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รายงานการประเมินตนเอง
ของทีมน าทางคลินิก

โรงพยาบาลสูง เนิน



พนัธกิจ/ความมุ่งหมาย

1. ก าหนดทิศทางการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาล หาโอกาสพัฒนากลุ่มโรค รายโรค  
หัตถการ ที่จะเป็นเป้าหมายการดูแล ติดตามก ากับ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการด าเนินการ
2. ค้นหาความเสี่ยงทางคลินิก จากกิจกรรมทบทวนเพื่อประชุม  หาแนวทางแก้ไข ป้องกัน  
3. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติดูแลผู้ป่วย ระหว่างหน่วยงาน และแลกเปลี่ยน
ความรู้วิชาการใหม่ มาปรับปรุงกระบวนการดูแล 
4. ประเมินและติดตามผล การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรค รายโรค
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนากระบวนการดูแลและแนวทาง
ปฏิบัติ    
6. สนับสนุนให้พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพการรักษาส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ มีทักษะการ
ดูแลรักษาให้ได้ตามมาตรฐาน



ขอบเขตบริการ

ให้บริการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิและส่งต่อโรงพยาบาลแม่ข่ายตามเกณฑ์มีระบบการประสาน
ดูแลต่อเนื่องในชุมชน 15 รพสต.  เพื่อให้มีการเข้าถึงบริการที่เหมาะสม โรงพยาบาลสูงเนินได้จัดให้บริการ ดังนี้

1.  ผู้ป่วยกลุ่มอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน  2.  งานห้องคลอด   3.   บริการทันตกรรม
4.  ผู้ป่วยนอกและโรคทั่วไป ได้แก่ กลุ่มโรคหัวใจ, โรคไทรอยด,์ ผู้ป่วยเด็ก , convenience  center

5. คลินิกเฉพาะโรค ได้แก่ 5.1 คลินิกโรคเบาหวาน                5.2 คลินิกโรคความดันโลหิตสูง 
5.3  คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและหอบหืด                        5.4  คลินิก ARV 
5.5  คลินิกโรควัณโรค 5.6   คลินิก warfarin 
5.7 คลินิกสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช                             5.8 คลินิกบ าบัดสารเสพติด 
5.9 คลินิกโรคไต 5.10 คลินิก Palliative Care

6. งานผู้ป่วยใน                              7. งานห้องผ่าตัด                                                          
8. งานอนามัยแม่และเด็ก                        9. งานกายภาพบ าบัด

10. แพทย์แผนไทย -ฝังเข็ม                     11.บริการสุขภาพปฐมภูมิ -PCCสูงเนิน  



ผูร้บับริการส าคญัและความต้องการ

ผู้รับบริการ ความต้องการ ( Costumer Need )

ผู้รับบริการและญาติ

• ถูกต้อง & ปลอดภัย & สะดวกรวดเร็ว
- เข้าถึงรวดเร็ว  ไม่ต้องรอนาน ต้องการUnitให้บริการที่เป็นสัดส่วน สะอาด มีอุปกรณ์ที่จ าเป็นครบ
- ได้รับการประเมินครอบคลุม  วินิจฉัยแม่นย า  ดูแลรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
- หายจากภาวะเจ็บป่วย ปลอดภัยและไม่เกิดภาวะแทรกซอ้น
- ต้องการความช่วยเหลือมารพ.เมื่อฉุกเฉินหรือสง่กลบับา้น สนับสนุนอุปกรณ์แพทย์ใช้ที่บ้าน 

• ด้านข้อมูล
-ได้รับข้อมูลโรคที่เป็น แผนการรักษา ค าแนะน าการปฏิบัติตัว ที่ชัดเจนเข้าใจง่าย มีสื่อมีภาพ
-ได้รับการฝึกทักษะการดูแลอุปกรณ์การแพทย์ที่น ากลับไปใช้ที่บ้าน  จนความมั่นใจ มีตัวอย่าง 
ชัดเจน มีช่องทางติดต่อส าหรับปรึกษาสอบถาม 

• สิทธิผู้ป่วย

- ได้รับทราบชื่อ ต าแหน่ง ผู้ดูแล รายละเอียดขั้นตอน ขอบเขต ระยะเวลาของบริการที่จะได้รับ

- มีส่วนร่วมตัดสินใจกับทางเลือกในการรักษา มีสิทธิปฏิเสธการรักษา
• ด้านบริการ

- พฤติกรรมบริการดว้ยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม  เอาใจใส่ ตอบสนองรวดเร็วเมื่อมีปัญหา
• ด้านการส่งรักษาตอ่ ปลอดภัย ทันเวลา

- ได้รับข้อมูลเหตุผลการสง่ต่อ สิทธิรักษา  เอกสารข้อมูลของผู้ป่วยถูกต้องครบถ้วน
(ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ , ผล X-Ray , รายการยา, ประวัติการแพ้ยา, ฟอร์มปรอท) 



ผู้รับบริการส าคัญและความต้องการ
ผู้รับบริการ ความต้องการ ( Costumer Need )

หน่วยงานภายนอก

• งานผู้ป่วยนอก  
- มีระบบคัดกรองที่ไม่ซบัซ้อนเข้าถึงบริการง่ายและเร็วปลอดภัย
- มีพยาบาลคัดกรองตลอด 24ชม.และเป็นแนวทางคัดกรองเดียวกัน กับ ห้องฉุกเฉิน
- ลดระยะเวลารอคอย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ

• งานผู้ป่วยใน
- ผู้ป่วยที่เกินศักยภาพควรได้รับการส่งตอ่จากOPD /ER
- ก่อนAdmit ผู้ป่วยควรได้รับทราบสิทธิ์การรักษา , ข้อมูลโรคและแผนการรักษา  มีการแจ้งแผนกผู้ป่วย  ใน 

(IPD) ให้เตรียมUnit ให้เหมาะสม เช่น ห้องพิเศษ ,ห้องแยกโรค , โซนเชื้อดื้อยา , Unit วิกฤติ , Cohort  
Ward

- มีพื้นที่ดูแลผู้ป่วยอาการหนักทีม่ีประสทิธิภาพสังเกตอาการไดง้่าย อุปกรณ์เครื่องมือเพียงพอพร้อมใช้   
เที่ยงตรงเชื่อถือได้

- ลดภาวะแทรกซ้อน เช่น ให้บริการผิดคน ,ความคลาดเคลื่อนทางยา ,การติดเชื้อในรพ., แผลกดทับ พลัดตก
หกล้ม , อาหารไม่เหมาะกับโรค

- เฝ้าระวังอาการได้ตามมาตรฐาน  รายงานแพทย์ตามเกณฑ์และมีการตอบสนองแก้ไขเหมาะสม
- มีสหวิชาชีพร่วมดูแล ระบบชัดเจน  ผู้ป่วยและญาติได้รับการเสริมพลัง ได้รับการเตรียมบ้าน อุปกรณ์จ าเป็น

ใช้ที่บ้าน  และส่งข้อมูลเยี่ยมบ้านได้ครบตามเกณฑ์ และพัฒนาตอบกลบัข้อมูลผลการเยี่ยมบ้านที่ผู้รักษา
สามารถเรียกดูไดง้่ายเป็นระบบชัดเจน



ผู้รับบริการส าคัญและความต้องการ
ผู้รับบริการ ความต้องการ ( Costumer Need )

ผู้ร่วมงานในโรงพยาบาล

องค์กรแพทย์ : ต้องการระบบสารสนเทศเที่ยงตรง ใช้งานง่าย เอื้อต่อการทีมสุขภาพที่มีสมรรถนะ สื่อสาร  
รายงานกระชับตรงประเด็น ข้อมูลพร้อมครบ ในการ Investigate ที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน ทันเวลา เช่ือถือได้
เภสัชกรรม : ต้องการให้ขั้นตอนให้ยาผู้ป่วยเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ ไม่ under report
ชันสูตร,รังสี  : ต้องการให้เตรียมและส่งตรวจผู้ป่วยถูกคน ถูกต้อง  ถูกสิ่งส่งตรวจ และkeyส่งครบและถูกต้อง
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน : ต้องการความรวดเร็ว แม่นย าในการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มโรคฉุกเฉิน   การตอบสนองแก้ไข
รวดเร็วจากแพทย์  เครื่องมือทันสมัย เพียงพอพร้อมใช้ สารสนเทศที่เอื้อต่อหน้างาน ระบบตามทีม EMS ที่
พร้อมรวดเร็ว ผู้ปฏิบัติมีความรู้ มีสมรรถนะ สามารถคัดกรอง ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน รายงานแพทย์และตอบสนอง
รวดเร็ว เหมาะสม มีเกณฑ์หรือแนวทางการส่งต่อที่ชัดเจน
งานสูติกรรม :  เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะดแูลมารดาทารกทีค่ลอดปกติ,มารดาทารกที่มภีาวะแทรกซอ้นได ้ตาม
มาตรฐาน  มีระบบConsult รพ.แม่ข่ายที่ชัดเจน , รายงานอาการผิดปกติได้ตามเกณฑ์   และแพทย์ตอบสนอง
แก้ไขเหมาะสม  หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดแูลครบตามระยะ  ฝากครรภ์คุณภาพ  มีระบบส่งปรึกษาแพทย์ชัดเจน
ได้รับวางแผนการคลอดเหมาะสม  ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ทารกน้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ
งานเวชปฏิบัติ  : เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบการนัด การคัดกรอง การตรวจ ลดระยะเวลารอคอย ระบบการให้
ค าปรึกษาจากสหวิชาชีพ, เพ่ือการดูแลตนเองของผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น,มีเกณฑ์ส่งปรึกษาแพทย์อายุรกรรม , เกณฑ์
ส่งรักษารับยารพสต. ใกล้บ้าน –เกณฑ์ส่งกลับ รพ.



จุดเน้นของการจัดบริการและพัฒนา

- พัฒนาพัฒนาการเข้าถึงบริการกลุ่มโรคส าคัญ :  STOKE , STEMI , SEPSIS , TBI
- พัฒนาการแนวดูแลรักษาผู้ป่วยรายโรค : UGIB , Asthma , Febrile convulsion , 

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็ก , UTI ,Pneumonia ,Thyroid , กลุ่มโรคหัวใจ
- พัฒนาการดูแลกลุ่มโรค NCD : DM   HT  CKD วางแผนกิจกรรมที่เสริมพลังให้ผู้ป่วย

ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด , ควบคุมความดันโลหิตให้ได้ตามเป้าหมาย ,  ปรับปรุง
กระบวนการรักษาเพื่อชะลอไตเสื่อม

- พัฒนาการดูแลต่อเนื่อง  : โดยใช้ระบบ Thai COC เน้นส่งข้อมูลส าคัญที่ต้องดูแลต่อ
การติดตามเยี่ยม  และเชื่อมโยงคืนข้อมูลลงผลเยี่ยมในระบบงาน HOSxPของ รพ.   
เพื่อให้ทีมรักษาวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพให้ตรงประเด็นและครอบคลุมองค์รวม



โรค High risk
High cost/
Long LOS

High 
volume

New 
evidence/
technology

Complex รวมคะแนน

CA            5 5 5 4 5 24
COPD   5 5 4 2 5 21
Stroke    5 5 3 3 5 21
SEPSIS 4 5 4 4 3 20

TB      4 5 2 3 5 19
STEMI   5 5 1 5 3 19

Pneumonia  5 5 4 3 2 19
DM       3 3 5 2 5 18
HT      3 3 5 2 5 18
TBI 5 3 4 3 2 17

กลุ่มผูป่้วยส าคญัของ CLT/PCT



โรค High risk
High cost/
Long LOS

High 
volume

New 
evidence/
technology

Complex รวมคะแนน

UGIB 5 3 3 3 3 17
DHF 5 4 2 3 3 17
AWS 2 3 4 2 5 16

Diarrhea 3 3 5 3 2 16
CKD 2 3 3 2 4 14

Neonatal sepsis 4 4 1 2 2 13
Severe Birth Asphyxia 5 2 1 3 2 13

PPH 5 2 1 2 2 12
PIH 4 2 1 2 2 11

Appendicitis 4 2 2 1 2 11

กลุ่มผูป่้วยส าคญัของ CLT/PCT



ตวัช้ีวดัของ CLT/PCT ตามมิติคณุภาพ

โรค Access Continuity Appropriate Effective Efficient Safe
People -
centered

Health 
promotion

CA

ผู้ป่วยได้ขึ้นทะเบียน
palliative 
care>80%

- อัตราเยี่ยมบ้าน
- อัตราการติดตาม
ในคลินิก
Palliative Care

ได้รับจัดการ
ปัญหาdyspnea,
การขับถ่าย
ครอบคลุม -

ได้ Advance
Care Plan 
>80%

ได้รับจัดการ
ความปวดด้วย
ยามอร์ฟีน >
50%

อัตราความพึง
พอใจ>80 %
จากการ
ตอบสนอง
การเสียชีวิตที่รพ.
หรือที่บ้าน

อัตราการได้รับ
ส่งเสริมด้าน
โภชนาการ

COPD

อัตราผู้ป่วยได้รับขึ้น
ทะเบียนเพ่ิมขึ้น > 5%

- อัตราการเย่ียม
บ้าน
-อัตราการติดตาม
ในคลินิก
Palliative Care

-

- ร้อยละการ
Revisitลดลง
- ร้อยละการ
รับกลับเข้า
โรงพยาบาล 
COPD ใน 28 
วัน ลดลง

- ลดค่ายาใน
กลุ่มผู้ป่วย
COPD ในปี 
2561 - 2562

-ร้อยละผู้ป่วย 
COPD เสียชีวิต
< 4%
- อัตราการเกิด
Acute 
Exacerbation 
ลดลง

อัตราใช้ยาพ่น
ถูกต้อง

- ร้อยละผู้ป่วย 
COPD ที่ยังสูบ
บุหร่ี <10%
- ส่งเสริม
BMI>21%

stroke

- อัตราการผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองมาถึง
ผู้ป่วย Stroke ใน 3 
ชม >80%

-อัตราผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง
ได้รับการฟ้ืนฟู 
ภายใน  72 ชม 
>90%
- อัตราเยี่ยมบ้าน

-อัตราเตรียมส่ง
fast tract
ทัน>80%
-อัตราผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง
ได้รับการฟ้ืนฟู 
ภายใน  72 ชม 
>90%

- อัตรา
readmit

- ค่า
Barthel ADL
index เพ่ิมขึ้น
มากกว่า 10
คะแนน >50%

-อัตราตายผู้ป่วย
โรคหลอดเลือด
สมอง <5%
- ร้อยละการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน
ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง 
<5%

- ฝึกกายบริหาร
อย่างต่อเนื่อง
- ปรับสภาพบ้าน
,ห้องน้ า

- DM HT ขาดนัด
DM HT control; 
BS BP Lipid 
smoking
- อัตราคัดกรอง
กลุ่มDM  HT



ตวัช้ีวดัของ CLT/PCT ตามมิติคณุภาพ
โรค Access Continuity Appropriate Effective Efficient Safe

People -
centered

Health 
promotion

SEPSIS

- อัตราวินิจฉัย 
Sepsis ล่าช้า

- Referตามเกณฑ์ 
– อัตรา Delay 
Refer Sepsis
- อัตราทรุดลงขณะ
ส่งต่อ

-ประเมินSOSต่อเนื่อง
ครบ24ชม.
- อัตราVolume
overload
- ได้รับATBครบตาม
เหมาะสม

- ได้รับ ATB ,H/C ,
สารน้ า>1.5L ภายใน 
1ชม.
- ปรับแผนรักษาตาม
culture

- -อัตราตายผู้ป่วย 
Sepsis <5%
-อัตราRefer 
ทันเวลา <20%
-อัตรา
Hypoglycemia

-อัตราsepsisใน
กลุ่มเสี่ยง ( Bed 
ridden, on 
device )

TB
- คัดกรองเสมหะ
ในชุมชน
- คัดกรองผู้
Contact>90%

- อัตราเยี่ยมบ้าน 
14 คร้ัง > 80%

- Admit for Isolate 
, Observeครบ2wks.

- ขาดยา 0%
- เสมหะเปลี่ยน > 
90%
-รักษาส าเร็จ>90%

- อัตราตาย<5%
- อัตราTBใน
บุคลากร

-มีพี่เลี้ยงDOT 
TB 100%

- รณรงค์บ้าน
สะอาด
- อัตราผู้ป่วยเลิก
บุหร่ี

STEMI
-อัตรามารพใน2

ชม.หลังจาก 
onset

-เตรียมส่งต่อทัน
ภายใน30นาที

(90นาทีให้ยาSK)

-วินิจฉัยถูกต้อง>90%
-ได้SK (asa,plavix)

ใน30m.

Door to
EKG10นาที

-อัตราตาย
<10%

-อุบัติการณ์ทรุด
ลงขณะrefer

-รณรงค์เลิกบุหร่ี
-ควบคุมอาหาร,
พฤติกรรมเสี่ยง

CKD

- อัตราผู้ป่วยDM
HTได้รับคัดกรอง
ไตวาย >80%

- CKD Stage 2,3
ได้รับเฝ้าระวังCr.

- CKD2,3ได้
ACEI/ARB>
60%
-ตรวจคัดกรองU/S
ไต>80%

- ร้อยละผู้ป่วยมีการ
ลด eGFR
<4ml/min/1.73/yr.
(>66%)

- อัตราเกิด
MALA

- ร้อยละได้รับ
ค าแนะน าอาหาร
โรคไต

ESRD c 
CAPD

- ผู้ป่วยและญาติ
ได้รับข้อมูล RRT 
100%

- เยี่ยมบ้านผู้ป่วย
CAPD > 80%

- อัตราเกิดvolume 
overload

สามารท า CAPD ได้
ครบและถูกต้อง

- อัตราInfected 
CAPD  
- อัตราสายเลื่อน
, หลุด < 5%

ผู้ดูแลได้รับ
ประเมินภาวะ
BURDEN

- ร้อยละได้รับ
ค าแนะน าอาหาร
โรคไต



ความเส่ียงและมาตรการป้องกนั

ความเสี่ยง โรคหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง มาตรการป้องกัน

ล่าช้าการวินิจฉัย

Sepsis , Stroke , STEMI
DHF , Birth asphyxia

Appendicitis
( กระบวนการ Access ,Entry )

- แบบคัดกรอง STEMI , Stroke ,ประเมิน SOS Score ผู้ป่วยมีไข้ 
หรือซึม
- อบรมพัฒนาcompetency ,อ่าน EKG
- แนวทางConsult แพทย์ Med.รพ.สูงเนิน ,รพ.แม่ข่าย
- มีเกณฑ์การส่งต่อ
- เพ่ิมการ Investigate NS1 Ag ,Dengue IgG , IgM

ส่งต่อล่าช้า,อาการ
ทรุดลงขณะส่งต่อ

Appendicitis, Traumatic brain injury
( กระบวนการวางแผนดูแลผู้ป่วย )

- มีเกณฑ์การส่งต่อ
- ปรับปรุงCPG  Abdominal pain , TBI
- ระบบการconsult แพทย์เฉพาะทาง รพ.แม่ข่าย

ประเมินซ้ าไม่
เหมาะสม, ประเมินไม่

ครอบคลุม

Sepsis, STEMI
DHF , AWS

COPD , CHF , Pneumonia
( กระบวนการ Reassessment )

- Triage ใช้เกณฑ์ร่วมกัน ที่ OPD , ER
- จัดพื้นที่ ER  แยกโซนสี มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบ
- พัฒนาแบบบันทึกประเมินซ้ า ER , ประเมินก่อนออก ER
- ผู้ป่วยใน-ประเมินซ้ าตามประเภท
- มาตรการ EWS , เกณฑ์รายงานแพทย์ , รายงานค่า Labวิกฤติ



ความเส่ียงและมาตรการป้องกนั

ความเสี่ยง โรคหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง มาตรการป้องกัน

รักษาไม่เหมาะสม ,
อาการทรุดลง

Acute pancreatitis , Appendiceal 
phlegmon , UTI , Febrile convulsion ,     

GI – Bleeding , Cardiac arrest
กลุ่มโรค Tracer , ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
( กระบวนการวางแผนดูแลผู้ป่วย )

- มี Standing order ไว้ที OPD ,ER , IPD
- มีระบบ Consult อายุรแพทย์, กุมารแพทย์
- มีระบบแพทย์พี่เลี้ยง , แพทย์ intern
- ปรับปรุง CPG โรคส าคัญ ,Standing orderรายโรค: UTI ,
Febrile Convulsion , UGIB

เกิดภาวะแทรกซ้อน
ขณะดูแล

- ให้บริการผิดคน
- Bed sore , Fall , ติดเช้ือในรพ.
- ภาวะ Volume overload
- Unplan ET-Tube , Found dead

( กระบวนการดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยเสี่ยงสูง )

- ระบบIdentify 
- มาตรการBed sore , Fall , HAP , CAUTI , เช้ือดื้อยา
- มาตรการ Record I/O  ,แนวทางดูแลผู้ป่วย Tachycardia
- แนวทางดูแลผู้ป่วยให้เลือด , ได้รับยากลุ่มเสี่ยงสงู

Readmit โดยไม่ได้
วางแผน

AWS,COPD,จิตเวช
(กระบวนการวางแผนจ าหน่าย)

- แนวทางดูแล COC  , เกณฑ์ผู้ป่วยที่ต้องวางแผนจ าหน่าย
- ระบบConsult สหวิชาชีพ,การสื่อสารข้อมูลปัญหาระหว่างกนั



กระบวนการ โรค มาตรการ/นวตกรรม เพื่อให้เกิดคุณภาพ

Access & entry

STEMI, Stroke

- ประชาสัมพันธ์ระบบEMS 1669 เน้นกลุ่มด้อยโอกาส , ขาดผู้ดูแล   , พัฒนาระบบส่ง
ต่อจากปฐมภูมิ โดยหน่วย FR , ชุมชนช่วยเหลือกัน ,อบต , พัฒนาระบบtriage 
มอบหมายพยาบาลวิชาชีพ – EMT ตลอด 24 ชม.
- มีแนวทาง Refer Stroke STEMI กลุ่ม fast tract , ปรับปรุงระบบ Fast tract ประกัน

เวลารถ Refer มาถึงERใน 5 นาที , มีเกณฑ์ตามแพทย์ส ารองช่วยกรณีฉุกเฉินหรือ fast 

tractหลาย case พร้อมกัน

ผู้สูงอายุ การบริการเชิงรุก  HHC  ร่วมมือกับชุมชน , ผู้สูงอายุ > 70 ปีไม่มีคิว

กลุ่มแรงงานต่างด้าว การบริการผ่านล่าม การจัดระบบนัดหมาย  อสต. สื่อต่างด้าว

Sepsis
Early Detection ให้คัดกรอง ประเมิน SOS Score ทันทีกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการไข้,ซึม , 

GCS ≤ 14 คะแนน , SBP ต่ า≤90 mmHg ร่วมกับขอด่วนCBC เพ่ือวินิจฉัยแยกสาเหตุ 

Viral Infection , FLU , DF 

Traumatic brain injury พัฒนาระบบ ALS BLS อบรมการช่วยเหลือเบื้องต้น CPR การเคลื่อนย้าย

คลินิกเฉพาะโรค / โรคเร้ือรัง ONE STOP Service / การคัดกรองความเสี่ยง / กระจายรับยา รพ.สต 

กลุ่ม OSCC ,viral precaution
การรักษาความลับ จ ากัดผู้เข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วย  การบันทึกและสื่อสารโดยใช้รหัส 

“B24”

บริการแพทย์เฉพาะทาง
จัดระบบการนัดหมายพบแพทย์เฉพาะทาง ระบบConsult /จัดระบบตารางการออก

ตรวจ / จัดคลินิกเฉพาะทาง

คณุภาพของขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการดแูล



กระบวนการ โรค มาตรการ/นวตกรรม เพื่อให้เกิดคุณภาพ

Assessment

Sepsis มีแบบประเมิน ต่อเนื่องจนครบ 24 ชม.ก าหนดหัวข้อประเมิน ได้แก่ SOS (v/s n/s urine), O2sat สารน้ า

- ปัญหาและการแก้ไข

Stroke แบบประเมิน F A S T , แนวทาง stroke Fast track , ท า EKG คัดกรอง AF, คัดกรองภาวะ Hypo-

Hyperglycemia , มีแบบประเมินการกลืนผู้ป่วย Post stroke ป้องกัน Aspirate Pneumonia

STEMI มีแนวทางดูแล CPG ACS มีแบบคัดกรองtriage STEMI
พัฒนา Competency พยาบาลอ่าน EKG เบื้องต้น , ปรับปรุงระบบ Consult คู่ขนานแพทย์อายุรกรรม.
ภายใน  และการโทรศัพท์ซ้ า - ส่ง Line STEMI กรณีไม่ได้รับตอบกลับจาก รพ.แม่ข่ายนานเกิน 5 นาที

Birth Asphyxia Early Detection ภาวะพร่องออกซิเจนในครรภ์ด้วยการติด EFM

PPH Early Detection, Alertเมื่อ Blood loss = 300 ml. , จัดให้มี  PPH Box

PIH Early Detection , Alertเมื่อ BP>140/90 mmHg หรือบวม>1+,ปวดศีรษะ จุกลิ้นปี่ แนะน าให้รับไว้ใน 

รพ.เพ่ือObserve และรักษา

DHF ปรับCPG , แนวทางซักประวัติกลุ่มพ้ืนที่เสี่ยง , สุขาแจ้งOPD ERเขตชุมชนที่ระบาด ,แนวทางให้ค าแนะน า

ผู้ป่วย AFI ทีO่PD,ER และระบบนัด AFI ภายใน 3  วันเพื่อมาติดตามอาการและตรวจ Lab.

Acute

Appendicitis

พัฒนาปรับปรุงแบบฟอร์มทางการตรวจ Abdominal pain  , ปรับใช้การประเมิน Alvarado score

Traumatic brain  injury แนวทางดูแล TBI , จัดท าCPG-standing order Multiple  trauma , มีกรรมการติดตามเวชระเบียน

ทุก 2เดือน , จัดหาเครื่องและมีการก าหนดเกณฑ์ Fast U/S ที่ ER

คณุภาพของขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการดแูล



กระบวนการ โรค มาตรการ/นวตกรรม เพื่อให้เกิดคุณภาพ

Diagnosis

Stroke มีแบบคัดกรอง stroke  fast , ประเมิน FAST แนวทางส่งต่อ รพ.แม่ข่ายเพื่อวินิจฉัย

Sepsis

1.วินิจฉัยทันทีเมื่อSOS ≥ 4 หรือ วินิจฉัยกลุ่มผู้ป่วย Alteration of Conscious , Hypotension

2.แนวทางร่วมกับแผนกชันสูตร ระบบขอผล CBC  ด่วน ( ส่งด่วน , Report ด่วน , Notify ด่วน)

3. กรรมการทบทวนทุก Case ทุก เดือน เพ่ือประเมินการวินิจฉัยล่าช้า,วินิจฉัยผิดพลาด

(จากเวชระเบียน H/C ,ReferจากER , ICD10-SIRS , Septic shock , Septicemia) 

CKD
ใช้ผลการตรวจ e-GFR มาช่วยวินิจฉัยผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง / ตรวจ micro-albumin in urine แบบวัด

ปริมาณทุกรายในคลินิก HT  DM 

STEMI
พัฒนาความรู้อ่านEKGของแพทย์พยาบาล,ระบบ consult.med ใน รพ. ,แนวทาง Line STEMI 
consult ซ้ าหากไม่ตอบกลับใน 5 นาที ,ปรับปรุงประสิทธิภาพ  การตรวจและรายงาน ค่า Lab; High 
Sense Troponin I

ACS
พัฒนา Investigation Lab: Troponin I ,ปรับปรุง CPG  ACSเพ่ือวินิจฉัยกลุ่ม NSTEMI , Angina 

pectoris อ่ืนๆ

DHF พัฒนา Investigation Lab :  NS1Ag ,IgG – IgM ปรับปรุง CPG การวินิจฉัย DF, DHF,DSS

TB ปรับปรุงแนวทางวินิจฉัย Pul.TB , แนวทางส่งตรวจ PCR for TB

pancreatitis มีแนวทางCPG Abdominal Pain , พัฒนาให้สามารถตรวจ Investigation Lab : Amylase

DKA มีแนวทางวินิจฉัย, CPG-DKA , Standing  order 

Rhabdomyolysis ประชุมให้ความรู้ Conference, แนวทางแนวทางประเมินผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเพื่อการวินิจฉัย,รักษา

คณุภาพของขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการดแูล



คณุภาพของขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการดแูล
กระบวนการ โรค มาตรการ/นวตกรรม เพื่อให้เกิดคุณภาพ

Plan of care

Stroke
ปรับปรุงCPG , Standing order, จุดเน้น ก าหนดแผนให้ Hydration ประเมินปัญหาการกลืน,การประเมินซ้ าBP, 
N/S ,ระบบConsultกายภาพ ,สหวิชาชีพร่วมดูแล ได้แก่ โภชนากร นักจิตวิทยา แผนไทย , เข้าระบบนัดหมาย 
ติดตามการรักษา กายภาพต่อเนื่อง 

CKD
จัดระบบบริการ One Stop service : CKD clinic stage 4-5 จุดเน้น การตรวจ U/S ไต ,ติดตาม Lab Cr. 
ปรับยาให้เหมาะสม , การให้ข้อมูล ผู้ป่วยและครอบครัวตัดสินใจ เรื่องRRT หรือ Palliative care

STEMI
จัดระบบเบิกจ่ายยา SK ,อบรมให้ความรู้พยาบาลแนวทางการให้ยาและบริหารยา , การเซ็นยินยอมให้ยา  ข้อห้าม
และข้อควรระวัง  และประกันเวลาส่งต่อกรณีให้ยาภายใน 90 นาที

Pneumoniaเด็ก
ปรับปรุง Early warning   signs ; PEWS , ปรับปรุงแนวทางการดูแลและการรายงานแพทย์เมื่ออาการ
เปลี่ยนแปลง

Neonatal sepsis
- จัดท าแนวทางการประเมินกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิด Neonatal sepsis ด้านมารดาและทารก
- ปรับปรุง  standing  order Neonatal  sepsis

UGIB ปรับปรุงStanding order + Consult EGD , เกณฑ์ Refer

Febrile convulsion
ปรับปรุง CPG , Standing order , เกณฑ์ Lumbar Puncture แนวทางให้ยาลดไข้และเช็ดตัวลดไข้ให้มี

ประสิทธิภาพ  , ติดตามKPI การเกิดชักซ้ า

End of  life care
ปรับปรุงCPG , Standing order แนวทางการเฝ้าระวังและให้ยา เพ่ือจัดการความปวด  จัดการภาวะหายใจ 

Dyspnea ,เสมหะ ,แนวทางConsult PC team ช่วยเหลือให้ยาต่อท่ีบ้าน กรณีต้องการ  Place of Dead ที่บ้าน

HT crisis ปรับปรุง CPG Hypertensive  Crisis , การให้ยาและการรักษา



คณุภาพของขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการดแูล

กระบวนการ โรค มาตรการ/นวตกรรม เพื่อให้เกิดคุณภาพ

Discharge 

Planning 

Stroke
ระบบ Consult สหวิชาชีพรวมดูแล , ส่งข้อมูลThai COC ทุกราย,ระบบนัดจาก IPD

ระบบนัดต่อของนักกายภาพ,เกณฑ์เยี่ยมบ้านโดยนักกายภาพ

ESRD
มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการปฏิบัติของญาติในการท า CAPD และมีการติดตามเยี่ยมบ้านประเมินทุกราย

DM
ประเมินหาสาเหตุของการเกิดภาวะ Hypoglycemia - Hyperglycemia และวางแผนจ าหน่ายร่วมกับสหวิชาชีพ

ที่มีส่วนในการแก้ปัญหาที่พบ

COPD วางแผนจ าหนา่ยผู้ที่ Readmit มากกว่า 2 คร้ังในปี , ค้นหาปัญหาและConsult สหวิชาชีพ

IMC 1.ระบบดูแล stroke IMC 2.ระบบ consult สหวิชาชีพ2.ระบบเยี่ยมบ้านและข้อมูลเยี่ยมบ้าน

ผู้ป่วย ADLกลุ่ม 3 1.ระบบ Consult COC, ก าหนดเกณฑ์ส่ง Thai COC 2.ระบบเยี่ยมบ้านข้อมูลเยี่ยมบ้าน

Palliative care 1.ก าหนดเกณฑ์ Consult Palliative care 2. Palliative clinic  3. Thai COC และ ติดตามข้อมูลเยี่ยมบ้าน

Care of 
patient /

General Care 

AWS CPG และแบบประเมิน AUDIT, AWS  score ,ระบบconsult นักจิตร่วมดูแล,เฝ้าระวังชักซ้ า, ปอดอักเสบ,การ
บาดเจ็บจากผูกมัด

PIH , Birth Asphyxia วางแนวทางในการให้ยาและสารน้ าทางหลอดเลือดด า และพัฒนาระบบแนวทางการส่งต่อ



คณุภาพของขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการดแูล

กระบวนการ โรค มาตรการ/นวตกรรม เพื่อให้เกิดคุณภาพ

Care 
of 

High Risk

Sepsis
มีแนวทางการดูแล  ประเมิน ซ้ าผู้ป่วยSepsis ,consult อายุรแพทย,์ เกณฑ์ refer ,มีเกณฑ์เจ้าหน้าที่ER

ดูแลขณะน าส่งผู้ป่วยหนักย้ายเข้าตึก , จัดให้มีเครื่อง U/S bedside ใน IPD

STEMI

- มีระบบการ Consult แพทย์ Med. เพื่อการวินิจฉัย และให้ยา SK ก่อนการส่งต่อ

- พัฒนาระบบการconsult รพ แม่ข่าย  หากไม่ได้รับตอบกลับภายใน 5นาที

-ระบบrefer รถฉุกเฉินที่มี Tele med , และติด AEDไว้ตลอดเวลา ,จัดเวรพยาบาล Refer 24 ชม.

-มีแนวทางตามแพทย์ส ารองช่วยแพทย์เวร ER 

การดูแลให้เลือด
-แนวทางการขอเลือด-ขอเลือดฉุกเฉิน ,ระบบส ารองเลือด,แนวทางดแูลให้เลือด, จัดหา  Infusion pump ส าหรับให้

เลือด

PPH ปรับปรุงแนวทางดูแลPPH ,PPH Box , Call for help

Birth asphyxia พัฒนาระบบ Consult สูติแพทย์ทั้งภายในและภายนอกรพ.

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงท่ีมีค่าlab ผิดปกติวิกฤติ
จัดท าแนวทางการรายงาน,แนวทางจัดการแก้ไขเม่ือพบค่า Lab วิกฤติ , มีแนวทางการดูแลเฝ้าระวังอาการ 

ผู้ป่วย Hypo - Hyperkalemia

Anesthesia  
& 

Procedure

ผู้ป่วยโรคหัวใจ หรือ 

คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ

ก าหนดเกณฑ์การส่งปรึกษาอายุรแพทย์ และวิสัญญีประเมินผู้ป่วยทุกราย 

โรคทางเดินหายใจ เช่นCOPD.
Asthma , Pneumonia ,ผู้ป่วยเด็ก, 
ผู้ป่วยอ้วน, ผู้ป่วย Difficult Airway

วิสัญญีประเมินผู้ป่วยทุกราย 



คณุภาพของขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการดแูล

กระบวนการ โรค มาตรการ/นวตกรรม เพื่อให้เกิดคุณภาพ

Nutrition 

DM   GDM ประเมินภาวะโภชนาการมีการวางแผนตามกระบวนการให้โภชนบ าบัด กลุ่มปิงปอง สีส้ม แดง

HT , CHF
จ ากัดโซเดียม 2,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันการปรุงอาหารที่เข้มงวดในการตวงเครื่องปรุงและ

ให้ค าแนะน าผู้ป่วยรายบุคคล

CKD Stage  4 - 5   ,CAPD
จัดท ามาตรฐานอาหารโรคไตของโรงพยาบาล , จัดท ามาตรฐานอาหารล้างไตของโรงพยาบาล 

ก าหนดอาหารให้คนไข้รายบุคคล

Malnutrition
จัดอาหารที่พลังงานและคุณค่าทางอาหารเหมาะสมต่อรายบุคคล , ติดตามประเมินการรับอาหารของผู้ป่วย   
ประเมินภาวะทุพโภชนาการเป็นระยะ

NG feeding
จัดเตรียม BD สูตรและปริมาณ ตามแผนการรักษา  ติดตามประเมินผล และเสนอปรับเปลี่ยนสูตรอาหาร
เมื่อพบปัญหา เช่น ท้องเสีย น้ าตาลสูง เป็นต้น

Gout จัดท ามาตรฐานอาหารโรคเกาท์

ผู้ป่วยที่มีข้อจ ากัดอื่นๆ จัดอาหารตอบสนองที่ผู้ป่วยขอ ได้แก่ อาหารเจ   อิสลาม   ข้าวต้มปั่น   ข้าวต้มกุ๊ย

มะเร็ง จัดเสริมอาหารสูตรโปรตีนสูง เสริมน้ าหวาน น้ าผลไม้



คณุภาพของขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการดแูล

กระบวนการ โรค มาตรการ/นวตกรรม เพื่อให้เกิดคุณภาพ

Rehabilitation

Stroke ,IMC รายใหม่ทุกราย โดยนักกายภาพเยี่ยมประเมิน , วางแผนฟื้นฟูร่วมกับญาติ , นัดฝึกประเมินซ้ า

OA knee , Spinal stenosis
ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจจากแพทย์ แล้วส่งปรึกษาเพ่ือลดปวด แนะน าออกก าลังกาย

ฝึกท่าทางการเคลื่อนไหว   นัดท ากายภาพ  หรือให้ยืมอุปกรณ์ช่วยเดิน

COPD
- ร่วมเป็นทีมดูแลผู้ป่วย Clinic COPD จัดโปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอด 

-ประเมินการดูแลโดยสหสาขาวิชาชีพ

ผู้พิการ ประเมินความจ าเป็นและสนับสนุนกายอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวที่บ้าน



คณุภาพของขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการดแูล

กระบวนการ โรค มาตรการ/นวตกรรม เพื่อให้เกิดคุณภาพ
Information 

&
Empower

DM

- มีการประสานงานร่วมกับสหวิชาชีพ นักโภชนากรให้ค าแนะน าอาหารรายบุคคล , เภสัชกรสอนประเมินการใช้

ปากกาฉีดยาเบาหวาน การเก็บยา ,พยาบาลแนะน าป้องกันสังเกตอาการ Hypoglycemia , NCD สอนการ

ตรวจบันทึก SMBG ที่บ้าน

COPD
- เภสัชกรสอนและประเมินการใช้ยาพ่น  แนะน าญาติช่วยกดยากรณีผู้ป่วยไม่มีแรงกด หรือ มือสั่น  และสอนฝึก

ใช้ spacer ส าหรับผู้ป่วยที่หายใจไม่ถูกต้อง

CAPD
- ทีม PD Nurse ให้การดูแลตั้งแต่เตรียมบ้าน สิ่งแวดล้อมท่ีบ้าน อุปกรณ์ในการล้างไตทุกราย และมีการฝึกสอน

ญาติผู้ดูแล  มีช่องทางให้ติดต่อปรึกษา  เยี่ยมบ้าน

Bed Ridden , ADL กลุ่ม3,

มีอุปกรณ์แพทย์ติดตัว

- Consult COC ประเมินcare giver เตรียมความพร้อมและแนะน าการเตรียม สภาพบ้าน อุปกรณ์ของใช้ให้

พร้อมก่อนพาผู้ป่วยกลับบ้าน    พยาบาลตึกเป็น ผู้สอนทักษะการดูแลให้ญาติ จนท าได้ถูกต้อง

End  of  life
- ทีม PC เยี่ยมท า Advanced care  plan ประเมินความต้องการผู้ป่วยและญาติ Place of dead  มีระบบ

ให้ยืมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ไปใช้ที่บ้าน  มีช่องทางให้ค าปรึกษาตลอด 24 ชม.
ผู้ป่วยท่ีเกินศักยภาพต้องส่ง

รักษาต่อ

แพทย์เป็นผู้ให้ข้อมูลความจ าเป็น  ส่งเพ่ือวินิจฉัย  เพื่อการรักษา

ผู้ป่วยท่ีรับไว้รักษา หรือรักษา

ต่อเนื่อง OPD case 

- พยาบาล ER / Admission center เป็นผู้ให้ข้อมูล และเซ็นยินยอมการรักษา   กรณี OPD case  จัดให้มี Exit 

nurse ประจ าคลินิก เป็นผู้ให้ข้อมูลการนัดหมาย



คณุภาพของขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการดแูล

กระบวนการ โรค มาตรการ/นวตกรรม เพื่อให้เกิดคุณภาพ

Continuity 
of care 

Stroke 

IMC

- วางแผนจ าหน่ายร่วมกันในทีมสหวิชาชีพ ขณะอยู่ในรพ. และส่งข้อมูลThai COC ทีมชุมชนเยี่ยมบ้านดูแล และ

ตอบกลับข้อมูล  มีระบบนัดติดตามที่ OPD+พบ กายภาพนัดต่อ  เสนอการรักษาทางเลือกฝังเข็ม-นัดคลินิก

ฝังเข็ม

End  of  Life
- มีระบบ Consult PC team , ท า Advanced  care plan เตรียมความพร้อมญาติ  การยืมอุปกรณ์ , ยาใช้ที่บ้าน     

จัดรถ รพ. , PCN ไปส่ง  ร่วมกับทีมชุมชนเจ้าของพื้นที่ ช่วยประเมินการจัด Unit ที่บ้าน  และดูแลต่อโดยเปิดช่องทาง

ให้ปรึกษากับทีม PCได้ตลอดเวลา   และจัดระบบให้ญาติมาเบิกยา MO drip

STEMI

- มีระบบการ Consult แพทย์ Med.เพื่อการวินิจฉัย และให้ยา SK ก่อนส่ง

- พัฒนาระบบการ Consult รพ แม่ข่าย  หากไม่ได้รับตอบกลับภายใน 10 นาที

-ระบบrefer รถฉุกเฉินที่มี Telemed. , และติด AEDไว้ตลอดเวลา , จนท.ER ที่ได้รับการอบรมดูแลขณะส่งต่อ,ประสาน

ข้อมูลกับแพทย์มหาราชตามระยะผ่าน Telemed.

Depression,

AWS ,ผู้ป่วยจิตเวช

- คัดกรองประเมิน 2Q, consult นักจิตประเมิน 8Q 9Q ,มีแนวทางให้ยารักษา แนวทาง consult รพ.จิตเวช   มีระบบ

นัดติดตามที่คลินิกสุขภาพจิต ,ติดตามเยี่ยมบ้านโดยทีมจิตเวชกลุ่มขาดนดัขาดผู้ดูแล ,กลุ่มทั่วไปมีเกณฑ์ส่ง Thai COC ให้

ชุมชนเจ้าของพื้นที่ติดตามเยีย่ม  ,มีการจัดการให้รถให้จนท.ดูแลส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชไม่มีญาติ    และประสานการขอรับเงิน

สงเคราะห์ช่วยเหลือตามสิทธิ์    ประสานผู้น าชุมชนจนหาบา้น หาผู้ดูแล ได้



การพฒันาคณุภาพ การวิจยั นวตกรรม
เรื่อง เป้าหมาย การพัฒนา การวิจัย นวตกรรม ผลลัพธ์

พัฒนาการเข้าถึงบริการผู้ป่วย
ฉุกเฉิน

- ผู้ป่วย STEMIมาถึงห้องฉุกเฉินทนั
ภายใน120นาที

-พัฒนาเครือข่าย BLS พร้อม,ทั่วถึง
-พัฒนาให้ความรู้ครอบครัว,ผู้น า,อสม เน้น
health literacy
-พัฒนาการTriage

- ร้อยละของผู้ป่วย STEMI มีอาการจนมาถึงรพ.< 120 นาที
ในปี 2561-2563 = 41.66% ,58.82% ,66.70%
- อัตราผู้ป่วย ACS มีระยะ Door to EKG ภายใน 10 นาที ในปี
2561 – 2563 =75.0%,58.82%,80.0%
- ร้อยละผู้ป่วย STEMI การได้รับยาละลายลิ่มเลือด ภายใน 30 
นาที ปี2561 – 2563 = 25% , 0 , 80%

พัฒนาการเข้าถึงบริการผู้ป่วย
ฉุกเฉิน

-ผู้ป่วยStrokeมาถึงห้องฉุกเฉินทัน
ภายใน 3ชม.

-พัฒนาเครือข่าย BLS พร้อม,ทั่วถึง
-พัฒนาให้ความรู้ครอบครัว,ผู้น า, อสม เน้น
health literacy
-พัฒนาการTriage

- อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมาถึงโรงพยาบาลภายใน 3 
ชม. ปี 2561- 2563 =37.41%, 32.67% , 37.36%

พัฒนาการเข้าถึงบริการผู้ป่วย
ฉุกเฉิน

-ลดอัตราเสียชีวิตผู้ป่วยsepsis -พัฒนาการคัดกรองsepsis

- ร้อยละการเสียชีวิตของผู้ป่วยในจากภาวะติดเชือ้ในกระแสเลือด 
ในปี 2561 – 2563 =2.85% , 0 , 0.94%   
- อัตราวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ล่าช้า
ปี 2563 = 2.31%

พัฒนาการเข้าถึงบริการผู้ป่วย
ฉุกเฉิน -ลดอัตราเสียชีวิตผู้ป่วยTrauma

- พัฒนาการTriage ระดับ TBI
- เกณฑ์ส่งต่อ TBI

- ร้อยละการเสียชีวิตของผู้ป่วย TBI ในรพ. 
ปี  2561 – 2563 = 0%

พัฒนาการดูแลผู้ป่วย
ประคับประคอง

-ลดความปวด,ทรมานในระยะEnd 
of life
-ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง

-ระบบการเย่ียมโดยแพทย์และทีมPC
-ระบบยืมเคร่ืองมือ,อุปกรณ์ไปใช้ที่บ้าน
-ระบบเยียมบ้านโดยทีมPC

- อัตราผู้ป่วยได้รับการดูแล Advance care plan ปี 2561 -
2563 =86.25% ,91.20% ,92.68%
- อัตราความพึงพอใจผู้ป่วย Palliative  ปี 2561 -2563 
=92.4% , 94.53% ,94.06%
- อัตราการผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลต่อเนื่องในชุมชน  ปี 
2561 – 2563 = 67.04% ,75.45% , 80.79%



Clinical Tracer Highlight
โรงพยาบาลสูงเนิน



Clinical Tracer Highlight
ด้านอายุรกรรม

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน  (STEMI)



เป้าหมาย ปัจจยัขบัเคล่ือน ตวัช้ีวดั (Purpose, Driver Diagram, & Indicator)

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea

อัตราตายผู้ป่วย
STEMI ใน
โรงพยาบาล 

<10%

การเข้าถึง
บริการ

ระบบ Triage ท่ีถูกต้อง  แม่นย า

การประสานต่อเนื่องรวดเร็วถึงER

ศักยภาพบุคลากร OPD ER

ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ประชาชนเรื่องโรคในชุมชน

พัฒนาHealth literacy
ในชุมชน

การประเมิน
และ

การคัดกรอง

- รพ.สต ให้ความรู้ ปชช. อาการเจ็บหน้าอกที่ต้องรีบมา รพ.,
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ในชุมชน
การประสานชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าว

- รพ.สต ให้ความรู้ กลุ่มเสี่ยง,ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
-รณรงค์ลดเลิกสูบบุหรี่  ควบคุมระดับน้ าตาล,
ความดันโลหิต ,ความส าคัญของการรบีมา รพ.

- ช่องทางการเข้ารับบริการ กลุ่ม
วิกฤติฉุกเฉินสะดวกรวดเร็ว

- พัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน

- มีแบบคัดกรองSTEMIแนวทางchest pain pathway (กลุ่ม
เสี่ยงท่ีมาด้วยอาการปวดจุก แน่นท้อง หรือ PS>7 ส่งเข้าER
ทันที
- การคัดกรอง มอบหมายให้พยาบาลวิชาชีพ,EMTเป็นผู้ 
Triageตลอด 24 ชม.

- ป้ายบอกทางชัดเจน จราจรสะดวก จุดรับผู้ป่วยพร้อม
ตลอดเวลา24ชม.

-ติดสัญลักษณ์ MI ในใบซักประวัติ เพื่อ Door to EKG time < 
10 นาที 
-รายงานแพทย์ทันที พร้อมส่งผลให้ทราบ Line Application

- ให้ความรู้และนิเทศก ากับเรื่องTriage , CPG ACS

-ร่วมกับ อบต.ขยายบริการ EMS. FRครอบคลุมพื้นท่ี
-ประฃาสัมพันธ์1669 ให้ท่ัวถึงกลุ่มด้อยโอกาส 



เป้าหมาย ปัจจยัขบัเคล่ือน ตวัช้ีวดั (Purpose, Driver Diagram, & Indicator)
Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea

อัตราตายผู้ป่วย
STEMI ใน
โรงพยาบาล 

<10%

- ระบบการติดตามผลการรักษาจากมหาราช  และติดตามผู้ป่วย
เพื่อวางแผนดูแลต่อเนื่องกับNCD,คลินิกอดบุหรี่

การรักษา

รถ Refer ท่ีมีประสิทธิภาพ

ระบบการส่งต่อปลอดภัย รวดเร็ว

การติดตามเพื่อวางแผนดูฉล
ต่อเนื่อง

การส่งต่อ

- ระบบการตรวจสอบความพรอ้มใช้รถทุกวัน
- มีการจัดเวร พขร.,จัดเวรพยาบาล Refer พร้อม24 ชม.
- ก าหนดให้ใช้รถ Refer Telemedicine ขณะน าส่งเมื่อ referผู้ป่วย 
STEMI,ให้ติด AED ตั้งแต่วินิจฉัย
- แนวทางประสาน ER รพ.เทพรัตน์ขอความช่วยเหลือกรณีอาการ
ทรุดลงขณะน าส่ง -มีระบบส่งต่อ STEMI fast tract กับรพ.แม่ข่าย

-ปรับปรุง CPG ดูแลผู้ป่วย ACS ,STEMI ตามแนวทาง รพศ.
มหาราชนครราชสีมา
-จัดให้มีแพทย์ประจ า ERทุกวัน8.00-16.00,นอกเวลามีระบบSBAR
รายงานแพทย์ทันที และมีประกันเวลาช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติ
- มีระบบ consult EKGผ่าน App Line ,consult การรักษาอายรุ
แพทย์ของ รพ,อายุรแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

ER  :ท าแผนอบรมบุลากรใหม่,ฟื้นความรู้ทุกปี  ในด้าน
-ทักษะการอ่านEKG การบริหารยา SK และ ยาช่วยชีวิต
-ทักษะการใช้เครื่องมือ AED , monitor , defibrillator
-แนวทางการดูแลผู้ป่วย ACS, STEMI
-พัฒนาระบบconsult แพทย์อายุกรรมของ รพ.และรพ.มหาราชฯ

วินิจฉัยถูกต้อง  รวดเร็ว
บุคลากรมีทักษะ

รักษาถูกต้อง  รวดเร็ว

มีทรัพยากรในการรักษาท่ี
เพียงพอ มีประสิทธิภาพพร้อมใช้

- ระบบstockยา SK ,ประกันเวลาจ่ายยาด่วน ภายใน 5นาที
- มีเครื่องมือเพียงพอ EKG AED  EKG monitor defibrillator
จัดระบบการตรวจสอบเครื่องมือ,มรีะบบCalibration 
มีแผนยืมเครื่องมือแพทย์  ส ารองใช้เมื่อช ารุด



Flowแนวทางการรักษาผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดหวัใจโคโรนาร่ี (Acute Coronary syndrome) โรงพยาบาลสงูเนิน

แพทย์เวรมหาราชยืนยัน STEMI                             
ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอกสงสัย ACS ท ำ EKG ภำยในเวลำ 10 นำที

ถ่ายรูป EKG ส่ง ปรึกษาแพทย์เวร รพ.มหาราชทาง Line STEMI Korat (นอก จ.นครรำชสีมำ), STEMI จ.นครรำชสีมำ

ภายใน 5 นาที ถ้าไม่มีการติดต่อกลับ
กรุณาโทร 093-3231169 (แพทย์เวรMED ER) หรือ 044-235959 (ศูนย์ Refer)ท า Primary PCI ให้ Refer Fast track 

ASA gr.V + Clopidogrel (75) 8 tabs

เตรียมผู้ป่วยก่อน Refer
1.ติด Monitor AED
2.เปิด IV (0.9%NSS) แขนซ้าย พร้อมตอ่
Extension 
3.ให้ออกซิเจน O2 Keep Sat ≥ 95%
4.Isordril ( 5 ) อมใต้ล้ินกรณีเจ็บอกมาก 
PS > 5
5.เฉพาะกรณีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 
5.1ให้ใส่ NG , Foley’s cath มาด้วย 
5.2 Prep skin บริเวณขาหนีบทัง้ 2 ข้าง 
6. เปลีย่นเสือ้ผ้าชดุผู้ ป่วย 
7. พิจารณา Mo.3-5 mg IV.กรณีอมยาไมด่ี
ขึน้

พิจารณาให้ยา SK ก่อน กรณี
ไม่มีข้อห้าม พิจารณาให้ยา
DAP 
• อายุ < 75 ปี ให้ ASA 

gr.V +Clopidogrel
(75) 4 tabs

• อายุ ≥75 ปี ให้ ASA 
gr.V

+ Clopidogrel (75)  1 Tab

• SK 1.5 MU drip in 1 
hrs.

• สง่ตรวจ Tropnin I , 
E’lyte และอื่นๆ

Non - STEMI 

(Troponin I = Abnormal , High risk)

• ให้ออกซิเจน 3-5 L/min เพือ่ให้ O2 sat > 

95%
• ASA 300 mg เคีย้ว

• Clopidogel 75mg 4 tabs oral stat
• Isordril 5 mg.อมใต้ลิน้

(BP>90/60mmHg)
• Morphine 1-3 mg IV ถ้ำยงัมี Chest 

pain(BP>90/60mmHg ) Keep pain 

score< 5
• ส่งตรวจ  hs-c Tropnin I รอผล

Admission Ward Med
(หลัง F/U Troponin I ที่ 1

ชม.)
• ASA gr.V 1 tab เคีย้ว

• ให้ออกซิเจน 3-5 L /min 
เพือ่ให้ O2 sat > 90%

• ถ้าเจ็บหน้าอก Isordril 5 
mg.อมใต้ลิน้

(BP>90/60mmHg )
• Morphine 1-3 mg IV ถ้ำ

ยงัมี Chest pain 

(BP>90/60mmHg ) 

Keep pain score < 5
คะแนน

• พิจารณาตรวจและติดตาม 

EKG 12 Leads ซ ้ำ ,

Troponin I ซ้ า ที่ 1ชม.

และ 4 ชม.
ส่งผู้ป่วยพร้อม EKG และญำต,ิ เบอร์โทรตดิต่อญำตสิำยตรงในเอกสำร Refer

***Door to EKG time 10 min
***Fast track refer ภำยใน 30 นำที
***Door to Needle time ภำยใน 30 นำท ีหลงักำรวนิิจฉัย

Refer มหำรำช ส่ง Line EKG+ใบ Refer

ทบทวน 1 ตุลาคม 2563



ผลลัพธ์และการพัฒนาที่ผ่านมา (Performance & Interventions)

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

ร้อยละของผู้ป่วย STEMI มีอาการจนมาถึงรพ.< 120 นาที 100%
68.5%
(11/16)

50%
(11/22)

41.66%
(5/12)

58.82%
(10/17)

66.7%
(10/15))

Door to EKG time < 10 นาที (STEMI) 80%
81%

(13/16)
100% 

(22/22)
75%

(9/12)
58.82%
(10/17)

80%
(12/15)

อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยSTEMI < 10%
12.5%
(2/16)

9.09%
(2/22)

8.33%
(1/12)

0%
(0/17)

0%
(0/15)

Door to needle time 30min <30min 0/5 2/13 ราย 1/ 4 ราย 0/ 5 ราย 4/5ราย

ระยะเวลาส่งต่อผู้ป่วยรพ.มหาราช < 30นาที (ไม่ได้SK) 80%
0%

(0/9)
22%
(2/9)

0%
(0/7)

16.67 %
(2/12)

30%
(3/10)



Process

68.5%

50.0%
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ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563

Door to ER < 120 นาที

ผลลพัธแ์ละการพฒันาท่ีผา่นมา (Performance & Interventions)

ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563

จ านวนผป. 5 13 4 6 5
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Door to needle time 30 นาที



การจัดการกระบวนการ (Process Management)

กระบวนการ ข้อก าหนดของกระบวนการ ตัวช้ีวัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

การเข้าถึงบริการ - ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาอย่าง
รวดเร็ว
- ได้รับการคัดกรองตาม CPG
และบริการผู้ป่วยท่ีมีความ
เสี่ยงสูงอย่างทันท่วงทีและ
ปลอดภัย

ร้อยละของผู้ป่วย STEMI มี
อาการจนมาถึงรพ. <  120นาที

-ให้ความรู้เชิงรุก : จัดท าแผ่นป้าย วีดีโอ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แประชา
ชน เกี่ยวกับอาการเตือนของโรคหัวใจขาดเลือด
-รณรงค์โครงการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ 
- อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคหัวใจ
ขาดเลือด
- ประชาสัมพันธ์การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
- พัฒนาคุณภาพระบบ EMS
- พัฒนาระบบคัดกรอง OPD/ER

กระบวนการวินิจฉัย - วินิจฉัยได้รวดเร็ว - ร้อยละผู้ป่วย STEMI ที่มี
ระยะเวลา Door to EKG 
ภายใน 10 นาที
- ร้อยละการตายของผู้ป่วย 
STEMI

-ช่องทางด่วนกลุ่มอาการACSที่ต้องท า EKG ในชาย 45ปีหญิงอาย5ุ5ปีขึ้น
ไป,มีโรคหลอดเลือดหรือประวัติสูบบุหรี่
-พัฒนาระบบConsult รพ.แม่ข่าย ทาง Line app.ระบบconsultคู่ขนาน
กับอายุรแพทย์ของ รพ.
-มีเครื่อง EKG แปรผลอัตโนมัติเพียงพอพร้อมใช้งาน

กระบวนการรักษา -ให้การรักษาถูกต้อง ไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน

-Door to needle time 
30min ผู้ป่วยท่ีได้ SK 

-มีระบบส ารองยา Streptokinase 1.5 mu.ที่ห้องยา
-มียา Plavix. ,ASA ไว้ที่ ER
-อบรมความรู้พยาบาลเรื่องแนวทางการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย 
STEMI
-มีมาตรการการดูแลผู้ป่วยSTEMI ที่ได้ยา SK
-มีแพทย์อายุรกรรม ที่รพ.ใหC้onsult ได้



การจัดการกระบวนการ (Process Management)

กระบวนการ
ข้อก าหนดของ
กระบวนการ

ตัวช้ีวัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

การส่งต่อเพื่อการรักษา ส่งต่อรวดเร็ว ปลอดภัย 
ไม่ทรุดลงขณะส่งต่อ 

ร้อยละของการส่งต่อภายใน 30 
นาทีของผู้ป่วย STEMI Fast 
tack ที่ไม่ได้ SK

-พัฒนาระบบConsult รพ.แม่ข่าย ถ้าไม่มีการตอบกลับใน 
10 นาทีให้ โทรตาม
-เตรียมความพร้อมรถและอุปกรณ์ส่งต่อ พร้อมทีม
พยาบาล
-ก าหนดให้ STEMI ติดเครื่อง AED monitor ตั้งแต่
วินิจฉัยจนส่งต่อถึงรพ.มหาราช
-มีการประสานข้อมูลขณะส่งต่อทาง Telemedicine
-ติดตามผลการรักษาผู้ป่วยทุกราย



1.ทบทวนระบบปรึกษารพ.มหาราช ทางLine Application และก าหนดเวลา
การตอบสนองการรักษาภายใน 5 นาที หากไม่มีการตอบกลับให้โทรตามแพทย์
ทันที
2.พัฒนาศักยภาพพยาบาลในเรื่อง ท าEKG ,การอ่านผลเบื้องต้น ระบบการ
รายงานแพทย์ทาง Line Application
3. มีระบบการประกันเวลาจ่ายยาไม่เกิน 5 นาทีโดย ER โทรประสานก่อน
4. ทบทวนสมรรถนะการบริหารยา Streptokinase พยาบาลห้องฉุกเฉิน
5.ทบทวน ปรับปรุงแนวทางการรักษา CPG ให้เป็นปัจจุบันสอดคลอ้งกับ
โรงพยาบาลแม่ข่าย 

แผนพัฒนาต่อเนื่อง



Clinical Tracer Highlight
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด

(STROKE)



อตัราผู้ ป่วย Stroke 
Fast Trackได้รับ
การสง่ตอ่ภายใน30
นาที > 80%

การเข้าถึงบริการ

การดูแลรักษา ผู้ป่วย

การส่งต่อและดูแลต่อเนื่อง

การประเมินผู้ป่วย

Indicator : %คัดกรอง CVD risk กลุ่มเสี่ยง

การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงใน
ชุมชน

ระบบ EMS รวดเร็ว

การใช้CPG ถูกต้อง
ครอบคลุม 

ระบบการประสานส่งต่อ

การTriage ถูกต้อง

ค้นหากลุ่มเสี่ยง CVD Risk ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
และกลุ่มเสี่ยงในชุมชน 

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ครอบคลุม

การประชาสัมพันธ์ในชุมชน โดนแกนน า 
อสม หรือผู้น าชุมชน

แนวการคัดกรองผู้ป่วย Stroke ตาม 
guideline 

- การนัดติดตามต่อเนื่อง จัดทีมเยี่ยมบ้าน 
โดยสหสาขาวิชาชีพ

มีการจัดเวรบุคลากร ในการ Refer

ได้รับการวินิจฉัยถูกต้อง รักษา อย่างรวดเร็ว 
และทันเวลา

แนวทางการส่งต่อผู้ปว่ย Fast Tract การรักษา
ต่อที่ รพท. รพศ.

KPI :อัตราตายผู้ป่วย 
stroke ภายใน1เดือน

KPI การคดักรองกลุม่เสี่ยง Stroke

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea

การประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชน

บุคลากร มีทักษะการ 
Screening 

ส่งต่อรวดเร็ว

การวางแผนการดูแลกับ
สหสาขาวิชาชีพ

การนิเทศก ากับติดตามโดยหัวหน้างาน  
OPD ER

เป้าหมาย ปัจจยัขบัเคล่ือน ตวัช้ีวดั (Purpose, Driver Diagram, & Indicator)



พบ

Hemorrhage
เตรียมตัวก่อน Refer Stroke  Fast Tract
1. นอนหัวสูง 20-30 องศา
2. Hyperventilation
3. 0.9 % NSS
4. O2 (ET tube ถ้าหายใจผิดปกติ)
5. No Steroid
6.  GCS, (EMV) ≤ 8 ใส่ Tube Refer

lacuna InfarctionหรือNon-lacuna  
Infarction

Lacuna  Infarction การวินิจฉัย
1. Good  Consciousness
2.  No  aphasia ,  apraxia
3. Hemjparesis /Motor and /or Sensory

Check : V/S  , N/S,  Basic  life support  O2sat,  EKG, DTX

พยาบาล PCU, NCD,ER และ จนท. สอ. คัดกรอง ระบบ FAST
1. facial  Palsy : ปากเบี้ยว (ให้ผู้ป่วยยิงฟัน )
2. ARM : แขนขา ชา อ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งทันที  
( ยกแขน 2 ข้าง ตั้งฉากกับล าตัวไว้ 10 วินาที หรือฝ่ามือ 2 ข้าง ดันกับมือผู้ตรวจ  ขายกขึ้นค้างไวห้รือให้ปัน่จกัรยาน)
3. Speech : พูดไม่ชัด  พูดไม่ได้หรือฟังไม่เข้าใจทันททีันใด
4. Time : ระยะเวลาเมื่อมีอาการ หมายเหตุ 3 -4.5 ชม.ตั้งแต่เป็น แรกรักษาทันที

รายงานแพทย์

ใช้ระบบFAFAST  Tract ดูแลตาม Guide Line , ประสาน แพทย์Med มหาราช,Fax ใบ Refer โทร
ประสานก่อน ReferและReferพร้อมพ.บ1คน+ EMT1คน

เจ้าหน้าที่ สอ./PCU/NCD คัดกรองในชุมชน
-กลุ่มโรคเร้ือรัง  DM/HT,โรคหัวใจ
-กลุ่มอายุ>35 ปี พบ BP สูง
-กลุ่มที่มีอาการสงสัยระบบ FAST ที่พบ Refer รพ.ทันที(1ใน4ข้อ)

ให้ความรู้เพื่อป้องกันการเกิด CVA
1.การตรวจสุขภาพประจ าปี วัด BPชั่งน้ าหนัก
2.การรับประทานยาต่อเนื่อง
3.ออกก าลังกาย
4.เลิกสูบบุหรี่ เลิกดื่มสุรา
5.อาการผิดปกติ FAST ให้รีบมารพ.ทันที

ไม่พบ

Refer 

ระบบการประสาน Fast  Tract
-โทรศัพท์มาที่ศูนย์ refer หมายเลข 044-235959  และ consult อาการผู้ป่วยกับแพทย์เวร med หมายเลข 080-4906580
- แจ้งอาการ อายุ เพศ โรคประจ าตัว ระยะเวลาเริ่มมีอาการ FAST  V/S GCS+FaxใบReferพร้อมEKG
-มีพยาบาลไปดว้ย  1 คน+ EMT 1คน
- วัด V/S , GCS ทุก 15 นาที  ขณะ Refer

ยกเว้นถ้าอายุ > 80 ปี และญาติยินยอม
ดูแลรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลโดยไม่
ต้องท า CT ให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์

ยกเว้นในผู้ป่วยทีเ่ป็น STROKEภายใน10 
วันยังไม่ต้องลดBP ยกเว้นBPเกิน
220/120mmHg (Ischemic Stroke), 
BPเกิน 180/110mmHg (Hemorrhagic 
Stroke) หลังจากนั้น ลด BP เป็นปกติ

CPG  of  Ischemic Stroke 



การจดัการกระบวนการ (Process Management)

กระบวนการ
ข้อก าหนดของ
กระบวนการ

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

การเข้าถึงบริการ
รวดเร็ว

- การคัดกรองกลุ่ม
เส่ียงในชุมชน

- ระบบ EMS 
รวดเร็ว

- การ
ประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชน

-อัตราการคัดกรอง Stroke risk 
ในคลินิกเรื้อรัง
- การมาของผู้ป่วยโดยระบบ 
EMS

- ค้นหากลุ่มเส่ียง CVD Risk ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ
ในชุมชน 
- การรับรู้ alarming symptom ในกลุ่มเสี่ยง
- ระบบการแพทย์ฉุกเฉินท่ีครอบคลุม
- การประชาสัมพันธ์ในชุมชน โดนแกนน า อสม

หรือผู้น าชุมชน

การประเมินผู้ป่วย -การTriage ถูกต้อง
-บุคลากร มีทักษะการ 
Screening 

- Onset to ER ภายใน 3 ชม
- การมาของผู้ป่วยโดยระบบ 
EMS   
- Door to refer <30min

- แนวการคัดกรองผู้ป่วย Stroke ตาม guideline 



การจดัการกระบวนการ (Process Management)

กระบวนการ
ข้อก าหนดของ
กระบวนการ

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

การดูแลรักษาผู้ป่วย - การใชC้PG ถูกต้อง
ครอบคลุม ปลอดภัย/
มาตรฐานการดูแล
ผู้ป่วย

- อัตราตายผู้ป่วย stroke 0
- อัตราภาวะแทรกซ้อนจากการ
ดูแลรักษา

- ได้รับการวินิจฉัยถูกต้อง รักษา อย่างรวดเร็ว และ
ทันเวลา
- ระบบการนัดติดตามต่อเน่ืองผู้ป่วยทุกราย จัดทีม
เย่ียมบ้าน ให้ ความรู้การดูแลฟื้นฟู /การท ากายภาพ
ให้แก่ผู้ป่วยและญาติ

การส่งต่อและดูแล
ต่อเนื่อง

-ระบบการประสานส่ง
ต่อ
-ส่งต่อรวดเร็ว
- การวางแผนการดูแล
กับสหสาขาวิชาชีพ

- Door to refer <30min - มีการจัดเวรบุคลากร Stand By ในการ Refer
- นัดติดตามต่อเนื่อง จัดทีมเยี่ยมบ้าน โดยสหสาขา
วิชาชีพ
- ให้ความรู้การดูแลฟื้นฟู /การท ากายภาพให้แก่ผู้ป่วย
และญาติ



ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

1)อัตราผู้ป่วยStroke Fast Tract (มีอาการ4.5Hr.
ก่อนมารพ) ส่งต่อ ภายใน 30 นาที

>80% 73.52% 
(25/34)

70.21% 
(33/47)

71.15% 
(37/52)

63.25% 
(31/49)

74.19% 
(46/62)

2) อัตราผู้ป่วยStrokeมารพ.รวดเร็ว (Onset มารพ.
ได้ภายใน3Hr.)

>50% 50% 
(34/6)

48.4% 
(47/97)  

37.4 %   
(52/139

(32.66%) 
49/150

37.36% 
(68/182)

3) อัตราผู้ป่วยStroke เสียชีวิตภายใน1 เดือน( 30
วัน)

<5%     0%
(0/68)

1.03% 
(1/97)

0%
(0/139

1.32% 
(2/151 )

1.2% 
(2/158)

4) อัตราภาวะแทรกซ้อนขณะนอนรพ.(Bed Sore 
และAspirate Pneumonia)ขณะนอนรพ.

<10% 8.16% 
(4/57)

1.98%
(2/101)

1.90%
(2/105)

2.8% 
(3/109)

6.08% 
(9/148)

5) อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤติ
(Post Stroke)ไดร้ับการฟื้นฟูจากกายภาพหลงั
จ าหน่ายภายใน 6เดือน

>70% 83.1%
(59/71)

65.3%
(64/98)

52.9% 
(50/92)

56.1% 
(78/136)

61.5%  
(91/148)

ผลลพัธแ์ละการพฒันาท่ีผา่นมา (Performance & Interventions)



ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

6 อัตราภาวะแทรกซ้อนขณะนอนรพ.(Bed 
Sore และAspirate Pneumonia)

<10% 8.16% 
(4/57)

1.98%
(2/101)

1.90%
(2/105)

3.31% 
(5/151)

6.08% 
(9/148)

7อัตราผู้ป่วย stroke Re-admit ด้วยเรื่อง 
Recurrent stroke ภายใน 30 วัน

<1.4% NA NA 0.9 %  
(1/109

1.32%
(2/151)

0%    
0/158

8 อัตราผู้ป่วย strokeรายใหม่ได้รับการconsult
กายภาพภายใน 72 hrs.

>90% 95.8% 
(95.8%)

90.8% 
(89/98)

95.8% 
(92/96)

98% 
(144/147)

97.97% 
(145/148)

9 ผู้ป่วยกลุ่ม 3โรคที่มี BI<75%ได้รับการดแูล
ฟื้นฟูติดตามเยี่ยม(IMC)ทุกเดือนให้ครบภายใน 6  
เดือน

>80% NA NA NA 38.38% 
(21/54)

73.1%  
(30/41)

ผลลพัธแ์ละการพฒันาท่ีผา่นมา (Performance & Interventions)



ผลลพัธแ์ละการพฒันาท่ีผา่นมา (Performance & Interventions)

73.52%
70.21% 71.15%

63.25%

74.10%

60.00%

65.00%

70.00%

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

100.00%

ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563

อัตราผู้ป่วย Stroke Fast Trackได้รับการส่งต่อภายใน30นาที

เป้าหมาย > 80  %

39.70%

48.40%

37.40%
32.60%

37.30%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563

ผู้ป่วย Stroke onset มาได้ทนัเวลา 3ชม

เป้าหมาย > 50  %



1)ก าหนดแบบฟอร์มคัดกรอง โดยเพ่ิมท าตราปั๊มรายการคัดกรองผู้ป่วยในการเก็บ
รายละเอียดเก็บข้อมูลเพ่ือ Assess ข้อมูลในส่วนที่ พลาดจากการประเมิน  Stroke 
FAST TRACK มีแนวทางเดียวกันในการประเมิน มี CPG ส่งต่อภายใน 30 นาที (สะดวก
ต่อผู้ปฏิบัติงานหน้างาน)
2) วิเคราะห์ประเมินกลุ่ม Stroke มารพ.รวดเร็ว (Onset มารพ.ได้ภายใน  3 ชั่วโมง) 
70% เป็นกลุ่มผู้ป่วย NCD(กลุ่มเบาหวาน ความดัน) 30% เป็นกลุ่มผู้ป่วยไม่มี UD การ
ให้ความรู้การ Alert อาการเริ่มแรก Golden Period ส าคัญมาก งานส่งเสริมจึงต้องมี
แนวทางให้กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้ Alarm Alert Stroke
3) มีแผนในการให้ความรู้เรื่อง การลงข้อมูล IMC ใน COCและนิเทศติดตาม จนท.ยัง
ขาดความรู้ในการลงข้อมูลลงไม่ครบถ้วน

ผลลพัธแ์ละการพฒันาท่ีผา่นมา (Performance & Interventions)



Clinical Tracer Highlight
โรคติดเชื้อในกระแสเลือด

(SEPSIS)



Driver Diagram for SEPSIS

ลดอัตราเสียชีวิตผู้ป่วย
SEPSIS < 5%

ในปี 2564

เข้าถึงบริการรวดเร็ว

รักษาเหมาะสมทันเวลา

Admit เหมาะสม

ผู้ป่วยอาการหนักได้รับการรักษา
เหมาะสม

วินิจฉัยถูกต้องรวดเร็ว

KPI: อัตราผู้ป่วยจ าหน่ายอาการทุเลา

Early detection , คัดกรองเร็ว
และถูกต้อง 

ประชาชน/ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมีความรู้

Monitor ต่อเนื่อง,ปรับแผนการรักษา
เหมาะสม,บุคลากรมีสมรรถนะ,เครื่องมือ
พร้อมใช้

Refer ตามเกณฑ,์ปลอดภัยขณะน าส่ง

สารน้ าเพียงพอ 1500cc in 1hr ,ATB.
เหมาะสม In1hr., H/C ก่อนยาATB

KPI :อัตราseptic shock at ER
อัตราsepsisในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

- สร้างเครือข่าย EMS ให้ครอบคลุมในชุมชน
- ระบบออกรับ  EMS  24 ชม.
- การให้ความรู้ caregiver กลุ่มผู้ป่วย Bed ridden ,มีสาย

Device ในชุมชน

- ก าหนดเกณฑ์คัดกรอง SOS Score เมื่อมีไข้ T>37.5c หรือ 
T<37.5 c

- ค้นหาสาเหตุการติดเช้ือด่วน เมื่อSOS≥4 แยกจากกลุ่มไข้หวัด
และไข้เลือดออก ด้วยการตรวจ CBC

- ใช้แบบประเมินSOSแนบใน Chart ผู้ป่วยแรกรับ

- มีการใช้ Standing order for sepsis ,CPG sepsis ,    
6 bundle for Sepsis
- ระบบการติดตามและรายงานผล H/C ทันเวลาก าหนด

- จัดท าเกณฑ์การส่งต่อและ ระบบ consult รพแม่ข่าย 
- จัดเวรพยาบาลrefer,เวร รถrefer พร้อม 24ชม.  
- มีแบบบันทึกอาการขณะน าส่ง

- แบบประเมิน sepsis ต่อเนื่องใน IPD,
- ระบบติดตามผล culture
- ระบบ consult แพทย์อายุรกรรมใน รพ.

จัดมาตรการดูแลผู้ป่วยหนักวิกฤติใน
กรรมการคร่อมสายงาน จัดให้ความรู้ผู้ปฏิบัติดูแลผู้ป่วย

KPI : อัตราการตายใน
โรงพยาบาลของผู้ป่วยจาก
ภาวะ Sepsis < 30%

KPI : Delay diagnosis

KPI : อัตราเสียชีวิตใน รพ.

KPI : อัตราการดูแลวิกฤติใน3ชม.

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea

KPI: ได้รับสารน้ า in 1hr.>90%
KPI: ได้รับ ATB. In1hr.>90%

KPIอัตราการมา รพ.โดย EMS



Process Flow chart การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลอืด

ER:วินิจฉัย / สงสัยมีภาวะ sepsis
(  ) SIRS criteria  2 ใน 4ข้อ

(  ) BT > 38c or <36.0c

(  )HR > 90/min

(  )RR >20/min

(  ) Wbc >12,000/mm3 or<4000/mm3,band>10%

(  ) สงสัยมีการติดเชื้อ
(  ) organ specific infection (  )systemic infection

ประเมิน SOS แรกรับไม่รวม Urine output
( )   SOS  score≥4  or 
( ) MAP<70mmHg ,SBP<90mmHgใช่

วินิจฉัย Severe sepsis/septic shock เร่ิม  6 Bundle of care
(   ) IV NSS 2เส้น Load free flow 1.5 Liter in 1hr
(   ) H/C X 2  Specimen  
(   ) stat ATB after take H/C
(   ) Retained Foley ’s catheter
(   ) Start Vasopressor หลังได้ IV 1.5 liter แล้ว MAP<65mmHg
(   )  complete record form

ประเมินซ้ า 1 ชม.ต่อมา
(  ) SOS score<4 and MAP≥70mmHg

ไม่ใช่

1. Admit รพช. ติดตาม SOS score จนครบ24 ชม
2.SOS Score ≥4 คะแนน consult อายุรแพทย์ รพ.สูงเนิน
3.ประเมินผลการรักษา 48-72ชม. ตามผล H/C
4. ปรับแผนการรักษา  ก าหนดแผนรักษาระยะยาว

ส่งต่อรพ.มหาราชนครราชสีมา
(   ) แจ้งแพทย์อายุรกรรม Sepsis fast tract ( 6 ชม.แรก)
(   ) พยาบาลประสานศูนย์ EMS
(   ) ใส่ท่อช่วยหายใจถ้า RR>35/min  or GCS ≤ 8
(   ) บันทึกข้อมูลใบส่งตัว SEPSIS fast tract
**เกณฑ์ส่งต่อ ;
ใส่ET-Tube , Renal failureไม่ดีขึ้น,ได้รบัยากระตุ้นความดันโลหิตอัตราสูงสุดไม่ดีขึน้

ไม่ดีขึ้น



การจดัการกระบวนการ (Process Management)

กระบวนการ
ข้อก าหนดของ
กระบวนการ

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

การเข้าถึงบริการ - ประชาชนและcare 
giverผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
มีความรู้ การดูแล
ตนเอง

- สามารถมาถึง
โรงพยาบาลเมื่อมี
อาการแสดงของการ
ติดเชื้อ

- อัตรา Septic shock at ER 
- อัตรา Sepsis ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

- ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป และCare giverในกลุ่มผู้ป่วย
Bed ridden ผู้ป่วยที่มีสายDevice
- ร่วมกับชุมชนเพ่ิมเครือข่ายEMSให้ครอบคลุมพ้ืนที(่BLS,อบต.)
- ค้นหาผู้ป่วยในชุมชนที่เสี่ยงsepsisให้ทั่วถึงผู้ด้อยโอกาส,
ขาดผู้ดูแล
- พัฒนาความรวดเร็ว  ขั้นตอนการให้บริการ OPD/ER ลดความ
ซ้ าซ้อน

กระบวนการวินิจฉัย - OPD/ER คัดกรองผู้ป่วย
เร็วและถูกต้อง
-ประเมินผู้ป่วยด้วย SOS

- อัตราการวินิจฉัยล่าช้า≤30% - เกณฑ์การคัดกรองด้วย SOS เมื่อผู้ป่วยมีไข้ เมื่อมีไข้ 

T>37.5c หรือ Sub . Temperature T<37.5 , GCS≤14,
- ก าหนด Lab CBCด่วน (ห้องLabประกันเวลาไม่เกิน1ชม.)
- มีแบบประเมินSOSแนบChart เพ่ือผู้ปฏิบัติจะได้ใช้งานได้ง่าย 
ประเมินSOSได้ถูกต้องและNotifyแพทย์เพ่ือรักษาได้อย่าง
รวดเร็ว

กระบวนการรักษา -ให้การรักษารวดเร็ว ไม่
เกิดภาวะแทรกซ้อน

-ผู้ป่วยได้รับATB in 1 hr≥90%
-ผู้ป่วยได้รับสารน้ าเพียงพออย่าง
น้อย 1500 CC in 1 hr≥90%

- ใช้ Standing order for sepsis
- CPG sepsis 6 bundle
- การตรวจLab CBCด่วน และเพ่ิมศักยภาพในการรายงานผล
เบื้องต้นของH/Cเพ่ือปรับ ATB



กระบวนการ
ข้อก าหนดของ
กระบวนการ

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

กระบวนการรักษา(ต่อ) - พยาบาล In charge IPD มีการใช้แบบประเมินSepsisต่อเนื่อง
จนครบ 24 ชม.
- มีระบบConsultแพทย์อายุรกรรมในโรงพยาบาล หากผู้ป่วย
ได้รับยาปฏิชีวนะ ไปแล้ว 48-72ชม. แนวโน้มไข้ยังไม่ลงไม่
ตอบสนองต่อการรักษา
- จัดท ามาตรการดูแลผู้ป่วยหนักวิกฤตในIPD และมีการจัดอบรม
ให้ความรู้ผู้ปฏิบัติดูแลผู้ป่วย

การส่งต่อเพ่ือรักษา - ผู้ป่วยอาการหนักได้รับ
การรักษาเหมาะสม
ปลอดภัยขณะน าส่ง รพ.แม่
ข่าย

- ผู้ป่วยsepsisได้รับการรักษา
เหมาะสมภายใน 3 ชม.หลัง
วินิจฉัย  SepsisทีE่R > 90%
(ย้าย Admit or refer  )

- จัดท าเกณฑ์การRefer (RR ≥ 35, Urineไม่ออก , SOSไม่ลง)
- ระบบประเมินซ้ าผู้ป่วยsepsisทีE่R 3ชม.แรกหลังวินิจฉัย
- มีระบบConsult โรงพยาบาลแม่ข่าย
- มีการจัดเวรพยาบาลRefer,รถReferตลอด 24 ชม.
- มีแบบบันทึกอาการระหว่างน าส่ง

การจดัการกระบวนการ (Process Management)



ผลลพัธก์ารดแูลผูป่้วย Sepsis



ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2663
อัตราการเสียชีวิต
ในผู้ป่วยSepsis ≤30%

5.60
(18/321)

8.88
(36/405)

2.84
(8/281)

0
(0/150)

0.94
(2/215)

จากแนวโน้มอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยSepsisของโรงพยาบาลสูงเนินตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา พบว่า ผู้ป่วยมีอัตราการเสียชีวิตลดลงกระทั่งเป็นศูนย์ใน
ปี 2562 ซ่ึงเป็นผลดีมาจากการได้รับการปรับปรุงกระบวนการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสูงเนิน เริ่มตั้งแต่การคัดกรองได้ครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วย และแม่นย า
มากขึ้นโดยใช้ แบบประเมิน SOS Score และการตรวจCBC ขอผลด่วนทีO่PD/ER ท าให้วินิจฉัยได้เร็วและถูกต้องมากขึ้น  มีการก าหนดเป้าหมายการรักษา
เร่งด่วนใน 1 ชม. ได้แก่ การให้สารน้ า 1,500 CC,การได้รับยาปฏิชีวนะทันที , การตรวจ H/C ก่อนให้ยาปฏิชีวนะ และมีการดูแลต่อเนื่องโดยการใช้ 
Standing order for sepsis,แบบฟอร์มประเมิน SOS ต่อเนื่องจนผู้ป่วยอาการดีขึ้น นอกจากนี้ยังได้เพิ่มศักยภาพการรายงายผล H/C เบื้องต้นได้เอง ท าให้
แพทย์ปรับเปลี่ยนแผนการรักษาได้รวดเร็วเหมาะสมกับการ ส่วนในปี 2563 อัตราการตาย 0.94 เป็นผู้ป่วย Scrub infection มีโรคร่วมAWS หลังชักเกิด 
Arrest อีกรายเสียชีวิตจาก Pneumonia c TB

ผลลพัธก์ารดแูลผูป่้วย Sepsis



71.34
68.89

82.21
80.09

83.26

50

55

60

65

70

75

80

85

2559 2560 2561 2562 2563

ผู้ป่วย sepsis จ าหน่ายอาการทุเลา (Improved)

เป้าหมาย≥70% ขอ้มลู

90.97

95.06

77.58

91.67

98.60

60

70

80

90

100

110

2559 2560 2561 2562 2563

ผู้ป่วยได้ ATB ภายใน 1ชม. หลังวินิจฉัย Sepsis 

เป้าหมาย≥90% ขอ้มลู
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อัตราได้รับสารน้ า1500ccใน1ชม

เป้าหมาย≥90% ขอ้มลู

ผลลพัธก์ารดแูลผูป่้วย Sepsis

พัฒนาการเฝ้าระวังอาการแบบวิกฤติ ภายใน3ชั่วโมงหลัง
วินิจฉัยSepsis โดยเน้นการประเมินซ้ า ติดตาม Monito rให้ครอบคลุม
อาการ และได้ความถี่ตามระยะระดับTriageของผู้ป่วย

แผนการพัฒนาต่อเนื่อง



Clinical Tracer Highlight 
โรควัณโรค

(Tuberculosis)



เป้าหมาย ปัจจยัขบัเคล่ือน ตวัช้ีวดั (Purpose, Driver Diagram, & Indicator)

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea

อัตราตายผู้ป่วย
TB <5%

การเข้าถึง
บริการ

แนวทางการรักษาวัณโรค 
แห่งประเทศไทย

ประเมินการรับประทานยา

ทีมสหสาขาวิชาชีพ

การประชาสัมพันธ์
และการคัดกรองในชุมชน

- ประชาสัมพันธ์ผู้สัมผัสในชุมชน มาคัดกรองที่ รพ

- ร่วมมือกับชุมชน ,รพ.สต ให้ความรู้ ปชช. อาการ
แสดงวัณโรค

คัดกรองกลุ่มเสี่ยงอาการเข้าได้
กับวัณโรค

- ระบบการติดตามผู้ป่วยวัณโรคไม่มารับยาตามนัด
- ระบบการส่งต่อข้อมูลกรณีผู้ป่วยเดินทางออกนอก
พ้ืนที่

- ระบบการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่ OPD
- แบบฟอร์มการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพลด
ขั้นตอนในการเข้าถึงบริการ

- การเตรียมความรู้ผู้ป่วยและ  Care Giver ขณะ 
Admit 

- มีการปรับแนวทางการรักษา CPG , Standing 
Oder TB ของ รพ.สูงเนิน

Indicator

- Success rate > 85%

- Cure rate > 85% 

การให้ข้อมูลโรคส าคัญในชุมชน

การรักษา

การติดตาม

การเย่ียมบ้าน และการส่งต่อข้อมูล
ให้ชุมชน

การให้ความรู้ในชุมชน - จัดท าแผนที่ Spot Mapping และส่งเสริมการเข้า
รับการคัดกรอง การให้ข้อมูล

มีแนวทางการลงเยี่ยมบ้านโดยสหสาขาวิชาชีพ

การประเมิน
และ

การคัดกรอง



ค้นหากลุ่มเสี่ยง HIV และกลุ่ม DM ทุกราย

ผู้ป่วยที่มาด้วยอาการ ไข้ ไอ เหน่ือยหอบ เกิน 2 สัปดาห์น้ าหนักลดมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยวณัโรคมาก่อน ,

ไอเป็นเลือดมีประวัติเคยเป็นวัณโรคมาก่อน

พบแพทย์

1.ตรวจเสมหะ Sputum AFB x 3 วัน
2.ตรวจ CXR

ผลเสมหะบวกพบเชื้อ กรณีผลเสมหะลบใน 3 วัน และผล 
CXR  มีรอยโรคของเชื้อวัณโรค

วินิจฉัยโรค

ให้การรักษาวัณโรค

Admit ทุกราย

Standing Order for TB ตรวจ Lab day 1 ก่อนเริ่มยา

Consult สหสาขาวชิาชีพ (โภชนากร , DM Manager)

ติดตาม LFT , เฝ้าระวัง High , แพ้ยา ประเมิน BW ทุก

สัปดาห์ 

Isolate จนครบ 14 วัน

Refer รพ.มหาราช เมื่อพบเชื้อดื้อยาหญิงตั้งครรภ์ , เด็ก < 

15 ปี

สงสัยวัณโรค , มีอาการไข้, ไอเหน่ือยส่งตรวจ PCR-TB 

(Flow ส่ง PCR) ติดตามผลตรวจ 2 สัปดาห์

Consult สุขาภิบาล / TB Clinic

ขึ้นทะเบียน , ให้สุขศึกษา / พี่เลี่ยงกินยา DOT TB

จ าหน่ายส่ง Thai COC ทุกราย

เยี่ยมบ้านติดตามการค้นหาจนครบ

ระบบ รวม 14 ครั้ง
นัด F/U TB Clinic ± ARV Clinic

ระบบติดตามเมื่อขาดนัด

Flow  Chart  ระบบคลินิกวัณโรคประเภทผู้ป่วยใน (IPD)

ปรับปรุง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

Consult พ.ทวีพงศ์



การจดัการกระบวนการ (Process Management)

กระบวนการ
ข้อก าหนดของ
กระบวนการ

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

การคัดกรอง และการ
เข้าถึงบริการ

การค้นหากลุ่มสัมผัสโรคเข้าสู่
กระบวนการคัดกรอง

กลุ่มเสี่ยงสัมผัสร่วมบ้านได้รับการคัก
กรองวัณโรค > 90 %

- การค้นหากลุ่มเสี่ยงเชิงรุกในชุมชน โดยทีมรพ และ รพ.สต 
- ระบบการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่ OPD
- แบบฟอร์มการคัดกรองท่ีมีประสิทธิภาพลดขั้นตอนในการ
เข้าถึงบริการ

ติดตามการรักษา
ต่อเนื่อง 

การรักษาส าเรจ็

- แนวทางการรักษาวัณโรค
แห่งประเทศไทย

อัตราความส าเร็จในการรักษาวัณโรค
อัตราผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการรักษา

- มีการปรับแนวทางมาตรฐานวัณโรคแห่งชาติ เป็น CPG , 
Standing Oder TB

- ประเมินการรับประทานยา
สม่ าเสมอ จัดยาแบบ Daily 
dose Package
- มีระบบติดตามเยี่ยมและ
ระบบDOT มีพ่ีเลี้ยงก ากับ
การกินยา
- ทีมสหสาขาวิชาชีพ

อัตราผู้ป่วยวัณโรคขาดยาลดลง - ระบบการติดตามผู้ป่วยวัณโรคไม่มารับยาตามนัด
- ระบบการส่งต่อข้อมูลกรณีผู้ป่วยเดินทางออกนอกพ้ืนที่
- การเตรียมความรู้ผู้ป่วยและ Care Giver ขณะ Admit 

การเยี่ยมบ้าน และ
ติดตามการรักษา

ต่อเนื่อง 

-ระบบการเยี่ยมบ้าน และ
การส่งต่อขอมูลให้ชุมชน
- การให้ความรู้ในชุมชนเพื่อ
การอยู่ร่วมกัน

ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการเยี่ยมบ้านครบ
ตามเกณฑ์ 14 ครั้ง 

- มีแนวทางการลงเยี่ยมบ้านโดยสหสาขาวิชาชีพ
- จัดท าแผนที่ Spot Mapping และส่งเสริมการเข้ารับการคัด
กรอง การให้ข้อมูล



ข้อมูล/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563 2564

1.อัตราการเสียชีวิต (dead rate) < 3 %
4.34% 1.38% 6.94% 6.09% 3.12% 6.25%

(3/69) (1/72) (5/72) (5/82) (2/64) (1/16)

2.อัตราการขาดยา (Default rate) 0%
5.63% 6.94% 9.72% 1.22% 0.00% 0.00%

(4/69) (5/72) (7/72) (1/82) (0/64) (0/8)

3. อัตราการรักษาส าเร็จ(Success rate) > 90%
88.05% 88.70% 87.70% 90.91% 56.52% 0.00%

(59/67) (55/62) (57/65) (60/66) (26/46) (0/12)

4. อัตราการเย่ียมบ้าน   ครบตามเกณฑ์ 
14 ครั้ง(Home visit rate)

> 90 %
87.32% 90.27% 91.66% 92.68% 98.43% 93.75%

(62/71) (65/72) (66/72) (76/82) (63/64) (15/16)

5. อัตราคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้าน > 90%
35.46% 41.32% 75.47% 74.52% 95.21% 27.65%

(72/203) (81/196) (200/265) (275/369) (219/230) (13/49)

ผลลพัธแ์ละการพฒันาท่ีผา่นมา (Performance & Interventions)
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อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรค

เป้าหมาย < 3 %

ผลลพัธแ์ละการพฒันาท่ีผา่นมา (Performance & Interventions)

5.63%
6.94%

9.72%

1.22%
0.00%

0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%

10.00%

2559 2560 2561 2562 2563

อัตราการขาดยาผู้ป่วยวัณโรค
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ผลลพัธแ์ละการพฒันาท่ีผา่นมา (Performance & Interventions)

แผนการพัฒนาต่อเนื่อง

1) การคัดกรองอย่างมีคุณภาพในกลุ่มเสี่ยงวัณโรค เช่น ผู้สัมผัสร่วมบ้าน กลุ่มโรค
เรื้อรัง เบาหวาน ผู้สูงอายุ โรคเอดส์ โรคถุงลมโปงพอง โรคมะเร็ง เป็นต้น

2) เพิ่มการทดสอบความรู้ผู้ป่วย โดยการท า Pre-test และ Post test

3) การแชร์ต าแหน่งบ้านผู้ป่วยวัณโรคใน Google Map เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทาง
ระบาดวิทยา และเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามเย่ียมบ้านผู้ป่วย

การวิเคราะห์สาเหตุ/ปัจจัย/การปรับปรุงกระบวนการ/ผลลัพธ์
ผลที่ดีขึ้นเกิดจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการส าคัญ ได้แก่ 
1) ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคในระหว่างการรักษา 
2) ลดการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรค 
3) การเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ (14 ครั้ง / คน / การขึ้นทะเบียนรักษา)



Clinical Tracer Highlight
ด้านสูติกรรม

หญิงตั้งครรภ์ตกเลือดหลังคลอด
(Postpartum Hemorrhage)



เป้าหมาย ปัจจยัขบัเคล่ือน ตวัช้ีวดั (Purpose, Driver Diagram, & Indicator)

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea

อัตราตกเลือด
หลังคลอด 
<ร้อยละ 5

การคัดกรอง
และค้นหา

มีแนวทางการเฝ้าระวังมารดา CPG 
PPH

การประเมินกลุ่มเสี่ยงในห้องคลอด

การใช้แบบบันทึก Labor Record 
และ Partograph

การคัดกรองท่ี ANC

การส่งต่อข้อมูลจาก ANC 

การเฝ้าระวัง

- ANC ประเมินความเสี่ยงกลุ่ม High Risk เช่น 
ครรภ์ก่อนมี PPH , รกค้าง , คลอด > 4,000 gm

- ANC ส่งข้อมูลกลุ่มเสี่ยง PPH  ให้ห้องคลอดเพื่อวาง
แผนการคลอด

การเตรียมความพร้อมของทีมดูแล

การเตรียมความพร้อมมารดา

- Screening HCT Keep ≥ 33% ทุกราย

-ประเมิน High Risk , Low Risk  เพ่ือวาง
แผนการดูแล

- ระบบการ G/M 2 Unit กรณี Hct <33%
- ระบบยา ฉุกเฉิน  For Stock
- การทบทวนบทบาทเมื่อเกิดภาวะ PPH

-ใช้แบบประเมินเฝ้าระวังความเสี่ยง PPH
- ระบบการรายงานแพทย์ EWS

- นิเทศก ากับติดตามการใช้ใบบันทึกท่ีถูกต้องโดย
หัวหน้างาน

-การให้ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือเฝ้าระวังอาการผิดปกติ

KPI : อัตราตกเลือดหลังคลอด < ร้อยละ 5    
: อัตรา Shock จาก PPH < ร้อยละ 0



เป้าหมาย ปัจจยัขบัเคล่ือน ตวัช้ีวดั (Purpose, Driver Diagram, & Indicator)
Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea

อัตราตกเลือด
หลังคลอด 
<ร้อยละ 5

- การส่งเย่ียมบ้าน Thai COC และวางแผนดูแลต่อเเนื่องกับ 
รพ.สต

การรักษา
และป้องกัน
ภาวะแทรก

ซ้อน

การประสานงานกับสูติแพทย์ รพ.
แม่ข่าย

ระบบการส่งต่อ Fast Tract

การติดตามระหว่างส่งต่อ และ 
Improve

การส่งต่อ
และติด
ตามหลัง
คลอด

- มีช่องทางการ Consult  สูติแพทย์ รพ.แม่ข่าย ตลอด 24 ชม

- ใช้ Standing Order PPH
-ใช้ใบ safety check list PPH ทุกราย
-ใช้ถุงตวงเลือดทุกราย และ Call for Help  กรณี Bleed 300 cc
-ค้นหาสาเหตุของ Bleed ตามหลัก 4T และแก้ไขทันเวลา
-มีการจัดท า PPH Box เพื่อผู้ปฏิบัติงานได้ทันสถานการณ์ฉกุเฉิน

- ก าหนดให้ซ้อมเหตุการณ์ฉกุเฉิน เช่น PPH ให้กับเจ้าหน้าที่ LR ทุก
คน 1 ครั้ง/ปี
- การฝึกอบรมกับเครือข่ายการดูแลมารดา เขตนครชัยบุรินทร์
- พยาบาลมีทักษะในการ ท า Bimanual Uterine Contraction 
และหัตถการ Condom Tempo nard สอนโดยสูติแพทย์

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร LR

แนวทางการดูแลมารดา PPH

ระบบการรายงานสูติแพทย์ 
(SBAR) และขอความช่วยเหลือ

- มีระบบการขอความช่วยเหลือ Call for Help จากภายใน
และนอกหน่วยงาน

- ก าหนด EWS  กรณ๊ EBL > 300 cc ต้องรายงานแพทย์

- ใช้มาตรฐานการส่งต่อเครือข่าย เข้าใจแนวทางเดียวกัน
ส่งต่อภายใน

KPI : อัตราตกเลือดหลังคลอด <ร้อยละ 5    
: อัตรา Shock < ร้อยละ0



Flow  Chart  การดูแลมารดาป้องกันการตกเลือดหลังคลอด



การจดัการกระบวนการ (Process Management)

กระบวนการ
ข้อก าหนดของ
กระบวนการ

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

การคัดกรองและ
ค้นหา

- ค้นหากลุ่มเสี่ยง PPH และ
แบ่งระดับกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ 
ANC

- การส่งต่อข้อมูลกลุ่มเสี่ยง
ให้ห้องคลอด

- หญิงตั้งครรภ์ได้รับการคัดกรอง 
PPH 

- การส่งต่อข้อมูลเฝ้าระวังภาวะ 
PPH 100%

- อัตรามารดากลุ่มเสี่ยง HCT < 
33% ได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก 
100%

- ANC ประเมินความเสี่ยงกลุ่ม High Risk
- กลุ่ม Hct < 33% ได้เพิ่มยาเสริมธาตุเหล็ก และพบ
แพทย์ตามเกณฑ์
- ANC ส่งข้อมูลกลุ่มเสี่ยง PPH  ให้ห้องคลอดเพื่อวาง
แผนการคลอด

การเฝ้าระวัง

- การประเมินแยกตามระดับ
ความเสี่ยง PPH

- มีแนวทางการเฝ้าระวัง
มารดา CPG PPH

- การใช้ Partograph

- ประเมินแบบเฝ้าระวังความ
เสี่ยง PPH

- การบันทึก Labor Record 
ถูกต้องครบถ้วน

- Screening HCT Keep ≥ 33% ทุกราย 
- ระบบการ G/M 2 Unit กรณี Hct <33%
- เตรียมความพร้อมทีมและบทบาทกรณีเกิด PPH
- ใช้แบบประเมินเฝ้าระวังความเสี่ยง PPH



การจดัการกระบวนการ (Process Management)

กระบวนการ ข้อก าหนดของกระบวนการ ตัวชี้วัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

การรักษาและ
ป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อน

-แนวทางการดูแลมารดา PPH
-ระบบการรายงานสูติแพทย์ 
(SBAR) และขอความ
ช่วยเหลือ
-การพัฒนาสมรรถนะ
เจ้าหน้าที่ห้องคลอด ภาวะ
วิกฤติ

-อัตราเกิดภาวะ Shock ในมารดา 
PPH
-อัตราตกเลือดหลังคลอดจาก Tear 
จากช่องคลอด/Hematoma
- อัตราตกเลือดหลังคลอดจากรก
ค้าง / ล้วงรก
-อัตราตกเลือดจากมดลกูหดตวัได้
ไม่ดี
-บุคลากรได้รับการประเมนิ 
Competency การป้องกัน PPH

- มี Standing Oder for PPH
-ใช้ใบ safety check list PPH ทุกราย
-ใช้ถุงตวงเลือดทุกราย และ Call for Help  กรณี 
Bleed 300 cc 
-ค้นหาสาเหตุของ Bleed ตามหลัก 4T และแก้ไข
ทันเวลา
- ให้ยา และ สารน้ า การตามเลือดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-มีการเตรียม PPH box พร้อมใช้งาน
-พยาบาลมีทักษะในการ ท า Bimanual Uterine 
Contraction และหัตถการ Condom Tempo 
nard

การส่งต่อ
- ระบบการประสาน รพ. 

Node และ รพ.แม่ข่าย
- แนวทางการส่งต่อ

-อัตราการ Refer PPH /หลังคลอด
- ใช้มาตรฐานการส่งต่อเครือข่าย รพ. Node และ 
รพ.แม่ข่าย

การติดตามเยี่ยม
บ้าน

- การประสานเยี่ยมบ้าน 
Thai COC

-อัตราการเยี่ยมบ้านกลุ่มมารดา
หลังคลอด PPH 100%

- การประสาน รพ.สต ติดตามเยี่ยมในชุมชน
- ติดตามผลการเยี่ยมและภาวะแทรกซ้อน



ผลลัพธ์และการพัฒนาที่ผ่านมา (Performance & Interventions)
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1. มีการประเมินสมรรถนะของพยาบาลในการเฝ้าระวัง PPH โดยหัวหน้างาน 
ได้แก่ การใช้แบบประเมินกลุ่มเสี่ยง PPH , ความถูกต้องในการบันทึกทางเวช
ระเบียน, ประเมินทักษะการค้นหาสาเหตุ PPH โดยหลัก 4 T,ทักษะการท า  
Bimanual Uterine Compression ,การใช้ติดตามการใช้ PPH Box
2. การพัฒนาศักยภาพพยาบาลโดยการส่งอบรมการพยาบาลมารดา ทารก ที่มี
ภาวะแทรกซ้อน และการอบรมฟื้นฟูความรู้กับโรงพยาบาลแม่ข่าย
3. ติดตามเยี่ยมบ้าน (HHC) เพ่ือประเมินภาวะแทรกซ้อน Hypovolemic Shock 
จากภาวะตกเลือดหลังคลอด และการบันทึกในเวชระเบียนเกี่ยวกับประวัตการตก
เลือดหลังคลอด
4. การประสานส่งต่อข้อมูลจาก ANC ที่ครบถ้วนถูกต้อง และลงบันทึกรายละเอียด  
High Risk PPH ในสมุดสีชมพู / ระบบ HOSxP

แผนพัฒนาต่อเนื่อง



Clinical Tracer 
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
Pregnancy Induce Hypertension



เป้าหมาย ปัจจยัขบัเคล่ือน ตวัช้ีวดั (Purpose, Driver Diagram, & Indicator)

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea

อัตราการเกิด
ภาวะ  

Eclampsia 
0%

Early 
detection

สมรรถนะเจ้าหน้าที่ภาวะวิกฤติ
Severe Pre-Eclampsia 

การรับ Refer  จาก รพ.สต

การรายงานแพทย์

เกณฑ์ในการประเมินเฝ้าระวัง
ภาวะ PIH ท่ี ANC

การส่งต่อข้อมูลจาก ANC 

Treatment

- การคัดกรองข้อมูลทั่วไป PIH
- การประสานส่งพบสหสาขาวิชาชีพเพื่อปรับพฤติกรรม
- การส่งพบอายุรแพทย์ในการ family Planning ในกลุ่มหญิงวัย
เจริญพันธ์ท่ีมีภาวะ HT
- การให้ ASA ป้องกันภาวะครรภ์เป็นพิษในกลุ่มเสี่ยง

- การระบุ  High risk  หลังแพทย์วินิจฉัยทันที
- ติดสติ๊กเกอร์สื่อสาร ระบุ PIH ที่ชัดเจนหน้าสมุดสีชมพู  

แนวทางการบริหารยา และการ
เฝ้าระวังยากลุ่มHigh Alert Drug

- ใช้ Standing order PIH
- มีห้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ  on call 24 ชม

- มีระบบการรับ Refer จาก รพ.สตเข้ารักษาต่อใน รพ.

- ติดตามดูแลหญิงตั้งครรภ์ตามแนวทางการดูแลกลุ่มเสี่ยง
ในชุมชน

- ก าหนดเกณฑ์การรายงานแพทย์ Early warning sign 
- ระบบการ Consult อายุรแพทย์ในกลุ่ม HT         
Un control

- ANC ส่งข้อมูล และแบบวางแผนจ าหน่ายกลุ่มเสี่ยง PIH  ให้
ห้องคลอดเพื่อวางแผนการคลอด

หน่วยงานจัด Training Need  เรื่องแนวทางการดูแล PIH

การวินิจฉัยรวดเร็วท่ี ANC 

การให้ข้อมูลการเฝ้าระวังหญิง
ตั้งครรภ์มีภาวะ PIH

แนวทางในการดูแลรักษา PIH

- มียา PIH For Stock ในห้องคลอด /ER
- แนวทางการให้ยาลดความดันและยากันชัก

- ลดอัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน ทั้งมารดาและ

ทารก จากภาวะ PIH



Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea

อัตราการเกิด
ภาวะ  

Eclampsia 
0%

- การส่งเยี่ยมบ้าน Thai COC และวางแผนดูแลต่อ
เเนื่องกับ รพ.สต

- มีการประเมินความดันโลหิตในสัปดาห์ที่ 2 ,6 ตาม
แพทย์พิจารณา

Refer

- การประสานเยี่ยมบ้าน Thai COC
การติดตาม
เยี่ยมบ้าน

- มีช่องทางการ Consult  สูติแพทย์ รพ.แม่ข่าย
ตลอด 24 ชม

- ระบบการส่งต่อเครือข่าย รพ. Node และ รพ.แม่ข่าย

- การใช้ใบเฝ้าระวังและ รถ Refer Telemedicine เพื่อ 
Consult รพ.แม่ข่ายก าหนดแนวทางการส่งต่อ

ระบบการประสาน รพ. Node 
และ รพ.แม่ข่าย

- การประสาน รพ.สต ติดตามเยี่ยมในชุมชน

เป้าหมาย ปัจจยัขบัเคล่ือน ตวัช้ีวดั (Purpose, Driver Diagram, & Indicator)



Flow Chart การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ PIH

กลุ่มเสี่ยงปานกลาง (ต้ังแต่ 2 ข้อขึ้นไป)

- Nulliparity

- Obesity (BMI > 30 kg/m2)

- Family History of preeclampsia 

(mother/sister)

- Low socio economic status

- Age ≥ 35 year

- Personal History factors (LBW , Previous 

adverse pregnancy Outcome,  Pregnancy 

interval > 10year

กลุ่มสตรีต้ังครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง 

(ข้อใดข้อหนึง่)
- มีประวัติ Preeclampsia in previous 

Pregnancy

- Multifetal gestation

- Chronic HT

- DM type I , II

- Renal  disease
- Autoimmune disease เช่น SLE , 

Antiphospholipid Syndrome

ส่งพบแพทย์พิจารณา Start ASA (81) 1x1       
OD ตัง้แต่ GA 12-28 wk. จนถงึ 36+6 wk.

เพ่ือป้องกันภาวะครรภ์เป็นพิษ

หญิงต้ังครรภ์มาฝากครรภ์ 

ซักประวัติ , ชั่งน้ าหนัก 

วัดความดันโลหิต , ตรวจ Urine dip Stick

SBP ≥ 140 mmhg หรือสูงจากเดิม ≥ 30 mmhg or

DBP ≥ 90 mmhg หรือสูงจากเดิม ≥ 15 mmhg

* วัดซ า้ 2 ครัง้ หลังน่ังพัก 15-30 นาที

ส่งพบแพทย์ 

ปรับปรุง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564



Flow Chart PIH  ที่ยังไม่มี Severe featured

PIH

Reassure fetal status Non Reassure fetal status

GA < 37 Wk.
พิจารณา TOP ตาม

indicationGA ≥ 37 Wk.

Admit หรือ ดูแลแบบผู้ป่วยนอก

ตามแพทย์พิจารณา

- ประเมินอาการมารดา (ปวดหัว / ตาพร่ามัว / จุกแน่น ลิ้นปี่) และนับลูกด้ินทุกวนั

- วัด BP 2 คร้ัง / สัปดาห์ (ประสาน รพ.สต.)

- Lab PIH weekly หรือ ตามแพทย์ พิจารณา

- Ultrasound ประเมิน fetal growth ทุก 2-4 สัปดาห์

- NST ทุก 1-2 สัปดาห์

ปรับปรุง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564



Flow Chart การดูแลผู้ป่วย Preeclampsia with Severe featured

Severe Preeclampsia

- ให้ MgSO4 ป้องกันชัก

- Anti –Hypertensive drug if SBP ≥ 160 mmHg หรือ DBS ≥ 110mmHg

- ให้สารน า้ Ringer lactate solution (RLS)

- ส่ง Lab  PIH : CBC , BUN , Cr , LFT , LDH , Urine protein , UPCR , 

PT , PTT , INR

- Retain foley’ s cath & Record I/O  ¯ 4 hr.

- Record v/s , FHS ¯ 1 hr.

- TAS , NST

q

q

GA ≤ 24 wks. GA 24+1-33+6 wks.

GA 34-36+6 wks.

พิจารณาแนวทางร่วมกับกุมาร

แพทย์

GA ≥ 37 wks.

ยุติการต้ังครรภ์

ให้ยาป้องกันชัก MgSO4

ต่อจนถงึ 24 hr. หลัง

คลอด 

Refer ยุติการต้ังครรภ์

- ให้ยากันชัก

- ให้ยาลดความดันโลหิต
- ให้ยาป้องกันชัก MgSO4

ต่อจนถงึ 24  หลังคลอด

หมายเหตุ : หลังกลับบ้าน นัดตรวจหลังคลอดเร่ืองความดันโลหิตสูงในสัปดาห์ท่ี 2 และ 6 แล้วแต่แพทย์พิจารณา

ปรับปรุง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564



Flow Chart การดูแลผู้ป่วย Eclampsia

Eclampsia

- ให้ยากันชัก

- ให้ยาลดความดันโลหิตตามข้อบ่งชี้

- ให้ Corticosteroid  if GA < 34 wk.

- ส่ง lab PIH

- ให้การดูแลอ่ืนๆตามแนวทาง Preeclampsia 

c Severe featured

ยุติการตั้งครรภ์เมื่อ

ผู้ป่วย Stable

Refer

ให้ MgSO4 ป้องกันชักต่อ

จนถึง 24 hr. หลังคลอด 

หรือหลังชักครั้งสุดท้าย

ปรับปรุง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564



การจดัการกระบวนการ (Process Management)

กระบวนการ ข้อก าหนดของกระบวนการ ตัวชี้วัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

Early detection

-เกณฑ์ในการประเมินเฝ้าระวัง
ภาวะ PIH
-การวินิจฉัยโรค PIH  รวดเร็ว
-การให้ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์เพื่อ
สังเกตอาการผิดปกติ
- การรับ Refer หญิงตั้งครรภ์
ที่มีความเสี่ยง PIH  จาก รพ.
สต
- การส่งต่อข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้
ห้องคลอด

- อัตราการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงในหญิง
ตั้งครรภ์

-การคัดกรองข้อมูลทั่วไป PIH เช่น อายุ > 35  ปี , 
ประวัติ HT, BP ,Urine Albumin, Edema , Body 
Weight 
- การประสานส่งพบสหสาขาวิชาชีพเพื่อปรับพฤติกรรม
- การระบุ  High risk  หลังแพทย์วินิจฉัยทันที 
- ติดสติ๊กเกอร์สื่อสาร ระบุ PIH ที่ชัดเจนหน้าสมุดสีชมพู 
ครอบคลุม ทั่วถึงทุก
สหสาขาวิชาชีพ
- มีระบบการรับ Refer จาก รพ.สตเข้ารักษาต่อใน รพ.
- ติดตามดูแลหญิงตั้งครรภ์ตามแนวทางการดูแลกลุ่ม
เสี่ยง ในชุมชน
- ANC ส่งข้อมูล และแบบวางแผนจ าหน่ายกลุ่มเสี่ยง 

PIH  ให้ห้องคลอดเพื่อวางแผนการคลอด
- การส่งพบอายุรแพทย์ในการ family Planning ใน
กลุ่มหญิงวัยเจริญพันธ์ที่มีภาวะ HT
- การให้ ASA ป้องกันภาวะครรภ์เป็นพิษในกลุ่มเสี่ยง



การจดัการกระบวนการ (Process Management)

กระบวนการ ข้อก าหนดของกระบวนการ ตัวช้ีวัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

Treatment

-มีแนวทางในการดูแลรักษา 
PIH
-แนวทางการบริหารยา HAD 
และการเฝ้าระวังยากลุ่มHAD
-การพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่
ภาวะวิกฤติ Severe Pre-
Eclampsia 
-การรายงานแพทย์

- อัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนในมารดา PIH
- อัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจาก MgSO4
- อัตราการเสียชีวิตมารดา
PIH

-ดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ PIH ตามแนวทาง โดยใช้ 
Standing order
-หน่วยงานจัด Training Need  เรื่องแนวทางการดูแล
และใช้แบบฟอร์มการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจาการให้
ยา
-ก าหนดเกณฑ์การรายงานแพทย์ EWS PIH
- มีห้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ  on call 24 ชม
- มียา PIH For Stock ในห้องคลอด /ER

Refer
- ระบบการประสาน รพ. 

Node และ รพ.แม่ข่าย
- แนวทางการส่งต่อ

-อัตราการ Refer PIH /Refer
หลังคลอด

- ระบบการส่งต่อเครือข่าย รพ. Node และ รพ.แม่
ข่าย

- การใช้ใบเฝ้าระวังและ รถ Refer Telemedicine 
เพื่อ Consult รพ.แม่ข่าย

การติดตามเยี่ยมบ้าน
- การประสานเยี่ยมบ้าน Thai 
COC

-อัตราการเยี่ยมบ้านกลุ่ม
มารดาหลังคลอด PIH 100%

- การประสาน รพ.สต ติดตามเยี่ยมในชุมชน
- ติดตามผลการเยี่ยมและภาวะแทรกซ้อน
- มีการประเมินความดันโลหิตในสัปดาห์ที่ 2 ,6 ตาม

แพทย์พิจารณา



ผลลพัธแ์ละการพฒันาท่ีผา่นมา (Performance & Interventions)
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1. ปรับระบบเพ่ือการวินิจฉัยและระบบการส่งต่อข้อมูล เพ่ือการเฝ้าระวังความ
เสี่ยง เช่น การวินิจฉัยของแพทย์ ให้แยกประเภทภาวะความดันโลหิตสูงในสมุดสี
ชมพู (เฝ้าระวัง PIH/Severe Pre-eclampsia , Eclampsia ) เพ่ือสื่อสารให้
ทีมงานทราบ

2.  ปรับปรุงระบบการติดตามเยี่ยมบ้าน PIH พร้อมสรุปปัญหาเป็นราย Case ให้
ได้ทุกราย ในระบบ HOSxP เน้นในเขตอ าเภอสูงเนินติดตามให้ครบ เพ่ือการดูแล
อย่างต่อเนื่อง
3.มีการประสานงานร่วมกับอายุรแพทย์ในการค้นหา คัดกรอง หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่
ผังยาคุม Chronic HT หรือโรคทาง Autoimmune เพ่ือให้ข้อมูลการวางแผน
ครอบครัว ที่เหมาะสมกับหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรคทางอายุรกรรม
4.ปรับระบบการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ

แผนการพัฒนาต่อเนื่อง



Clinical Tracer Highlight
ด้านกุมารเวชกรรม
โรคไข้เลือดออก

(Dengue Hemorrhagic Fever)



เป้าหมาย ปัจจยัขบัเคล่ือน ตวัช้ีวดั (Purpose, Driver Diagram, & Indicator)

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea

อัตราผู้ป่วย
ไข้เลือดออก 

Shock

การเข้าถึง
บริการ

ระบบการ Triage ท่ีมีประสิทธิภาพ

แบบซักประวัติและแนวทางการคัดกรอง

การซักประวัติ/ตรวจวินิจฉัย
ถูกต้อง

ระบบการนัดติดตาม
กลุ่มสังเกตอาการ

การประเมิน
และ

การคัดกรอง

- จัดท า  Spot Mapping ให้ทุกจุดคัดกรองในรพ.
- ใช้ป้าย Dengue Alert เพ่ือสื่อสารในโรงพยาบาล

- การนัดหมายกลุ่มสงสัยไข้เลือดออกที่มาตรวจ OPD

ระบบการประสานส่งต่อจาก 
รพ.สต 

การให้ข้อมูลการป้องกันในชุมชน

- ใช้ป้าย Dengue Alert แนบกับใบซักประวัติ และ
ติดหน้า Chart  กรณี Admit เพ่ือสื่อสารใน
โรงพยาบาล

-มีเกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วยสงสัย DF DHF ใน
ชุมชน                      

- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคไข้เลือดออกใน
หมู่บ้าน  ชุมชน 

- การลงพ้ืนที่ก ากับติดตามจากทีม สสจ ในพ้ืนที
แพร่ระบาด

ลดอัตราตายด้วยโรค
ไข้เลือดออก

0 ต่อแสนประชากร

- ใช้เกณฑ์การประเมินผู้ป่วย ESI
- ระบบการ



การรักษา
ผู้ป่วย

รถ Refer ท่ีมีประสิทธิภาพการส่งต่อ

- ระบบการตรวจสอบความพรอ้มใช้รถทุกวัน
- การจัดเวร Stan by ของ พขร ในโรงพยาบาล
- มีรพ Refer Telemedicine  ท่ีมีประสิทธิภาพ
- ระบบ Fast Tract Dengue

- มีการประสานข้อมลูใน Line Group DHF สูงเนิน 
- มีการประสานงานส่งต่อผา่นกลุม่ Line Dengue KORATและมี
การติดตามCase

- มีเกณฑ์การ Admitted และเกณฑ์การ Refer ในกลุ่มท่ีเกิน
ศักยภาพ
- แนวทางการรักษา CPG ปรับจากแนวทางการรักษาไขเ้ลือดออก 
นครชัยบุรินทร์ ฉบับปี 2560

มีระบบการตรวจทางห้องตรวจปฏิบัติการ On call 24 ชม
- มีการก าหนดการรายงานผลด่วน (Dengue Ns1Ag  IgM  IgG  
CBC )ในกลุ่ม DHF
- มีการทบทวนและแจ้งในกลุ่ม DHF สูงเนิน Stock สารน้ าทุก 3
เดือน

ระบบการบริหารทรัพยากรท่ี
เพียงพอ พร้อมใช้

ระบบการ Consult และ
Consult ผ่าน Application Line

การใช้แนวทางการรักษาและCPG 
ได้ถูกต้อง

การประเมินและการวินิจฉัย
ถูกต้อง

อัตราผู้ป่วย
ไข้เลือดออก 

Shock

ลดอัตราตายด้วยโรค
ไข้เลือดออก

0 ต่อแสนประชากร

เป้าหมาย ปัจจยัขบัเคล่ือน ตวัช้ีวดั (Purpose, Driver Diagram, & Indicator)

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea



เป้าหมาย ปัจจยัขบัเคล่ือน ตวัช้ีวดั (Purpose, Driver Diagram, & Indicator)

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea

จ าหน่าย
กลับบ้าน

การประสานสหสาขาวิชาชีพ
การ

ป้องกันใน
ชุมชน

- การประสานงานกับ รพ.สต พชอ มีส่วนร่วมให้เกิดการรณรงค์
การป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน
- ให้ข้อมูลในชุมชนเรื่องการก าจัดแหล่งเพาะพันธ์
- การประสานงาน พชอ อสม เพื่อลงพ้ืนท่ี

- ติดตามโดยออกไปนัด 2 ใบ (ใบที1่ให้คนไข,้ใบที2่ระบุ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้และส่ง OPD เพ่ือติดตามผู้ป่วยมา
ตรวจตามนัด
- มีระบบการติดตามและสะท้อนข้อมูลกลับมาให้ Dengue 
Corner

การนัดติดตามผู้ป่วย

การส่งต่อข้อมูลให้ชุมชน

- มีระบบการรายงานสุขา ฯ ให้ทันเวลา
- ระบบการรายงานให้ฝ่ายสขุาฯ ส่งต่อให้ชุมชนเฝ้าระวัง
- การจัดท า Spot Mapping ที่เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์

อัตราผู้ป่วย
ไข้เลือดออก 

Shock

ลดอัตราตายด้วยโรค
ไข้เลือดออก

0 ต่อแสนประชากร



การดูแลเมื่อ Admit
-CBC, BUN, CR, LFT
-On dengue chart
-V/S keep ตามเกณฑ์อายุ
-urine out put 0.5-1 ml/kg/hr.
-CBC ทุกวัน
-นอนกางมุ้ง
-primolut N 1x3 oral pc. ในผู้หญิงที่ LMP>14 วัน
-คิด I deal body weight โดยใช้ weight for age หรือ weight for height ใน
กรณีหน่วยหลัก>50 kg ให้ใช้น้ าหนัก 50 kg. ในการค านวณ IV fluid

Refer
-Inadequate intake
-high risk patient :อ้วน, 
เด็ก<6ปี มีโรคประจ าตัว, มี
เลือดออก
-plt<100,000/cumm.
-กังวล
-บ้านไกล
-มา 2 รอบอาการไม่ดีขึ้น Admit

**ตามเกณฑ์การ refer รพ.มหาราชนครราชสีมา**

OPD/ER/PCU

-ไข้สูง >38 °c 2-7 วัน          -ปวดกระดูกข้อต่อ           -ปวดกล้ามเน้ือ
-Clinical criteria (2 ข้อ)       -ปวดศีรษะรุนแรง           -ปวดกระบอกตา
-มีผื่น -มีอาการเลือดออก -tourniquet  test ผลบวก

- CBC
- ±Dengue NS1, Dengue antibody IgG , IgM
- Tourniquet Test ±

V/S

Febrile stage
(grade I,II)

Plasma leakage 
(grade I,II)

shock
(grade III)

Profound shock
(grade IV)

Clinical ดี
-F/U OPD ทุก 1 วัน
-แจกใบให้ค าแนะน า

Platelet ≥100,000/cumm
-Age <6 Mo: 5% DN/3
-Age ≥6 Mo: 5% DN/2
Rate 50-80% MT หรือ1.5-2.5ml/kg/hr.
Platelet<100,000/cumm
-Age <6 Mo : 5%D/N/2
-Age ≥6 Mo : 5% DNSS
Rate 50-80% MT หรือ
1.5-2.5 ml/kg/hr.
-HCT q 6-8 hr. 
-urine specific gravity q8 hr. 
-record V/S q 4 hr. 

-Age<6 Mo : 5%D/N/2
-Age≥6 Mo :5% DNSS
Rate M+5% หรือ 3-5 ml/kg/hr.
ถ้า HCT สูง>50% ให้ 5% DNSS 7-10 
ml/kg/hr.-HCT q 4 hr.
-urine specific gravity q 4 hr. 
-record V/S q 4 hr. 

5% DNSS 10-20 ml/kg/hr.
1-2 hr. การดีขึ้นลดลงครั้งละ 3-5 
ml/kg/hr. จนเหลือ MT
-record V/S q ½ -1 hr. ใน shock

0.9 Nacl10-15ml/kg/hr. เป็นเวลา 15 
min. ดีขึ้นเปลี่ยนเป็น 5% DNSS 
7 ml/kg/hr.เป็นเวลา1hr. ไม่ดีขึ้น 
:Dextran10ml/kg จ านวน 2 ครั้ง
-record V/S 

Admit

Flow DHF

อายุ 15ปี
1.มีอาการเลือดออกมากจนตอ้งการ blood components, Plt. count < 20,000
2.ยังมี shock ทั้ง ๆ ที่ให้ volume replacement เหมาะสมและ HCT drop 
(internal bleeding)
3.มี unusual manifestations เช่น มีอาการชักหรอืมอีาการเปลี่ยนแปลงของ 
consciousness e.g.confuse, stupor or coma อาการของ hepatic failure 
หรือมี SGOT, SGPT สูง >500
Acute renal failure
4.อายุ<1ปี ร่วมกับ Sign of leakage (HCT เพิ่มขึ้น >20%)
5.ผป.ที่ shock

5.1 ในผป.ที่ shock เมื่อ resuscitate แล้ว V/S ดีขึ้นแต่ผป.กลับมี reshock
ขณะที่ลด fluid ลงเช่น ลด fluid จาก 10 ml/kg/hr. 
มา 7 ml/kg/hr. มา 5 ml/kg/hr. แล้วเกิดภาวะ reshock อีก

5.2 เมื่อแก้ด้วย 5% D in NSS 10-20ml/kg 1-2 ชม. ไม่ดีขึ้นจนตอ้งให้ 
colloidal fluids (e.g.Dextran 10 m/kg/hr.) แต่ก็ยังไม่ดีขึ้นหรือดขีึน้แล้วกลับมา 
shock ใหม่อีกครั้ง
6. มีอาการเริม่บวมในขณะที่ยังมี shock อยู่หรือมีภาวะ fluid overload
7. มี underlying disease เช่น Thalassemia c Acute Hemolysis c DF  , G-6-
PD, Heart Disease, DM,HT,PU,Morbid Obesity, ,Pregnancy c DF 
8.เมื่อการรกัษาท าได้ไมส่ะดวกทีร่พ.ชมุชน

อายุ >15ปี
1.Severe Bleeding เช่น อาเจียนเป็นเลือดจน
ต้องได้รับ blood components, Platelet 
count < 20,000
2.Severe plasma leakage

2.1Dengue shock syndrome
2.2Hemoconcentration ที่ได้ 5%DNSS แล้ว

ค่า HCT ไม่ลดลง≤3% ต่อเนื่องกัน≥3ครั้ง หรือ 
12 ชม.
3.Severe organ involvement

3.1Severe hepatitis : AST หรือALT≥500
3.2 CNS involvement : ซึม สับสน สงสัย 

dengue encephalitis, encephalopathy
3.3 Acute kidney injury
3.4 Acute respiratory failure

4. ผู้ป่วยมี co-morbit disease เช่น DKA, 
ESRD, Morbid obesity, เช่น Thalassemia c 
Acute Hemolysis ,Pregnancy c DF 
5.เมื่อการรกัษาท าได้ไมส่ะดวกทีร่พ.



การจดัการกระบวนการ (Process Management)

กระบวนการ
ข้อก าหนดของ
กระบวนการ

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

การเข้าถึงและเข้ารับ 
บริการ

-การซักประวัต/ิตรวจ
วินิจฉัยถูกต้อง
-ระบบการนัดติดตามกลุ่ม
สังเกตอาการ
-ระบบการประสานส่งต่อ
จาก รพ.สต
-การให้ข้อมูลการป้องกัน
ในชุมชน

-เจ้าหน้าที่มีการคัดกรองได้ถูกต้อง
-มีการติดตามผู้ป่วยโดยระบบนัด
-ชุมชนช่วยเฝ้าระวัง ค้นหากลุ่มเสี่ยงท่ี
อาศัยอยู่ใกล้เคียง เพื่อให้ได้รับการ
รักษาอย่างรวดเร็ว

-มีเกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วยสงสัย DF DHF ในชุมชน
- จัดท า Spot Mapping ให้ทุกจุดคัดกรองในรพ.เพื่อซักประวัติ
โรคไข้เลือดออก
- ใช้ป้าย Dengue Alert เพื่อสื่อสารในโรงพยาบาล
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน  ชุมชน 

การประเมินและการคัด
กรอง

-ระบบการ Triage ที่มี
ประสิทธิภาพ
- แนวทางการคัดกรอง

- ใช้ป้าย Dengue Alert แนบกับใบซักประวัติ และติดหน้า 
Chart  กรณี Admit เพื่อสื่อสารในโรงพยาบาล

การดูแลผู้ป่วย -ผู้ป่วยได้รับการประเมิน
และการวินิจฉัยถูกต้อง
-การใช้แนวทางการรักษา
และCPG ได้ถูกต้อง
- ระบบการ Consult 
กุมารแพทย์และ
Application Line
- ระบบการบริหาร
ทรัพยากรที่เพียงพอ พร้อม
ใช้

- การใช้ CPG  ,Standing  order 
- อัตราผู้ป่วยเสียชีวิต 0 %
- อัตราการเกิด Shock ในกลุ่มผู้ป่วย 
DHF
- อุบัติการณ์การวินิจฉัยโรค
ไข้เลือดออกล่าช้า

-มีเกณฑ์การ Admitted และเกณฑ์การ Refer ในกลุ่มที่เกิน
ศักยภาพ
-มีระบบการตรวจทางห้องตรวจปฏิบัติการ On call 24 ชม
- มีการก าหนดการรายงานผลด่วน (Dengue Ns1Ag IgM  IgG  
CBC )ในกลุ่ม DHF
- แนวทางการรักษา CPG ปรับจากแนวทางการรักษา
ไข้เลือดออก นครชัยบุรินทร์ ฉบับปี 2560
- มีการประสานข้อมูลใน Line Group DHF สูงเนิน 
- มีการประสานงานส่งต่อผ่านกลุ่ม Line Dengue KORATและ
มีการติดตามCase



การจดัการกระบวนการ (Process Management)

กระบวนการ
ข้อก าหนดของ
กระบวนการ

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

การส่งต่อ -มีระบบการส่งต่อมี
ประสิทธิภาพ

- ระบบการตรวจสอบความพร้อมใช้รถทุกวัน
- การจัดเวร Stan by ของ พขร ในโรงพยาบาล
- มีรพ Refer Telemedicine  ที่มีประสิทธิภาพ

ผู้ป่วยจ าหน่ายกลับบ้าน -มีการนัดติดตามผู้ป่วย - ผู้ป่วยกลุ่ม DHF DSS ได้รับการ
ติดตาม เยี่ยมบ้าน หลังจ าหน่าย 
>80 %

- ติดตามโดยออกไปนัด 2 ใบ (ใบที1่ให้คนไข้,ใบที2่ระบุเบอร์
โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้และส่ง OPD เพื่อติดตามผู้ป่วยมาตรวจ
ตามนัด
- การส่งเยี่ยมบ้านผ่านระบบ Thai COC 
- มีระบบการติดตามและสะท้อนข้อมูลกลับมาให้ Dengue 
Corner

การป้องกันในชุมชน - การประสานสหสาขา
วิชาชีพ
- การส่งต่อข้อมูลให้
ชุมชน

- มีระบบการรายงานสุขา ฯ ให้ทันเวลา
- ระบบการรายงานให้ฝ่ายสุขาฯ ส่งต่อให้ชุมชนเฝ้าระวัง
- การจัดท า Spot Mapping ที่เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์
- การประสานงานกับ รพ.สต พชอ มีส่วนร่วมให้เกิดการ
รณรงค์การป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน
- ให้ข้อมูลในชุมชนเรื่องการก าจัดแหล่งเพาะพันธ์



ผลลัพธ์และการพัฒนาที่ผ่านมา (Performance & Interventions)

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

1. อัตราป่วย DHF
- DHF
- DF
- DSS

<50ต่อแสน
ประชากร

275.54
141 
82 
4   

53.61
19  
25
1  

131.74
32 
77 
1 

759.06
199
435
4

517.54
92 
341
2

2.อัตราผู้ป่วยไข้เลือดออก Shock
0% 1.76 2.22 0.90 0.63 0.45

3. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยไข้เลือดออก
0 ต่อแสน
ประชากร

0 0 0 0 0

4. อุบัติการณ์การวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกล่าช้า 0% 1 ราย 0 0 0 0

5. อัตราผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยไข้เลือดออก ที่ได้รายงานสุขา
ล่าช้า ภายใน 3 ชม.

0% 0 0 0 0.31
(2/638)

0.22
(1/435)



Process

ผลลพัธแ์ละการพฒันาท่ีผา่นมา (Performance & Interventions)

0 0 0 0 0
0

0.5

1

2559 2560 2561 2562 2563

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยไข้เลือดออก

เป้าหมาย 0 ต่อ
แสนประชากร

1.76

2.22

0.9
0.63

0.45

0

0.5

1

1.5

2

2.5

2559 2560 2561 2562 2563

อัตราผู้ป่วยไข้เลือดออก Shock

เป้าหมาย 0 %

0 0 0

0.31

0.22

0

0.1

0.2

0.3

0.4

ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563

อัตราการรายงานล่าช้าทีมสุขาฯ หลังวินิจฉัย 
ภายใน 3 ชม  

เป้าหมาย 0 %



แผนพัฒนาต่อเนื่อง

1.มีการทบทวนเรื่องไข้เลือดออก แก่แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องทุก
ปี โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ บรรจุใหม่

2.น า Case DHF c Shock และทีR่efer มาทบทวนท าTime line ร่วมกับสหสาขา
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง
3.มีการอบรมให้ความรู้พร้อมทั้งทบทวนการเฝ้าระวังการให้สารน้ า  การบันทึก การ
สังเกตอาการ และการ ส่งเวรแก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นระยะ

4.การเข้าร่วมเครือข่าย Dengue Corner ในการประสานส่งต่อข้อมูล และการสร้าง 
Line Group “DHF สูงเนิน” เพ่ือการประสานงาน



Clinical Tracer Highlight 
ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด

(Neonatal Jaundice)



เป้าหมาย ปัจจยัขบัเคล่ือน ตวัช้ีวดั (Purpose, Driver Diagram, & Indicator)

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea

อัตราการเกิด
ทารกตัวเหลือง
ในโรงพยาบาล 

<10%

การประเมิน
ผู้ป่วย

การใชC้PG  ถูกต้อง

เสริมพลังมารดาเร่ืองการเลี้ยง
บุตรด้วยนมแม่

ศักยภาพบุคลากรในการประเมิน
ภาวะ Jaundice

ระบบการคัดกรองทารก ถูกต้อง 
รวดเร็ว

การประเมินโดยกุมารแพทย์และ
แพทย์แผนไทย

การรักษา

- แนวทางการดูแลทารกแรกเกิด Jaundice
- เกฑณ์การประเมินเพ่ือให้ทารกได้รับนมเพียงพอ

- แนวทางการดูแลทารกแรกเกิด Jaundice
- การส่งเสริมให้มารดามีน้ านมด้วยการแพทย์แผนไทย

มีแนวทางปฏิบัติตาม CPG Jaundice
มีแนวทางการส่องไฟและแนวทางการให้ค าแนะน าแก่บิดา 
มารดา 

เกณฑ์การเสริมนมกรณีนมมารดาไม่เพียงพอ พร้อมให้
ค าปรึกษา

- ให้ความรู้และนิเกณฑ์การรายงานแพทย์ และระบบ
Consult กุมารแพทย์



- ระบบการติดตามหลัง Refer
- แนวทางการให้ข้อมูลกลับมารพ. กรณีพบอาการผิดปกติ

เกณฑ์การส่งต่อเกินศักยภาพ

การติดตามเพื่อวางแผนดูแล
ต่อเนื่อง

การส่งต่อ
และ

ติดตาม
การรักษา

- มีการนัดติดตามทารกตามแบบฟอร์มของ Nomogram

อัตราการเกิด
ทารกตัวเหลือง
ในโรงพยาบาล 

<10%

เป้าหมาย ปัจจยัขบัเคล่ือน ตวัช้ีวดั (Purpose, Driver Diagram, & Indicator)

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea



Flow การประเมินภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด

กรณี Case ANC อายุครรภ์ไม่ชัดเจน No ANC แพทย์ประเมนิ Ballard 

score ใน 24 hr. ทารกแรกเกิด

แพทย์ประเมินภาวะตัวเหลืองและบันทึกใน Progress note

ไม่พบภาวะตัวเหลือง ให้เจาะ Hct , MB ภายใน 48 ช่ัวโมง พบภาวะตัวเหลืองให้เจาะ Hct , MB ทันที

ไม่ถึงเกณฑ์ส่องไฟ ผู้ป่วย Discharge นัด F/U

ตามแนวทางการนัดติดตามภาวะตัวเหลือง

มีภาวะตัวเหลืองถึงเกณฑ์ส่องไฟ 
เจาะ Lab Jaundice work up ให้การดูแลตามอายุครรภ์

ทารกตัวเหลืองท่ียังไม่ได้ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ถือว่ามีปัจจัยเสี่ยง
ทุกคน

GA ≥ 38 wk.
ดูแนวทางการรักษาตัวเหลือง 

แผนภูมิ 2

หาสาเหตุ
Neonatal

jaundice

ใช้แนวทางการ
รักษา G6PD 

Deficiency และ 
Consult เภสัชกร

ดูแนวทางการรักษาแผนภูมิท่ี 
1

เข้าเกณฑ์ Exchange Transfusion

Refer มหาราช 

ปรับปรุง วันที่ 28 มกราคม 2564

พยาบาลติตามเยี่ยมหลัง Refer

GA 35-37 6/7 wk. GA < 35 wk.
ดูแนวทางการรักษาตัวเหลือง แผนภูมิ 

3
ดูแนวทางการรักษาตัวเหลือง ตาราง 4

หาสาเหตุ
Neonatal

jaundice

ใช้แนวทางการ
รักษา G6PD 

Deficiency และ 
Consult เภสัชกร

ดูแนวทางการรักษาแผนภูมิท่ี 
2

เจาะ HCT
MB วันละ

คร้ัง

เข้าเกณฑ์ส่องไฟ ไม่เข้าเกณฑ์ส่องไฟ

ดูแลตามแผนภูมิเดิม

เตรียมวางแผนจ าหน่าย

นัดติดตามภาวะตัวเหลือง

พบ

ไม่พบ

พบ ไม่พบ

แพทย์พิจารณาการรักษา



การจดัการกระบวนการ (Process Management)

กระบวนการ ข้อก าหนดของกระบวนการ ตัวชี้วัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

การประเมินผู้ป่วย 

-แพทย์ตรวจร่างกายเด็กทุกวัน
ประเมินเรื่องทารกตัวเหลือง
-ระบบการคัดกรองทารกทุก
ราย

ทารกได้รับคัดกรองเจาะ HCT 
/ Mb  ทุกราย เมื่ออายุครบ 
48 ชั่วโมงร่วมกับการเจาะ
เลือดเพ่ือคัดกรองภาวะพร่อง
ไทรอยด์ในเด็ก 100 %

- แนวทางการดูแลทารกแรกเกดิ Jaundice
- เจ้าหน้าที่มีทักษะการประเมินเพื่อให้ทารกได้รับนม

เพียงพอ การส่งเสรมิให้มารดามีน้ านมด้วยการแพทย์แผน
ไทย

การรักษา

- การใช้ CPG  ถูกต้อง
- เสริมพลังมารดาเรื่องการ

เลี้ยงบุตรดว้ยนมแม่
- ศักยภาพบุคลากรในการ

ประเมินภาวะ Jaundice

อัตราการเกิด
Kernicterus 0 %

- มีแนวทางปฏิบัติตาม CPG Jaundice
- มีแนวทางการส่องไฟและแนวทางการให้ค าแนะน าแก่

บิดา มารดา 
- เกณฑ์การเสริมนมกรณนีมมารดาไม่เพียงพอ พร้อมให้
ค าปรึกษา
- เกณฑ์การรายงานแพทย์ และระบบConsult กุมารแพทย์

การส่งต่อและ
ติดตามการรักษา

-ระบบการวางแผนจ าหน่าย
-เกณฑ์การสง่ตอ่เกินศักยภาพ

- มีการนัดติดตามทารกตามแบบฟอร์มของ Nomogram
- ระบบการติดตามหลัง Refer
- แนวทางการให้ข้อมูลกลับมารพ. กรณีพบอาการผิดปกติ



ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

1.อัตราการเกิดทารกตัวเหลือง

1.1 Pathologic jaundice

- G6PD Deficiency
- ABO Incompatibility
- Polycythemia
- Sepsis

1.2 Physiologic jaundice

<10% 12.77
(64/501)
39.06%
(25/64)
12 ราย
10 ราย
1 ราย
2 ราย

60.94%
(39/64)

13.70
(67/489)
50.75%
(34/67)
16 ราย
13 ราย
2 ราย
3 ราย
49.25%
(33/67)

7.85
(31/395)
45.16%
(14/31)
5 ราย
7 ราย
-

2 ราย
54.84%
(17/31)

8.59
(27/314)
40.74%

(11/27)
4 ราย
5ราย
-

2 ราย
59.25%
(16/27)

9.25
(21/227)
33.33%
(7/21)
6 ราย
1 ราย

-
-

66.67%
(14/21)

2.อัตราการเกิดภาวะตัวเหลือง
จนต้องได้ท า Blood 
exchange

0% 0%
0/64

0%
0/67

3.23%
1/31

0%
0/27

0%
0/21

3.อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน
รุนแรง (Kernicterus)

0% 0%
0/64

0%
0/67

0%
0/31

0%
0/27

0%
0/21

ผลลพัธแ์ละการพฒันาท่ีผา่นมา (Performance & Interventions)



ผลลพัธแ์ละการพฒันาท่ีผา่นมา (Performance & Interventions)
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อัตราการทารกตัวเหลืองได้ ท า Blood exchange

เป้าหมาย 0% 
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อัตราการเกิด Kernicterus ในทารกแรกเกิด 

เป้าหมาย 0% 



1.ประเมิน Competency เจ้าหน้าที่สม่ าเสมอ ทุกปี ในเรื่องการประเมินภาวะ
ทารกตัวเหลืองและประเมินประสทิธิภาพการใช้ CPG เหมาะสมแต่ละอายุครรภ์
2. ประเมินและรูปแบบ Standing Order ที่น ามาใช้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม 
Neonatal Jaundice 
3.การให้ค าแนะน าผู้ปกครองเรื่องอาการผิดปกติที่ต้องมาโรงพยาบาล
4. เพิ่มช่องทางการรับบรกิาร OPD ให้ผู้รับบริการเด็กทารกแรกเกิด เพื่อการ
เข้าถึงบริการที่รวดเร็ว

แผนพัฒนาคุณภาพ


