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Functional Based

ลดแออดั ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย
Area Based
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การพฒันาระบบบรกิาร
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สขุภาพกล ุม่วยั

Monitoring KPI

ER คุณภาพ

ประเด็นลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย เพิ่มคุณภาพชีวิต



กระบวนการนิเทศ

แนวทางการ

นิเทศปี 65 

/Big rock

ผลการ

ด าเนินงานที่

ผ่านมา

ปัญหาที่พบ บริบทพื้นที่

(ล้านนา 1,2,3)
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ประเด็นการนิเทศ

COVID-19



COVID -19

อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ของทั้งประเทศ
1.55

เป้าหมาย

จากการด าเนินงานปีที่ผ่านมา พบอัตราตายเขต 1 ผ่านเกณฑ์

(เป้าหมายปี 64 คือ 1.60)



 Resilience for COVID-19
Business continuity plan : BCP

 Real-time information : 
CO-ward , CO-lab , Co-link

Monitoring EID management : 
EOC COVID-19

 Re-design          Innovation & IT
 12+1 modules and best practice

New normal medical services

emerging infectious disease(EID)



Resilience for covid-19 in healthcare facilities

รอมติ



STEMI

ตัวชี้วัดหลัก 1

อัตราตายของผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดหวัใจ

ตายเฉียบพลันชนิด 

STEMI

< 8%

ตัวชี้วัดหลัก 2

ร้อยละของการให้การ

รักษาผู้ป่วย STEMI 

ได้ตามมาตรฐานเวลา

ที่ก าหนด

> 60%

ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยา

ละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐาน 

เวลาที่ก าหนด

ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการ

ท า Primary PCI ได้ตามมาตรฐาน 

เวลาที่ก าหนด

จากการด าเนินงานปีทีผ่่านมา พบอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 

ร้อยละ 12.42 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด (เป้าหมายปี 64 คือ 9%)



STEMI

อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน (STEMI) ปี 2564ตัวชี้วัดหลัก
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เชียงใหม่ ล ำพูน แม่ฮ่องสอน ล ำปำง แพร่ น่ำน เชียงรำย พะเยำ เขต1

<9%

ที่มำ : กำรตรวจรำชกำร รอบ 2/2564



ปลายน้้า

กลางน้้า

ต้นน้้า

ER
Fast pass/ true fast 
track/consult

Definite care

NCD clinic 
รพช/prehos/warning 
sign literacy

EMS 
คุณภาพ

Ambulance 
safety

เพิ่ม health literacy แก่ผู้ป่วยและกลุ่มผู้ดูแลผู้ที่มีความเสี่ยง STEMI โดยเริ่มที่ชุมชน 
รพสต.ให้เฝ้าระวัง และรับรู้ early warning sign เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าสู่ระบบบริการ โดย
focusการสะท้อนข้อมูลจาก tertiary care ที่ analyze risk factor และมุ่งเป้าไปที่พื้นที่
อ้าเภอ ต้าบลที่มีอุบัติการณ์บ่อย/ซ้้าก่อน (targeting intervention)

 พัฒนา primary prevention การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

 ทบทวนคุณภาพการดูแลผู้ป่วยร่วมกับ PCT/ Service plan/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์ Timeline กระบวนการดูแลผู้ป่วย เพื่อหาโอกาสพัฒนาและ lean กระบวนงาน 
เพื่อลดระยะเวลาในการให้ยา SK 

พัฒนาระบบ Tele Consultation

แนวทางการด้าเนินงาน



Trauma

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉกุเฉิน (triage level 1) 

ภายใน 24 ชม.ในรพ.ระดับ A,S,M1

(ทั้งที่ ER และ Admit)

traumanon-trauma

< 12%



3.34 
(280/8,384)

6.47
(138/2,134)
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เชียงใหม่ ล้าพูน แม่ฮ่องสอน ล้าปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา เขต1

< 12% 

ที่มำ : กำรตรวจรำชกำรรอบ 2/2564

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม.ในรพ.ระดับ A, S, M1ตัวชี้วัดหลัก

Trauma



1. Gap การลงข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูล
2. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 
ชม.ในรพ.ระดับ A, S, M1 (Trauma , Non-Trauma) มีแนวโน้มที่ลดลง
3. การพัฒนาระบบ AOC ยังไม่เต็มรูปแบบ 
4. การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินยังน้อย(20-35% ส่วนมาก trauma)

ปลายน้้า

กลางน้้า

ต้นน้้า

Fast pass system/ ER 
Audit /AOC

One ER One 
Reion/refer back

รพช/prehos/
prevention accident EMS 

คุณภาพ

มีการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งต่อ การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินตาม
บริบทของพื้นที่ และพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบร่วมกัน
ในสหสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทุกจังหวัด

ข้อชื่นชม

ข้อค้นพบ



1. มุ่งเน้นพัฒนาและทบทวนสาเหตุท่ี node เพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายใน
ภาพจังหวัด
2. สร้าง Health Literacy ให้ประชาชนในการดูแลสุขภาพ สัญญาณเตือน
ของโรค และการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับชุมชนในกลุ่มผู้ป่วย 
non-trauma เช่น โรค NCD
3. ระบบ 3 หมอเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วย กับภาคีที่เกี่ยวข้อง
4. การบริหารเตียงรองรับผู้ป่วยวิกฤติในสถานการณ์ COVID-19 และระบบ
การส่งต่อ 
5. new normal & 2 p safety และวิเคราะห์ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นในแต่ละ
track อันเนื่องจาก COVID-19 management (pre→def.care)

ปลายน้้า

กลางน้้า

ต้นน้้า

Fast pass system/ ER 
Audit /AOC

One ER One 
Region/refer back

รพช/prehos/
prevention accident EMS 

คุณภาพ

แนวทางการด้าเนินงาน



ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด

Cancer

ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์

>60%

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ

การรักษาด้วยรังสีรักษา

ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์

>75%

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ

การรักษาด้วยเคมีบ าบัด

>75%

ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ

การรักษาด้วยการผ่าตัด
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เชียงใหม่ ล ำพูน แม่ฮ่องสอน ล ำปำง แพร่ น่ำน เชียงรำย พะเยำ เขต1

ผ่ำตัด เคมีบ ำบัด รังสีรักษำ

ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก้าหนดตัวชี้วัดหลัก

ที่มำ : กำรตรวจรำชกำร รอบ 2/2564

> 70%

> 60%
(รังสีรักษำ)

ผ่านเกณฑ์

Cancer

จ.เชียงรายยงัไม่มีการให้การรักษาด้วยรังสีรักษา 
(เริ่มก่อสร้างอาคารรังสีรักษา ปี 2564-2566)



ข้อเสนอแนะ
1.พิจารณาใช้โปรแกรม The one เพื่อส่งต่อ
หรือ Investigate และพัฒนาความ
ครอบคลุมครบถ้วนของการใช้ TCB+ เพื่อ
รองรับระบบCancer Anywhere ให้มี
ประสิทธิภาพ
2.พัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
มะเร็งอย่างต่อเนื่อง (3S+refer)
3. ทบทวน อุบัติการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ เพื่อ
น้าไปปรับเปลี่ยนระบบคัดกรองให้สอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมายจริง (area, intervention, 
character)
4. เพิ่มศักยภาพของ cancer co-ordinator
ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด 

เริ่มด ำเนินกำรนโยบำย 
Cancer anywhere (กำรส่ง
ต่อโดยไม่ใช้ใบส่งตัว) ตั้งแต่

วันที่ 1 ม.ค. 64

มีระบบกำรรับ-ส่งต่อผู้ป่วยจำกรพ.สู่ชุมชนมีหมอ
ครอบครัวเข้ำไปดูแล ประคับประคองด้วยกำรแพทย
ผสมผสำน (แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทำงเลือก)

มีแผนกำรใช้โปรแกรม 
TCB เพื่อรองรับนโยบำย 

Cancer anywhere

มีแผนพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วย
มะเร็งระยะท้ำยร่วมกับ SP 
Palliative Care

ขยำยกำรให้บริกำรทั้ง
ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก พัฒนำระบบจองเตียง 

“Admit Online” เพื่อลด
ปัญหำอัตรำกำรครอง เตียง

ในหอผู้ป่วยเคมีบ ำบัด

Cancer



Newborn

อัตราตายทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน 

ที่รอดออกมาน้ าหนัก ≥ 500 กรัม 

มีชีวิตจนถึง 28 วัน 

<3.6 :1000 เกิดมีชีพ
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เชียงใหม่ ล ำพูน แม่ฮ่องสอน ล ำปำง แพร่ น่ำน เชียงรำย พะเยำ เขต1

อัตราการตายทารกแรกเกิดอายุ < 28 วัน ที่รอดออกมาน้้าหนัก > 500 กรัม ปี 2564ตัวชี้วัดหลัก

ที่มำ : ข้อมูลกำรตรวจรำชกำร รอบ2/2564

Newborn



ด้าน ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

Service delivery
- Prehospital

- In hospital 

- Preterm
- กระบวนกำรส่งต่อจำกรพช.ขำด
แนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน

- เตียง NICU ผ่ำนเกณฑ์ แต่อัตรำกำร
ครองเตียงสูงบำงจังหวัด

- ANC คุณภำพ (กำรทบทวนระหว่ำงสูติและ
เด็กร่วมกัน)
- พัฒนำระบบกำรส่งต่อทำรกแรกเกิด

- ส่งต่อทำรกที่อำกำรดีขึ้นกลับรพ.ต้นสังกัด 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรเตียง

Health Work 
Force

- องค์ควำมรู้ในกำรส่งต่อทำรกแรกเกิด -เร่งพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรส่งต่อทำรก
แรกเกิดทั้งระบบ
-newborn resuscitation

Drug & 
Equipment

- ขำดแคลนครุภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่
จ ำเป็น

- จัดสรรครุภัณฑ์ที่จ ำเป็น เช่น เครื่องช่วย
หำยใจควำมถี่สูง และ เวชภัณฑ์ เช่น TPN, 
surfactant

ต้นน้้า

ANC คุณภาพ 

Refer 

Stable 
program

Refer 

Intrauterine 
transfer

กลางน้้า

ปลายน้้า

LR คุณภาพ 

NICU care 

Newborn



Intermediate Care 

ร้อยละของผู้ป่วย Intermediate Care 

ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจน

ครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index 

= 20 ก่อนครบ 6 เดือน

Stroke, 

Traumatic Brain Injury,

Spinal Cord Injury,

Fracture Hip

> 70%
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เชียงใหม่ ล ำพูน แม่ฮ่องสอน ล ำปำง แพร่ น่ำน เชียงรำย พะเยำ เขต1

ร้อยละของผู้ป่วย Stroke, TBI และ SCI ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel Index <15 หรือคะแนน Barthel Index >15 with 
multiple impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตาม จนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel Index = 20 

ตัวชี้วัดหลัก

> 65 %

ที่มำ : กำรตรวจรำชกำร รอบ 2/2564

Intermediate Care 



1. พัฒนาระบบการ refer -back system ,พัฒนา protocol ในการดูแลผู้ป่วยแบบ
ผู้ป่วยตามบริบทของพื้นที่
2. พัฒนาระบบ IMC tele consultation
3. บูรณาการร่วมกับต้าบล Long term care Palliative care
4. พัฒนา COC ให้สามารถใช้ประโยชน์ใน IMC ได้เต็มที่ เพื่อลดความซ้้าซ้อนและลดอัตรา
การ loss follow up
5. เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น OPD IMC bed protocol เพื่อดูผลลัพท์ทางคลินิก
6. ปรับรูปแบบการติดตามผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

แนวทางการด้าเนินงาน

Intermediate Care 



THANK YOU


