
 
แบบรายงานการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ สาขาอายุรกรรม (Sepsis) รอบท่ี 2 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 (1) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired น้อยกว่าร้อยละ 30 
 (2) อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ≥ ร้อยละ 90 
 (3) อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) ≥ ร้อยละ 90 
 (4) อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) ≥ ร้อยละ 90 
 (5) อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ภายใน 3 ชม. ≥ ร้อยละ 30 

2. สถานการณ์ 

 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community - acquired เป้าหมาย < ร้อยละ 30 
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 ส.ค. 61 จากโปรแกรม HDC) ผลการด าเนินงาน พบว่า ภาพรวมประเทศสูงกว่าเกณฑ์ คิดเป็น 
34.85% โดยมีอัตราตายสูงกว่าเกณฑ์ทั้งหมด 10 เขตสุขภาพ ด าเนินการผ่านเกณฑ์ 2 เขตสุขภาพ ได้แก่        
เขตสุขภาพที่ 8 และ 10 ผลการด าเนินงานอัตราตายสูงสุด คือ เขตสุขภาพที่ 4 (50.53%) รองลงมา ได้แก่      
เขตสุขภาพที่ 5 (43.80%) และเขตสุขภาพที่ 11 (42.65%) ตามล าดับ อัตราตายต่ าสุด คือ เขตสุขภาพที่ 8 
(27.06%) 

 อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 90 ผลการด าเนินงาน พบว่า ด าเนินการ
ผ่านเกณฑ์ 5 เขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1, 4, 6, 8 และ 12 ผลการด าเนินการสูงสุด คือ เขตสุขภาพที่ 12 
(98.08%) ส าหรับเขตสุขภาพที่ 10 และ 11 ไมม่ีการด าเนินการเก็บข้อมูล 

 อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย เป้าหมาย ≥ 90% ผลการ
ด าเนินงาน พบว่า ด าเนินการผ่านเกณฑ์ 5 เขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1, 4, 7, 8 และ 12 ผลการด าเนินการ
สูงสุด คือ เขตสุขภาพท่ี 12 (97.32%) ส าหรับเขตสุขภาพที่ 10 และ 11 ไม่มีการด าเนินการเก็บข้อมูล 

 อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg (อย่างน้อย 1.5 ลิตร) ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) เป้าหมาย 
≥ ร้อยละ 90 ผลการด าเนินงาน พบว่า ด าเนินการผ่านเกณฑ์เพียง 1 เขตสุขภาพ คือ เขตสุขภาพที่ 8 (94.70%) 
ส าหรับเขตสุขภาพท่ี 10 และ 11 ไม่มีการด าเนินการเก็บข้อมูล 

 อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ (ระดับ 2 - 3) ภายใน 3 ชม. เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 30%     
ผลการด าเนินงาน พบว่า ด าเนินการผ่านเกณฑ์ 4 เขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1, 3, 5 และ 9 ผลการ
ด าเนินการสูงสุด คือ เขตสุขภาพที่ 9 (63.33%) ส าหรับเขตสุขภาพที่ 10 และ 11 ไม่มีการด าเนินการเก็บข้อมูล 

 

 

 



3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community - acquired น้อยกว่าร้อยละ 30 
 

 
ที่มาข้อมูล: HDC ณ วันที่ 3/8/61 
 

ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดย่อย 

เขตสุขภาพ 

รายการข้อมูล 
อัตราการเจาะ H/C 
ก่อนให้ Antibiotic 

(≥ 90%) 

อัตราการได้รับ 
Antibiotic ภายใน 1 
ชม. (นับจากเวลาที่
ได้รับการวินิจฉัย) 

(≥ 90%) 

อัตราการได้รับ IV fluid 
30 ml/kg (อย่างน้อย 

1.5 ลิตร) ใน 1 ชม.แรก 
(ในกรณีไม่มีข้อห้าม)  

(≥ 90%) 

อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแล
แบบภาวะวิกฤติ (ระดับ 2 - 
3) ภายใน 3 ชม. (≥ 30%) 

เขตสุขภาพที่ 1 91.84% 91.70% 85.94% 35.28% 
เขตสุขภาพที่ 2 81.08% 88.41% 63.37% 22.91% 
เขตสุขภาพที่ 3 75.28%   86.34%  69.17%  62.72%  
เขตสุขภาพที่ 4 96.66%  92.71%  73.11%  14.73%  
เขตสุขภาพที่ 5 88.41%  87.58%  77.31%  41.53%  
เขตสุขภาพที่ 6 94.69%  84.63%  50.80%  9.85%  
เขตสุขภาพที่ 7 85.28% 92.25% 76.03% 18.04% 
เขตสุขภาพที่ 8 96.12% 93.99% 94.70% 25.43% 



ที่มาข้อมูล: แบบรายงานตก.1,2 รอบท่ี 2/61 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจ
ติดตาม 
............................................................................................................................. .................................................. 

 

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

การวินิจฉัยแยกโรค 
 ศักยภาพของบุคลากรไม่เพียงพอในด้าน

ความรู้และทักษะ/ ไม่ปฏิบัติตาม CPG  
 การวินิจฉัยล่าช้า การให้  ATB หลังการ

วินิจฉัยล่าช้า การให้สารน้ ายังไม่เพียงพอ 

การวินิจฉัยแยกโรค 
 พัฒนาศักยภาพบุคลากร (การฟ้ืนฟูวิชาการ ความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วย / 

ก าหนดให้มีการท าเครือข่ายและท าตาม CPG ร่วมกันทั้งจังหวัด) 
 ทบทวนโดยใช้เครื่องมือระบบการคัดกรองผู้ป่วยเพ่ือค้นหาผู้ป่วย sepsis 

โดยเร็ว ได้แก่ SOS score, qSOFA score  
การพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการและระบบ
ข้อมูล    
 ผู้ป่วย Septic shock ได้รับการดูแลใน ICU 

ค่อนข้างน้อย มีความล่าช้าในการเข้าถึง
บริการ  

 การลงข้อมูล ICD 10 ยังไม่ถูกต้องและการ
ติดตามตัวชี้วัดย่อย ยังไม่ครอบคลุมในทุกรพ.  
 

การพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการและระบบข้อมูล    
 ก าหนดให้เป็น sepsis fast track  
 พัฒนาศักยภาพรพช./ จัดท าแนวทางการดูแลที่ชัดเจนของ รพช. และ รพ.สต 
 จัดตั้ง ICU เพ่ิมให้ได้ 10% ของจ านวนเตียงทั้งหมดเพ่ือรองรับผู้ป่วยวิกฤติได้

อย่างเพียงพอ 
 พัฒนาระบบ ICD 10 และการจัดเก็บรายงานตัวชี้วัดย่อยให้ถูกต้องและ

ครอบคลุมในรพช.ทุกแห่ง  

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
1) ไม่มีชุดตรวจหา Lactate ในผู้ป่วยที่มาด้วยกลุ่มอาการที่ติดเชื้อในกระแสเลือดครบทุกรพ. ควรมีงบประมาณ

การจัดซื้อเครื่องและแผ่นเจาะ serum lactate เพ่ือใช้ในการวินิจฉัย septic shock 
2) พัฒนามาตรฐาน ICU และ sub ICU ในรพ.ตั้งแต่.ระดับ M2 ขึ้นไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย 

sepsis/septic shock และเพ่ือลดการส่งต่อไปยังรพ.ระดับ A และรับการส่งต่อจากรพ.ระดับ F ได ้ 

เขตสุขภาพที่ 9 89.38% 88.92% 68.90% 63.33% 

เขตสุขภาพที่ 10 
ไม่มีการด าเนินการ 

เก็บข้อมูล  
ไม่มีการด าเนินการ 

เก็บข้อมูล  
ไม่มีการด าเนินการ 

เก็บข้อมูล  
ไม่มีการด าเนินการ 

เก็บข้อมูล  

เขตสุขภาพที่ 11 
ไม่มีการด าเนินการ 

เก็บข้อมูล  
ไม่มีการด าเนินการ 

เก็บข้อมูล  
ไม่มีการด าเนินการ 

เก็บข้อมูล  
ไม่มีการด าเนินการ 

เก็บข้อมูล  
เขตสุขภาพที่ 12 98.08% 97.32% 82.82% 28.01% 



3) จ านวนเตียง ICU ที่เหมาะสมส าหรับรพ.จังหวัด/รพศ. (8-10% ของจ านวนเตียงทั้งหมดในรพ.) และจ านวน
แพทย์ไอซียู (แพทย์เวชบ าบัดวิกฤต) เพ่ือรองรับการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดรุนแรง และผู้ป่วย
อาการหนักในภาวะอ่ืนๆ (ผู้ป่วยอายุรกรรมและผู้ป่วยศัลยกรรม)  

4) จัดตั้ง Rapid Response  System and Team ในรพ.ตั้งแต่ระดับ M2 ขึ้นไป เพ่ือช่วยท าให้การดูแลผู้ป่วย 
sepsis และผู้ป่วยทรุดลงนอกไอซียู มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. .................................................. 

 

     ผู้รายงาน นายแพทย์พจน์  อินทลาภาพร 
 ต าแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

                  หน่วยงาน โรงพยาบาลราชวิถี 
วัน/เดือน/ปี 29 ส.ค. 61 

 โทรศัพท์ 08-1612-5891 
 E-mail: drpojin@yahoo.com 

 


