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แบบรายงานการตรวจราชการและนเิทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง 
รอบที่  1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

ติดตามความกาวหนา และผลการดําเนินงานตาม Service plan สาขาอายุรกรรม : Sepsis  
2. หัวขอ 

2.1 การพัฒนาระบบบริการดูแลผูปวย Sepsis เชื่อมโยงโรงพยาบาลเครือขายสุขภาพ สุพรรณบุรี 
2.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนา 
2.3 ปญหาอุปสรรคในการทํางาน 

3. สถานการณ Severe sepsis และ Septic shock เปนกลุมอาการ High Risk, High Volume ท่ีเปนสาเหตุการ
เสียชีวิตติดหนึ่งใน 5 อันดับของโรงพยาบาลเครือขาย จึงมีการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยเชื่อมโยงเปน
เครือขายสุขภาพอยางตอเนื่องโดย multidisciplinary care team จัดใหมี RRS & RRT จนทําใหอัตราการ
เสียชีวิตภาพรวมของจังหวัดมีแนวโนมลดลงจาก 34.14 % (ป 60) เปน 28.55 % (ป 61) 22.80 % (ป 62) และ
20.23 (ป 63) ตามลําดับ แตจากการตามรอยระบบบริการโดยทบทวนเวชระเบียนยังพบปญหาการไมปฏิบัติ
ตามแนวทางที่กําหนด ไมมีเตียง ICU รองรับผูปวยกลุมดังกลาว ทีมจึงทบทวน Standing Order, CPG, CNPG 
ปรับใหทันสมัยและเอื้อตอการปฏิบัติ รวมกับพัฒนา Competency บุคลากรทางการแพทย และพยาบาล ให
สามารถปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดเพ่ือใหผูปวยไดรับการดูแลอยางรวดเร็ว ถูกตองเหมาะสม และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

4. ขอมูลประกอบการวิเคราะห 
 

ตัวชี้วัด : อัตราการตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-Acquired 
ขอมูลยอนหลัง 3 ป 

เกณฑ 
ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2564  (1ต.ค-31 ธ.ค.63) 

2561 2562 2563 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ/
อัตรา 

ระดับประเทศ ≤ 28 
% 

เมือง ≤ 28 % 17/35 48.57 
   เดิมบางนางบวช “ 10/68 14.71 

เขต 5 ดานชาง “ 0/24 0 
  37.96 บางปลามา “ 0/0 0 

จังหวัดสุพรรณบุรี ศรีประจันต “ 1/7 14.29 
28.55 22.80 20.23 ดอนเจดีย “ 0/38 0 

                             (156/771) สองพ่ีนอง “ 2/18 11.11 
  สามชุก “ 3/6 50.00 
  อูทอง “ 1/5 20.00 

 หนองหญาไซ “ 0/1 0 
รวม  34/202 16.83 

     ที่มา : การทบทวนเวชระเบียนผูปวยของทีม Sepsis แตละโรงพยาบาล 
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ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ 

 

ลําดับ ตัวชี้วัดยอย 
ผลการดําเนินงาน 

ป  
2561 

ป  
2562 

ป 
2563 

ป 64 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

1. อัตราการไดรับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. 
(นับจากเวลาที่ผูปวยมาถึงโรงพยาบาล)   
(≥ 90 %) 
 

90.23 90.23 80.80 
(623/771) 

74.75 
(151/202) 

2. อัตราการเจาะ H/C กอนให Antibiotic     
(≥ 90 %)  
 

83.51 88.81 88.33 
(681/771) 

87.62 
(177/202) 

3. อัตราการไดรับ IV 30 ml/kg (1.5ลิตร
สําหรบัผูใหญ) ใน 1 ชม.แรก  (≥ 90 %) 
 

74.96 73.65 68.74 
(530/771) 

67.82 
(137/202) 

4. อัตราที่ผูปวยไดรับการดูแลแบบวิกฤต 
(ระดับการดูแล 2-3 ภายใน 3 ชม.          
หลังไดรับการวินิจฉัย)  (≥ 30 %) 
 

81.07 85.98 86.77 
(669/771) 

76.73 
(155/202) 

ที่มา : การทบทวนเวชระเบียนผูปวยของทีม Sepsis แตละโรงพยาบาล 

 
5. การวิเคราะหสถานการณในพ้ืนท่ี  

ปญหา/สาเหตุ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมการแกไขปญหา 

ความกาวหนา/ผลการ
ดําเนินงาน 

1. ผูปวยเขาถึงการ
รักษาลาชา 

 

1. สื่อสารหนังสือ Sepsis ภาคประชาชน 
เพื่อ ใหผู ป วยเขา ถึงการรักษาไดอยาง 
รวดเร็วข้ึน 
 
 
2. เชื่อมโยงกับเวชกรรมสังคม และรพสต. 
ติดตามเย่ียมผูปวยกลุมเสี่ยง 
 
 
 

1. ประชาชนรับทราบกลุม
เสี่ยงที่ตองเฝาระวังการเกิด
อาการ Sepsis และขอบงชี้
เม่ือมีไข ซึม หอบใหรีบมาพบ
แพทย  
2.  มี โป รแกรม  Thai COC 
เชื่อมโยงการดูแลผูปวยอยาง
ตอเน่ืองท่ีบาน ทําใหคนพบ
ผูปวยและใหการดูแลไดอยาง
เหมาะสม รวดเร็ว 
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ปญหา/สาเหตุ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมการแกไขปญหา 

ความกาวหนา/ผลการ
ดําเนินงาน 

3. พัฒนาแนวทางการดูแลผูปวยSepsis 
เชื่อมโยงเปนเครือขายแบบไรรอยตอ 
(พัฒนา RRT, RRS ในรพช.ที่พรอม) 

3. รอดําเนินการวันท่ี 17 ก.พ. 
64  
(งบประมาณ 25x100=2,500 )  

2. ขาดอัตรากําลัง
แพทยและพยาบาล 

 

1. จัดทําแผนสงแพทยเรียน ID, อายุรแพทย 
2. จัดทําแผนสงพยาบาลอบรมเฉพาะ
ทางการดูแลผูปวยวิกฤต 
3. ระบบ Consult อายุรแพทยรพศ.กรณี
รพ.ไมมีอายุรแพทย 
 

1. มีแผนรองรับรอดําเนินการ 
2. มีแผนรองรับรอดําเนินการ 
 
3. เพ่ิมชองทางการประสาน
อายุ รแพทย รพศ.โดยตรง
สําหรับรพช.ที่ไมมีอายุรแพทย 

3. เตียง ICU ไมเพียงพอ 
สํ าห รับรองรับผู ป ว ย 
Septic Shock 
 

1. พัฒนา Competency รพช. จัดโซน
ดูแลผูปวยเสมือน ICU พรอมจัดชองทาง 
Consult ICUM รพศ. 
2. จัดโซนการรับผูปวยวิกฤตโดยแบงตาม
พื้นท่ี กรณีเตียง ICU รพศ.เต็ม 

1. เตรียมพ้ืนที่รพ.ดานชาง 
 
 
2. รวมกันกําหนดพื้นที่ผาน
กา รประ ชุม พัฒนา ระบ บ 
Refer สัญจร 

 
6. ผลการดําเนนิงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

 
Small Success รอบ 3 เดือน ผลการดําเนินงาน (ต.ค.-ธ.ค.63) 

1. ผูปวยเขาถึงการรกัษาลาชา 
 

1. อัตราการตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด Community-Acquired บรรลุ
เปาหมาย 
2. มีระบบการดูแลผูปวยกลุมเสี่ยงในชุมชนที่
เชื่อมโยงกับเวชกรรมสังคมรพ.และรพสต. ผาน
โปรแกรม Thai COC 
3. มี RRT, RRS ในรพช.    

2 ขาดอัตรากําลังทั้งแพทย พยาบาล 
 

1. มีแผนพัฒนา Competency แพทย พยาบาล 
2. ปรับ Standing Order, CPG, CNPG ใหเชื่อมโยง
การดแูลผูปวยท้ังเครือขาย 
3.  มีระบบ Consult อายุรแพทย เวรของรพศ .   
กรณีรพ.ไมมีอายุรแพทย สําหรับพยาบาล Consult 
ICUM รพศ. 

3.เตียง ICU ไมเพียงพอ สําหรับรองรับผูปวย 
Septic Shock 

1. ใช SOS Score ประเมินความรุนแรงผูปวยเพ่ือ
การดแูลอยางใกลชิด (แบบวิกฤต) และบริหาร
จัดการเตียงอยางมีประสิทธิภาพ 
2. จัดโซนรับผูปวยที่ ICU รพ.สังฆราชฯ และอูทอง 
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7. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําใหการดําเนินงาน
ไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/สวนกลาง/ 
ผูบริหาร/ระเบียบ/กฎหมาย 

1. การไมมีอายุรแพทยและพยาบาลที่ผานการ
อบรมวิกฤต 

1. สนับสนุนใหมีการพัฒนา Competency แพทย 
พยาบาล ที่มีจํานวนจํากัดเมื่อเทียบกับภาระงาน ให
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามภารกิจที่มอบหมาย 
2. ประสานหนวยงานจัดอบรมการพยาบาลผูปวย
วิกฤตภายในเขต 5 โดยไมตองลา (วันเสาร-อาทิตย) 
 

2. ขาดเคร่ืองมือชวยในการวินิจฉัยรักษา สนับสนุนเครื่องมือชวยในการรักษาพยาบาลใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เชน เคร่ืองตรวจ Blood  
Lactate, U/S, การตรวจ H/C 
 

3. ขอมูลตัวชี้วัดที่ทางทีมเก็บโดยการทบทวน 
เวชระเบียนกับขอมูล HDC ไมตรงกัน มีความ
แตกตางกันอยางมาก 
 

ระบบการบันทึก และตรวจสอบขอมูลจากทีมที่
เก่ียวของ เพิ่มความถูกตอง นาเชื่อถือ และการ 
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาตอไป 
 

 

8. ผลงานเดน/นวัตกรรม/ ตัวอยางที่สามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
            งานวิจัย “เปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตของผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดกอนและหลังการพัฒนา
สมรรถนะพยาบาลเพื่อคนหาและจัดการกับภาวะวิกฤต กลุมผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือด หอผูปวยหนัก
อายุรกรรม โรงพยาบาลเจาพระยายมราช” (ตอยอดการใช Competency Sepsis Model สําหรับ
พยาบาล) 

9. ผูรับผิดชอบงาน 
 

ชื่อผูรบัผิดชอบงาน ตําแหนง/กลุมงาน เบอรโทร e-mail 
1. น.พ.สุรศักดิ์ ถิรภัทรพันธ นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

(ดานเวชกรรม) 
081-8034603 suranae@hotmail.com 

2. พว.กันยารัตน มาวิไล พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญ
การพิเศษ 

089-9896804 patararuk@gmail.com 

 
 
 


