
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ก ร ม ก า ร แ พ ท ย์  
D E P A R T M E N T  O F  M E D I C A L  S E R V I C E S  

ประเด็นที่ 5 
 ลดแออัด ลดรอคอย ลดปุวย ลดตาย จ.นครศรีธรรมราช รอบ1/2564 

สาขาอุบัติเหตุ(Trauma) 

สาขาอายุรกรรม(Sepsis) 

สาขาหลอดเลือดสมอง(Stroke) 



ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ก ร ม ก า ร แ พ ท ย์  
D E P A R T M E N T  O F  M E D I C A L  S E R V I C E S  

Service plan สาขาโรคหัวใจ ปีงบประมาณ 2564 

ตัวชี้วัด  
ค่าเปูาหมาย 

ตั้งแต่ 6 เดือน 

1. อัตราตายของผู้ปุวยโรคหัวใจ < 9% 

2. ร้อยละของการให้การรักษาผู้ปุวย STEMI ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

    2.1 ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาทีหลังได้รับการวินิจฉัย ≥ 60% 

    2.2 ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับการท า Primary PCI ภายใน 120 นาทีหลังได้รับการวินิจฉัย ≥ 60% 

สถาบันโรคทรวงอก 
Central Chest Institute Of Thailand 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
Department of Medical Services (DMS) 
Ministry of public health (MOPH) 

ตัวชี้วัดรอง 

ตัวชี้วัดหลัก 



Matrix Scoring Inspection : ลดแออัด ลดรอคอย ลดปุวย ลดตาย : สาขาหัวใจ (STEMI) : นครศรีธรรมราช รอบ1 ปีงบประมาณ 2564 

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 
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Key Strategic 
Intervention 

(KSI) 

Key Result 
Indicator 

(KRI) 

Key Operative 
Indicator 

(KOI) 

      ลดผู้ปุวย (Health Literacy)                                    ลดแออัด                                               ลดการเสียชีวิต Objectives 

ชุมชน/รพ.สต./รพช./สสจ. รพ.สต./รพช./รพท. ที่ไม่มี Cath. Lab/สสจ. รพท./รพศ. ที่มี Cath. Lab / สสจ. 

มีการคัดกรองและให้ความรู้ 
ในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง CAD 
ให้ความรู้อาการโรคกลุ่ม ACS  

และการเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็ว 
จัดการอบรม BLS/การใช้ AED  

ให้แก่ประชาชนในชุมชน 

ระบบ Tele-consultation (line group) 

มีระบบส่งต่อ STEMI fast tract 
 ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย 

มีระบบ STEMI Fast tract พัฒนา Referral System ที่มีประสิทธิภาพ 

มีระบบให้ค าปรึกษาและรับส่งต่อผู้ปุวย(24/7) 

พัฒนาระบบเพื่อลดระยะการรอคอยการรักษา 
CABG, CAG, PCI 

ผู้ปุวย STEMI ได้รับการท า PPCI ภายใน  
120 นาที (≥60%)=40.38%(21/52) 

อัตราตายของผู้ปุวย STEMI (<9%) 
=12.16% (18/148) 

ผู้ปุวย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือด 
ภายใน 30 นาที (≥60%)=43.75%(28/46) 

เพิ่มหน่วยบริการที่มีความพร้อม 
ในการให้ยาละลายลิ่มเลือด 

 
มีการคัดกรอง CVD Risk ในกลุ่มเสี่ยง  

(≥90%)=77.16% อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 มีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มผู้ปุวย NCD 

และผู้ปุวยท่ีเคยเป็นแล้ว 

อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม./รพ.สต. 
มีความรู้เรื่องกลุ่มอาการเจ็บหน้าอก  

ระบบ 3 หมอ เชื่อมโยงการดูแลผู้ปุวย 

NCD clinic Plus(≥75%)  
ผ่านระดับดีข้ึนไป=69.57%(16/23รพ.) 

พัฒนาเครือข่าย STEMI 
พัฒนาระบบการส่งต่อแบบไร้รอยต่อ  

“โรคหัวใจรักษาทุกท่ี” 
อบรมบุคลากรในการดูแลรักษาผู้ปุวย  

ACS และ ACLS 

Ambulance และอุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้อม มีการลงข้อมูลใน Thai ACS registry 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ปุวย  

มีทีมและ Nurse case manager  
ในการดูแลผู้ปุวย ACS  

ด าเนินการแล้ว/ผ่านเกณฑ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ/ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่อยู่ในระดับด าเนินการ ตัวชี้วัดรอง ตัวชี้วัดหลัก 

หน่วยด าเนินการ 

สัญลักษณ์ 



ประเด็นชื่นชมและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผู้นิเทศ 
Functional based ประเด็น : ลดแออัด ลดรอคอย ลดปุวย ลดตาย 

สาขาโรคหัวใจ (STEMI) จังหวัดนครศรีธรรมราช รอบ1 ปี 2564 
 
ประเด็นชื่นชม : การพัฒนาการดแูลผู้ปวุยเป็น 4 Node  ได้แก่ มหาราชนครศรีฯ ทุ่งสง สิชล ท่าศาลา เพื่อเพิ่มการเข้าถงึบริการ 
จุดแข็ง : มีระบบการ Consult Cardiologist ตลอด 24ชม./7วัน สามารถท า Primary PCI ได้ 2 แห่ง (มหาราชนครศร/ีรพ.ค่ายฯ)  
จุดอ่อน : ยังไม่สามารถให้ยา SK นอกเวลาราชการ ได้ครอบคลุม ในทุก รพช.  
            จ านวนเตียง CCU มี 5 เตียง ไม่เพียงพอ ต่อการท า Intervention ต่างๆ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/ 
ประเด็นปัญหา 

กิจกรรม / มาตรการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ปัญหาเกิดจาก มาตรการ 
ระยะสั้น 

มาตรการ 
ระยะยาว 

- การเข้าถึงบริการ
ล่าช้า 
- ผู้ปุวยมี Severity 
สูง และส่วนใหญ่
เป็น Case Refer 

-  
 

- การประเมินผู้ปุวยในชุมชน 
- การ Refer ผู้ปุวยจาก
โรงพยาบาลชุมชน มีระยะ
ทางไกล ใช้เวลาในการ
เดินทางนาน 

- อบรมการให้ความรู้ด้าน
การใช้ Standing Order 
STEMI ให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
- พัฒนาระบบ Referral 
System  

- พัฒนาระบบบริการใน
การให้ยาละลายลิ่มเลือด
ใน รพช.  
- พัฒนา Node ในการ
ท า Primary PCI เพื่อ
เพิ่มการเข้าถึงบริการ 



Service Plan สาขาทารกแรกเกิด (Newborn) ปีงบประมาณ 2564 

 
ตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด 
เกณฑ์เปูาหมาย 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

อัตราการตายทารกลดลงตามเกณฑ์ 
(ทารกที่เกิดมีชีพน  าหนัก > 500 กรัม มีชีวิตจนถึง 28 วัน) 
< 3.6 : 1000 ทารกเกิดมีชีพ 

 
- 

< 3.6 : 1000 
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

< 3.6 : 1000 
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

< 3.6 : 1000 
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

อัตราส่วนของเตียง NICU  1 : 500 ของยอดการ
คลอด 

-  1 : 500   1 : 500   1 : 500  
 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
Queen Sirikit National Institute of Child Health 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
Department of Medical Services (DMS),  
Ministry of public health (MOPH) 

ตัวชี้วัดหลัก 

ตัวชี้วัดรอง 



Matrix Scoring Inspection : ลดแออัด ลดรอคอย ลดปุวย ลดตาย :สาขาทารกแรกเกิด (Newborn) : จังหวัดนครศรีธรรมราช รอบที่ 1 ปี 2564 
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Key Strategic 
Intervention 

(KSI) 

Key Result 
Indicator 

(KRI) 

Key Operative 
Indicator 

(KOI) 

             การลดผู้ปุวย                                          ลดตาย                                        ลดตาย ลดแออัด Objectives 

รพ.สต./รพช./รพท./รพศ./สสจ. รพช./รพท./รพศ./สสจ. 
รพท./รพศ./สสจ. 

มีการฝากครรภ์คุณภาพอย่างน้อย 5 คร้ังไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 = 75.07 % (1,394/1,857)  

 มีแนวทางดูแลรักษามารดาภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
ก าหนด(อายุครรภ์ < 37 สัปดาห)์ 

และน าสู่การปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

ระบบ 3 หมอ เชื่อมโยง ต้ังแต่การฝากครรภ์ในชุมชน 

มีระบบ Refer มารดาท่ีมีภาวะแทรกซ้อนไปที่รพ.
เครือข่ายศักยภาพสูงกว่าเพ่ือลดการตายของทารก 

จัดอบรมทีมห้องคลอดและหอผู้ปุวยหลังคลอด 
การกู้ชีพทารกแรกเกิดให้กับบุคลากรใน รพ.ระดับ A, S ทุกปี  

มีระบบ Refer Back ทารกที่อาการคงที่ไปที ่
รพ.เครือข่าย ระดับรองลงมา เพ่ือลดความแออัด 

 จัดต้ังหรือทบทวนกรรมการ MCH Board ทุกปี  
เพ่ือความเหมาะสมในการด าเนินงาน 

ประเมินคุณภาพห้องคลอด 
ผ่านตามมาตรฐานกรมอนามัยทุกปี 

 พัฒนาทีมกู้ชีพทารกแรกเกิดในห้องคลอด 
และแผนกฉุกเฉิน 

จ านวนแพทย์ on call และพยาบาลขึ้นเวร NICU  
และ Sick newborn ward ต่อเวรเหมาะสม 

 มีแนวทางและเครือข่ายรับ ส่งต่อ  
ในและนอกเขตชดัเจน 

 มีแผนสนับสนุนบุคลากรอบรม 
หลักสูตรเฉพาะทางชัดเจนและต่อเนื่อง 

บุคลากรในห้องคลอดและหอผู้ปุวยหลังคลอด  
ได้รับการอบรมกู้ชีพ 

 อัตราการคลอดก่อนก าหนดลดลง                              
ปี 62=9.26 % ,ปี 63=8.89 %  ,ปี 64=8.25 % 

ด าเนินการแล้ว/ผ่านเกณฑ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ/ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่อยู่ในระดับด าเนินการ ตัวชี้วัดรอง ตัวชี้วัดหลัก 

หน่วยด าเนินการ 

สัญลักษณ์ 

อัตราการตายทารกลดลงตามเกณฑท์ี่ตั้งไว้         
(< 3.6 : 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ) =                       

4.8 : 1,000 (21/4,334) 

อัตราส่วนของเตียง NICU (24 B) 
(1 : 500 ทารกเกิดมีชีพ) = 1 : 609 

(14,617/24) 

ฝึกอบรมบุคลากรในด้านการฝากครรภ์ให้มีคุณภาพ 



ประเด็นชื่นชมและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผู้นิเทศ 
Functional based ประเด็น : ลดแออัด ลดรอคอย ลดปุวย ลดตาย 

สาขาทารกแรกเกิด (New Born) จังหวัดนครศรีธรรมราช รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 
 

ประเด็นชื่นชม : พัฒนาคุณภาพระบบบริการงานแม่และเด็ก ผ่าน ANC module และ  WCC module (Well Child Clinic) และมีนวัตกรรม Neosafe ยึดตรึงท่อหลอดลมคอ 
ในทารกแรกเกิด 
จุดแข็ง : เจ้าหน้าที่มีศักยภาพในการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีอาการวิกฤตฉุกเฉิน มีการวางแผนด าเนินงานร่วมกันระหว่าง Service plan ทารกแรกแรกเกิด และ MCH Board 
ระดับจังหวัด และมีแนวทางการปฏิบัติในการดูแลทารกแรกเกิดที่ชัดเจนในทุกระดับ 
จุดอ่อน : โรงพยาบาลศูนย์ไม่มีกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด และพยาบาลด้านทารกวิกฤติมีจ านวนจ ากัด และขาดการเชื่อมโยงข้อมูลการดูแลระหว่างสถานบริการทัง้ใน นอกเครือข่าย
และเอกชน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/ 
ประเด็นปัญหา 

กิจกรรม / มาตรการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ปัญหาเกิดจาก มาตรการ 
ระยะสั้น 

มาตรการ 
ระยะยาว 

1. อัตราการเสียชีวิต
ของทารกแรกเกิดอายุ 
≤ 28 วัน เกินเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ 
 
 
 

- สาหตุการเสยีชวีิตของทารก ได้แก่ 1) PPHN ส่วน
ใหญ่เกิดจาก MAS, Pneumonia และ TTNB                      
2) Sepsis ส่วนใหญ่เป็น Nosocomial infection 
ในทารกที่นอนโรงพยาบาลนาน และ 3) Anomaly  
- ภาวะเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์ของมารดา ได้แก่ ภาวะ
จากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไทรอยด์เป็น
พิษ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นต้น  
- การฝากครรภ์ครั้งแรกเกนิ 12 สัปดาห์ 13 ราย และ
ไม่มีประวัติการฝากครรภ์ 1 ราย 

- ทบทวนหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา 
(RCA) ในเวที conference caseงานอนามัย
แม่และเด็กร่วมกันในระดับจังหวัดทุกราย 
- การพัฒนาศักยภาพการใช้ cooling system 
และ nitric oxide ในบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
สนับสนุนงบประมาณการจัดหา nitric oxide 
ให้แก่โรงพยาบาลที่มีกุมารแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านทารกแรกเกิด เพื่อตอบสนองการดูแล
ทารกที่มีภาวะ PPHN 

- พัฒนาระบบเครือข่ายให้มีศักยภาพใน
การดูแลทารกแรกเกดิ  
- พัฒนาระบบส่งต่อทั้งในและนอกเขตให้
เป็นแนวทางเดียวกัน 



ประเด็นชื่นชมและข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาจากผู้นิเทศ 
Functional based ประเด็น : ลดแออัด ลดรอคอย ลดปุวย ลดตาย 

สาขาทารกแรกเกิด (New Born) จังหวัดนครศรีธรรมราช รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/ 
ประเด็นปัญหา 

กิจกรรม / มาตรการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ปัญหาเกิดจาก มาตรการ 
ระยะสั้น 

มาตรการ 
ระยะยาว 

2. อัตราส่วนของเตียง 
NICU ผลงาน 1:609
ไม่ผ่านเกณฑ์เปูาหมาย   
(เปูาหมาย 1:500) 
 

- ไม่มีกุมารแพทย์ทารกแรกเกดิใน
โรงพยาบาลศูนย์ และพยาบาลทารกวิกฤติมี
จ านวนจ ากัด ท าให้ไม่สามารถขยายเตียง 
NICU ได้ 
 

- จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลเฉพาะ
ทางทารกวิกฤติ 
- จัดท าแผนเพ่ิมอัตราก าลังพยาบาลให้
เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายเตียง 
 

- ด าเนินการเปิดให้บริการเตียง NICU ให้
สอดคล้องกับจ านวนทารกเกิดมชีีพ (29 
เตียง) 
 



Service plan สาขามะเร็ง ปีงบประมาณ 2564 

ตัวชี้วัด  ค่าเปูาหมาย 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย การผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห ์ ≥ 70% 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย เคมีบ าบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ์ ≥ 70% 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย รังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ์ ≥ 60% 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
National Cancer Institute 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
Department of Medical Services (DMS) 
Ministry of public health (MOPH) Early Detection Early Treatment ลดปุวย / สร้าง Health Literacy 



Matrix Scoring Inspection : ลดแออัด ลดรอคอย ลดปุวย ลดตาย : สาขามะเร็ง : จังหวัดนครศรธีรรมราช รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 
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Key Strategic 
Intervention 

(KSI) 

Key Result 
Indicator 

(KRI) 

Key Operative 
Indicator 

(KOI) 

 ลดปุวย / สร้าง Health Literacy                       Early Detection                                Early Treatment Objectives 

ชุมชน/รพ.สต./รพช./รพท./รพศ./สสจ. รพ.สต./รพช./รพท./รพศ./สสจ. รพท./รพศ./สสจ. 

Guideline/Protocol ในการรักษาโรคมะเร็ง 

การพัฒนาระบบ Referral Cancer Center 

Tumor Teleconference เพ่ือลด Refer out   พัฒนาระบบการบริการตรวจเพ่ิมเติม 
หลังการตรวจคัดกรอง 

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน และ อสม.เกี่ยวกับ
มะเร็งปากมดลูก เต้านม ล าไส้ใหญ่และไส้ตรง ปอด ตับ  

Clinic เลิกบุหร่ี 

จัดบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง ปากมดลูก  
เต้านม ล าไส้ใหญ่และไส้ตรงเชิงรุก เชิงรับ 

แนวทางในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งมาตรฐาน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ อสม.เกี่ยวกับการคัดกรอง  
มะเร็งปากมดลูก เต้านม ล าไส้ใหญ่และไส้ตรง 

พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลผู้ประสานงาน 
ด้านโรคมะเร็ง ให้มีความรู้ในการดูแลผู้ปุวยโรคมะเร็ง 

สื่อการสอนความรู้ในการปูองกันและคัดกรอง โรคมะเร็ง  
มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านโรคมะเร็ง 

พัฒนาระบบบริการด้านการคัดกรอง 
โรคมะเร็งให้มีประสิทธิภาพ 

พัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพความรู้ อสม. 
ในการปูองกันและควบคุมโรคมะเร็งทุกปี 

ระบบ 3 หมอ เชื่อมโยงการตรวจด้วยตนเอง-จนท. 

พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ 
ในการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ 

แนวทางการปูองกัน คัดกรอง ควบคุมโรคมะเร็ง 

ประชาชนและกลุ่มเปูาหมาย 
ได้รับความรู้ และร่วมกิจกรรม 

แผนงานกิจกรรมการให้ Health Literacy  
ในพื้นที่รับผิดชอบ 

สตรีอายุ 30-70 ปี ตรวจเต้านม (≥80%)  
= 62.48 %  

ประชาชนอายุ 50-70 ปี ได้รับการคัดกรอง 
มะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง (≥10%) =1.54 % 

สตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการคัดกรอง 
มะเร็งปากมดลูก (≥40%) = 25.25 %   

ผู้ปุวยได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน             
4 สัปดาห ์(≥70%) = 70.37 % (38/54)  

ผู้ปุวยได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายใน  6 สัปดาห์ 
(≥70%) = 63.01 % (46/73) 

ผู้ปุวยได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน 6 สัปดาห์ 
(≥60%) = 52.46 % (64/122) 

ด าเนินการแล้ว/ผ่านเกณฑ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ/ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่อยู่ในระดับด าเนินการ ตัวชี้วัดรอง ตัวชี้วัดหลัก 

หน่วยด าเนินการ 

สัญลักษณ์ 

Palliative care Clinic  

HDC  23 ก.พ. 64 



ประเด็นชื่นชมและข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาจากผู้นิเทศ 
Functional based ประเด็น : ลดแออัด ลดรอคอย ลดปุวย ลดตาย 
สาขาโรคมะเร็ง (Cancer) จังหวัดนครศรีธรรมราช รอบที่ 1 ปี 2564 

ประเด็นชื่นชม : จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านรังสีรักษา ด้วยการเพิ่มเครื่องฉาย Linac 1 เครื่อง เพื่อช่วยลดระยะเวลารอคอยรังสีรักษารวมทั้งเปิด 

         ให้บริการด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

จุดแข็ง : จังหวัดนครศรีธรรมราชมีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษาโรคมะเร็ง จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช รพ.ทุ่งสง รพ.สิชล และรพ.ท่าศาลา 

จุดอ่อน : ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการคัดกรองและการรักษาโรคมะเร็งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/ 
ประเด็นปัญหา 

กิจกรรม / มาตรการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ปัญหาเกิดจาก มาตรการ 

ระยะสั้น 
มาตรการ 
ระยะยาว 

1. การคัดกรองมะเร็ง        
เต้านม/มะเร็งปากมดลกู/
มะเร็งล าไส้ ไม่ได้ตาม
เกณฑ์เปูาหมาย 
 
 

 - - จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-
19 ท าให้การคัดกรองมะเร็งเปูาหมายทั้ง 3 ชนิดไม่
ผ่านเกณฑ์ ขณะเดียวกันมะเร็งเต้านมยังมีปัญหา
เร่ืองการบันทึกข้อมูลใน HDC ไม่ครบถ้วนส่วนการ
คัดกรองมะเร็งล าไส้เริ่มด าเนินการในเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 

- เร่งรัดการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส ้มะเร็ง
เต้านม และมะเร็งปากมดลูกให้ผ่านตาม
เกณฑ์เปูาหมาย 
- เพ่ิมการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน และ
ติดตามให้มารับบริการตรวจคัดกรองเพ่ิม
มากขึ้น 
- เร่งรัดการบันทึกข้อมูลคัดกรองมะเร็ง     
เต้านมใน HDC ให้เป็นปัจจุบัน 

- ส่งเสริมการใช้ BSE App บันทึก
ผลการตรวจเต้านมด้วยตนเองใน
ประชาชน 
- พัฒนาแนวทางการคัดกรองให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด 



ประเด็นชื่นชมและข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาจากผู้นิเทศ 
Functional based ประเด็น : ลดแออัด ลดรอคอย ลดปุวย ลดตาย 
สาขาโรคมะเร็ง (Cancer) จังหวัดนครศรีธรรมราช รอบที่ 1 ปี 2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
ตัวชี้วัด/ 

ประเด็นปัญหา 
กิจกรรม / มาตรการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ปัญหาเกิดจาก มาตรการ 

ระยะสั้น 
มาตรการ 
ระยะยาว 

2. ระยะเวลารอคอยการ
รักษาด้วยเคมีบ าบัดและ
การรักษาด้วยรังสีรักษา
ไม่ผ่านเกณฑ์เปูาหมาย 
 
 

 -  - ระยะรอคอยการรักษาด้วยเคมีบ าบัด ไม่ผ่านเกณฑ์
เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราช มีแพทย์ Oncologist 
เพียง 1 ท่าน ท าให้ต้องรอคิวในการส่งปรึกษาทั้งในและ
นอกโรงพยาบาลนาน 
- ระยะเวลารอคอยการรักษาด้วยรังสีรักษา ไม่ผ่านเกณฑ์
เนื่องจากปัจจุบันมีเครื่อง Linac จ านวน 1 เครื่อง จึง
ส่งผลให้สามารถให้บริการได้นอ้ยและต้องปฏิบตัิงานนอก
เวลาเพิ่มเติม 

- จัดท าแผนขอสนับสนุนแพทย์และ
พัฒนาศักยภาพแพทย์เฉพาะทางด้าน
โรคมะเร็ง 
- วางแผนเปิดให้บริการห้องฉายแสง
เพ่ิมอีก 1 ห้อง เนื่องจากในปี 2564 
ได้รับการจัดสรรครื่องฉาย Linac เพ่ิม
จ านวน 1 เครื่อง  

- พัฒนาแนวทางในการรับส่งตอ่
ผู้ปุวยด้านโรคมะเร็งในจังหวัด 



Service plan Intermediate care ปีงบประมาณ 2564 

 
ตัวชี้วัด 

 
ชื่อตัวชี้วัด 

เกณฑ์เปูาหมาย 

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 

1. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะ
กลางแบบผู้ปุวยใน (Intermediate bed/ward) 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 

2. ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ 
Intermediate ward ในโรงพยาบาลระดับ M และ F 
3. ร้อยละของผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury  
ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel Index <15 หรือคะแนน  Barthel Index >15  
with multiple impairments ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง และติดตาม  
จนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel Index = 20 

ร้อยละ 40 
 

ร้อยละ 65 
 
 
 

ร้อยละ 40 
 

ร้อยละ 65 
 

ตัวชี้วัดรอง 

ตัวชี้วัดหลัก 

เข้าถึงบริการ IMC คุณภาพบริการ IMC เพ่ิมคุณภาพชีวิต / ลดความพิการ 
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Key Strategic 
Intervention 

(KSI) 

Key Result 
Indicator 

(KRI) 

Key Operative 
Indicator 

(KOI) 

        การเข้าถึงบริการ IMC                           คุณภาพการบริการ IMC                   เพิ่มคุณภาพชีวิต / ลดความพิการ Objectives 

ด าเนินการแล้ว/ผ่านเกณฑ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ/ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่อยู่ในระดับด าเนินการ ตัวชี้วัดรอง ตัวชี้วัดหลัก 

รพช. / รพท. / รพศ. / สสจ. / เขตฯ รพช. / รพท. / รพศ. / สสจ. / เขตฯ 
ชุมชน / รพ.สต. / รพช. /  

รพท. / รพศ. / สสจ. / เขตฯ 

ก าหนด รพ. ที่ให้บริการ  
IMC bed/ward ในจังหวัด 

พัฒนาระบบ Refer Back ภายในจังหวัด 

มีเครือข่าย อสม., อาสาสมัครบริบาลชุมชน หรือ                  
นักบริบาล ให้บริการ IMC ในจังหวัด 

ให้บริการ IMC bed/ward ตาม Care protocol 

ติดตามคุณภาพระบบการดูแลผู้ปุวย IMC : 
OPD/IPD/ Home visit  

มีการบูรณาการทีมสหวิชาชีพ 
ร่วมกับ Long term care  และ SP อื่น  

มีการให้บริการ IMC bed/ward ที่มีคุณภาพ  

มีพยาบาลผ่านการอบรมฟื้นฟู 4 เดือน ใน รพ. 
ที่เปิดให้บริการ IMC ward 

มีการเชื่องโยงการดูแลต่อเนื่อง ร่วมกับชุมชน 

พัฒนาระบบส่งต่อ ระบบข้อมูล  
ผ่านระบบสารสนเทศภายในจังหวัด 

จัดอบรมทีมสหสาขาวิชาชีพ (พยาบาลฟื้นฟู  
4 เดือน และ 5 วัน, basic OT, ST, PT)  

เย่ียมเสริมพลัง รพ.เครือข่ายในจังหวัด 

เชื่องโยงบริการด้วย 3 หมอ 

มีการให้บริการ IMC bed/ward 
ใน รพ. ตามที่ก าหนด 

 
ร้อยละของการ Refer back ใน รพ. IMC Bed  

(≥ร้อยละ 50) =  18.25% (71/389)   
 

ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F  
ที่บริการฟื้นฟูสภาพระยะกลาง 
แบบผู้ปุวยใน (≥ร้อยละ 80)  

= 77.27% (17/22) 

ร้อยละ ผู้ปุวยท่ีมีอัตรารอดชีวิต และมีคะแนน 
Barthel index<15 จนครบ 6 เดือน  

หรือจน Barthel index = 20 (≥ร้อยละ 65)  
= 79.06% (336/425) 

หน่วยด าเนินการ 

สัญลักษณ์ 

จัดอบรมให้ความรู้ อสม.ในการดูแลผู้ปุวย IMC 

คณะกรรมการ SP IMC ระดับจังหวัด/เขต 
ก าหนด IMC manager ระดับจังหวัด 

Matrix Scoring Inspection : ลดแออัด ลดรอคอย ลดปุวย ลดตาย : สาขา IMC : จังหวัดนครศรธีรรมราช รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 



ประเด็นช่ืนชมและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผู้นิเทศ 
Functional based ประเด็น : ลดแออัด ลดรอคอย ลดปุวย ลดตาย 

สาขาการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) จังหวัด นครศรีธรรมราช 
 

ประเด็นชื่นชม : มีการพัฒนาระบบพี่เลี ยง (Node) ในการดูแลผู้ป่วยในเครือข่าย จ านวน 4 แห่ง (รพม.นครศรีธรรมราช,รพ.ทุ่งสง,รพ.สิชล,รพ.ท่าศาลา) 

จุดแข็ง : มีการจัดบริการ IMC Ward ในรพ.ระดับ M1 จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.ทุ่งสง และ รพ.ท่าศาลา  
จุดอ่อน : อัตราการ refer back ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ตัวชี้วัด/ 

ประเด็นปัญหา 
กิจกรรม / มาตรการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ปัญหาเกิดจาก มาตรการ 

ระยะสั้น 
มาตรการ 
ระยะยาว 

- ร้อยละของโรงพยาบาล
ระดับ Mและ F ในจังหวัดที่
ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะ 
กลางแบบผู้ป่วยใน 
(Intermediate bed/ward) 
(≥80%) =77.27% 
- อัตราการ refer back ต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
(≥50%) =18.25% 

- ขาดความพร้อมด้านบุคลากรสหสาขา
วิชาชีพ อุปกรณ์ และสถานที่ ในการ
ให้บริการ IMC bed/ ward  

- รพ.บางแห่ง ไม่มีหอผู้ป่วยใน ไม่สามารถ 
refer กลับมารักษาต่อได้  

- (รพ.พระพรหม,รพ.นบพิต า,รพ.พ่อท่านคลา้ยฯ) 
 

- ผู้ป่วยไม่สมัครใจนอนพักรักษาต่อใน 
รพ.IMC 

- การสื่อสาร ระหว่าง รพ.ต้นทางและ รพ.
ปลายทาง ในการรับ Admit ผู้ป่วย 

- จัดอบรมบุคลากร และ
บริการยืมคืนอุปกรณ์ช่วย
ความพิการจาก
โรงพยาบาลศูนย์ 

 
 
- ประชุมชี แจงการรับ Refer 

back ให้เป็นแนวทาง
เดียวกันทั งจังหวัด 

- พัฒนาศักยภาพบุคลกร
ด้านการฟื้นฟู และ
พิจารณาเพิ่ม
อัตราก าลังสหสาขา
วิชาชีพ  

- พัฒนาโรงพยาบาล
รองรับการเปิด
ให้บริการ IMC 
bed/Ward 



Service plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง ปีงบประมาณ 2564 

ตัวชี้วัด  ค่าเปูาหมาย 
ตั้งแต่ 6 เดือน 

1. อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง < 7% 

2.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke : I60-I62) < 25% 

2.2 อัตราของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke : I63)  < 5% 

2.3 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชม.                          
ได้รับการรักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาที  

≥ 60% 
 

2.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60 – I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชม. ได้รับการรักษา 
ใน Stroke Unit  

≥ 60% 
 

ตัวชี้วัดรอง 

ตัวชี้วัดหลัก 

ตัวชี้วัดรอง 

ตัวชี้วัดรอง 

ตัวชี้วัดรอง 
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Key Strategic 
Intervention 

(KSI) 

Key Result 
Indicator 

(KRI) 

Key Operative 
Indicator 

(KOI) 

      ลดผู้ปุวย (Health Literacy)                                    ลดแออัด                                               ลดการเสียชีวิต Objectives 

ชุมชน/รพ.สต./รพช./สสจ. รพช./รพท./รพศ./สสจ. รพท./รพศ./ สสจ. 

การคัดกรองและให้ความรู้ 
ในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง ให้ได้ตามเกณฑ์ 

ประชาสัมพันธ์ Stroke Alert 
Stroke Awareness  ในชุมชน 

พัฒนาระบบ Telemedicine 

เชื่อมโยงเครือข่ายท้ัง Acute และ IMC 

 มีระบบ Stroke fast tract พัฒนาระบบ Referral System 

อัตราตาย Ischemic Stroke (< 5%) 
= 4.02% (41/1,021) 

อัตราตายของผู้ปุวย Stroke (< 7%) 
 =  8.31%  (126/1,517) 

 
ได้รับยาละลายลิ่มเลือด rt-PA ภายใน 60 นาที 

(≥60%) = 57.14% (44/ 879) 
 ได้รับการรักษาใน Stroke Unit (≥50%) 

= 52.74% (644/1,221) 

การคัดกรอง CVD Risk  
ในกลุ่มเสี่ยง (≥90%) = 77.16% 

อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม./รพ.สต. 

คลินิกเลิกบุหร่ี (100%) = 100% (23/23) 

ฝึกอบรม จัดการความรู้ด้านการดูแลรักษา Stroke 
ให้กับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ 

มี  CPG Fast track  

มีแนวทางการส่งต่อผู้ปุวยท่ีชัดเจน 

เพ่ิม Certified Stroke Unit/ Certified SSCC  

ด าเนินการแล้ว/ผ่านเกณฑ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ/ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่อยู่ในระดับด าเนินการ ตัวชี้วัดรอง ตัวชี้วัดหลัก 

หน่วยด าเนินการ 

สัญลักษณ์ 

อัตราตาย Hemorrhagic Stroke (<25%) 
= 25.38% (83/327) 

พัฒนา Thrombectomy  
ภายในเขตสุขภาพ 

มีการตรวจติดตามกลุ่มสงสัย 
ผู้ปุวยความดันโลหิตสูง (≥70%) = 48.52% 

ผลการประเมิน NCD Clinic Plus  
ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป (≥75%)  

= 69.57% (16/23) 

 จัดให้มี Stroke Unit ใน รพ.ระดับ A,S ทุกแห่ง 
และระดับ M ที่มีความพร้อม  

พัฒนาระบบการส่งต่อผ่าน EMS 1669  

จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง  

 1 อสม. ช่วย 1 คน เลิกยาสูบ 

HDC 

Matrix Scoring Inspection : ลดแออัด ลดรอคอย ลดปุวย ลดตาย : สาขาหลอดเลือดสมอง (Stroke) : นครศรีธรรมราช รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 



ประเด็นชื่นชมและข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาจากผู้นิเทศ 
Area based  : Fast Track (KPI Monitor)  

สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) จังหวัด นครศรีธรรมราช 
ประเด็นชื่นชม : มีการจัดตั ง Stroke Corner ใน รพ.ระดับ M (รพ.ทุ่งสง,รพ.สิชล,รพ.ท่าศาลา) (3/5) 
จุดแข็ง : มีการแบ่งเขตพื นท่ีรบัผิดชอบในการใหย้า rt-PA จ านวน 4 แห่ง (รพม.นครศรีธรรมราช,รพ.ทุ่งสง,รพ.สิชล,รพ.ท่าศาลา) 
จุดอ่อน : จ านวนเตียง Stroke Unit ไม่เพียงพอ (11 เตียง) / อัตราการให้ยา rt-PA ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด/การคัดกรอง CVD Risk,                 
ตรวจติดตามกลุม่สงสยัผูป้่วยความดนัโลหิตสงู ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
ตัวชี้วัด/ 

ประเด็นปัญหา 
กิจกรรม / มาตรการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ปัญหาเกิดจาก มาตรการ 

ระยะสั้น 
มาตรการ 
ระยะยาว 

อัตราตายผู้ปุวย 
Stroke ไม่ผ่านเกณฑ์ 

(<7%) 
=8.31 

(126/1,517) 
 

รพ. ปากพนัง, รพ.ทุ่งใหญ่      
มีเครื่อง CT แต่ยังไม่เปิดให้ยา 
rt-PA  
 

- ผู้ป่วยเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิดแตก 66.45% โดย
เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงแรก 24.3% มีอาการรุนแรงตั งแต่แรกรับ ไม่สามารถ
ลดการเสียชีวิตแม้จะได้รับการผ่าตัด มีประวัติ HT 90.0% (ควบคุมไม่ได้ Loss 
FU) และญาติตัดสินใจรักษาแบบประคับประคอง  

- รพช. (Node) ไม่มี neuro Surg. ต้อง refer มาผ่าตัดที่โรงพยาบาลศูนย์ และ
แพทย ์Neuro surg. ไม่ได้อยู่เวรทุกวัน (5/7) 

- อัตราการให้ยา rt–PA ภายในเวลาท่ีก าหนดไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากแพทย์ผู้ส่ัง
ใช้ยาติดภารกิจและรอการตัดสินใจจากญาติ 

- เน้นการประชาสัมพันธ์ 
Stroke Alert, Stroke 
Awareness ในชุมชน 

- คัดกรองกลุ่มเสี่ยงให้ได้
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

พัฒนาการให้ยา rt-PA 
ใน รพ.ท่ีมีความพร้อม 
(CT) 
- พัฒนาระบบ 

Consult ระหว่าง
รพศ.และ รพช. 

- จัดท า Standing 
Order เพื่อให้
แพทย์เวรสามารถ
สั่งยาได้ทันเวลา 



ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ก ร ม ก า ร แ พ ท ย์  
D E P A R T M E N T  O F  M E D I C A L  S E R V I C E S  

Service plan สาขาอายุรกรรม (Sepsis) ปีงบประมาณ 2564 

ตัวชี้วัด  ค่าเปูาหมาย 
ตั้งแต่ 6 เดือน 

1. อัตราตายผู้ปุวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด (Community  acquired) < 26% 

2.1 อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic  ≥ 90 % 

2.2 อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) ≥ 90 % 

2.3 อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีที่ไม่มีข้อห้าม) ≥ 90 % 

2.4 อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤต (ระดับ 2 – 3) ภายใน 3 ชม. ≥ 30 % 

2.5 การจัดตั งระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team  
ในโรงพยาบาลประจ าจังหวัด (ระดับ A และ S) 

มี / ไม่ม ี

ตัวชี้วัดรอง 

ตัวชี้วัดหลัก 

ตัวชี้วัดรอง 

ตัวชี้วัดรอง 

ตัวชี้วัดรอง 

ตัวชี้วัดรอง 



Matrix Scoring Inspection : ลดแออัด ลดรอคอย ลดปุวย ลดตาย : อายุรกรรม Sepsis : นครศรีธรรมราช รอบ1 ปีงบประมาณ 2564 
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Key Strategic 
Intervention 

(KSI) 

Key Result 
Indicator 

(KRI) 

Key Operative 
Indicator 

(KOI) 

      ลดผู้ปุวย (Health Literacy)                                    ลดแออัด                                               ลดการเสียชีวิต Objectives 

ชุมชน/รพ.สต./รพช./สสจ. รพช./รพท./รพศ./สสจ. รพท./รพศ./ สสจ. 

CPG Sepsis 

มีระบบ Sepsis Fast Tract  
พัฒนา Referral System 

มีระบบให้ค าปรึกษาและรับส่งต่อผู้ปุวย 
 line Consult 

อัตราตายของผู้ปุวย Sepsis (<26%) 
=32.08% (119/371)  

อัตราการคัดกรองผู้ปุวย Sepsis   
โดยใช้ Sepsis Screening tools   

 (SOS Application) 

อบรมพัฒนาศักยภาพ Care Giver/ อสม./รพ.สต.  
ในการดูแลผู้ปุวยติดบ้าน ติดเตียง 

ระบบ 3 หมอ เชื่อมโยงการดูแลผู้ปุวย 

มีคณะท างาน Sepsis เป็นทีมสหวิชาชีพ 

มีการลงข้อมูลในระบบ HDC โดยเป็นข้อมูลที่
สอดคล้องกับจ านวนผู้ปุวยท่ีเกิดขึ้นจริง 

มีแนวทางการดูแลรักษาเบื้องต้น  
(Early resuscitation)    

ด าเนินการแล้ว/ผ่านเกณฑ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ/ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่อยู่ในระดับด าเนินการ ตัวชี้วัดรอง ตัวชี้วัดหลัก 

หน่วยด าเนินการ 

สัญลักษณ์ 

อัตราการได้รับ First hour IV 30 ml/kg (≥90%) 
=74.24%(366/493) 

อัตราการได้รับ ATB (≥90%)=90.78%(459/499) 

อัตราการตรวจ H/C (≥90%)=89.18%(445/499) 

 
ระบบ Rapid Response System และ 
 Rapid Response Team ใน รพ. A,S    

 

 
อัตราผู้ปุวย Severe sepsis /Septic shock 
 ที่ได้ admit ICU(≥80%) ไม่ได้เก็บข้อมูล 

 

ประชาสัมพันธ์ Sepsis Alert 
Sepsis Awareness   ในชุมชน 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ปุวย Sepsis 
(Plan ไตรมาส ละ 1 ครั้ง) 

อัตราผู้ปุวยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤต  
ภายใน 3 ชม. (≥30%)=56.41%(176/312) 

การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง Sepsis ในชุมชน 

การใช้บริการ 1669 ในชุมชน 

 มี  Sepsis Case manager  
ในทุกๆ รพ. 



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/ 
ประเด็นปัญหา 

กิจกรรม / มาตรการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ปัญหาเกิดจาก มาตรการ 
ระยะสั้น 

มาตรการ 
ระยะยาว 

- การเข้าถึงบริการล่าช้า 
มี Severity สูง 
- Delay Refer  
- Multi organ failure 

- การปรับปรุง Standing 
Order CPG Sepsis และ
แจ้งให้ปฏิบัติไปใน
แนวทางเดียวกัน 

- ทักษะการประเมินภาวะติด
เชื้อจากชุมชน 
- ไม่ได้ปฏิบัติตาม CPG  

- ประชุมชี้แจง อบรม
เกี่ยวกับการใช้แนว
ทางการปฏิบัติในการ
ดูแลผู้ปุวยตาม CPG 
Sepsis อย่างเคร่งครัด 

- วางแผนการขยายเตียง 
ICU ให้เพียงพอ 
- พัฒนาการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลผู้ปุวย 

ประเด็นชื่นชมและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผู้นิเทศ 
Area based  : Fast Track (KPI Monitor)  

สาขาอายุรกรรม (Sepsis) จังหวัดนครศรีธรรมราช รอบ1 ปี 2564 
 
ประเด็นชื่นชม : พัฒนาการใช้ SOS Application ในการคัดกรองผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่ระดับชุมชนถงึโรงพยาบาล เชื่อมโยง 3 หมอ 
(โดยหมอคนที่ 1 คีย์ข้อมูล เวลาลงเยี่ยมบ้าน ข้อมูลจะถูกส่งให้ อีก 2 หมอ) และมี Septic Alert ติดตามบ้าน อยู่ระหว่าง Try out 
จุดแข็ง :  แบ่ง Node ในการดูแลผู้ปุวย มี group line ในการ Conference/ทบทวนปัญหา และ Case dead ทุก 3 เดือน  
จุดอ่อน : มีจ านวนเตียง ICU มีไม่เพียงพอ ส าหรับผู้ปุวย Sepsis Fast track มีการส ารองเตียง 2 เตียง/24 ชั่วโมง ใน ICU Med 



ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ก ร ม ก า ร แ พ ท ย์  
D E P A R T M E N T  O F  M E D I C A L  S E R V I C E S  


