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โดยแพทย์หญิงจุไรรัตน์ บัวภิบาล
สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ผลการตรวจราชการกรมการแพทย์ 
ตัวชี้วัด Functional Based สาขาลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 

สาขาการดูแลระยะกลาง รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2565 เกณฑ์เป้าหมาย
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ร้อยละของผู้ป่วย Intermediate care* ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและ
ติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70

*ผู้ป่วย Intermediate care หมายถึง ผู้ป่วยกลุ่มโรค Stroke, Traumatic Brain Injury, Spinal Cord Injury และ 
Fracture Hip (Fragility fracture) ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index ≥15 
with multiple impairments ตามเกณฑ์การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (IPD-IMC protocol) ส าหรับ
โรงพยาบาลระดับ M และ F
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สูตรค านวณตัวชี้วัด

(A/B) x 100

A
จ านวนผู้ป่วย Intermediate care* ที่ได้รับการบริบาลฟืน้สภาพระยะ
กลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจนกว่า Barthel index = 20
ตามเกณฑ์การบริบาลฟืน้สภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (IPD-IMC 
protocol)

B
จ านวนผู้ป่วย Intermediate care* ภายในจังหวัดที่รอดชีวิต และมีคะแนน 
Barthel index <15 หรือคะแนน Barthel index ≥ 15 with multiple 
impairments ที่เข้าสู่ระบบการดูแลระยะกลาง จนครบ 6 เดือน หรือ 
Barthel index = 20 (ผู้ป่วยที่สามารถประเมินผลลัพธ์การดูแลได้ หากไม่สามารถ
ประเมินได้ให้ยกยอดไปประเมินรอบถัดไป)

*กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหม่ หรือกลับเป็นซ้ าภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน ทุกรายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัด
2. ผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ทุกรายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัดด้วยภาวะกระดูก
สะโพกหักจากภยันตรายชนิดไม่รุนแรง (Fragility fracture) 
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ตัวชี้วัดตัวชี้วัด: ร้อยละของผู้ป่วย Intermediate care ได้รับการบริบาล
ฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 
ก่อนครบ 6 เดือน (เป้าหมาย ร้อยละ 70)

มาตรการ
รอบท่ี 1
1. เชื่อมโยงนโยบายระดับชาติลงสู่การ

ปฏิบัติในระดับเขตสุขภาพและจังหวัด
2. ให้บริการ IMC ตาม Care protocol 

อย่างเป็นรูปธรรม
3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ในวิชาชีพที่ขาดแคลน ระดับจังหวัด/
เขตสุขภาพ

รอบท่ี 2
1. พัฒนาการให้บริการ IMC ให้ได้

คุณภาพ ทั้งทางด้านโครงสร้าง ระบบ
บริการ และบุคลากร

2. บริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

เป้าหมาย
ร้อยละของผู้ป่วย Intermediate 
care ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและ
ติดตามจนครบ 6 เดือน 
หรือจน Barthel index = 20 
ก่อนครบ 6 เดือน 
(เป้าหมายรอบ 6 เดือน ร้อยละ 70, 
รอบ 12 เดือน ร้อยละ 70)

Small Success

ก่อนครบ 6 เดือน (

แนวทางการตรวจ

Small Success

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
รอบที่ 1
1. มีแผนการด าเนินงานระดับเขต/จังหวดั 

และมีการขับเคลื่อนงานตามแผน
2. จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการและติดตาม 

ตามแผนการให้บริการผู้ปว่ยเปน็
รายบุคคลต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน 
หรือ Barthel index = 20

3. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผน
ที่ก าหนด

รอบที่ 2
จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการและติดตาม 
ต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน หรือ Barthel
index = 20 ตามเกณฑ์การบริบาลฟื้น
สภาพระยะกลางแบบผู้ปว่ยใน (IPD-IMC 
protocol) ส าหรับรพ.ระดับ M และ F

Small Success

รอบท่ี 1
1. มีการประชุมคณะกรรมการ IMC SP เขตและจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายระดับ
เขตสุขภาพ
2.1 มีแผนการให้บริการผู้ป่วยเป็นรายบุคคลต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน หรือ Barthel index = 20
2.2 มีระบบติดตามการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เช่น นัดมารับบริการแบบผู้ป่วยนอก การติดตาม
ทางโทรศัพท์/Tele rehabilitation การติดตามเยี่ยมในชุมชน 
2.3 มีระบบปรึกษาทางไกลระหว่าง รพ.แม่ข่าย และ รพ.ลูกข่าย
2.4 มีระบบส่งต่อและติดตามข้อมูล ผ่านระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลภายในจังหวัด
2.5 พัฒนาระบบ Telemedicine
3.1 จัดอบรมระยะสั้นที่สามารถด าเนินการได้เองภายในจังหวัด/เขตสุขภาพ ได้แก่ พยาบาลฟื้นฟู
สภาพ 3-5 วัน กิจกรรมบ าบัด แก้ไขการพูด การกลืน 
3.2 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจากส่วนกลาง เช่น หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง 4เดือน (Stroke
และ Rehab)  หลักสูตรกายภาพบ าบัดส าหรับผู้ป่วย IMC 4 เดือน
รอบท่ี 2
1.1 จังหวัดมีการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้เพียงพอต่อ
การให้บริการ
1.2 เยี่ยมเสริมพลังในแต่ละเขตสุขภาพ
1.3 เขตสุขภาพด าเนินการขอสนับสนุนเงิน On-top IMC จากส านักงานเขตสุขภาพ/สปสช.เขต
2.1 เสนอแผนการบริหารกรอบอัตราก าลังของเขตสุขภาพ ตามวิชาชีพที่ขาดแคลน

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70ร้อยละ 

Small Success 66
เดือน

333
เดือน

99
เดือน

1212
เดือน

สาขาการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care)
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ตัวชี้วัดตัวชี้วัด: ร้อยละของผู้ป่วย Intermediate care ได้รับการบริบาล
ฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 
ก่อนครบ 6 เดือน (เป้าหมาย ร้อยละ 70)

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 ประเทศ

รอบ 1 ปี 65 75.64 82.64 77.08 79.25 85.12 76.92 81.72 91.14 84.55 69.08 88.31 83.00 83.10

 -
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 90

 100

ที่มา: ผลการตรวจราชการรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
และการรายงานผลของ Service Plan ในพื้นที่ 

เป้าหมาย 
ร้อยละ 70

สาขาการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care)

A = 15,492
B = 18,643
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ตัวชี้วัดตัวชี้วัด: ร้อยละของผู้ป่วย Intermediate care ได้รับการบริบาล
ฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 
ก่อนครบ 6 เดือน

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 ประเทศ

รอบ 1 ปี 65 75.64 82.64 77.08 79.25 85.12 76.92 81.72 91.14 84.55 69.08 88.31 83.00 83.10
รอบ 1 ปี 64 66.67 78.24 78.31 83.37 73.87 66.73 67.49 78.68 73.29 69.17 86.59 85.44 75.67

 -
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 90

 100

ที่มา : ปี 65 จากผลการตรวจราชการรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 และการรายงานผลของ Service Plan ในพื้นที่
ปี 64 จากผลการตรวจราชการรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 และ DMS Health KPI วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

ปี 65 เป้าหมาย 
ร้อยละ 70

สาขาการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care)

ปี 64 เป้าหมาย 
ร้อยละ 65
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ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
Service delivery
1. จากสถานการณ์ของโรค COVID-19 มีผลกระทบท้ังผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ ส่งผลให้ขาดการก ากับติดตาม และ intensive program 
ขาดความต่อเนื่อง ดังนี้
1.1 เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามเยี่ยมบ้าน และให้การฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่องได้ 
1.2 ผู้ป่วยไม่สามารถออกมารับบริการที่โรงพยาบาลได้
2. การส่งกลับผู้ป่วย (refer back) เพื่อรักษาต่อที่ รพช. มีจ านวนน้อย

➢ ควรมีการพัฒนาระบบ teleconsultation หรือ rehabilitation เพื่อเพิ่มคุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โรค COVID-19

➢ ควรมีการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลของผู้ป่วยในการ refer back ไปรักษาต่อที่ รพช. 
ครอบคลุมทั้งเขตสุขภาพ หรือพิจารณาเพ่ิม node IMC ในแต่ละ รพช.

➢ พัฒนาระบบ refer back ให้ชัดเจนและปฏบิัติได ้พร้อมทั้งสนับสนุน Telemedicine

Health workforce
- ขาดแคลนบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู          
นักกิจกรรมบ าบัด นักกายอุปกรณ์ พยาบาลฟื้นฟู (4 เดือน) เป็นต้น

➢ เพิ่มพูนทักษะที่จ าเป็นแก่ผู้ดูแลหรือญาติผู้ปว่ยเฉพาะราย 
➢ สนับสนุนการสงอบรมพยาบาลฟนฟู และมีการจัดอบรมภายในจังหวัดหรือเขตสุขภาพ

เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมสหสาขาวิชาชีพในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Financing
ปีงบ 2565 สปสช. ไม่มีการจ่ายค่าบริการแบบ on top IMC ➢ ควรมีการสนับสนุนค่าบริการ IMC ให้ครอบคลุมและเท่าเทียมทั้ง 12 เขตสุขภาพ

➢ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประสานงานกับ สปสช. เขตสุขภาพโดยตรง

ที่มา: จากแบบรายงานตรวจราชการรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565



เขตสุขภาพ ประเด็นที่ชื่มชม/ตัวอย่างที่ดี
เขตสุขภาพที่ 1 ✓ เชียงใหม่ - โปรแกรมการบันทึกการให้บริการและการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย (โปรแกรม CM-IMC)

✓ แพร่ - โปรแกรม PIMC ทั้ง 5 กลุ่มโรค ได้แก่ Hip fracture, Ischemic stroke, Hemorrhage stroke, SCI และ TBI เพื่อใช้ในการส่งต่อ 
ติดตามดูแลรักษาต่อเนื่องในแต่ละพื้นที่

✓ ล าปาง - พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล การรักษา และติดตามผล โดยโปรแกรม COC-link 2020 และเชื่อมข้อมูลกับโรงพยาบาลชุมชน และ 
Application ต่าง

เขตสุขภาพที่ 2  ✓ พิษณุโลก - พัฒนาการบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้ครบถ้วนตามโปรแกรมบริการ (HosXP) ได้แก่ จ านวนครั้ง
ของ การฟ้ืนฟู และการประเมิน BI ในการจัดสรรงบพัฒนาคุณภาพการจัดบริการ (Quality and Framework) ของ สปสช.

เขตสุขภาพที่ 6 ✓ ให้ค าแนะน าและติดตามการฟ้ืนฟู ด้วยระบบ Tele-rehabilitation ในผู้ป่วย IMC แบบผู้ป่วยนอก
✓ บูรณาการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย IMC ร่วมกับระบบการดูแลต่อเนื่อง (Continuity of care: COC) และส่งต่อข้อมูลการติดตามเย่ียมบ้าน

ในโปรแกรม Thai COC โดยมีแพทย์แผนไทยร่วมเป็น Manager กับทีมสหวิชาชีพ IMC 
เขตสุขภาพที่ 7  ✓ ขอนแก่น มีภาคีเครือข่าย Stroke ที่สามารถด าเนินการค้นหาและติดตามผู้ป่วย IMC เชิงรุกในชุมชน ประสานงานและท าการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพต่อเนื่อง และมีการใช้โปรแกรม Stroke@BI ในการส่งต่อและติดตามเย่ียมผู้ป่วย acute, intermediate และ long term care
✓ ร้อยเอ็ด มีโปรแกรม Nemocare Roi-ET เป็นโปรแกรมส่งต่อและติดตามเยี่ยมผู้ป่วย IMC ที่เชื่อมโยงทั้งระบบ

ข้อชื่นชม
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เขตสุขภาพ ประเด็นที่ชื่มชม/ตัวอย่างที่ดี
เขตสุขภาพที่ 8 ✓ สกลนคร - มีโปรแกรม IMC SAKON NAKHON (google.com) ส าหรับการใช้ส่งต่อและตอบกลับข้อมูลผู้ป่วย IMC

✓ หนองคาย - มี QR code for Home PT program ส าหรับผู้ป่วยในการดูแลตัวเองที่บ้าน

เขตสุขภาพที่ 9  ✓ นครราชสีมา - มีการท า MOU คลินิกกายภาพเอกชนกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อจัดบริการฟ้ืนสภาพผู้ป่วย 

เขตสุขภาพที่ 10 ✓ ศรีสะเกษ - มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษเตรียมเปิดศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการดูแลต่อเนื่อง 
ณ ตึกคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เขตสุขภาพที่ 11 ✓ มีการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Node) ในการดูแลผู้ป่วยในเครือข่าย
✓ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในจังหวัด ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลฟื้นฟู นักกายภาพบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด
✓ มีการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดตั้ง Day care Center

เขตสุขภาพที่ 12 ✓ สงขลา - จัดตั้งธนาคารศูนย์สร้างสุข โดยเป็นศูนย์สาธิต/ ยืมอุปเครื่องช่วยความพิการ
✓ สตูล - พัฒนาระบบ Community based IMC: ศูนย์ CBR ร่วมกับชุมชนและภาคประชาชน
✓ ยะลา - พัฒนา Application: Yala IMC กับโปรแกรม Home Health Care
✓ นราธิวาส – ส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานทุติยภูมิ และปฐมภูมิอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถส่งต่อผู้ป่วยจาก IMC ไปสู่ LTC ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

ข้อชื่นชม
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❖ พัฒนาการให้บริการ IMC 
ให้ได้คุณภาพ ทั้งทางด้าน
โครงสร้าง ระบบบริการ 
และบุคลากร

❖ บริหารจัดการก าลงัคน
ด้านสุขภาพ

มาตรการที่ส าคัญ

มาตรการ
ที่ส าคัญ

❑ จังหวัดมีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการให้เพียงพอ
ต่อการให้บริการ

❑ เยี่ยมเสริมพลังในแต่ละเขตสุขภาพ

❑ เสนอแผนการบริหารกรอบ
อัตราก าลังของเขตสุขภาพ 
ตามวิชาชีพที่ขาดแคลน

แนวทางการตรวจติดตาม

แนวทางการ
ตรวจติดตาม

✓ จ านวนและร้อยละของผูป้่วย
ที่ได้รับบริการและตดิตาม 
ต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน 
หรือ Barthel index = 20 

ตามเกณฑ์การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ
ผู้ป่วยใน (IPD-IMC protocol ส าหรับ           

รพ.M และ F)

เป้าหมายรอบ 12 เดือน:
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ผลลัพธ์
ที่ต้องการ

80 ปี กรมการแพทย์ ท าดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต (Do our best for all)กรมการแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

01 Service delivery
➢ พัฒนาระบบบริการในรูปแบบ New Normal เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19
➢ พัฒนาระบบดูแลและติดตามผู้ป่วย โดยใช้ Telemedicine/ Telerehabilitation
➢ มีระบบปรึกษาทางไกล (Teleconsultation) ระหว่าง รพ.แม่ข่ายและลูกข่าย
➢ พัฒนาเครือข่าย/เชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยในชุมชน เพื่อให้เกิดระบบการดูแลต่อเนื่อง

02

Information system
พื้นท่ี: พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการส่งต่อและติดตามข้อมูลผู้ป่วย IMC ระหว่าง 
รพ.แม่ข่ายและลูกข่าย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลและติดตามต่อเนื่อง (พิจารณาตามความ
พร้อมของพ้ืนท่ี เช่น โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเอง Line, Google sheet เป็นต้น)
ส่วนกลาง: พัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ

03

Health workforce
พื้นท่ี: วิเคราะห์ภาระงาน (FTE) จัดท าแผนเพิ่มอัตราก าลัง/แผนพัฒนาบุคลากร         
ในวิชาชีพท่ีขาดแคลน และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้
ส่วนกลาง: เสนอกรอบอัตราก าลังของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องใน รพ. แต่ละระดับ            
เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมกับภาระงาน

04 Financing ส่วนกลาง: ผลักดันข้อเสนอรูปแบบการจ่ายค่าบริการผู้ป่วยระยะกลาง (IMC) ที่เหมาะสม
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ทุกลมหายใจที่ได้คืนมา 
มีค่ามากเกินกว่าค าช่ืนชม
ทุกลมหายใจที่ได้คืนมา 

มีค่ามากเกินกว่าค าช่ืนชมมีค่ามากเกินกว่าค าช่ืนชม
ทุกลมหายใจที่ได้คืนมา 

มีค่ามากเกินกว่าค าช่ืนชม
ทุกลมหายใจที่ได้คืนมา 

มีค่ามากเกินกว่าค าช่ืนชม
ท าดีที่สุด เพื่อทุกชีวิต

(Do our best for all)
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สรุปผลการตรวจราชการ Service Plan 

สาขามะเร็ง (CANCER)
รอบที่ 1 ปงบประมาณ 2565



ลําดับ ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ป 2563 ป 2564 ป 2565

1
รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวย

การผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห ≥ 70% ≥ 70% ≥ 75%

2
รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวย

เคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 70% ≥ 70% ≥ 75%

3
รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวย

รังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห 
≥ 60% ≥ 60% ≥ 60%

*สามารถติดตามขอมูลจากเว็บไซต TCB ( http://tcb.nci.go.th/ ) 

เกณฑ/เปาหมายตัวช้ีวัด สาขามะเร็ง ปงบประมาณ 2563 - 2565

รอยละผูปวยมะเร็ง ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน 

จากโปรแกรม Thai Cancer Based 

(TCB) รอบที่ 1/2565

7727 .72.73737373 %

7272.72.91919191 %

64.08 %

*ขอมูลจาก TCB ดึงขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

http://tcb.nci.go.th/


เปาหมาย ป 63-64
≥ รอยละ 70

เปาหมาย ป 65
≥ รอยละ 75

ระยะเวลารอคอยผาตัด
รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา 44 สัปดาห รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา 

ปงบประมาณ 

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา 

ปงบประมาณ ปงบประมาณ 2565 

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา 

2565 2565 แสดงผลการดาํเนนิงาน และ 

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา 

แสดงผลการดาํเนนิงาน และ แสดงผลการดาํเนนิงาน และ n

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา 

nn (

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา 

nn ((((1 

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา 

((1 1 1 1 ต

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา 

.

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา 

ตตตต ค

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา 

.. .

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา 

..คคคค....64 

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา 

64 64 64 64 64 64 –

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา 

– 31 31 31 31 31 31 ม.ีมีมีมี ค.. ...คคคค....65656565656565) 

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัภายในระยะเวลา 

ที่มา : TCB (วันที่ 11 พ.ค. 65)

ขอมูล 

ป 2563 : 1 ต.ค. 63- 30 ก.ย. 64 

ป 2564 : 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 

ป 2565 : 1 ต.ค. 64 - 30 เม.ย. 65

สรุปผลการดาํเนินงาน
- เขตสุขภาพที ่3, 6, 9, 13

ตํ่ากวาเปาหมาย



เปาหมาย ป 63-64
≥ รอยละ 70

เปาหมาย ป 65
≥ รอยละ 75

ระยะเวลารอคอยการใหยาเคมีบําบัด
รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา 66 สัปดาห รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา 

ปงบประมาณ 

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา 

ปงบประมาณ ปงบประมาณ 2565 

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา 

2565 2565 แสดงผลการดาํเนนิงาน และ 

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา 

แสดงผลการดาํเนนิงาน และ แสดงผลการดาํเนนิงาน และ n

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา 

nn (

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา 

nn ((((1 

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา 

((1 1 1 1 ต

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา 

.

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา 

ตตตต ค

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา 

.. .

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา 

..คคคค....64 

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา 

64 64 64 64 64 64 –

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา 

– 31 31 31 31 31 31 ม.ีมีมีมี ค.. ...คคคค....65656565656565) 

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดัภายในระยะเวลา 

ที่มา : TCB (วันที่ 11 พ.ค. 65)

ขอมูล 

ป 2563 : 1 ต.ค. 63- 30 ก.ย. 64 

ป 2564 : 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 

ป 2565 : 1 ต.ค. 64 - 30 เม.ย. 65

สรุปผลการดําเนนิงาน

-เขตสุขภาพที่ 4 และ 11

ตํ่ากวาเปาหมาย



ระยะเวลารอคอยฉายแสง
รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา 66 สัปดาห รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา 

ปงบประมาณ 

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา 

ปงบประมาณ ปงบประมาณ 2565 

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา 

2565 2565 แสดงผลการดาํเนนิงาน และ 

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา 

แสดงผลการดาํเนนิงาน และ แสดงผลการดาํเนนิงาน และ n

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา 

nn (

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา 

nn ((((1 

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา 

((1 1 1 1 ต

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา 

.

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา 

ตตตต ค

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา 

.. .

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา 

..คคคค....64 

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา 

64 64 64 64 64 64 –

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา 

– 31 31 31 31 31 31 ม.ีมีมี ค.. ...คคคค....65656565656565) 

รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา รอยละของผูปวยท่ีไดรบัการรกัษาดวยรงัสีรกัษาภายในระยะเวลา 

เปาหมาย ป 63-65
≥ รอยละ 60

ที่มา : TCB (วันที่ 11 พ.ค. 65)

ขอมูล 

ป 2563 : 1 ต.ค. 63- 30 ก.ย. 64 

ป 2564 : 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 

ป 2565 : 1 ต.ค. 64 - 30 เม.ย. 65

สรุปผลการดําเนนิงาน

- เขตสุขภาพที ่3, 5, 11

ตํ่ากวาเปาหมาย



ผลงานการคัดกรองมะเร็งใน ผลงานการคัดกรองมะเร็งใน 12 12 12 เขตสุขภาพ
ปีงบประมาณ 2563-2565 (1 ต.ค. 2564 – 31 มีนาคม 2565)

เขตสุขภาพเขตสุขภาพ

เขต

สุขภาพ

รอยละการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
(วิธี Pap smear + VIA + HPV DNA Test)

รอยละการคัดกรองมะเรง็ลาํไสใหญและไส

ตรง ดวยวิธี FIT Test

รอยละการคัดกรองมะเร็งเตานม

(วิธี CBE + BSE)

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2563 ป 2564 ป 2565

1 133.76 96.35 42.46 49.08 31.93 2.13 81.23 77.13 53.27

2 110.84 63.58 35.21 56.67 41.66 13.35 76.2 74.98 61.85

3 97.14 72.36 24.46 72.32 46.81 25.1 86.59 86.75 70.87

4 48.94 27.74 13.55 37.81 20.17 2.63 57.81 53.87 37.11

5 54.64 34.73 10.78 107.54 67.18 29.74 83.54 78.51 58.92

6 74.28 37.27 18.14 3.18 46.15 2.94 61.92 57.24 37.08

7 120.92 72.41 25.51 41.89 53.42 9.39 86.61 81.55 63.87

8 145.70 78.01 31.04 17.88 46.21 6.86 71.74 80.04 46.35

9 66.14 51.32 18.24 29.22 45.90 15.37 82 81.41 68.16

10 144.15 32.85 15.44 73.09 37.69 5.69 81.09 73.82 50.07

11 74.14 61.48 33.19 60.43 40.05 9.37 74.07 72.76 52.23

12 69.91 42.91 18.49 55.26 46.16 4.35 79.64 78.42 59.63

รวม 91.20 53.95 23.07 48.00 43.32 9.93 75.98 73.72 53.57

อ้างอิงจาก HDC และโปรแกรม HPVcxs2020, ข้อมูล ณ วันที ่11 พฤษภาคม 2565
เกณฑ์เป้าหมายทีก่าํหนด คือ ต้องคดักรองมากกว่าร้อยละ 80 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

สรุปผลการดาํเนินงานปงบ 2563 – 2565

1. การคัดกรองมะเร็งปากมดลกู

มีจํานวน 6 เขตสุขภาพที่ผลงานไมผาน

เกณฑเปาหมาย คือ เขตสุขภาพที่ 4, 5, 6, 

9, 11 และ 12

2. การคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและไสตรง

ไมผานเกณฑเปาหมายทั้ง 12 เขต

สุขภาพ

3. การคัดกรองมะเร็งเตานม

มีจํานวน 3 เขตสุขภาพที่ผลงานไม

ผานเกณฑเปาหมาย คือ เขตสุขภาพที่ 4, 6, 

และ 11



ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา : Service Plan สาขามะเร็ง

ปญหา/สาเหตุ ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ระยะการรอคอยการรักษาดวยวิธีผาตัด เคมีบําบัด และรังสีรักษา ในบาง

พื้นที่ยังไมผานเกณฑเปาหมาย

- จัดลําดับความสําคัญของการวินิจฉัยและการรักษามะเร็งใหเร็วข้ึน

- เพิ่มประสิทธิภาพของระบบสงตอ ที่มีการสงตอโดยไมตองใช refer โดยการใช

ระบบ Cancer Anywhere ซึ่งปจจุบันมีการสงตอดวยระบบน้ี ราว 60 % แลว

การคัดกรองมะเร็ง ยังดําเนินการไดคอนขางนอยกวาที่ควรจะเปน 

โดยเฉพาะในชวงที่เกิดสถานการณ COVID-19

-เรงจัดระบบบริการใหประชาชนไดรับการคัดกรอง และการวินิจฉัยโรค โดยมีการ

ทําแนวทางแบบ New Normal Services

ความไมสมบูรณของขอมูลในตัวช้ีวัดตาง ๆ - ปรับปรุงการจัดเก็บขอมูลโดยสรางระบบการเช่ือมของขอมูล API กับขอมูลที่มีอยู 

เชน ในระบบ HIS ของโรงพยาบาล เพื่อลดภาระงาน และเพิ่มความถูกตองของ

ขอมูล

ขาดแคลนบุคลากรดานการแพทย พยาบาล และสหวิชาชีพในสาขาที่

เก่ียวของ

- การดูแลอัตรากําลังคน การสงฝกอบรมเฉพาะดานตามแผนที่วางไว จัดใหมีกรอบ

ความกาวหนาในวิชาชีพสําหรับผูที่ผานการอบรมและปฏิบัติงานตรงตามที่อบรม



ประเด็นท่ีควรกํากับติดตามการตรวจราชการในปตอไป 

• Service plan สาขาโรคมะเร็งกําลังจะมีการเสนอตัวชี้วดัหลกั เปนการคัดกรองมะเร็ง 

แทนระยะเวลาในการรอคอยการรักษา ที่จะใชเปนตัวชี้วดัติดตาม

• วิเคราะหปญหาอุปสรรคในรายจงัหวดัที่ไมผานตัวชีว้ดั และชวยกันหาทางแกไขปญหา



Thank You



 80 ปี กรมการแพทย ์ทาํดีทีสดุเพือทุกชีวิต (Do our best for all)กรมการแพทย์

DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

โดย ผศ.นพ.ศภุวชัร บญุกษิดิเดช

สถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี

ผลการตรวจราชการกรมการแพทย ์

ตวัชีวดั Functional Based ลดแออดั ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 

สาขาทารกแรกเกิด (Newborn)

รอบที 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565



เพิมเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ ์(เตียง NICU ภาพรวม

เขต) (เป้าหมาย 1 : 500 ทารกเกิดมีชีพ)
2

สาขาทารกแรกเกิด

 80 ปี กรมการแพทย ์ทาํดีทีสดุเพือทุกชีวิต (Do our best for all)กรมการแพทย์
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ตวัชีวดัหลกัตวัชีวดัหลกั 1 อตัราตายทารกแรกเกิดอาย ุ≤ 28 วนั ทีมารดาคลอดออกมา

นําหนัก ≥ 500 กรมั (เป้าหมาย < 3.60 : 1,000 ทารกเกิดมีชีพ)

ตวัชีวดัรองตวัชีวดัรอง
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สาขาทารกแรกเกิด

จาํนวนทารก

เสียชีวิต
1,548 1,931 2,135 1,979 1,850 1,747 1,747 625

จาํนวนทารกเกิด

มีชีพ
421,103 486,789 489,035 448,345 409,150 414,666 363,038 157,442
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ชีพ
 

3.97

ปี 2558 ผา่นเกณฑ์ ปี 2559 - 2565 ไม่ผา่นเกณฑ์

อตัราตายทารกแรกเกิดอาย ุ≤ 28 วนั ทีมารดาคลอดออกมานําหนัก ≥ 500 กรมั
 ปี 2558 – กลางปี 2565 (Verified and adjusted data) (เป้าหมาย < 3.60 : 1,000 ทารกเกิดมีชีพ)

ทีมา: HDC และตรวจราชการ ณ วนัที 1 เมษายน 2565
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สาขาทารกแรกเกิด

ตวัชีวดัหลกั: อตัราตายทารกแรกเกิดแยกตามรายเขต (เป้าหมาย < 3.60 : 1,000 ทารกเกิดมชีพ)

3.53
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จาํนวนทารกเสียชีวิต 46 34 16 36 80 109 45 40 47 40 87 152 625

จาํนวนทารกเกิดมีชีพ 13032 10812 4892 10505 15231 18197 15348 10940 14028 10085 17620 27708 157442

เป้าหมาย 

< 3.60 

Adjusted Data 
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สาขาทารกแรกเกิด
ทีมา: การตรวจราชการรอบ 

1/2565

99 21 36 94 124 77 68 75 101 62 94 76 927

35,816 10,111 14,189 28,768 43,293 44,026 25,828 30,888 37,264 24,896 34,400 30,734 360,214

เตียง NICU

LB เฉลียปี 62-

64

อตัรส่วนเตียง NICU แยกตามรายเขต ให้ได้ตามเกณฑ์

 (เป้าหมาย 1 : 500 ทารกเกิดมีชีพ) 
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อตัราตายทารกแรกเกิด อายุ ≤ 28 วนั ทีรอดออกมานําหนัก ≥ 500 กรมั
 ปี 2558 – มีนาคม 2565 

ปี 

(2558-2564)

จาํนวนทารกทีเสียชีวิต

≤ 28 วนั (A)
จาํนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (B) อตัราตาย : 1000 การเกิดมีชีพ (A/B×1000)

2558 1,548 421,103 3.68

2559 1,931 486,789 3.97

2560 2,135 489,035 4.37

2561 1,979 448,345 4.41

2562 1,850 409,150 4.52

2563 1,747 414,664 4.21

2564 1,747 363,038 4.81

2565 (6 เดือน) 601 143,053 3.97 (ไม่รวมเขต 13) 

 ทีมา : ตก.1/2565 &  HDC มีนาคม 2565 



สาเหตุการตาย
ปี 2561 

n = 2,147 (%)

ปี 2562

n = 1,803 (%)

ปี 2563

n = 1,747 (%)

ปี 2564

n = 1,747 (%)

1. Low birth weight and prematurity 1,112 (51.8) 919 (50.97) NA Preterm

2. Congenital malformation & chromosome abnormality 180 (8.38) 173 (9.6) NA Asphyxia

PPHN

3. Birth asphyxia 179 (8.34) 135 (7.49) NA Anomalies

4. Persistent pulmonary hypertension of newborn 

(PPHN)

89 (4.15) 97 (5.38) NA Sepsis

5. Neonatal sepsis 80 (3.73) 54 (3.0) NA Ch Anomalis
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สาเหตุการตายของทารกแรกเกิดจาก 12 เขตสขุภาพ 

ปี 2561 - 2564
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ร้อยละการคลอดก่อนกาํหนด ปีงบประมาณ 2564 - 2565

Preterm 

2564
10.6 10.97 24.57 9.82 8.72 13 12.5 10.68 10.12 18.9 9.19 9.68 22.2 11.83

Preterm 

2565
10.35 9.57 25.7 10.36 9.51 13.1 11.94 10.67 14.4 20.77 9.6 10.1 19.82 12.47

 ทีมา : HDC กระทรวงสาธารณสขุ กลุ่มรายงานมาตรฐาน อนามยัแม่และเดก็ ณ 2 พฤษภาคม 2565

Preterm 2564 = 12.47%
Preterm 2565 = 11.83%



ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพือการพฒันา

ปัญหาการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจาก Preterm, PPHN

และภาวะเสียงจากครรภม์ารดา และมารดาติดเชือโควิดทาํ

ให้อตัราการเกิด Preterm birth สงูขึน

 มีการรวบรวมข้อมลูสาเหตกุารตายของทารก การคลอดก่อนกาํหนด การมีภาวะเจบ็ครรภค์ลอดก่อน

กาํหนด เพือแก้ไขปัญหาและป้องกนัการเกิดเหตซุาํหามาตรการลด Preterm birth เช่นการใช้

Progesterone, ASA

 ทบทวนการดาํเนินงานของ MCH Broad ทกุปี เพือลดปัญหา Preterm

 มีระบบบริหารจดัการแนวทางมาตรฐาน 3S 3 P ในการดแูลทารกทีเกิดจากมารดาโควิดเพือแก้ปัญหา

การเกิด Preterm และ Asphyxia และ PPHN ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทงัประเทศ(อยู่ระหว่าง

ดาํเนินการ)

อตัราตายทารกแรกเกิดภาพรวมมีแนวโน้มลดลงแต่

ร้อยละของทารกเกิดก่อนกาํหนดกาํลงัเพิมขึน รวมทงั

มารดาติดเชือโควิดโควิดเป็นปัจจยัร่วมของ Preterm birth

 จดัอบรมการกู้ชีพทารกแรกเกิด NCPR แนวใหม่ และ STABLE Programme ให้กบับคุลากรใน

โรงพยาบาลระดบั A, S ทกุปี ทงัแผนกสติูกรรมและกมุารเวชกรรมส่งรายงานผลการอบรมเข้าส่วนกลาง

เป็นเกณฑต์วัชีวดัระดบัเขตรณรงคใ์ห้มีการให้วคัซีนกบัมารดาตงัครรภม์ากขึน Public awareness เรือง 

Preterm

ระบบ ANC คณุภาพยงัไม่ครอบคลุม  ติดตามกระบวนการ 6 Value MCH Program ประสานงานกบั Service Plan สติูกรรม และกรมอนามยั 

etc, continue โครงการห้องคลอดคณุภาพทีหยุดชะงกัจากสถานการณ Pandemic

ระบบ Refer Back ขาดแนวทางการปฏิบติัทีชดัเจน  มีการประชุมพฒันาระบบ refer และสร้างเครือข่ายการประสานงานเพือการส่งต่อ ทงัในระดบัจงัหวดั

และระดบัเขต ใช้การแพทยวิ์ถีใหม่ร่วมกบัการใช้ Telemedicine เพิอเพิมศกัยภาพการดแูลทารกไปที

โรงพยาบาลเครือข่ายระดบั M1 เพือลดความแออดั พฒันาให้โรงพยาบาลระดบั M1 สามารถให้บริการ

ดแูลรกัษาทารกภาวะกึงวิกฤต และรบั Refer back ได้

ปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ



Objectives มาตรการในการดาํเนินการสิงทีได้ดาํเนินการแล้วและอยู่ระหว่างดาํเนินการ

ลดป่วย

 การลด preterm delivery : การให้การศึกษา รณรงคใ์ห้มีการฝากครรภแ์ละจดัระบบการฝากครรภค์ณุภาพ เพิมมาตรการแนวทางการลดการคลอด

ก่อนกาํหนดด้วยกลยทุธต่างๆ รวมทงัการใช้ยา progesterone เพือลดภาวะคลอดก่อนกาํหนด อาจพิจารณานําเสนอโครงการเพือผลกัดนัให้เป็นชุด

สิทธิประโยชน์ Reimbursement และหรือชดุสิทธิประโยชน์ในภาวะกลุ่มโรคทีมีผลกระทบต่อสุขภาวะ และภาระโรค กลุ่มโรค PPHN ความดนัเลือด

ปอดสงู ได้ดาํเนินการของบประมาณจาก สปสช ในการใช้แกส๊ไนตริกออกไซดเ์พือรกัษาภาวะนี ได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการของ สปสช แล้ว

อยู่ในระหว่างดาํเนินการขนัตอนสดุท้าย และมีแผนจะนําเสนอชดุสิทธิประโยชน์หรือ Optimum Reimbursement ของการดแูลรกัษาทารก Preterm 

ทงัในช่วงแรกเกิดและช่วงรอเลียงโต

 ลด birth asphyxia ลดการติดเชือ : การฝากครรภค์ณุภาพ จดัอบรมห้องคลอดคณุภาพ การกู้ชีพทารกแรกเกิด NCPR การส่งต่อทารกให้มีความ

ปลอดภยั ( S T A B L E program) เน้นการอบรมเชิงปฏิบติัการทงั on Line และ on Site

 ลดความพิการแต่กาํเนิด : การฝากครรภค์ณุภาพ การให้ folic acid แก่หญิงมีครรภ ์และการให้ความรู้แก่หญิงทีพร้อมจะมีบตุร

ลดตาย

 ลดอตัราตายของทารกแรกเกิด (Neonatal mortality rate) ด้วยการฟืนฟคูวามรู ้ทกัษะ อบรมเพิมศกัยภาพในการดแูลทารกป่วยให้บคุลากร

สถานพยาบาล

 วางระบบเครือข่ายการรบัส่งต่อภายในเขตและส่งออกนอกเขต สนับสนุนให้มี intrauterine transfer

 มีระบบปรึกษาทางไกล ช่วยเหลือเกือกลูกนัภายในเขตและจงัหวดันอกเขตแต่เป็นจงัหวดัรอยต่อ

ลดการรอคอย

 จดัระบบการ refer และบริหารเตียงแบ real-time

 เพิมจาํนวนเตียง NICU และเตียง sick-newborn พร้อมครภุณัฑใ์ห้แก่สถานพยาบาล

 จดัอบรมหลกัสตูรเฉพาะทางเพือเพิมบคุลากรผูเ้ชียวชาญ กมุารแพทย ์NNP พยาบาลวิชาชีพ และแพทยส์าขาอืนตามความเหมาะสม

 จดัอบรมฟืนฟวิูชาการในพืนที เพิมขีดความสามารถในการดแูลผู้ป่วยให้สถานพยาบาลโดยการ เพิมจาํนวนทนุเรียนต่อ ทาํให้มีจาํนวนผู้ให้บริการ

เพิมมากขึน

 เพิม reimbursement ให้แก่สถานพยาบาล PPHN กบั กา๊ซไนตริกออกไซด์

Action Plans and Future Direction
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1.1 มีการฝากครรภค์ณุภาพอย่างน้อย 5 ครงั ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90

1.2 มีแนวทางดแูลรกัษามารดาภาวะเจบ็ครรภ์
คลอดก่อนกาํหนด (อายคุรรภ ์< 37 สปัดาห)์
และนําสู่
การปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนั

1.3 รวบรวมข้อมลูสาเหตกุารตายของทารก ร้อยละ
ของการคลอดก่อนกาํหนด ร้อยละของการมี
ภาวะเจบ็ครรภค์ลอดก่อนกาํหนด

3.1 ห้องคลอดผา่นเกณฑป์ระเมินห้องคลอด
คณุภาพในเขตสขุภาพบริการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

3.2 มีจาํนวนเตียง NICU เพียงพอต่อการ
คลอดในทุกเขตสขุภาพบริการ (1 : 500)

1.6 จดัตงัหรือทบทวนกรรมการ MCH Board ทุกปี 
เพือความเหมาะสมในการดาํเนินงาน

1.7 มีการรายงานสถิติ ตวัชีวดั เช่น อตัราตายร้อย
ละการคลอดก่อนกาํหนดในการประชุม MCH 
Board

1.8 มีการรายงานประจาํปีเกียวกบั Service 
Mapping ในสิงทีเกียวข้อง เช่น จาํนวนกมุาร
แพทย ์ทารกแรกเกิด พยาบาลเฉพาะทางทารกแรก
เกิด จาํนวนเตียง NICU Negative pressure 
Covid cases เป็นต้น

2.6 จดัตงัทีมกู้ชีพทารกแรกเกิดใน รพ. โดยมี

ตวัแทนทงัจากแผนกสติูกรรม กมุารเวชกรรม 

และแผนกฉุกเฉิน

2.7 สามารถให้บริการดแูลรกัษาทารกภาวะวิกฤต

ได้ใน NICU ของ รพ. ระดบั A, S และภาวะกึง

วิกฤตได้ในรพ.ระดบั M1

3.4 มีการบรูณาการความร่วมมือระหว่างโสต
แพทย ์และกมุารแพทย ์และ/หรือกมุาร
แพทยท์ารกแรกเกิดผา่นทางการร่วม
ประชุม MCH Board

1.4 อตัราการตายของทารกเกิดมีชีพ < 3.6/1,000 
การเกิดมีชีพของทารก (ดงันิยาม)

1.5 อตัราการคลอดก่อนกาํหนดลดลงอย่างน้อยร้อย
ละ 10

ดาํเนินการแล้ว/ผา่นเกณฑ์ อยู่ระหว่างดาํเนินการ ยงัไม่ดาํเนินการ/ไม่ผา่นเกณฑ์ ไม่อยู่ในระดบัดาํเนินการตวัชีวดัรองตวัชีวดัรองตวัชีวดัหลกัตวัชีวดัหลกั

หน่วยดาํเนินการหน่วยดาํเนินการ

สญัลกัษณ์สญัลกัษณ์

2.1 ประเมินคณุภาพห้องคลอดตามมาตรฐาน LR 
คณุภาพทุกปี

2.2 จดัอบรมการกู้ชีพทารกแรกเกิดให้กบับุคลากร
ทีเกียวข้องใน รพ.ระดบั A, S ทุกปี ทงัแผนกสติู
กรรมและกมุารเวชกรรม

2.3 พฒันาระบบ Refer Back, เพิมศกัยภาพการดแูล
ทารก ไปที รพ. เครือข่ายระดบั M1 เพือลดความ
แออดั

2.4 บคุลากรในห้องคลอดและห้องเดก็, NICU, 
nursery, ER ได้รบัการอบรมกู้ชีพ > ร้อยละ 90

2.5 อตัราการ Refer Back กลบัไปที รพ. เครือข่าย
เพิมขึนร้อยละ 10

3.3 ร้อยละของโรงพยาบาลระดบั M ในเขต
สขุภาพบริการมีศกัยภาพการดแูลทารก
แรกเกิดอาการกึงวิกฤตใด เพิมขึนร้อยละ 
10



ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากส่วนกลาง สาํนักปลดัฯ กรมฯ กองทีเกียวข้อง

• ปัญหาการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจาก 

Preterm, PPHN

และภาวะเสียงจากครรภม์ารดา

• ระบบ ANC คณุภาพยงัไม่ครอบคลุม

 มีข้อสงัการเชิงนโยบายจากกระทรวงฯ ลงไปในระดบัเขต จงัหวดัและอาํเภอ โดยประสานงานกบั Service Planสติูกรรมให้เป็น

เกณฑต์วัชีวดัหลกัระดบัประเทศ ให้มีการลดอตัราการคลอดทารกก่อนกาํหนด( อายคุรรภ ์< 37 สปัดาห)์ ไม่เกินร้อยละ 5 

ภายในระยะเวลา 3 ปี

 แต่งตงัคณะทาํงานวิเคราะห ์ศึกษา หาปัจจยัเสียงทีทาํให้มารดาคลอดก่อนกาํหนดและออกมาตรการป้องกนัให้เป็นรปูธรรม 

โดยร่วมมือกบัองคก์รวิชาชีพ โรงเรียนแพทย ์สถาบนัฯ ชมรม สมาคมวิชาชีพทีเกียวข้อง

 คณะทาํงานข้างต้นเสนอกระบวนการและตงัเกณฑต์วัชีวดัระดบัเขตลดปัจจยัเสียงต่างๆทีคณะทาํงานวิเคราะหพ์บว่ามี

ความสมัพนัธท์าํให้เกิดการคลอดก่อนกาํหนด โดยมีงบประมาณสนับสนุน จดัเป็นโครงการเร่งด่วนพิเศษ

 คณะทาํงานระดบักรมฯ รณรงค ์ทาํ Campaign ให้มีการสือสารสู่สาธารณะให้มี Public Awareness ในเรืองการฝากครรภ์

คณุภาพ ลดการตงัครรภใ์นวยัรุ่น และอืนๆ โดยประสานงานร่วมกบัหน่วยงานทีเกียวข้องเช่น กรมอนามยั แผนกสติูกรรม 

โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลโรงเรียนแพทยใ์นพืนทีต่างๆ

 M & E : กระทรวงฯ แต่งตงัคณะทาํงานติดตาม ประเมินผลการใช้มาตรการต่างๆเพือลดการคลอดก่อนกาํหนดในระดบัเขต 

และระดบัประเทศ ติดตามแบบ On line  On sites มีการรายงานผลการติดตามส่ส่วนกลางในทุกไตรมาส ปรบักลยทุธกลางปี

• อตัราตายทารกแรกเกิดมีแนวโน้ม

ลดลงแต่ร้อยละของทารกเกิดก่อน

กาํหนดเพิมขึน รวมทงัมารดาโควิด

เป็นปัจจยัร่วมของ Preterm birth

 กระทรวงฯจดัตงัคณะกรรมการแม่และเดก็ในการกาํหนดแนวทางมาตรฐานในระดบัชาติ ในการออกแนวปฏิบติัในการดู

มารดาทีติดเชือโควิดและทารกทีเกิดจากมารดาโควิดให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัและอนุมติังบประมาณเป็นกรณีพิเศษในการ

ปรบัปรงุโครงสร้างหอผูป่้วยทารกจากมารดาโควิด

• ขาดแคลนบคุลากรเฉพาะทาง  สป: กาํหนดให้แพทยแ์ละพยาบาลเฉพาะทางได้เป็นสาขาขาดแคลน เพิมค่าตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงองคก์รอืนๆ

 สนับสนุนโควตาการเข้ารบัการฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษทงัแพทย ์พยาบาล เฉพาะทางทารกแรกเกิด

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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แนวทางการตรวจราชการรอบที 2 / 2565

• ควรมีการลงรายละเอียดระบ ุจาํนวนและร้อยละสาเหตกุารเสียชีวิต 3 อนัดบัแรก ทารกเกิดก่อน

กาํหนด ภาวะติดเชือในกระแสโลหิต ภาวะการออกซิเจนปริกาํเนิด ภาวะความดนัเลือดปอดสงู 

(PPHN) และภาวะพิการแต่กาํเนิด

• ข้อมูลสถิติจาํนวนการคลอดทารกแรกเกิดก่อนกาํหนดและนําหนักตวัน้อย

• Updated Service Mapping, Resoursces Need and Gap resources analysis ในแต่ละเขตข้อมูล

จาํนวนทีขาด แพทย ์พยาบาลเฉพาะทางทารกแรกเกิด

• แนวทางการป้องกนัการคลอดก่อนกาํหนดจากภาวะมารดาเจบ็ครรภค์ลอดก่อนกาํหนดในแต่ละ

พืนที

• แนวทางการดแูลทารกทีเกิดจากมารดาติดเชือโควิดและจาํนวนทารกทีติดเชือโควิดในแต่ละพืนที 

สิงทีต้องการสนับสนุน( Gap)เช่น ห้องความดนัลบ เป็นต้น

• Empathy and Sympathy 



ทุกลมหายใจทีได้คืนมา 
มีค่ามากเกินกว่าคาํชืนชม

ทาํดีทีสดุ เพือทุกชีวิต

(Do our best for all)
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Preterm birth ปีงบประมาณ 2562 - 2563
Preterm 2562 = 4.81%
Preterm 2563 = 4.86%
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Killip Class III Killip Class IV

Killip Class Clinical Signs

Class I No clinical heart failure

Class II Rales or crackles in lungs, S3 gallop, elevated JVP

Class III Pulmonary edema

Class IV Cardiogenic shock, SBP < 90 mmHg, low cardiac output

Killip Class ในผู้ป่วย STEMI
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ข้อมูลจาก Thai ACS Registry ! ต.ค. &4 -31 มี.ค. &5



!!"

!#$

%&

!"#

!#'

!#$('

%&

!!!('

!!'

%#

%#

!!"

!#'

)!

!'

!#

!$

!*

!!('

!)

&('

!&

")

"#

)#

!)('

)'

"%

)'('

)&

"#

"%

"'

*!('

)%

)$

)#

)+

)&('

# )# +# *# %# !## !)# !+# !*# !%# )##

!

)

"

+

'

*

$

%

&

!#

!!

!)

!"

!"#$%&#&!#'()

'()#&!#*+,-

*./0.1*+,-#&!#'+23+"!45&%)

!"#$%&'(')*&+,-./0+-&'+0/1&2+34+5(*6'+-&'./4)76
!"#"$%&'()*+,(-./012%#345'6'!78+6'!9:0!);#'&"&'#&<=3$&>5:?@A'B4C

!"#
$%"

&'
(

)'*+,

-./,)'*+
-0,)'*+
12 )'*+

!%3 -3.,)'*+

!"#$%&'() 4567,89:,;<=7>?@A,!"#$%$"&' ()*"+,$%$"&-



!"#

!"$%#

&'

&"%#

$'

!'!%#

!"'

!!'

!"'

!"'

'

!"'

$#

"'

!(%#

!!

!'

"'

!'

!'

!!

((%#

"&

'

"&

!'

!&#

!)'

!!"

!)&

!!$

!'"

""!

!)'%#

*$

!&(

'

*)%#

!")

' #' !'' !#' "'' "#' ('' (#' )''

!

"

(

)

#

&

+

$

*

!'

!!

!"

!(

!"#$%&#&!#'()

'()#&!#*+,-

*./0.1*+,-#&!#22)+

!"#$%&'(')*&+,-./0+-&'+0/1&23+0)34&25%
!"#"$%&'()*+,(-./012%#345'6'!78+6'!9:0!);6'!<= >>?@

ABC D'<4
ACED'<4
AFG D'<4

!"# FCHED'<4

$I(
JKI

L'
M

D'<4E



!"#$%#&'(&)'*+,-.#,/01,123405+627,4&819:;#<=>#>?@#ABCD#E>@#FGGH&'(&)'*+,-.
!"#$%&'"(&)*+)'"!,-$.)/"%0,-"/

&'(&)'*+,-.
!"#$%&'"(&)*+)'"!,-$.)/"%0,-"/

! 7I;');)-J7KLMN$O9-#PQRST##U"VUUW#<JN7(MX#QYFZ#[\P#@B]ZCD@^H_#!V`!W#<JN7(MX;&VH
! 'N7-XaJ7K&)'bcN&)''I&d)LMN$O9-#PQRST#e0N;)(();'f)g,12&/cg0-IKe(he0N;)(5$i)c()-
! &)'5JN)jkKl':&)'J7KLMN$O9-*Xa'alll':&)'Xh)8N)
! LMN$O9-,127)&)''4g*'K#<mZGGZn oGFCC#pqrH#(17I;');)-3MK
! &)''al)0J7K#\stT=qUu#3hKLX&'a,l;h7&)'5JN)jkK&)'l':&)'J7KLMN$O9-*Xa'all&)'l':&)'

UV#3j)g&)'v.
! (15w'67Jh)-'all&)'3hK;h7LMN$O9-#PQRST# EFCD# D@FoD#*Xa*g9,)K&)'bcNw/$'k&d)x

'I&d)LMN$O9-bg,4&5J;34Jy)+
! (1zMg-.cI9b{xoFDY GFA#,4&5J;34Jy)+
! '+V,12e(h3)()'j,/#|\T#e0N#(1&)'bcN#EZA@Z}>G^CZC#()&Jk~g
! (1&)'bcNw9)('MN$'a8)8g#PBGE#F�F@B}BCC_#&)'5JN)jkK&)'l':&)'
! (1&)'0I0&'7K*Xaw9lw4(€'w&X4h(#Å\= ,125$‚g$ƒ{{I-5312-K#\t=

UV#7I;');)-J7KLMN$O9-€'w&XN)(5g6~7cI9b{;)-5„1-l+XIg8g:0#PQRST …#!W
†V#'N7-XaJ7K&)'bcN&)''I&d)LMN$O9-#PQRST#e0N;)(();'f)g,12&/cg0
†VU#1234567 /&"',)893:;<7=>?>=7>@ABC>DE9F=7GH)IJ)H=KLM>;N893:;<O=:6@H@PQ;7 RSJT

UVU)1234567 /&"',)893:;<O=:KW #XYZ[X\)#-,)F=7GH)]UJ)H=KLM>;N893:;<O=:6@H@PQ;7 R SJT

rV#5$i)c()-LXXI+‡.$%#†ˆ‰ˆ
! :?<<)^[_`)`X[ab)/&"',)c>?GM3dW4:eOf=GHCd:DEgh=7CgijkgF=lKLABL4:?j@Km@F=lc>?O=:

GM3<:@O=:c<<8:3:E7ihE

! BLn2H7oM;6GPKLABL)-[`p)q[r)E7h=NH3E7)])cMhNGHcih>?CgijkgF=lj=B=:sGM3<:@O=:)Utuv

! BLO=:d;9O:ENc>?d6<dkBw:dO>khB)(-!)KLAC4xH4yPP;7CjLA7Nw:d)-0!)

! O=:GM3d6=B:231234567GH93=HgEN)z[Xq\){[X|Y|})_Y}|)c>?O=:6@mLO=:Cg3=seNO=:<:@O=:

~"'/u]SS�€

pV 5$i)c()-l':&)'

UV&)'{I0l':&)'34Jy)+Š BL:?<<Cd:DEgh=7)/&"',)^[_`)`X[ab)KLABL4:?j@Km@F=l)~%z^zXÅa‚|_ƒq`€

UV&)'{I07I;')&/XIKl4wX)&'bcN5c()a3(&Ily)'aK)gŠ#a[X„Y‚q‚}Y_`_)ÅY|`zX…z|`Y‚|Y_`)Å-0&Å)|ƒX_z_Å)†p[XZ[aY_`_Å)&zap|YaY[|)c>?EDAH‡

pV'all3)'3g5,zŠ BL:?<<O=:P;9COˆ<g3EB2>c>?:=7N=HC4xH:?<<C9L76O;HK;A64!"CKn)jH;<jHkHGM3BLO=:>Ng3EB2>GH)&p[Y)$-/)%z}Y_`X\
rV9I304w'4yIv‹.,)K&)'*+,-.Š#zap‚)Å)a[`p q[r)Å*%)Å)--‰Å)Ek4O:ŠoK=NO=:clK7o)c>?7=)+YrXY|‚q\_Y_)~/‹u&(‹€)

ˆV{I0c)Kl$'a()vŠ#GHO=:P;9M=Ek4O:ŠoK=NO=:clK7oClDAEl;ŒH=B=i:ç=HO=::;Of=c>?jH;<jHkHO=:E<:BK=N6@Ž=O=:GM3<kd>=O:

‰V&)'7y:l)X'all34Jy)+Š <kd>=O:K=Nj=m=:Šjkg)dh=iE<cKH)d6=BO3=6MH3=GH6@Ž=ŽLlÅ)O=:Cg3=seN<:@O=:gEN4:?Ž=ŽHw97)"'/u]SS�

();'&)'
‰#Œ?ZGçZ}]#
AG>oŽC

†V#LX&)'+Ièg)



เขต

สุขภาพ

การจัดบริการสุขภาพ

(STEMI Fast Tract)
การจัดอัตรากำลังบุคลากร ระบบสารสนเทศ วัสดุครุภัณฑJทางการแพทยJ งบประมาณ การอภิบาลระบบสุขภาพ

1 ✓ ไม#เพียงพอ: แพทย.,พยาบาล, นักเทคโนโลยี

หัวใจ
ข=อมูลพ้ืนท่ี เพ่ิมศักยภาพการบริการ: CCU, TNK, บุคลากร patient self-awareness

2 ✓ ข=อมูลพ้ืนท่ี/HDC ICU/CCU, TNK
เพ่ิมศักยภาพการบริการ:

ICU/CCU, บุคลากร
คัดกรอง NCD, patient self-awareness

3 ✓ ข=อมูลพ้ืนท่ี Cath lab, TNK
เพ่ิมศักยภาพการบริการ:

Cath lab

4 ✓ ไม#เพียงพอ: แพทย.,พยาบาล, นักเทคโนโลยี

หัวใจ
ข=อมูลพ้ืนท่ี CCU/OR 

เพ่ิมศักยภาพการบริการ:

CCU, บุคลากร
คัดกรอง NCD, STEMI Alert Campaign 

5 ✓ ไม#เพียงพอ: แพทย.,พยาบาล, นักเทคโนโลยี

หัวใจ
Cath lab

เพ่ิมศักยภาพการบริการ:

Cath lab, OR, บุคลากร

6 ✓ ไม#เพียงพอ: บุคลากรติดเชื้อ COVID-19 ข=อมูลพ้ืนท่ี Cath lab, TNK
เพ่ิมศักยภาพการบริการ: Cath lab, TNK, 

บุคลากร
คัดกรอง NCD, patient self-awareness

7 ✓ บูรณาการใช=ทรัพยากรร#วมกัน: 

สป./รร.แพทย./เอกชน
Thai ACS Registry TNK เพ่ิมศักยภาพการบริการ: TNK คัดกรอง NCD, patient self-awareness

8 ✓ ข=อมูลพ้ืนท่ี เพ่ิมศักยภาพการบริการ: บุคลากร patient self-awareness

9 ✓ ไม#เพียงพอ: แพทย.,พยาบาล ข=อมูลพ้ืนท่ี, Thai ACS Registry Cath lab, ECMO
เพ่ิมศักยภาพการบริการ: Cath lab, บุคลากร คัดกรอง/NCD clinic, patient self-awareness, 

STEMI Alert Campaign, BLS

10 ✓ ไม#เพียงพอ: แพทย.,พยาบาล, นักกายภาพ, 

เภสัช

การจัดเก็บข=อมูลไม#เชื่อมโยงกัน : 

Thai ACS Registry/HDC

Defibrillator/paddle, infusion

pump, ECG monitor

สนับสนุนจัดหาอุปกรณ.ทางการแพทย.,  อบรม

วิชาการ
คัดกรอง NCD, STEMI Alert Campaign 

11 ✓ ไม#เพียงพอ: แพทย., นักเทคโนโลยีหัวใจ ข=อมูลพ้ืนท่ี, Thai ACS Registry Cath lab, TNK
เพ่ิมศักยภาพการบริการ:

Cath lab, TNK, บุคลากร
คัดกรอง NCD, patient self-awareness

12 ✓ ไม#เพียงพอ: แพทย.  (CVT)
OR 

เพ่ิมศักยภาพการบริการ:

OR, บุคลากร
patient self-awareness
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80 ป กรมการแพทย ทําดีที่สุดเพ่ือทุกชีวิต (Do our best for all)กรมการแพทย

DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

โดย นายแพทยเฉลิมพล ไชยรัตน

รองผูอํานวยการฝายการแพทย 2  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

วันที่ 27 เมษายน 2565

ผลการตรวจราชการกรมการแพทย 

ตัวช้ีวัด Functional Based สาขาลดแออัด ลดรอคอย ลดปวย ลดตาย 

สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Trauma) รอบที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565



80 ป กรมการแพทย ทําดีที่สุดเพ่ือทุกชีวิต (Do our best for all)กรมการแพทย

DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

66
เดือน

มาตรการ

1. เพ่ิมประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการเขาถงึ

definite care ผานระบบ Fast track กลุมโรค

สําคัญ เชน STEMI, Stroke, Severe sepsis/

septic shock, Trauma และกลุมโรคสําคัญอื่นๆ 

โดยเชือ่มโยงโรงพยาบาลทุกระดบัผานระบบการสง

ตอและการเขาถึงระบบการแพทยฉุกเฉนิอยาง

ไรรอยตอ

2. ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยในหองฉุกเฉนิ

3. แผนรองรับภาวะวิกฤติในสถานการณตางๆ

4. พัฒนาระบบฐานขอมูลหองฉุกเฉิน 

นอยกวารอยละ 12

Small Success
33
เดือน

เปาหมาย

อัตราการเสียชวีิตของผูปวยวิกฤตฉกุเฉนิ 

(Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง 

ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 

(ท้ังท่ี ER และ Admit)

Small Success
99
เดือน

แนวทางการตรวจ

ตรวจติดตามจากฐานขอมูล Health Data 

Center (HDC) หรือฐานขอมูลของแตละ

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ 

โดยนําเสนอขอมูล 6 เดือน 9 เดือน และ 

12 เดือน ในภาพรวมของจังหวัดหรือ

ภาพรวมของเขตสุขภาพ (โดยการตรวจ

ราชการกรณปีกต)ิ

Small Success
1212
เดือน

ผลลัพธที่ตองการ

นอยกวารอยละ 12 

(Trauma < 12%, 

Non-trauma < 12%)

นอยกวารอยละ 12

Small Success

ศูนยประสานงานหนวยแพทยเฉพาะทางอาสามูลนิธิเทพรตันเวชชานุกูลตัวชี้วัด: อัตราการเสียชีวิตของผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) 

ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ท้ังท่ี ER และ Admit) 

(เปาหมาย < รอยละ 12)

ศูนยประสานงานหนวยแพทยเฉพาะทางอาสามูลนิธิเทพรตันเวชชานุกูลสาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน



80 ป กรมการแพทย ทําดีที่สุดเพ่ือทุกชีวิต (Do our best for all)กรมการแพทย
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

FAST Pass
Triage level 1 ผ่าน แฟม้ 

accident

มาตรการเรงดวน การตรวจราชการรอบ 2 ป 2565
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ศูนยประสานงานหนวยแพทยเฉพาะทางอาสามูลนิธิเทพรตันเวชชานุกูลตัวชี้วัด: อัตราการเสียชีวิตของผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) 

ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ท้ังท่ี ER และ Admit) 

(เปาหมาย < รอยละ 12) (เปรียบเทียบขอมูลไตรมาสท่ี 2 จาก HDC และพ้ืนท่ี)

ศูนยประสานงานหนวยแพทยเฉพาะทางอาสามูลนิธิเทพรตันเวชชานุกูลสาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 ประเทศ

HDC 13.08 9.12 17.97 14.31 16.52 10.41 13.7 7.77 5.34 13.77 19.38 15.32 11.77

พ้ืนท่ี 10.26 9.48 9.77 8.19 7.95 10.89 7.66 3.93 6.14 6.42 12.75 8.41 7.96

0

5

10

15

20

25

เปาหมาย 

< รอยละ 

12

จํานวนผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินที่เสยีชีวิตภายใน 24 ช่ัวโมง (A)   = 2,621 ราย
จํานวนผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินทั้งหมด (B)                           = 22,264 ราย

จํานวนผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินที่เสยีชีวิตภายใน 24 ช่ัวโมง (A)   = 6,974 ราย
จํานวนผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินทั้งหมด (B)                           = 90,228ราย

Presenter
Presentation Notes
เปรียบเทียบข้อมูลไตรมาสที่ 2 จาก HDC และผลการตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 2565						เขตสุขภาพ	HDC ไตรมาสที่ 1-2 			ผลตรวจราชการรอบที่ 1 			B	A	ร้อยละ	B	A	ร้อยละเขตสุขภาพที่ 1	1,116	146	13.08	 2,398 	 246 	 10.26 เขตสุขภาพที่ 2	2,884	263	9.12	 9,034 	 857 	 9.48 เขตสุขภาพที่ 3	1,987	357	17.97	-	-	 9.77  (ppt ลดแออัด)เขตสุขภาพที่ 4	2,125	304	14.31	-	-	 8.19  (ppt ลดแออัด)เขตสุขภาพที่ 5	1,229	203	16.52	 7,564 	 543 	 7.95 เขตสุขภาพที่ 6	3,727	388	10.41	 6,832 	 744 	 10.89 เขตสุขภาพที่ 7	1,051	144	13.7	 14,141 	 1,083 	 7.66 เขตสุขภาพที่ 8	2,523	196	7.77	 15,330 	 603 	 3.93 เขตสุขภาพที่ 9	2,397	128	5.34	-	-	 6.14 (ppt ลดแออัด)เขตสุขภาพที่ 10	1,808	249	13.77	 6,962 	 447 	 6.42 เขตสุขภาพที่ 11	640	124	19.38	 9,044 	 1,153 	 12.75 เขตสุขภาพที่ 12	777	119	15.32	-	-	 8.41 (ppt ลดแออัด)รวม	22,264	2,621	11.77	 71,305 	 5,676 	 7.96 รวมแบบหาร %						 8.49 
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ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

Fast track trauma / traumatic brain injury ขาด

ความเชื่อมโยงตั้งแตตนน้ํา ถึงปลายน้ํา 

 Protocol สําหรับ traumatic head injury with multiple trauma

 ทบทวนสาเหตขุองการเสียชีวิตในผูปวย trauma 

 พัฒนา fast track trauma เชื่อมโยงตั้งแต รพช รพศ และในเขตสุขภาพ 

 กําหนดตัวชี้วัดในเชิงกระบวนการในการดูแลผูปวย Trauma 

การเขาถึงระบบบริการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย 

1669 ยังไมไดตามเปาหมาย

 เพ่ิมประสิทธิภาพการเขาถึง การสงตอ และบริการการแพทยฉุกเฉินผานการประสาน

ความรวมมือ

กับหนวยงานปฐมภูมิและหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ

ER/Trauma audit ขาดความตอเนื่อง
 บทบาทของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพหองฉุกเฉิน ซ่ึงมีรองผูอํานวยดาน

การแพทย เปนประธาน ในการกํากับติดตาม

ขอมูลผูปวยฉุกเฉิน level 1 ไมไดสงผานแฟม 

accident 

 ประชุมทําความเขาใจ/อบรมในการเก็บขอมูลและตัวชี้วัด โรงพยาบาลระดับ A S M 

 กําหนด job สําหรับผูดูแลขอมูลตัวชี้วัดของหองฉุกเฉิน



Patient care
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ขอชื่นชม

Patient flow 

 มีการกําหนดกลุมโรคสําคัญในการทํา fast track เชน pneumonia , UGIB , NSTEMI  , จิตเวช

 มีการกําหนด fast pass protocol ในกลุมโรค เชน pneumonia , sepsis ,Trauma ที่เชื่อมโยงกับ โรงพยาบาลชุมชน

 การเพ่ิมหองตรวจสําหรับโรคไมฉุกเฉินนอกเวลาราชการ

 การจัดการเตียง ICU โดยมีคณะกรรมการ bed management การจัดการเตียง ICU โดยมีคณะกรรมการ 

Preparedness

 ER new normal หองฉุกเฉินทุกแหง ใน รพ A S M  

Information system

 TEA unit มีการใชขอมูลในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ และ นวัตกรรม ในหองฉุกเฉิน เชน mapping 

cardiac arrest , Application 270 Stroke Fast Tract Timer
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ศูนยประสานงานหนวยแพทยเฉพาะทางอาสามูลนิธิเทพรตันเวชชานุกูลศูนยประสานงานหนวยแพทยเฉพาะทางอาสามูลนิธิเทพรตันเวชชานุกูล
แนวทางการตรวจราชการ

ศูนยประสานงานหนวยแพทยเฉพาะทางอาสามูลนิธิเทพรตันเวชชานุกูลศูนยประสานงานหนวยแพทยเฉพาะทางอาสามูลนิธิเทพรตันเวชชานุกูล
แนวทางการตรวจราชการ รอบที่ 

ศูนยประสานงานหนวยแพทยเฉพาะทางอาสามูลนิธิเทพรตันเวชชานุกูล
รอบที่ 2

ศูนยประสานงานหนวยแพทยเฉพาะทางอาสามูลนิธิเทพรตันเวชชานุกูล
รอบที่ 2/

ศูนยประสานงานหนวยแพทยเฉพาะทางอาสามูลนิธิเทพรตันเวชชานุกูลศูนยประสานงานหนวยแพทยเฉพาะทางอาสามูลนิธิเทพรตันเวชชานุกูลศูนยประสานงานหนวยแพทยเฉพาะทางอาสามูลนิธิเทพรตันเวชชานุกูลศูนยประสานงานหนวยแพทยเฉพาะทางอาสามูลนิธิเทพรตันเวชชานุกูล
2/2/2 2565

ศูนยประสานงานหนวยแพทยเฉพาะทางอาสามูลนิธิเทพรตันเวชชานุกูลศูนยประสานงานหนวยแพทยเฉพาะทางอาสามูลนิธิเทพรตันเวชชานุกูลศูนยประสานงานหนวยแพทยเฉพาะทางอาสามูลนิธิเทพรตันเวชชานุกูลศูนยประสานงานหนวยแพทยเฉพาะทางอาสามูลนิธิเทพรตันเวชชานุกูลศูนยประสานงานหนวยแพทยเฉพาะทางอาสามูลนิธิเทพรตันเวชชานุกูล

1.หองฉุกเฉินมีการทบทวนการดูแลผูปวย ER audit ตอเนื่อง อยางนอย 1-2 ครั้งตอเดือน 

2.หองฉุกเฉินสงขอมูลรับบริการผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน (triage level 1) ทุกราย ผานแฟม accident 

ในระบบขอมูล 43 แฟม
3.หองฉุกเฉินมีการซอมแผนรองรับภาวะวิกฤติ ในสถานการณตางๆ เชน EID , mass casualty , Violence
4.หองฉุกเฉินผานการประเมิน TEA unit คุณภาพ และสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบการดูแล

ผูปวยหองฉุกเฉินได

5.หองฉุกเฉินทุกแหงมีระบบ fast pass ที่เชื่อมโยง อยางไรรอยตอ อยางนอย 1 กลุมโรค (Sepsis , STEMI , 

STROKE , Trauma )

6.หองฉุกเฉินมีระบบ Fast track ในกลุมโรคสําคัญที่สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่

7.หองฉุกเฉินโรงพยาบาลศูนยกํากับติดตามและนิเทศงานหองฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชน 

ตัวชี้วัด: อัตราการเสียชีวิตของผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
(เปาหมาย < รอยละ 12)



ทุกลมหายใจที่ไดคืนมา 

มีคามากเกินกวาคําช่ืนชม

ทุกลมหายใจที่ไดคืนมา 

มีคามากเกินกวาคําช่ืนชมมีคามากเกินกวาคําช่ืนชม

ทุกลมหายใจที่ไดคืนมา 

มีคามากเกินกวาคําช่ืนชม

ทุกลมหายใจที่ไดคืนมา 

มีคามากเกินกวาคําช่ืนชม

ทําดีที่สุด เพื่อทุกชีวิต

(Do our best for all)
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