)

(ขอ้มูล ณ วนัที ่31/3/61)

ชยัภูมิ

14/8,646

= 1:618

นครราชสมีา

20/25,000

= 1:1,250

สุรนิทร ์

16/11,661 

= 1:729

บุรรีมัย ์

14/15,093 = 

1:1,078

จ านวนเตยีง NICU 1: 500 ทารกแรกเกดิมชีพี

ผลงานรวมภาพเขต 9 1:944 (64/60,400)

(ขอ้มูลเดอืน 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)

บุรีรัมย์ แม้มี เตียง ICU น้อย แต่อัตราตายต ่า เน่ืองจาก
มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีกุมารแพทย์ใน M2, F1

อตัราตายทารกแรกเกดิMonitor
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นครราชสมีา ชยัภูมิ บุรรีมัย ์ สุรนิทร ์ เขต 9

(18/1586028)

(40/2,134,309)

(19/1,377,494)

(36/1,138,199)

(113/6,236,030)

อตัราการฆ่าตวัตายส าเรจ็Monitor

อตัร

า มี 2 อ าเภอที่มีโรคจติเภทสูงผิดปกติ



อตัราตายผูป่้วยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดแบบรุนแรงชนิด

community-acquired

< 30% ผลงาน 37.72% (1,448/3,838)

(ขอ้มูล ณ วนัที ่31/3/61)

403/998

(40.4%)

552/1,315

(42.0%)

255/721

(35.4%)

238/804

(29.6%)

อตัราตายผูป่้วยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดแบบรุนแรง 

ชนิด Community-Acquired
Monitor



ขอ้เสนอแนะเพือ่พฒันา

• การพฒันาระบบการเจาะ hemo-culture ใน รพช.

• การพฒันารายการยา anti- biotic ใน รพช. รว่มกบั

แนวทางการใชย้า

• การใช ้non-invasive monitor ในการให ้fliud ในผูป่้วย 

septic shock

อตัราตายผูป่้วยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดแบบรุนแรง 

ชนิด Community-AcquiredMonitor



ผูป่้วยมะเรง็ 5 อนัดบัแรกไดร้บัการ

 ผ่าตดัภายใน 4 สปัดาห ์≥ 80% = 59.84% (146/244)

 เคมบี าบดัภายใน 6 สปัดาห ์≥ 80% = 81.41% (311/382)

 รงัสรีกัษาภายใน 6 สปัดาห ์≥ 80% = 79.72% (114/143)

(ขอ้มูลเดอืน ต.ค.-ธ.ค.60)

ผ่าตดั 43% (18/42)

เคม ี85% (41/48)

รงัส ีRefer ไปมหาราช

ผ่าตดั 45.45% (25/55)

เคม ี78.72% 

(111/141)

รงัส ี71.42% (40/56)

ผ่าตดั 75% (59/79)

เคม ี82% (120/147)

รงัสี 85% (74/87)

ผ่าตดั 64.71% (44/68)

เคม ี84.78% (39/46)

รงัส ีRefer ไปมหาราช, สุรนิทร ์

รอ้ยละผูป่้วยมะเรง็ 5 อนัดบัแรก 

ทีไ่ดร้บัการรกัษาในระยะเวลาทีก่ าหนด
Monitor



รอ้ยละสถานบรกิารระดบั M และ F ทีใ่หบ้รกิารการดูแลระยะกลาง > 10%

(ขอ้มูลเดอืน ต.ค.-ธ.ค.60)

ยงัไม่มพีืน้ที ่

IMC unit

32/32

(100%)
3/16

(18.80%)

จดัต ัง้คณะกรรมการ

แลว้

Intermediate care ≠ palliative care or LTC 

รอ้ยละสถานพยาบาล M และ F ทีใ่หบ้รกิารการดูแลระยะกลางMonitor



รอ้ยละของโรงพยาบาลทีม่กีารดูแลแบบประคบัประคอง

Best Practice Service Plan R9

Monitor

Best practice

ล า

ดบั
รายการตวัชีว้ดั

ผลการด าเนินงาน

ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที ่1)

นครราชสี

มา
ชยัภูมิ บุรรีมัย ์

สุรนิท

ร ์

1 รอ้ยละของโรงพยาบาลทีม่กีารดูแล

แบบประคบัประคอง (Palliative 

care)

100 %

(33/33 

ราย)

100 %

(16/16)

100%

(23/23)

100%

(17/17)

2 รอ้ยละโรงพยาบาลระดบั M2, F1-3 

ด าเนินการไดต้ามมาตรการดูแล

แบบประคบัประคอง

100 %

(30/30

ราย)

100 %

(14/14)

100 %

(21/21)

100 %

(15/15)

3 รอ้ยละโรงพยาบาลระดบั A,S,M1 

ด าเนินการไดต้ามมาตรการดูแล

แบบประคบัประคอง

100 %

(3/3 ราย)

100 %

(2/2)

100 %

(2/2)

100 %

(2/2)



รอ้ยละของโรงพยาบาลทีม่กีารดูแลแบบประคบัประคองMonitor

สิง่ทีช่ ืน่ชม

จงัหวดัสุรนิทร ์เป็นแม่ข่าย 

Palliative care เขต 9

-มศูีนยก์ารดูแล PC และม ีCPG ทุก

หน่วยบรกิารในทุกระดบั 100 %

-มคีวามโดดเดน่ดว้ยการเชือ่มโยง

การดูแลผูป่้วยดว้ยโปรแกรม Thai 

COC และเป็นเครอืข่าย

-จงัหวดันครราชสมีา ม ีHospice 

care ณ วดัป่าโชคชยั จงัหวดั

นครราชสมีา

-แตง่ต ัง้ผูบ้รหิาร มาดูแลบูรณาการ 

IMC, LTC, palliative care

ขอ้เสนอแนะเพือ่พฒันา

ควรบูรณาการ Palliative 

care กบั สาขาอืน่

นอกเหนือจาก CA

Best practice

Best Practice Service Plan R9 (ตอ่)



• CKD: 
– การหลีกเลี่ยงใช้ NSAIDs ในผู้  CKD

– การระวงัการใช้ยาตา่งๆใน CKD เช่น metformin, aminoglycoside, การปรับ
ยาตาม eGFR

• Sepsis:
– การใช้ยา antibiotic ให้เหมาะสมกบั setting ผู้ ป่วย (community acquired 

vs. hospital acquired, immune compromised vs. immune 
competence, site of infection, comorbid disease)

ความเชือ่มโยงกบั RDU




