โรงพยาบาลพุทธโสธร
ยินดีตอ
้ นร ับ

นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก
ผู้ตรวจราชการ

นายแพทย์อภิชาติ รอดสม
สาธารณสุขนิเทศก์

เขตสุขภาพที่ 6
และคณะ ด้วยความยินดียิ่ง

โรงพยาบาลศูนย์ (A)
ขนาด 585 เตียง เนื้อที่ 32 ไร่
9 อาคารรักษา
(17 หอผู้ป่วย 7 งาน)
9 อาคารสนับสนุน
15 อาคารพักเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลพุทธโสธร
วิสัยทัศน์ : เป็ นโรงพยาบาลทีค่ ุณวางใจ
พันธกิจ : เป็ นโรงพยาบาลทีใ่ ห้ บริการแบบองค์รวม ทีค่ รอบคลุมด้ านส่ งเสริม
สุ ขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้ นฟูสภาพ มีบริการทางการแพทย์ ในการ
ดูแลผู้ป่วยตามแผนพัฒนาระบบบริการ เป็ นแหล่งผลิต ร่ วมผลิตบุคลากรทางการ
แพทย์ และสาธารณสุ ข
ค่ านิยมองค์ กร : ซื่อสั ตย์ มีวินัย (M)
สรรสร้ างสิ่ งใหม่ (O)
ใส่ ใจประชาชน (P)
ทาตนอ่อนน้ อม (H)

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล : 2561-64

ั ัศน์ : เป็นโรงพยาบาลทีค
วิสยท
่ ณ
ุ วางใจ
เป้าหมาย : ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าทีม
่ ค
ี วามสุข ระบบสุขภาพยงยื
่ั น
MOPH : Mastery , Originality , People Centered Approach , Humility
ั มวี น
ื่ สตย์
ค่านิยม : ซอ
ิ ัย สรรสร้างสงิ่ ใหม่ ใสใ่ จประชาชน ทาตนอ่อนน้อม

Core Policy
Mission

ร่วมคิด ร่วมทา มุง
่ ความสาเร็ จ ด้วยค่านิยม MOPH
เป้าประสงค์

พ ันธกิจ

(1) เป็นโรงพยาบาลทีใ่ ห้บริการแบบองค์รวมทีค
่ รอบคลุมด้านส่งเสริม
สุขภาพ ป้องก ันโรค ร ักษาพยาบาลและฟื้ นฟูสภาพ
(2) มีบริการทางการแพทย์ในการดูแลผูป
้ ่ วยตามแผนพ ัฒนาระบบ
่ มโยงทงเครื
บริการสุขภาพ เชือ
ั้
อข่าย
(3) เป็นแหล่งผลิต ร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

Goals

(1) ผูร้ ับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
และการเข้าถึงบริการทางการแพทย์
(2) ผูร้ ับบริการได้ร ับการบริการด้านสุขภาพอย่างปลอดภ ัย
และเป็นไปตามมาตรฐาน
Strategy Issue
(3) ระบบการบริการด้านสุขภาพมีความปลอดภ ัย รวดเร็ ว
และคุม
้ ค่า
(1) จ ัดบริการสุขภาพทีเ่ ป็นเลิศตามแผนพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(4) บริหารทร ัพยากรอย่างมีธรรมาภิบาล
(2) มีการบริหารเชิงกลยุทธ์
(5) บุคลากรมีความผูกพ ันองค์กร
(3) เป็นแหล่งผลิต ร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
(6) เป็นองค์กรแห่งการจ ัดการความรู ้
(7) บุคลากรทางการแพทย์ทผ
ี่ ลิตปฏิบ ัติงานได้อย่างมี
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน PSPG-20
ิ ธิผล Strategy
ประสท
4.บริหารเป็นเลิศ
่ เสริมสุขภาพ ป้องก ันโรคและ
1.สง
2.บริการ
3.บุคลากร
ด้วยธรรมาภิบาล
คุม
้ ครองผูบ
้ ริโภคเป็นเลิศ
เป็นเลิศ
เป็นเลิศ
Governance
Prevention, Promotion &
Service
People
Excellence
Protection Excellence
Excellence
Excellence
ั
4.1 พ ัฒนาศกยภาพบุ
คลากรให้
1.1 เพิม
่ การเข้าถึงบริการสุขภาพ 2.1 พ ัฒนาคุณภาพระบบ 3.1 พ ัฒนาสมรรถนะบุคลากร
เพียงพอและเหมาะสมก ับภาระงาน
ี
4.2 พ ัฒนาระบบการเงินการคล ัง
ในเครือข่ายอย่างมีคณ
ุ ภาพ บริการในเครือข่ายบริการ ทุกสหสาขาวิชาชพ
่
3.2
ส
ง
เสริ
ม
ให้
ม
ก
ี
ารน
าด
ัชนี
สุ
ข
ภาพให้
เ
ป
็
นไปตาม
ิ ธิภาพ
ให้มค
ี ณ
ุ ภาพและประสท
1.2 พ ัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ความสุ
ข
Happynometer)
มาตรฐาน
4.3
พ
ัฒนาระบบสารสนเทศให้
ม ี ประ
1.3 พ ัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการ
้
มาใช
ิ
ส
ท
ธิ
ภ
าพ
ท
ันสม
ัย
ครอบคลุ
ม
ครื
อข่าย
สุขภาพครอบคลุมทุกกลุม
่ ว ัย
4.4
บริ
ห
ารทร
ัพยากรให้
ค
ม
ุ
้
ค่
า
โปร่
งใส
3.3 พ ัฒนาระบบการเรียน
ตรวจสอบได้
และท
ันเวลา
้ ร ัพยากรที่
การสอนโดยใชท
่ เสริมการบริหารจ ัดการร ัพยากร
4.5 สง
เหมาะสม
ิ
7 เป้าประสงค์เชงยุทธศาสตร์
บุ
ค
คลอย่างเหมาะสมเพียงพอ
ั
3.4 เพิม
่ ศกยภาพการเป
็น
ี
= 14 กลยุทธ์ของโรงพยาบาล
และมี
ความก้าวหน้าในวิชาชพ
แหล่งฝึ กปฏิบ ัติบค
ุ ลากร
่ เสริมให้เกิดองค์กรต้นแบบ
4.6 สง
ทางการแพทย์และสาธารณสุข
แลกเปลีย
่ นเรียนรูโ้ ดยใชเ้ ทคโนโลยีท ี่
ท ันสม ัย

P

S

P

G

โครงสร้ างการบริหาร

พ.ญ.สมบัติ ชุตมิ านุกลู
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร

พ.ญ.ระพีพร อารีย์ พ.ญ.รุ จิรัตน์ ปุณยลิขิต
นางสาวสุ มาลี ไชยวงษ์
นพ.สมชาย แก้วเขียว นายจาเนียร วงษ์ ศรีแก้ว
รองผู้อานวยการด้ านพัฒนา รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ รองผู้อานวยการฝ่ ายบริหาร
ระบบบริการและสนับสนุน ด้ านบริการปฐมภูมิ ด้านการพยาบาล
ฝ่ ายการแพทย์
บริการสุ ขภาพ

พ.ญ.วัลลียา เมฆะสุ วรรณดิษฐ์
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้ านบริการ

พ.ญ.สุ กญ
ั ญา ทองชัยประสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้
มพัยนประสิ
ธ์ และกิ
พ.ญ.สุานประชาสั
กญ
ั ญา ทองชั
ทธิจ์ กรรมพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้ านประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ

พญ.สราพร มัทยาท
รองผู้อานวยการด้ าน
ผลิตบุคลากรทางการ
แพทย์

ท.ญ.ชลธิชา อารมณ์ เสรี
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้ านจัดหารายได้

ข้อมูลทว่ ั ไปอาเภอเมือง
้ ที่ 378.7 ตร.กม.
พืน
19 ตาบล 192 หมูบ
่ า้ น
69,528. หล ังคาเรือน
ปชก 156,028 คน
ความหนาแน่น 412คน/ตร.กม
ว ัด 48 แห่ง
ม ัสยิด 11 แห่ง
โบสถ์คริสต์ 5 แห่ง

โรงเรียน
ประถม 50แห่ง
ึ ษา 24แห่ง
ม ัธยมศก
มหาวิทยาล ัยราชภ ัฏ 1 แห่ง
วิทยาล ัยระด ับ ปวส./ปวช. 6 แห่ง
ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็ ก 47 แห่ง

รพ.พุทธโสธร
ขนาด585เตียง ระด ับA
รพ.สต. 21 แห่ง,ศสม.2 แห่ง
บุคลากร รพ. 1,568 คน/
สสอ. 140 คน
บุคลากรรวม 1,708 คน

เทศบาล 2 แห่ง
อบต. 18 แห่ง
กลุม
่ /ชมรมเข้มแข็ง 15 ชมรม

อสม. 2,174 คน
(1 คน 29 หล ัง)
รพ.เอกชน 1 แห่ง
คลินก
ิ เอกชน 79 แห่ง
ร้านขายยาฯ 73 แห่ง

 ค่ายทหาร 2แห่ง
 เรือนจา1 แห่ง(3,716 คน)
 โรงงาน 191 แห่ง

อัตรากาลังในสายงาน(ปฏิบัติงานจริง)
บุคลากร

แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
อื่นๆ
รวม

จานวน(คน)

กรอบขั้นต่า

+ / - (คน)

117

111

+6

16

17

-1

41

40

+1

523

704

- 181

871

1,146

-275

1,568

2,018

- 450

รวมแพทย์เฉพาะทาง/ลาศึกษาต่อ 42 คน

ข้อมูล 1 มิถุนายน 2561

ศูน ย์ แพทยฯ ชั้นคลินิก
ปี การศึกษา

ชั้นปี

จานวน

CPIRD/ODOD

2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2551-52

1
2
3
4
5
6
จบการศึกษา
จบการศึกษา
จบการศึกษา
จบการศึกษา

30
30
30
30
30
30
31
26
28
55

30
24/6
24/6
27/3
24/6
29/1
28/3
25/1
23/5
49/6

ร่ วมกับคณะแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์ ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ตั้งแต่ปี 2550

ตารางที่ 1 ผลงานด้านบริการ ปี 2 561

ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
อัตราครองเตียง
จานวนคลอด
CMI
จานวนวันนอนผู้ป่วยใน
วัน : คน
ผู้รับบริการเฉลี่ย/วัน

2561

2559

2560

432,228
39,782
97.21
(585เตียง)
3,351
1.53
5.35

448,937
37,954
95.79
(585เตียง)
3,186
1.56
5.50

236,881
18,302
91.21
(585เตียง)
1,660
1.51
5.43

1,651

1,703

1,785

(ต.ค.60-มี.ค.61)

ตารางที่ 2 อัตราครองเตียงแยกตามแผนก
กลุ่มงาน (เตียง)
ออร์โธปิดิกส์ (36เป็น60)
กุมารเวชกรรม (57)
อายุรกรรม (206)
ศัลยกรรม (181)
สูตินรีเวชกรรม (56)
จักษุ+หูคอจมูก (25)
รวม (585)

2558
(561เตียง)
184.50
153.07
110.13
78.11
79.55
50.47
103.24

ปีงบประมาณ
2559
(585เตียง)
137.63
160.94
92.27
82.64
80.64
43.22
97.21

2560
(585เตียง)
138.52
136.48
89.15
90.52
78.47
48.82
95.79

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบ 5 อันดับ โรคผู้ป่วยนอก
ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2560

อันดับ

โรค

ครั้ง

โรค

ปีงบประมาณ 2561
(ต.ค.60-มี.ค.61)

ครั้ง

โรค

ครั้ง

1

Hypertension

25,607 Hypertension

20,066 Hypertension

17,596

2

18,263 Diabetes
Mellitus

14,637 Diabetes Mellitus

11,318

3

Diabetes
mellitus
Common cold

8,900 Common cold

10,797 Myalgia

6,475

4

HIV infection

7,349 HIV infection

8,320 Chronic renal
failure

6,016

5

Chronic renal
failure

5,063 Disorders of
muscle

7,460 Common cold

5,265

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60-มี.ค.61)

ตารางที่ 4ครั้งเปรียบเทียบ 5 อันครัดับ้ง โรคผู้ป่วยใน

อันดับ

โรค

ครั้ง

โรค

โรค

1

Pneumonia

2,576 Pneumonia

2,106

Malignant neoplasm

1,118

2

Malignant
neoplasm

1,716 Malignant
neoplasm

2,063

CA colon

224

2.1 CA breast

506 CA breast

378

CA Rectum

116

2.2 CA colon

247 CA colon

404

CA breast

77

2.3 CA Lung

95 CA Lung

167

Pneumonia

871

3

Cerebral Infarction

1,280 Cerebral Infarction

1,224

Diarrhea

742

4

Diarrhea

1,184 Diarrhea

1,000

Cerebral Infarction

567

5

Acute Appendicitis

1,072 Acute Appendicitis

951

Cataract

492

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบ 5 อันดับ สาเหตุการตาย
2559
อันดับ

สาเหตุการตาย

2560
สาเหตุการตาย

จานวน อัตรา
ตาย ป่วยตาย
(ราย)
(%)
370
10.09 Pneumonia

1

Pneumonia

2

Malignant
neoplasm

230

2.1 CA liver and
intrahepatic bile
ducts

35

2.2 CA lung

23

2.3 CA Colon

23

8.23 Malignant neoplasm

จานวน อัตรา
ตาย ป่วยตาย
(ราย)
(%)
318
15.10
233

11.29

26.92 CA liver and
intrahepatic bile
ducts

27

24.55

15.33 CA lung

53

31.74

16

3.96

7.74 CA Colon

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบ 5 อันดับ สาเหตุการตาย
2559
อัน
ดับ

สาเหตุการตาย

3 Renal failure
4 Motorcycle rider
injuryed
In transport accident

5 Acute myocardial
infarction

2560

สาเหตุการตาย
จานวน อัตรา
ตาย ป่วยตาย
(ราย)
(%)
150
3.90 Renal failure
100

96

4.93 Hypertension

11.10 Motorcycle rider
injuryed
In transport ccident

จานวน อัตรา
ตาย ป่วยตาย
(ราย)
(%)
113
17.57
97

4.09

91

21.20

ตารางที่ 9 แสดงข้อมูล REFER IN จากรพช.ภายในจังหวัด
2559

2560

2561 (ต.ค.60-มี.ค.61)

อันดับ 1

Stroke
(1,251)

Stroke
(1,185)

Stroke
(551)

อันดับ 2

Fracture
(882)

Fracture
(918)

Fracture
(418)

อันดับ 3

Sepsis
(630)

Head injury
(588)

Head injury
(283)

อันดับ 4

Head injury
(472)

Sepsis
(550)

Sepsis
(232)

อันดับ 5

Appendicitis
(207)

NSTEMI
(476)

Appendicitis
(177)

รวม

9,376

7,910

3,622

ตารางที่ 10แสดงข้อมูล REFER OUT นอกเขต
อันดับ 1

2559

2560

2561 (ต.ค.60-มี.ค.61)

End stage renal disease
(21)
SLE

End stage renal disease
(64)

End stage renal disease
(27)

CA THYROID
(24)

CA BREAST
(13)

SLE
(21)

SLE
(13)

CA LUNG
(20)

CA PROSTATE
(11)

CA BREAST
(20)

CA THYROID
(10)

อันดับ 2
อันดับ 3

(9)
Retinal disorders
(8)
CA COLON

อันดับ 4
(6)
CA BREAST
อันดับ 5
(6)

ตารางที่ 11 การส่งผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพที่ 6 (4 สาขา )
ปีงบประมาณ 2560-61
ปีงบประมาณ 60
(ต.ค.- มี.ค.60)
โรค/สาขา

ส่งต่อ
ทั้งหมด
(คน)

ส่งนอกเขต
(คน)

อุบัติเหตุ

83

หัวใจ

ปีงบประมาณ 61
(ต.ค.-มี.ค.61)
เปรียบเทียบ%+,-

ร้อยละ

ส่งต่อ
ทั้งหมด
(คน)

ส่งนอก
เขต
(คน)

ร้อยละ

22

26.51

67

19

28.36

-13.64

604

20

3.31

509

26

5.11

+30.00

มะเร็ง

758

94

12.40

711

109

15.33

+15.96

ทารกแรกเกิด

13

2

15.38

20

1

5.00

-50.00

รวม

1458

138

9.47

1307

155

11.86

+12.32

ตารางที่ 14 ข้อมูลการรักษาพยาบาล(แยกตามสิทธิ)์
ปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน
ผู้ป่วยนอก
(ต.ค.60- มี.ค.61)
สิทธิ์การรักษา

ผู้ป่วยใน
(ต.ค.60-มี.ค.61)

หมายเหตุ
คน

ครั้ง

ร้อยละ

คน

ครั้ง

ร้อยละ

ข้าราชการ

4778

31441

13.28

1156

1456

7.78

ประกันสังคม

18372

51551

21.75

1786

2144

11.46

ประกันสุขภาพ

28411

57995

24.49

9061

11066

59.17

อปท.

421

2953

1.24

80

93

0.50

ต่างด้าว

12305

52305

22.07

301

322

1.72

อื่นๆ

21708

40707

17.17

3260

3624

19.37

รวม

85995

236952

100

15644

18705

100

ข้อมูลการรักษาพยาบาล(แยกตามสิทธิ)์ ปี 2561 รอบ 6 เดือน
ผู้ป่วยนอก (ตุลาคม 60-มีนาคม 2561)
ร้ อยละ

1.24

17.17

24.49
UC
ประกันสังคม

13.28

ต่างด้ าว
21.75
22.07

ข้ าราชการ
อปท.
อื่นๆ

ข้อมูลการรักษาพยาบาล(แยกตามสิทธิ)์ ปี 2561 รอบ 6 เดือน
ผู้ป่วยใน (ตุลาคม 60-มีนาคม 2561)
ร้ อยละ
19.37
0.5

UC
ประกันสังคม

7.78
59.18
1.72

11.45

ต่างด้ าว
ข้ าราชการ
อปท.
อื่นๆ

สถานการณ์ทางการเงินโรงพยาบาลพุทธโสธร
งบแสดงผลการดาเนินงาน (ตามเกณฑ์คงค้าง) ปีงบประมาณ 2561
รายการ

2559

2560

2561
(ต.ค.60-มี.ค.61)

รายรับ

1,358,287,300.49

1,490,978,297.04

805,329,474.68

รายจ่าย

1,330,395,399.45

1,460,411,099.45

827,527,270.68

27,891,901.04

30,567,197.59

(22,197,796.00)

กาไร / ขาดทุน

อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Ratio)
ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 – มี.ค.61)
2.00

1.60

1.82
1.64

1.75
1.50

1.17

1.60

1.57

1.58
1.35

1.20

1.55
1.41

1.47

1.42

1.24

1.06

1.06

1.06

0.80

Current Ratio

1.01

0.40

0.00
ต.ค.-60

พ.ย.-60

ธ.ค.-60

ม.ค.-61

ก.พ.-61

มี.ค.-61

Quick Ratio
Cash Ratio

ภาวะวิกฤตทางการเงิน 7 ระดับ รพ.พุทธโสธร ปีงบประมาณ 2561
รายการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ปี
2560

ปี2561
(ไตรมาส 2)

1. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)

1.38

1.30

1.65

1.78

1.57

2. อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)

1.21

1.16

1.50

1.60

1.42

3. อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash

0.98

0.86

1.16

1.16

1.01

4. เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ NWC (Net Working Capital)

164.00

140.81

268.30

276.90

213.56

5. กาไรสุทธิ NI (Net Income)

(18.00)

(37.52)

27.90

30.57

(22.20)

0

0

0

0

0

2

2

0

0

1

Ratio)

6. NWC / ANI

สถานการณ์ของรพ.พุทธโสธร วิกฤตระดับ

SERVICE PLAN
เป้ าหมายหลัก
เป็ นองค์ กรเครือข่ ายบริการ
สุ ขภาพทีไ่ ร้ รอยต่ อ
“Seamless Health Service
Network”
“One province One Hospital”

ฉะเชิงเทรา
-Excellent center2:NB
-Focal point:สาขาไต
- Focal point สาขากุมาร--

เตียง 60
GP:SP=:7

เตียง 90(116)
SNB/NICU=4+1
GP:SP=7:5

เครือข่ ายบริการสุ ขภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา
1 รพศ.10 รพช. 118 รพ.สต. ปชก.7 แสนกว่ าคน

เตียง 90(111)
SNB/NICU=3+2
GP:SP=9:4

สาขาOne Day Surgery
 ร้ อยละของผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับบริการผ่าตัดแบบ ODS ร้ อยละ 15
สถานการณ์

เป้าหมาย
บริการ

มาตรการ/
QUICK WIN

-6 เดือนแรกมีผ้ ปู ่ วยทีไ่ ด้ รับการวินิจฉัยและเข้ าเกณฑ์ 12 โรค
จานวน 168 ราย
-รพ.พุทธโสธรมีศักยภาพและความพร้ อมดาเนินการได้ 3 โรค คือ
Hernia , Hydrocele และ Esophageal varies

ให้ บริการ One Day Surgery ในปี งบประมาณ 2561
คิดเป็ นร้ อยละ 15
พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ในการดาเนินการ

วางแผนการ
ดาเนินการและ
มาตรการแก้ไข
เมือ่ มีปัญหา

ประเมิน
ผลลัพธ์ ของการ
ให้ บริการและ
พัฒนาต่ อเนื่อง

ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
ตัวชี้วดั

เป้าหมาย ผลงาน

1. ร้ อยละของผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับบริการ ร้ อยละ 15 168/48

อัตรา
ร้อยละ
28.57

แผนพัฒนาระบบบริการ
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2. จัดตัง้ หน่ วยให้ บริการตามแนวทางคู่มือในการจัดระบบบริการ
ODS ของกรมการแพทย์
3. ประเมินผลลัพธ์ ของการให้ บริการ
ปั ญหาอุปสรรคข้ อเสนอแนะ
1. จานวนผู้ป่วยทั่วไปที่เข้ ารับบริการมีปริมาณมาก
2. ไม่ มีการจัดหน่ วยบริการแยกจากการบริการทั่วไป
3. จานวนบุคลากรและวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ ท่ ไี ม่ เพียงพอต่ อการให้ บริการ

สาขาโรคหลอดเลือดสมอง
 อัตราการเสี ยชีวติ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (<7%)
โรคหลอดเลือดสมองมีการพัฒนาระบบ SFT ภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา และสามารถ
ให้ rt-PA มี Stroke Unit 1แห่ ง ทีร่ พ.ระดับ A (รพ.พุทธโสธร) สามารถทา CT Brain
สถานการณ์
ทีร่ พ.พุทธโสธร และรพ.พนมสารคาม มีระบบการส่ งกลับ(refer back)เพือ่ ฟื้ นฟู
สภาพ ขาดอายุรแพทย์ ระบบประสาท
เป้าหมาย
บริการ

มาตรการ/
QUICK WIN

เพือ่ ให้ ผ้ ปู ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ได้ รับการดูแลรักษาอย่ างเป็ นมาตรฐาน
สามารถเข้ าถึงและเข้ ารับบริการได้ อัตราการตาย และความพิการลดลง
การพัฒนาระบบ
Stroke fast track
(SFT)ภายในเครือข่ าย

 Promotion & prevention ร่ วมกับงาน NCD และ
ภาคีเครือข่ ายทุกภาคส่ วน
 คัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ ยงต่ อการเกิดโรค CVD risk

ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
ตัวชี้วดั
1.อัตราการตายโรคหลอด
เลือดสมอง

เป้าหมาย
น้ อยกว่ า
ร้ อยละ 7

ผลงาน อัตราร้อยละ
79 /711

11.11

-อัตราการตายโรค
Ischemic stroke

22/551

3.99

-อัตราการตายโรค
Hemorrhagic stroke

57/160

35.62

การดาเนินงานตามข้ อเสนอแนะจากการตรวจราชการรอบแรก.61
 คัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ ยงต่ อการเกิดโรคและให้ ความรู้ ประเมิน CVD Risk

• ปั ญหาอุปสรรคและข้ อเสนอแนะ
 ประชาชนกลุ่มเสี่ ยง (DM HT) ต่ อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมีจานวนมาก ขาดความตะหนักรู้ เรื่องโรคหลอด
เลือดสมอง และอยู่ในพืน้ ที่ห่างไกล
 ความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล ขาดความต่ อเนื่องในการสร้ างเครือข่ ายที่เข้ มแข็ง
ข้ อเสนอแนะ
 ประสานความร่ วมมือกับท้ องถิ่น (กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน อปต.) ในการส่ งต่ อผู้ป่วยระบบ Fast Track เพือ่ ลดระยะเวลา
 สถานที่ไม่ เพียงพอกับการขยายและให้ บริการ Stroke Unit 9 เตียง และปัจจุบันไม่ มีอายุรแพทย์ ระบบประสาท

สาขาหัวใจ
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึน้ ไปสามารถให้ SK ได้ 100 %
อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจไม่ เกิน 27 ต่ อแสนประชากร
สถานการณ์

เป้าหมาย

มาตรการ

จังหวัดฉะเชิงเทราโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยา
ละลายลิ่มเลือดได้ ร้อยละ100 มีการพัฒนาเครื อข่าย STEMI Fast
Track ภายในจังหวัด มีอายุรแพทย์โรคหัวใจ 1 คน

ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดหัวใจสามารถเข้าถึงบริ การ
ได้อย่างรวดเร็ ว และอัตราตายลดลง
พัฒนาระบบ STEMI fast เครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้กบั
track ควบคู่กบั Node SK
ประชากรกลุ่มเสี่ ยง
ภายในจังหวัด

6 เดือน

•อัตราตายผูป้ ่ วย STEMI
น้อยกว่า ร้อยละ 10

Quick Win

ผลงาน
รอบ 6 เดือน

•เพิ่มอัตราการเปิ ดหลอดเลือดหัวใจ
ในผูป้ ่ วย STEMI > ร้อยละ 80

รพ.ระดับ F2ขึ้นไป สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ทุกโรงพยาบาล 10 แห่ง
ผูป้ ่ วย STEMI เสี ยชีวิต 2 รายจากผูป้ ่ วย STEMI ทั้งหมด 56 ราย
(ต.ค.60-มี.ค.61)

• อัตราตายผูป้ ่ วย STEMI ร้อยละ 3.57 (2/56ราย)
ผลงานตาม
ตัวชี้วดั (KPI)

• อัตราตายผูป้ ่ วยโรคหัวใจ (I21 –I25) (ตายจานวน 125 ราย) คิดเป็ น
อัตรา 16.18 ต่อ100,000 ประชากร
• อัตราเปิ ดหลอดเลือดในSTEMI (SK= , PPCI= รวม 53/56 ราย)
ร้อยละ 94.64

สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
อัตราการเสียชีวิตผูป้ ่ วยฉ ุกเฉินวิกฤตภายใน 24 ชัว่ โมง
ในโรงพยาบาลระดับ F2ขึ้นไป
สถานการณ์

เป้าหมาย
บริการ

มาตรการ/
QUICK WIN

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้ รับการดูแลล่ าช้ า ไม่ ทนั เวลา และไม่ ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน

-เพิม่ การเข้ าถึงบริการของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตในระบบ EMS
-สร้ างระบบ ECS ให้ มีคุณภาพและได้ มาตรฐาน
- ลดอัตราการเสี ยชีวติ และภาวะทุพพลภาพทีป้ ้ องกันได้ จากการเจ็บป่ วยฉุกเฉิน
3เดือน

6เดือน

9เดือน

-ประชุ มคณะกรรมการ

-จัดอบรมBLS
รพสต., EMR
-ส่ งจนท.ER อบรม
PHTLS,ENP,Pre –
hos,ACLS,MT,EMS
Course

-อบรมอฉช.ให้ ประชาชน

12เดือน

3,000ราย/ปี
-Conference case กับ
เครือข่ ายครั้งที่ 1
-เก็บข้ อมูลผู้ป่วยวิกฤต
ฉุ กเฉิน&วิเคราะห์

-Conference case กับ
เครือข่ ายครั้งที่ 2
-สรุ ปผลการพัฒนาและ
วางแผนปี ต่ อไป

SP Trauma ทุก 3 ด.
-ประเมิน ECS ทุกรพ.
ครั้งที่ 2
-Review case dead 24
hr ทุกเดือน

ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
ตัวชี้วดั
2. อัตราการเสียชีวิตผูป้ ่ วย
ฉ ุกเฉินวิกฤตภายใน 24
ชัว่ โมงในโรงพยาบาลระดับ F2
ขึ้นไป

เป้าหมาย ผลงาน อัตราร้อยละ
<12%

348
/16,475
(ข้อมูลดิบ)

2.11

แผนพัฒนาระบบบริการ
1. ขอเพิม่ บุคลากรระดับพยาบาลวิชาชีพและParamedic
2. เพิม่ การประชาสั มพันธ์ 1669 และอบรม อฉช.
3. เพิม่ ศักยภาพบุคลากรในห้ องฉุกเฉิน โดยส่ งอบรม PHTLS,ENP,Prehos,ACLS,MT,EMS Course
4. เพิม่ ศักยภาพเจ้ าหน้ าที่ รพสต.และ EMR ในการทา CPR,การใช้ AED
5. เพิม่ การเก็บข้ อมูลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทีม่ าER,EMS &วิเคราะห์

ปัญหาอุปสรรคข้ อเสนอแนะ
1. ขาดบุคลากรระดับพยาบาลวิชาชีพและParamedic
2. การเก็บข้ อมูลล่าช้ า ไม่ ถูกต้ อง ครบถ้ วน(เปลีย่ นระบบเป็ นHos-XP)
3. การเข้ าถึงระบบ EMS น้ อย

สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน

ร้ อยละของผู้ป่วยนอกได้ รับบริการการแพทย์ แผนไทยและ
การแพทย์ ทางเลือกที่ได้ มาตรฐาน
สถานการณ์

เป้าหมาย
บริการ

1. มีการจัดบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการได้มาตรฐาน ร้อยละ 30.23 (39 แห่งจาก 129 แห่ง)
- รพศ./รพช. ร้อยละ 100 (11 แห่ง) ศสม. ร้อยละ 100 (2 แห่ง)
- รพ.สต.ร้อยละ 24.58 (29 แห่ง จาก 118 แห่ง)
2. บุคลากรแพทย์แผนไทย มี 52 คน (รพศ. 3 คน ,รพช. 27 คน , ศสม. 3 คน, รพ. สต. 19 คน) ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 82 คน
( รพศ. 18 คน , รพช. 30 คน , ศสม. 15 คน, รพ.สต. 19 คน)

ผู้ป่วยนอกที่รับบริการการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน
ร้อยละ20 (รพศ./รพท ร้อยละ 10,รพช. ร้อยละ 20, รพ.สต.ร้อยละ 30)
3 เดือน

มาตรการ/
QUICK
WIN

6 เดือน

- รพ.มีกรอบรายการยา

- จังหวัดมีการคัดเลือกพื ้นที่

สมุนไพรและกรอบ
รายการยาสมุนไพรใช้
ทดแทนยาแผนปั จจุบนั
- รพ./รพ.สต.มีการสัง่
ยา พัฒนาจากสมุนไพร
เป็ นอันดับแรก (Frist
Line Drug) ได้ แก่ยา
ขมิ ้นชัน และยาฟ้า
ทะลายโจร

ต้ นแบบดีเด่นด้ านการแพทย์แผน
ไทย การแพทย์พื ้นบ้ านและ
การแพทย์ทางเลือกประเภท
รพช.1แห่งและรพ.สต.1แห่ง
- มีระบบส่งต่อผู้ป่วยด้ าน
การแพทย์แผนไทย

9 เดือน
- จัดบริ การคลินิกครบ

วงจรอย่างน้ อย 4 โรค
( ด้ วยบริ การแพทย์
แผนไทย,แพทย์แผน
จีน /ฝั งเข็ม,สมาธิ
บาบัด) ในรพ. ร้ อย
ละ 50

12 เดือน
- ผู้ป่วยนอกที่รับ

บริ การการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก
ร้ อยละ 20 (รพศ.ร้ อยละ
10 ,รพช. ร้ อยละ 20 ,
รพ.สต. ร้ อยละ30 )
- มีการจัดบริ การแพทย์
แผนไทยในรพ.สต. ที่ได้
มาตรฐาน ร้ อยละ 50

ผลการดาเนิ นงานรอบ 6 เดือน
อัตรา
ร้อยละ

ผู้ป่วยนอก
ทั้งหมด (ครั้ง)

ผู้รับบริการแพทย์แผน
ไทย (ครั้ง)

1,070,087

321,550

30.05

198,933

18,423

9.26

3. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ใน รพช.
(มากว่า ร้อยละ 20)

427,174

106,493

24.93

4. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ใน รพ.สต.
(มากว่า ร้อยละ 30)

443,980

196,634

44.29

ตัวชี้วัด
ภาพรวมทั้งจังหวัด
1.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน
(มากว่า ร้อยละ 20)
2. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ใน รพศ.
(มากกว่า ร้อยละ 10)

ผลการดาเนินงานตามมาตรการ QUICK WIN
1. มีพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับจังหวัด
-ประเภทโรงพยาบาลชุมชนคือ รพ.พนมสารคาม
-ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล คือ รพ.สต.บ้านหนองหว้า อ.พนมสารคาม
2. มีระบบส่งต่อผู้ป่วยด้านการแพทย์แผนไทย
3. จัดบริการคลินิกครบวงจร 4 โรค ได้แก่ รพ.พุทธโสธร, รพ.บางคล้า ,รพ.บางปะกง ,
รพ.พนมสารคาม และ รพ.สนามชัยเขต

ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค
- กรอบอัตรากาลังตาแหน่งแพทย์แผนไทย มีจากัดใน รพ.สต. มีเฉพาะรพ.สต.ขนาดใหญ่

ข้อเสนอแนะ
- ขอให้ส่วนกลางขยายอัตรากาลังตาแหน่งแพทย์แผนไทย ใน รพ.สต.ขนาดกลาง

สาขาไต
ร้อยละของผูป
้ ่ วย CKD ทีม
่ อ
ี ัตราการลดลงของ
eGFR<4 ml/min/1.73m2/y

สถานการณ์

เป้าหม
าย
บริการ

มาตรการ/
QUICK WIN

1.การค ัดกรองตา่ กว่าเกณฑ์เป้าหมาย
ื่ มทาได้ตา่ กว่าเกณฑ์
2.การชะลอไตเสอ
3.การทา Palliative Care ในผูป
้ ่ วยไตระยะสุดท้ายย ังไม่มแ
ี นวทางที่
ั
ชดเจน
ั ว่ น ผูป
4.สดส
้ ่ วย PD : PD Nurse เกินเกณฑ์มาตรฐาน
้ ร ังรายใหม่
1.ลดจานวนผูป
้ ่ วยไตเรือ
ื่ มของไตได้
2.ผูป
้ ่ วยสามารถชะลอการเสอ
3. ผูป
้ ่ วยระยะสุดท้ายได้ร ับการดูแลทีเ่ หมาะสม
1.ผู้ป่วย DM,HT ได้ รับการ
คัดกรองภาวะแทรกซ้ อน
ทางไต มากกว่ าร้ อยละ 30
2.พัฒนาระบบ Palliative
Care สาหรั บผู้ป่วย ESRD
ที่ปฏิเสธการล้ างไต
3.พัฒนาเครือข่ ายในการ
ดูแลผู้ป่วย CAPD/HD

1. ผู้ป่วย DM,HT ได้ รับการ
คัดกรองภาวะแทรกซ้ อนทางไต
มากกว่าร้ อยละ 60
2.ประกาศแนวทางการประเมิน
CKD clinicและประเมิน
คุณภาพ อย่างน้ อยร้ อยละ 50
3. คัดเลือก รพ.นาร่องการ
ให้ บริการ palliative care for
ESRD

1.ผู้ป่วยเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงได้ รับการคัดกรองโรคไต
ได้ มากกว่ า 80%
2.ลงพืน้ ที่ในการประเมิน CKD
Clinic คุณภาพ และเยี่ยมหน่ วย
บริการ CAPD/HD
3. มีการนาผลประเมิน CKD clinic
คุณภาพมาประชุม KM กันในระดับ
จังหวัด
4. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้ องมาอบรม
palliative care for ESRD ใน
ส่วนกลาง

1.

2.

อย่ างน้ อยร้ อยละ 66 ของ
ผู้ป่วย CKD มีอัตราการลดลง
ของ eGFR<4
ml/min/1.73m2/yr
การจัดบริ การ palliative care
โดยบูรณาการไปกับ CKD clinic
ร่วมกับทีม palliative care ของ
รพ. อย่างน้ อยะ 3 รพ.

ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
ตัวชี้วดั
1ร้อยละของผูป้ ่ วย CKD ที่มีอตั ราการลดลง
ของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/y

2. ร้อยละของผูป้ ่ วย DM, HT ที่ได้รบั การ
ค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง

เป้าหมาย ผลงาน อัตราร้อยละ
%

 40%(6 เดือน)
 80%(12 เดือน)

3.รพ.ระดับ M2 F1 F2 ผ่านเกณฑ์คลินิก
ชะลอไตเสื่อมค ุณภาพ

 50 %

4. รพ.ระดับ F3 มีบริการ CKD Clinic และ
เครือข่ายบริการโรคไต

 50 %

4,178
/6,571
(ข้อมูลดิบ)

63.25

70,059/
54,682

78.05

9/9

100

1/1

100

แผนพัฒนาระบบบริการ
1. พัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย CKD และ CAPD
2. ขยายหน่ วยบริการ CAPD ไปในโรงพยาบาลระดับ F1
3. พัฒนาการดูแลแบบ Palliative Care ในผู้ป่วยไตเรือ้ รังระยะสุดท้ าย

ปั ญหาอุปสรรคข้ อเสนอแนะ
1. อัตรากาลังในการดูแลผู้ป่วยโรคไตไม่ เพียงพอ
(จานวนผู้ป่วย PD Nurse:PD เกินมาตรฐาน 1: 117) (เกณฑ์ 1:50)
2. ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ
3. การคัดกรองภาวะแทรกซ้ อนทางไตยังต่ากว่ าเกณฑ์
4. ยังไม่ มีผ้ ูรับผิดชอบในการทา Palliative Care ในผู้ป่วยไตเรือ้ รัง

สาขาปลูกถ่ ายอวัยวะ
ราส่ วนของจานวนผู้ยนิ ยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่ อจานวนผู้ป่วยเสียชีวติ ในรพ.
อัปี ตงบประมาณ
2561 เป้ าหมาย 0.7 : 100 (ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน เป้ าหมาย 0.35 : 100)

สถานการณ์

- รพ.พุทธโสธรจัดตั้งศูนย์ Donor hospital
- จัดตั้งศูนย์ ข้อมูลและประสานงานรับบริจาคอวัยวะ 5 จุด
- คณะกรรมการขับเคลือ่ นระดับจังหวัดและเครือข่ ายส่ วนราชการ / เอกชน

เป้าหมาย
บริการ

อัตราส่ วนของจานวนผู้ยนิ ยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย
ต่ อจานวนผู้ป่วยเสี ยชีวิตในโรงพยาบาล

มาตรการ/
QUICK WIN

พัฒนาช่ องทางด่ วน
1.เพิม่ ประสิ ทธิภาพ
การบริหารศู นย์ ข้อมูล ในการตรวจผล Lab
รวมทั้ง การวิเคราะห์
และการประสานงาน
2.ทบทวนคณะกรรมการฯ และแปรผล
3.พัฒนาให้ มนี ักจัดเก็บ กาหนด Standing
ดวงตาเพิม่ 1 คน
Order

ดาเนินการจัดทา
Quick set การวินิจฉัย
สมองตาย
เพิม่ ประสิ ทธิภาพ /
รูปแบบ / ช่ องทาง
การประชาสั มพันธ์

ส่ งบุคลากรฯเข้ ารับ
การอบรมในหลักสู ตรฯ
เทคนิคการเจรจา
ขอรับบริจาคฯ (PTCWN
รพ.พุทธโสธร
และรพ.พนมสารคาม)

ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
จานวนผู้ป่วยสมองตายทีย่ นิ ยอมบริจาคอวัยวะ/ ดวงตา
เป้ าหมาย

จานวน
ผู้ป่วยเสี ยชีวติ

ได้ รับการบริจาค (ราย)
สาเร็จ
จัดเก็บ

เจรจา

อวัยวะ 0.7 : 100 (14 ราย)

2,014

15

3

2 (0.099)

ดวงตา 1.2 : 100 (24 ราย)

2,014

11

3

2 (4ดวง) (0.198)

แผนพัฒนาระบบบริการ
1. ทบทวน / แต่ งตัง้ คณะกรรมการระดับจังหวัด เครื อข่ ายทุกภาคส่ วน
2. วางแผนกาหนดเป้าหมายเพิ่มจานวน potential, actual, utilized donor
3. ตรวจเยี่ยมเครื อข่ ายสถานบริการและเครือข่ ายรพช. สสอ.
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ รับบริจาคอวัยวะ
5. พัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง (นักจัดเก็บดวงตา)
ปั ญหาอุปสรรคข้ อเสนอแนะ
1. ผู้บริจาคอวัยวะค่ อนข้ างน้ อยเมื่อเทียบกับเป้าหมาย
2. ไม่ มี PTCN (Palliative Transplant Coordinator Nurse) Full time.
3. ทีมผู้บริหารกระตุ้นการดาเนินงานเชิงรุ กให้ ประชาชน
เห็นความสาคัญการบริจาคอวัยวะ
4. ประชาสัมพันธ์ การรั บบริจาคอวัยวะอย่ างต่ อเนื่อง

สาขา สุ ขภาพจิต

 อัตราการฆ่ าตัวตายสาเร็จไม่ เกิน 6.3 ต่ อประชากรแสนคน
สถานการณ์
เป้าหมาย
บริการ

มาตรการ
/ QUICK
WIN

อัตราการฆ่ าตัวตายสาเร็จปี 2560 = 4.42 ต่ อประชากรแสนคน ( 31 ราย)
ร้ อยละของจานวนผู้ฆ่าตัวตายสาเร็จลดลงจากเดิม (ร้ อยละ 2)

 แผนพัฒนา
ระบบบริการ
จิตเวช
 บูรณาการงาน
ทั้งภาครัฐและ
เอกชน

 พัฒนาระบบ
จัดเก็บและการรายงาน
 พัฒนาระบบการ
ติดตามเฝ้ าระวังและส่ งต่ อ
พัฒนาศักยภาพผู้
ปฎิบัติงาน
ในการวินิจฉัยดูแลและส่ งต่ อ
 สร้ างความตระหนักและ
รับรู้ สัญญาณเตือนให้ กบั
องค์ กร ต่ างๆและชุมชน

 ร้ อยละของ
ผู้พยายามฆ่ าตัว
ตายเข้ าถึงระบบ
บริการทีม่ คี ุณภาพ
 ร้ อยละ ของ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ า
เข้ าถึงบริการ

 ร้ อยละของผู้
พยายามฆ่ าตัวตายไม่
กลับมาทาซ้าใน 1ปี
(ร้ อยละ 90)
 อัตราการฆ่ าตัว
ตายสาเร็จลดลง
 ระบบฐานข้ อมูล
การดูแลและส่ งต่ อ

ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ผลงาน/
เป้าหมาย

อัตรา
ร้อยละ

20/44

2.84
(ต่อแสน
ปชก.)

อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ

≤ 6.3
ต่อแสน
ประชากร

ร้อยละ ของจานวนผูฆ้ า่ ตัวตายสาเร็จลดลงจากเดิม

ร้อยละ 2

ร้อยละ ของผูพ
้ ยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทาร้ายตัวเอง
ซ้า ในระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ 90

64/68

94.12

ร้อยละ ของผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการส ุขภาพจิต

ร้อยละ 55

6,685/13,573

48.87

ร้อยละ ของผูป้ ่ วยโรคสมาธิสนั้ เข้าถึงบริการส ุขภาพจิต

ร้อยละ 9

664/4,665

14.23

ร้อยละ 90

200/207

96.6

ร้อยละ ของผูป้ ่ วยที่ใช้สารเสพติดที่หย ุดเสพต่อเนื่อง 3
เดือนหลังจาหน่าย ( 3 month remission rate)
ร้อยละ ของผูป้ ่ วยยาเสพติด ที่ได้รบั การบาบัดรักษาและ
หย ุดเสพต่อเนื่องหลังจาหน่าย จากการบาบัดรักษา
(remission)

ร้อยละ 50

ยังไม่ครบรอบปี

ระหว่างดาเนินการ

แผนพัฒนาระบบบริการ
1.พัฒนาปรั บปรุ งระบบบริการการดูแลส่ งต่ อผู้พยายามฆ่ าตัวตาย
2.บูรณาการระบบการป้องกันการฆ่ าตัวตายที่เชื่อมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ
3. พัฒนาระบบบริการจิตเวชเร่ งด่ วน (Acute care) ตามบริบทและสอดคล้ องกับ
แนวทางของการจัดบริการ acute care
4. ฟื้ นฟูทกั ษะในการสอบสวน psychological autopsy
5. พัฒนาระบบการบันทึกและส่งต่อข้อมูล
6. พัฒนาคุณภาพบริการให้ผา่ นเกณฑ์การรับรองคุณภาพยาเสพติดภายในปี 2562

ปั ญหาอุปสรรคข้ อเสนอแนะ
1. บริบทของงานแต่ ละโรงพยาบาล ภาระงานและบุคลากรที่ไม่ เพียงพอ
2. ระบบการจัดเก็บข้ อมูล ความซา้ ซ้ อน ฐานข้ อมูลแตกต่ างกัน
3. Stigma คิดว่ าเป็ นเรื่องส่ วนตัว
4. การมีส่วนร่ วมของหน่ วยงาน/องค์ กร อื่นๆ
5. สถานที่และสิ่งแวดล้ อม

สาขาการใช้ ยาอย่ างสมเหตุผล
RDU
S6. ร้ อยละของโรงพยาบาลส่ งเสริมการใช้ ยาอย่ างสมเหตุผล
(Rational Drug Use : RDU Hospital)

 กาหนดให้RDUเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติ โดยมีนโยบายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

สถานการณ์

เป้าหมาย
บริการ

 มีการจัดทา MOU ระหว่างจังหวัดกับผู้บริหารในระดับอาเภอ
 จัดตั้งคณะกรรมการทั้งในระดับจังหวัด และอาเภอ โดยมีรพ.อาเภอเป็นแกนนา จึงมีการทางานเป็นเครือข่าย
ในทิศทางเดียวกัน
 มีการควบคุม กากับ ติดตามอย่างสม่าเสมอ feed back ข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดได้ครบทุกหน่วยงาน
 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2561 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ RDUขั้นที1่ ทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่2
จานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.27 ขั้นที่ 3 จานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.18 (จาก 11แห่ง)
้ าอย่างสมเหตุผลผ่านเกณฑ์ขนที
่ เสริมการใชย
โรงพยาบาลสง
ั้ 1
่ ≥ร้อยละ80
และ ผ่านเกณฑ์ขนที
ั้ 2
่ ≥ร้อยละ20
ื้ ดือ
้ ยาอย่างบูรณาการ
โรงพยาบาลพุทธโสธรผ่านเกณฑ์การจ ัดการเชอ

Quick
Win

้ า
รพ.ส่งเสริมการใชย
อย่างสมเหตุผลผ่าน
เกณฑ์ขนที
ั้ ่ 1 ≥ ร้อยละ
60 (7แห่ง) และขนที
ั้ ่ 2
≥
ร้อยละ5 (1แห่ง)

้ า
- รพ.ส่งเสริมการใชย
อย่างสมเหตุผลผ่าน
เกณฑ์ขนที
ั้ ่ 1 ≥ ร้อย
ละ70 (8แห่ง) และ
ขนที
ั้ ่ 2 ≥ ร้อยละ10
(1แห่ง)
- รพ.พุทธโสธร
มีแนวทางการ
้ ดือ
้ ยา
จ ัดการเชือ
อย่างบูรณาการ

- รพ.ส่งเสริมการใช ้
ยาอย่างสมเหตุผล
RDU ขนที
ั้ ่ 1 ≥
ร้อยละ80 (9แห่ง)
และขนที
ั้ ่ 2 ≥ ร้อย
ละ15 (2แห่ง)
- รพ.พุทธโสธร
มีแนวทางการ
้ ดือ
้ ยา
จ ัดการเชือ
อย่างบูรณาการ

- รพ.ส่งเสริมการใช ้
ยาอย่างสมเหตุผล
RDU ขนที
ั้ ่ 1 ≥
ร้อยละ80 (9แห่ง)
และขนที
ั้ ่ 2 ≥ ร้อย
ละ20 (3แห่ง)
- รพ.พุทธโสธร
มีระบบการจ ัดการ
้ ดือ
้ ยาอย่าง
เชือ
บูรณาการ

ผลการดาเนิ นงานรอบ 6 เดือน (ต.ค. 60 – มี.ค. 61)
ตัวชี้วดั
้ า
่ เสริมการใชย
1. โรงพยาบาลสง
อย่างสมเหตุผลผ่านเกณฑ์ ขนที
ั้ 1
่

เป้าหมาย ผลงาน อัตราร้อยละ
(แห่ง)
≥ร้อยละ80

11/11

100

้ า
่ เสริมการใชย
2. โรงพยาบาลสง
อย่างสมเหตุผลผ่านเกณฑ์ ขนที
ั้ 2
่

≥ร้อยละ20

3/11

27.27

้ า
่ เสริมการใชย
3. โรงพยาบาลสง
อย่างสมเหตุผลผ่านเกณฑ์ ขนที
ั้ 3
่

-

1/11

9.10

ผ่านเกณฑ์

1/1

100

4. โรงพยาบาลพุทธโสธรผ่านเกณฑ์การ
ื้ ดือ
้ ยาอย่างบูรณาการ
จ ัดการเชอ

แผนพ ัฒนาระบบบริการ

1.
2.
3.
4.

ออกแบบเครือ
่ งมือเพือ
่ อานวยความสะดวกต่อผู ้ปฏิบต
ั งิ าน
การวิเคราะห์ข ้อมูลเชงิ ลึก และแนวทางเพือ
่ การแก ้ปั ญหาทีต
่ รงประเด็น
ื่ ประชาสม
ั พันธ์ทผ
จัดหาสอ
ี่ ู ้ป่ วยสามารถเข ้าใจได ้ง่าย
้
จัดหายาสมุนไพรทดแทนการใชยาปฏิ
ชวี นะ

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

สาขาทารกแรกเกิด
อัตราการตายทารกแรกเกิดน้าหนัก> 500กรัม อายุ <28วัน
< 3.4:1,000 เกิดมีชีพ
GAP
สถานการณ์

: จานวนเตียง NICU ไม่เพียงพอ (1เตียง:600เกิดมีชีพ)
: ขาดแคลนบุคลากรด้านทารกแรกเกิด
: อัตราตายปีงบประมาณ2560 = 5.85 : 1,000 เกิดมีชีพ

เป้าหมาย
บริการ

:จานวนเตียง NICUเพียงพอ(1:500)
:อัตราตายทารกแรกเกิดน้าหนัก≥500กรัมอายุ ≤28วัน
< 3.4:1,000 เกิดมีชีพ

มาตรการ/
QUICK WIN

-ส่งเสริมการต่อ
ยอดและขยายผล
สร้างระบบ
Intrauterine
transfer
-คัดกรองโรคหัวใจ
พิการแต่กาเนิด
ทารกแรกเกิดทุก
ราย

-ส่งอบรมพยาบาล
เฉพาะทางด้าน
ทารกแรกเกิด
-จัดกิจกรรมรณรงค์
การป้องกันการติด
เชื้อในทารกแรกเกิด

-จัดหาแพทย์
เฉพาะทาง
ด้านทารกแรก
เกิดเพิ่ม
-จัดกิจกรรม
การตรวจ
เยี่ยมพัฒนา
สมรรถนะใน

-ร่วมกับสูติกรรมรณรงค์
เพื่อป้องกันเกิดก่อน
กาหนด
-พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
ให้คาปรึกษาในเครือข่าย
-เพิ่มจานวนเตียง
NICU

ผลการดาเนินงานปี งบ 2561รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลงาน

อัตรา

1อัตราการตายทารกแรกเกิด
<3.4:1,000เกิดมีชีพ 9/3,787(ข้อมูลดิบ) 2.38:1,000
น้าหนัก> 500กรัม อายุ <28วัน
2.จานวนเตียง NICUเพียงพอ

3.โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2
ขึ้นไปที่มีการคัดกรองโรคหัวใจ
พิการแต่กาเนิดชนิดเขียว

1:500เกิดมีชีพ

>80 %

13/7,686(ปี2560)

1:600

10/10(>F2)
100%
{3,742/3,787(ราย)} 98.81%

แผนพัฒนาระบบบริการต่อเนื่องในปี2561
1.ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เจ็บครรภ์ก่อนกาหนด
ร่วมกับสูตกิ รรม มีIntrauterine transfer และทารกเข้ารับการรักษาใน
NICU รวม 47 ราย(จาก prematurity 33 ราย)
2.การให้TPN day 0 ในทารกเกิดก่อนกาหนดและทารกแรกเกิดที่มีข้อบ่งชี้
ทุกราย ซึ่งในครึ่งปีนมี้ ีทารกได้รับTPN แรกเกิดทั้งสิ้น 47 ราย
ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
-บุคลากรด้านทารกแรกเกิด ขาดแคลนทาให้ไม่สามารถพัฒนาขีดความ สามารถ
โรงพยาบาลที่เป็นลูกข่ายได้ ทาให้เพิ่มจานวนเตียง NICU ไม่ได้
-พัฒนาศักยภาพบุคลากรเดิมที่มีอยู่ให้เกิดความชานาญเฉพาะด้าน
(ปี2561 มีพยาบาลเฉพาะทางทารกแรกเกิดวิกฤติได้รับการอบรมเพิ่ม 4 คน)

สาขา กุมารเวชกรรม
 ลดอัตราการตายโรคปอดบวมในเด็กอายุ 1 เดือน – 5 ปี บริบูรณ์ 10 %
สถานการณ์

เป้าหมาย
บริการ
มาตรการ/
QUICK
WIN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พบโรค Pneumonia มีอตั ราการเสี ยชีวติ เป็ นอันดับ 1
จานวนเตียง PICU , เครื่ องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณที่ใช้ในการรักษา ในโรงพยาบาลระดับ A มีไม่เพียงพอและจานวนจากัด
มีผปู ้ ่ วยที่พน้ ภาวะวิกฤตและจาเป็ นต้องใช้เครื่ องช่วยหายใจยังครองเตียง PICU ในโรงพยาบาลระดับA
มีการส่ งต่อผูป้ ่ วยที่อาการไม่หนักเข้ามารักษาใน โรงพยาบาลระดับ A จานวนมาก
มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นกับผูป้ ่ วยระหว่างการส่ งต่อ มายังโรงพยาบาลแม่ข่าย/ โรงพยาบาลระดับ A
โรงพยาบาลระดับ A ทุกแห่ง มีผปู ้ ่ วยล้นทั้ง OPD และ IPD และผูป้ ่ วยจานวนมากมีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขต รพ.ระดับ M/F
มีภาวะขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลขั้นวิกฤตใน โรงพยาบาลภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในโรงพยาบาลระดับ A
มีการลาออกไปภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง

ลดอัตราการตายโรคปอดบวมในเด็กอายุ 1เดือน – 5 ปี บริบูรณ์ 10%
1.ทบทวน
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริการสุ ขภาพ
ระดับจังหวัด/เขต
สุ ขภาพ
2.ทบทวนแนวทางการ
รักษาและการส่ งต่ อโรค
ปอดบวมในเด็ก

1.พัฒนาศักยภาพ
รพ.ระดับ M,F .ให้
สามารถดูแลผู้ป่วยเด็ก
โรคปอดบวมไม่ ซับซ้ อน
โดยใช้ แนวทางการรักษา
และการส่ งต่ อโรคปอด
บวมในเด็ก

1.พัฒนาระบบส่ งต่ อให้ มี
ประสิทธิภาพ
2.พัฒนารพ.ระดับS,M,Fให้
ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคปอดบวมไม่
ซับซ้ อนและการดูแลผู้ป่วยเด็ก
แบบประคับประคอง
3.นิเทศ กากับติดตาม การใช้
CPG โรคปอดบวมในรพ
S,M,F ฮย่ างต่ อเนื่อง

1.ร-พ.ระดับ S,M,F มี
การใช้ CPG โรคปอด
บวมในเด็ก 80%
2.อัตราป่ วยตายจาก
โรคปอดบวมลดลง
10%
3.อัตราส่ วน refer out
จาก M2 ลดลง 25%

ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ผลงาน

อัตราร้ อยละ

• ลดอัตราการตายโรคปอดบวม
ในเด็กอายุ 1 เดือน -5 ปี บริ บูรณ์
(เขต 6)
• ลดอัตราการตายโรคปอดบวม
ในเด็กอายุ 1 เดือน -5 ปี บริ บูรณ์
(จังหวัดฉะเชิงเทรา)

ลดลง 10 %

5,227 ราย
Dead 13 ราย

0.248

ลดลง 10 %

930 ราย
ไม่มี Dead

0

ปี งบประมาณ 2560 อัตราตายโรคปอดบวมในเด็ก 31ราย จากยอดผูป้ ่ วยปอดบวม 10,679 คน
คิดเป็ นร้อยละ 0.29

สถานการณ์โรคปอดบวมในเด็กอายุ 1เดือน-5 ปี บริ บูรณ์ ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (2560) และเปรี ยบเทียบไตรมาส 1+2 (2560 และ2561)
ปี 2560 : ยอด 2,173 ราย

เปรี ยบเทียบไตรมาส 1: ปี 2560 และ2561
500

DEAD
1 ราย
ไตรมาส
3

1400
1200
1000

1148

Dead 1 ราย
ไตรมาส 2

400

452
315

300

800

200

600

100

2560
2561

425

400
200

476
425

285

0

315

0
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หมายเหตุ: ยังไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต ใน
ไตรมาส 1 2561

สาขา สูติกรรม
อ ัตราตายของมารดาจากการตกเลือดหล ังคลอดเท่าก ับ 0

สถานการณ์

เป้าหมาย

▪

มารดาตายจากการตกเลือดหลังคลอด (PPH )ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี 2560 1 ราย สูงกว่ าเป้าหมาย

อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอดเท่ ากับ 0 ในปี
2561

มาตรการ

พัฒนาระบบบริการ
ของสถานบริการ
สาธารณสุขทุกระดับ
ให ้ได ้มาตรฐาน

เฝ้ าระวังหญิงชว่ งตัง้ ครรภ์
และคลอดเพือ
่ ลดการตาย
ของมารดาและการคลอด
ิ ธิภาพเน ้น
อย่างมีประสท
ภาวะ PIH PPH

จัดระบบสง่ ต่อหญิง
ตัง้ ครรภ์ภาวะฉุกเฉิน
ิ ธิภาพ
อย่างมีประสท
กาหนดเกณฑ์การสง่
ั เจน
ต่อให ้ชด

MCHB ระดับจังหวัด
ติดตามนิเทศ รพช.
ื่ มโยงกับ service
เชอ
plan สะท ้อนข ้อมูลให ้
ผู ้บริหารทราบ

1. อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอดเท่ากับ 0
ผลงานทั้งจังหวัด

ปี 2560
ปี 61 ( ต.ค. 60 -มี.ค. 61 )
เป้าหมาย ผลงาน อัตรา:100,00 เป้าหมาย ผลงาน อัตรา:100,000
(ทารกเกิดมี
0การเกิดมีชีพ (ทารกเกิดมี
การเกิดมีชีพ
ชีพ)
ชีพ)
7858

1

12.72

3787

0

0

2. อัตราการคลอดก่อนกาหนดลดลงร้อยละ 10 จากปีก่อน
(อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์)
ปี 2560

ปี 61 ( ต.ค. 60 -มี.ค. 61 )

เป้าหมาย

เป้าหมาย

(ทารกเกิดมีชีพ)

ผลงาน

อัตรา

(ทารกเกิดมีชีพ)

7858

488

6.21

3787

ผลงาน อัตรา
253

6.68

อัตรา
เพิ่มขึ้น 0.47
คิดเป็น
ร้อยละ 7.03

ROBSON TEN GROUP CLASSIFICATION
Robson ten group classification
class 1-10
CLASSIFICATION
มค.-มีค.61 จานวน ร้อยละ
class 1 ไม่เคยคลอด,ท่าหัว,ครบกาหนด,เจ็บครรภ์เอง

67

14.11

class 2 ไม่เคยคลอด,ท่าหัว,ครบกาหนด,นัดเร่งคลอดหรือนัดผ่าตัดคลอด

104

21.89

class 3 เคยคลอดทางช่องคลอด,ท่าหัว,ครบกาหนด,เจ็บครรภ์เอง
class 4 เคยคลอดทางช่อคลอด,ท่าหัว,ครบกาหนด,นัดเร่งคลอดหรือนัดผ่าตัด
คลอด
class 5 เคยผ่าตัดคลอด,ท่าหัว,ครบกาหนด

38

8.00

71

14.95

122
18
24

25.68
3.79
5.05

class 9 ท่าผิดปรกติทั้งหมด
class 10 ท่าหัว,ไม่ครบกาหนดทั้งหมด

6
1

1.26
0.21

24

5.05

รวมผ่าตัดคลอด

475

100

class 6 ไม่เคยคลอด,ท่าก้น
class 7 เคยคลอดทางช่องคลอดหรือผ่าตัดคลอด,ท่าก้น
class 8 ตั้งครรภ์แฝดทั้งหมด

สาขา Palliative Care
ร ้อยละของโรงพยาบาลทีม
่ ก
ี ารดูแลแบบประคับประคอง

สถานการณ์

1. มีการจ ัดตงคณะกรรมการด
ั้
าเนินงาน และมีเลขานุการเป็น
พยาบาลทีผ
่ า่ นการอบรมหล ักสูตร Palliative Care ครบทุกแห่ง
ั
2. มีการกาหนดกรอบแนวทางในการดูแลผูป
้ ่ วยชดเจน
ครบถ้วนตามเกณฑ์ทก
ี่ าหนด (8 กลุม
่ โรค)

เป้าหมาย
บริการ

QUICK
WIN

ผูป
้ ่ วยระยะท้ายและครอบคร ัวได้ร ับการดูแลแบบประค ับประคองตามมาตรฐาน
ิ ธิภาพจากทีมสหวิชาชพ
ี เพือ
และมีประสท
่ การมีคณ
ุ ภาพชวี ต
ิ ทีด
่ ี จนถึงวาระ
สุดท้ายของชวี ต
ิ

1. ทา ACP ≥ ร้อยละ
50 ผูป
้ ่ วย PC รายใหม่
2. การใช ้ Strong Opioid
การแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก

มีแผนงานโครงการ /
กิจกรรม การดูแล
ผูป
้ ่ วยPC ดาเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม

1.การสร้างเครือข่าย
่ ต่อ
แนวทาง การร ับ-สง
2.มีคล ังอุปกรณ์ให้ผป
ู ้ ่ วย
้ บ
ยืมไปใชท
ี่ า้ น

1.ติดตามประเมินผล
ACP ≥ ร้อยละ 50
ของผูป
้ ่ วยทีไ่ ด้ร ับการ
ทา ACP
2. มีงานพ ัฒนา
คุณภาพด้าน PC

ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
ต ัวชวี้ ัด

เป้าหมาย

ผลงาน

1. ร้อยละของโรงพยาบาลระด ับ
A, S, M1 ดาเนินการได้ตาม
มาตรการดูแลแบบประค ับประคอง

ร้อยละ 100

1/1

2. ร้อยละของโรงพยาบาลระด ับ
M2, F 1 – 3 ดาเนินการได้ตาม
มาตรการดูแลแบบประค ับประคอง

ร้อยละ 50

8/10

อ ัตราร้อยละ
100

80

1. รพ.พุทธโสธร มีแพทย์ผา่ นการอบรมด้าน Palliative เป็นประธาน
Palliative Care / มี Pain Clinic ใน รพ.
2. จ ัดทา ACP ≥ ร้อยละ 50 ของผูป
้ ่ วย Palliative รายใหม่ ในรพ.ทุกระด ับ
จานวน 9 แห่ง (ยกเว้น รพ.บ้านโพธิ์ ร้อยละ 44.74 / รพ.แปลงยาว ร้อยละ 40)

3. การร ักษาด้วย Strong Opioid Medicationและมีการ จ ัดการดูแลแบบ
การแพทย์ แผนไทย /การแพทย์ทางเลือก ในการดูแลผูป
้ ่ วย PC
ในรพ.ทุกระด ับ

จานวน 11 แห่ง

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ี ขาดความรู ้ ท ักษะใน การดูแลผูป
 ทีมสหสาขาวิชาชพ
้ ่ วย
แบบประค ับประคอง ในการทากิจกรรม Family Meeting
และการทา Advance Care Planning

ื้ (Sepsis)
S5. อ ัตราตายจากติดเชอ
เป้าหมาย
มาตรการ

ื้ ในกระแสเลือดแบบรุนแรง ชนิด
KPI 1:อ ัตราตายผูป
้ ่ วยติดเชอ
community-acquired < 30%

้ บบค ัดกรองการวินจ
1 .มีการใชแ
ิ ฉ ัย และแนวทางการร ักษาเดียวก ัน ทงเครื
ั้
อข่าย
้
ั
ื
2.เพิม
่ ศกยภาพ โรงพยาบาลชุมชน ให้ดแ
ู ลผูป
้ ่ วยติดเชอในกระแสเลือด
3 พ ัฒนาการใช ้ lactate ในโรงพยาบาลชุมชนระด ับM-F1

3 เดือน

Quick
Win

-ประชุม
ทบทวนแนว
ปฏิบัตแ
ิ ละ
แนวทางการ
สง่ ต่อ
-ประชุม
ี้ จงการ
ชแ
เก็บข ้อมูล
ตัวชวี้ ด
ั ทีม
่ ี
การ
ปรับเปลีย
่ น

6 เดือน
-กิจกรรม
ประชุม
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร
การใช ้
เครือ
่ งมือ
และ labใน
การดูแลป่ วย
-ติดตาม
แนวทางสง่
ต่อ case
conference

9 เดือน
-ตรวจเยีย
่ ม
เครือข่าย
ติดตามการ
ดาเนินงาน
โรงพยาบาล
ชุมชนระดับ
M-F1มีการ
ใช ้ lactate
เพิม
่ ขึน
้

12 เดือน
้
-มีการใชแบบ
คัดกรองและ
แนวปฏิบัตก
ิ าร
รักษา>80%
- อัตราตาย
community –
acquired
ชนิดรุนแรง<
30%

ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
(ต.ค.60-มี.ค. 61)
ตัวชี้วดั
1. อัตราการเสี ยชีวติ ผู้ป่วย
ติดเชื้อในกระแสเลือด
แบบรุนแรงชนิด
community -acquired

เป้าหมาย

ผลงาน อัตราร้ อยละ

< 30 %

208 /677

31

ผลงานรอบ 6 เดือน (ต.ค.60-มี.ค.61) สาขาอายุรกรรม
การติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด commuity
acquired เครือข่ายฉะเชิงเทรา

อัตราตายผู้ป่วย severe sepsis / septic shock
ทั้งหมด 677 ราย เสี ยชีวติ 208 ราย
ร้ อยละ 31

60
อัตราตาย (ร้ อยละ)

50
40

50
41.5

31.3

36.8
25

30

16.6

20

4.9

0

รพ.พุทธโส รพ.พนม- รพ.บาง รพ.บาง รพ.สนาม รพ.ท่าธร
สารคาม
น้ า
ปะกง ชัยเขต ตะเกียบ
เปรี้ ยว

27 / 163

15

0

0

160 / 386

31

12.5

10

ตาย/
จานวน

เป้ าหมาย < 30%

7 / 19

2 / 41

2 / 16

0/6

รพ.บาง
คล้า

รพ.บ้านโพธิ์

รพ.
แปลงยาว

รพ.ราชสาส์น

รพ.
คลองเขื่อน

1/4

5 / 16

3 / 20

1/2

0/4

สาขา..ออร์ โธปิ ดิกส์ ..
ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่มีภาวะกระดูกหักซ้า (Refracture)
ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง
หลังจากได้รับการรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery)

สถานการณ์
เป้าหมาย
บริการ

มาตรการ/
QUICK WIN

ความแออัดในโรงพยาบาลพุทธโสธร
การรอผ่าตัดนานทาให้ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน

ลดระยะเวลาการรอผ่าตัด Capture the fracture
ลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและความแออัดในโรงพยาบาลพุทธโสธร
จัดอบรมความรู้
แก่ บุคลากรใน
โรงพยาบาล
ทุกระดับ

ชี้แจงนโยบาย
และความสาคัญ
ของการลดระยะ
เวลารอการผ่ าตัด

ประสานและ
ร่ วมกันหา
แนวทางกับ
แผนกอืน่ ที่
เกีย่ วข้ อง

ติดตามการ
ดาเนินงาน
วิเคราะห์ ปัญหา
และอุปสรรค

ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้ป่วย Capture
the fracture ที่มีภาวะ
กระดูกหักซ้า (Refracture)
2. ร้อยละของผู้ป่วย Capture
the fracture ที่ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากได้รับ
การรักษาในโรงพยาบาล (early
surgery)

เป้าหมาย

ผลงาน

< 30%

กาลัง
ดาเนินการ

> 50%

10 /22

(ราย)

อัตราร้อยละ

45.45%

การพัฒนาที่ดาเนินการแล้ ว
1.จัดอบรมความรู้เรื่อง Capture the fracture แก่ บุคลากรที่
รับผิดชอบในโรงพยาบาลทุกระดับ (A-S-M-F)

แผนพัฒนาระบบบริการ
1.จัดระบบ Fast track fracture around the hip
2.จัดตัง้ คณะกรรมการ Capture of fracture

ปั ญหาอุปสรรค/ข้ อเสนอแนะ
1.โรคประจาตัวและความต้ องการในการรักษาของผู้ป่วยและญาติ

2.ขาดบุคลากรในการรวบรวมข้ อมูล
3.ขาดบุคลากรในการดูแลรักษาผู้ป่วย
4.การใช้ ทรัพยากรซา้ ซ้ อนกันของแต่ ละ Service plan

สาขา.....มะเร็ง.....
- ลดระยะเวลารอคอย ผ่ าตัด เคมีบาบัด ฉายแสง ของมะเร็ ง 5 อันดับแรก
ระยะเวลารอคอยผ่ าตัด/เคมี/ฉายแสง (ปี งบ61)

สถานการณ์

เป้าหมาย
บริการ

มาตรการ/
QUICK WIN

• ผ่าตัด (4 wks.)
• เคมีบาบัด(6wks.)
• รังสีรักษา(6wks.)

(80%)
(89.09%)
(86.76%)

• ผู้ป่วยมะเร็งเต้ านมและลาไส้ ใหญ่ ได้ รับการผ่ าตัด 4 wks. >= 80%
• ผู้ป่วยมะเร็งเต้ านมและลาไส้ ใหญ่ ได้ รับเคมี
6 wks.>= 80%
• ผู้ป่วย 5 อันดับแรกได้ รับการฉายแสง
6 wks. >=80%

•
•
•
•

คิวผ่าตัดแบบ Fast Trace
ส่ งนัดคิวรังสีระหว่ างทาการรักษาด้ วย
เคมี
อบรมศัลยแพทย์ ให้ ยาเคมีบาบัด
เพิม่ การคัดกรองมะเร็งปอด/ตับ

เพิม่ ศักยภาพเจ้ าหน้ าที่ รพสต.ใน
การให้ ข้อมูลด้ านการรักษากับผู้ป่วย
โครงการคัดกรองมะเร็งร่ วมกับเขต
สุ ขภาพ
พัฒนาศักยภาพเจ้ าหน้ าทีเ่ กีย่ วกับ
โรงมะเร็งทีพ่ บบ่ อย
ติดตามผลการรักษา (U/S,ส่ งต่ อ
เครือข่ าย)

ติดตามความก้าวหน้ า
โครงการต่ างและผลการ
ตรวจคัดกรอง เพือ่ โอกาส
พัฒนา

ผลการดาเนินงานปี งบ 61
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลงาน

อัตราร้อยละ

1ลดระยะเวลารอคอย
• ผ่าตัด
• เคมี
• ฉายแสง
ของมะเร็ง 5 อันดับแรก

ผ่าตัด
4 สัปดาห์ ≥ 80 125/ 100
เคมีบาบัด 6 สัปดาห์ ≥ 80% 110 / 98
ฉายแสง 6 สัปดาห์ ≥ 80% 53/46

ร้อยละ 80
ร้อยละ 89.09
ร้อยละ 86.79

แผนพัฒนาระบบบริการ

1.ด้ านรังสี รักษารพ.พุทธโสธรไม่ มเี ครื่องฉายรังสี รักษาผู้ป่วยทุกราย ต้ องส่ งต่ อ จากการติดตามผู้ป่วย
หลังส่ งต่ อ หน่ วยรับส่ งต่ อนัดคิวฉายแสงส่ วนใหญ่ ร้อยละ 40 นานเกิน ๖ สั ปดาห์
2.ด้ านเคมีบาบัดเตรียมพัฒนาเปิ ดหน่ วย Day care unit โดยแผนเปิ ดเพิม่ จานวน 15 เตียง
3.ด้ านผ่ าตัดศักยภาพโรงพยาบาลสามารถทาผ่ าตัดรักษาโรคมะเร็งได้ 2 โรค คือมะเร็งลาไส้ และมะเร็ง
เต้ านม และเตรียมพัฒนาระบบ Fast track
4.ด้ านบุคลากรและอาคารสถานที่ ส่ ง บุคลากรเรียนเฉพาะทางหลักสู ตร 4 เดือนเพิม่ 1 รายและเตรียม
ส่ งอบรมหลักสู ตรระยะสั้ น 10 วัน มีการปรับปรุงสถานทีเ่ พือ่ เพิม่ ศักยภาพการให้ ยาเคมีบาบัดเพิม่

ปัญหาอปุ สรรคข้ อเสนอแนะ
1. รายการยาเคมีบาบัดทีจ่ าเป็ นต่ อการรั กษายังไม่ มใี นระบบบัญชียารพ.
2. สถานทีใ่ ห้ ยาเคมีบาบัดมีความแออัด
3. บุคลากรทีใ่ ห้ ยาเคมีบาบัดมีไม่ เพียงพอ
4. ระบบการส่ งต่ อระดับจังหวัดยังไม่ สมบูรณ์ (Intermediate Care)

สาขา...ตา....
ตาบอดจากต้ อกระจก(BL)ได้ รับการผ่าตัดใน30วัน ร้ อยละ85
สถานการณ์

มีจักษุแพทย์ ประจาเพียง2คน , เครื่องPE ขาดวัสดุสิ้นเปลืองทีใ่ ช้ ร่วม, มีBLตกค้ าง ,
โรคร่ วมของผู้ป่วยBL ถูกงดผ่ าตัด

เป้าหมาย
บริการ

BLได้ รับการผ่าตัดใน30วัน ร้ อยละ85

มาตรการ/
QUICK WIN

fast queue for
blinding cataract.

แจ้ งผู้ป่วย
ประสาน Med
และ รพช. control
โรคร่ วม

Out source
ผ่าตัด blinding
cataract

ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลงาน

อัตราร้อยละ

Blinding cataractได้รับการผ่าตัด
ใน30วัน

ร้อยละ85

255 /403 ตา

63.27

โควตาจังหวัดฉะเชิงเทรา เป้าหมาย จานวน 1,139 ราย
ผลงานสิ้นเดือนมิถุนายน 2561 จานวน 1,343 ราย
คิดเป็นร้อยละ 100

การดาเนินงานตามข้ อเสนอแนะจากการตรวจราชการรอบแรก.61
1. งานผ่ าตัดBLตกค้ าง : เชิญทีมข้ างนอกช่ วยผ่ าตัด(รพ.พุทธโสธรและรพช.)
2. ได้ รับจัดสรรเครื่อง Visual fieldและ Pattern Laser
ปัญหาอุปสรรคและข้ อเสนอแนะ
1.งานOPDขาดจักษุแพทย์ : เชิญจักษุแพทย์ จากรพ.วัดไร่ ขิงมาช่ วยออกOPD ร่ วมกับจักษุแพทย์ ประจาทุกวันจันทร
ตั้งแต่ เดือนเม.ย.-มิ.ย.61
: ขอจักษุแพทย์ ประจาเพิม่
2.ขาดSetวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ กบั เครื่องสลายต้ อกระจก: ประสานพัสดุเร่ งดาเนินการจัดซื้อ
3.โรคร่ วมของผู้ป่วย Blinding Cataract: DM, HT, antiplatelet ที่Control ไม่ ได้ ทาให้ มีการเลือ่ นหรือ งดผ่ าตัด
: อธิบายผู้ป่วยเข้ าใจถึงความสาคัญของการ Control โรคร่ วม
: มีเอกสารให้ ผู้ป่วยถือไปประสานกับอายุรแพทย์ และรพช. control โรค
ร่ วม,pre-op check up และการหยุดยาantiplatelet ก่ อนผ่ าตัด
4. งานผ่ าตัดBLตกค้ าง : เชิญทีมข้ างนอกช่ วยผ่ าตัด(รพ.พุทธโสธรและรพช.)

สาขา Intermediate care
 ร้ อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ทีใ่ ห้ บริการการดูแลระยะกลาง
จานวนผู้ป่วยที่ส่งต่ อ/รับกลับจากรพช.ผ่ านศูนย์ ประสานการส่ งต่ อรพ.พุทธโสธร
ปี งบประมาณ 2558 Refer Back ร้ อยละ 17.65 / ปี 2559 ร้ อยละ 17.05/ ปี 2560 ร้ อยละ16.07
สถานการณ์ ทาให้ โรงพยาบาลจังหวัดเกิดความแออัด เตียงเต็ม ไม่ สามารถรับผู้ป่วยที่วกิ ฤต เพิม่ ได้ อกี ขาด
การรักษาและดูแลต่ อเนื่องที่เมือผู้ป่วยกลับบ้ าน
เป้าหมาย
บริการ

มาตรการ/
QUICK WIN

ลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์ ผู้ป่วย ผู้พกิ าร ผู้ป่วยเรื้อรัง ได้ รับการดูแลฟื้ นฟู
สมรรถภาพได้ อย่ างครอบคลุม ทั่วถึงต่ อเนื่อง ลดการกลับเข้ ารักษาซ้าในโรงพยาบาลด้ วยโรค
เดิม ผู้ป่วยและญาติสามารถดูแลตนเองได้ อย่ างถูกต้ องเหมาะสม
ม.ค.61
จัดตั้งคณะทางาน
intermediate care
ระดับจังหวัด/
ระดับอาเภอ

ม.ค.61
ประสานService plan
สาขาทีเ่ กีย่ วข้ องจัดทา
แนวทางการดาเนินงาน
ประกาศแนวทางการ
ดาเนินกลุ่มเป้ าหมาย

ก.พ.61
รพ. ระดับM2 ,F1จัดตั้งศูนย์
intermediate care / สารวจข้ อมูล
กลุ่มเป้ าหมาย/ รพช.ประเมินศักยภาพ
ของพยาบาล /วางแผน ดาเนินการ
ตามแผนให้ บริการในรพช./รพ.สต.

พ.ค./ก.ย.61
กากับ ติดตาม
รายงาน /สรุปผล
การดาเนินงาน
จาก re-admit

ผลการดาเนินงานรอบ 3 เดือน
ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ร้ อยละสถานพยาบาล
ระดับ M และ F
ร้ อยละ 10
ทีใ่ ห้ บริการการดูแลระยะกลาง

ผลงาน

อัตราร้ อยละ

4/10
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โรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการดาเนินงาน
- Intermediate ward ได้แก่ รพ. ระดับ M2
รพ.พนมสารคาม
- Intermediate bed ได้แก่ รพ.ระดับ F1 จานวน 3 แห่ง
1. รพ.บางน้าเปรี้ยว 2. รพ.บางปะกง 3. รพ.สนามชัยเขต

ปัญหา
1 บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย
2 ขาดแคลนอุปกรณ์ ทางการแพทย์
3 ระบบ IT ในการเชื่อมโยงข้ อมูล
แนวทางการพัฒนา
1 เพิม่ พูนทักษะความรู้ แก่ บุคลากรโรงพยาบาลชุ มชน
2 การรับปรึกษา (consult ) จากโรงพยาบาลชุ มชน
3 รพช.สารวจความพร้ อมอุปกรณ์ ทางการแพทย์ /จัดทาแผนดาเนินการ
จัดหาอุปกรณ์ ทางการแพทย์ เพือ่ รองรับรองรับ refer back
4 เชื่อมโยงระบบ Thai refer กับ HOS XP ของรพ.พุทธโสธร

สาขาเวชศาสตร์ ฟื้นฟู

สถานการณ์

เป้าหมาย
บริการ

มาตรการ/
QUICK
WIN

•เป็ นศูนย์ให้ บริ การจนถึงระดับชุมชนเน้ นนโยบายด้ านหลักประกันสุขภาพ
•แต่ยงั ขาดความเชื่อมโยงข้ อมูล
•บุคคลากรไม่เพียงพอและต้ องพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

-รพ.พุทธโสธรเป็ นศูนย์กลางการฟื น้ ฟู ผสมผสานบูรณาการ(แผนปั จจุบนั ,แผนไทย ,
แผนจีน)
-การเข้ าถึงการบริ การฟื น้ ฟูสมรรถภาพอย่างเท่าเทียมกัน
หมายเหตุ เน้ นเก็บข้ อมูลกลุม่ stroke ในระยะกึ่งเฉียบพลัน
ดูแลและติดตามผู้ป่วยหลอด
เลือดสมองกึ่งเฉียบพลันแบบ
Intensive Rehab.
โดยสหสาขาวิชาชีพใน 6
เดือน

ประชุมติดตามตัวชี ้วัดและ
ประเมินผลระบบบริการสุขภาพ
สาขาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู

การฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลอด
เลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลันทัง้
IPD , OPD และกิจกรรมเยี่ยม
บ้ าน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
(ตุลาคม 58 –ก.ย.59)

(ตุลาคม 59 –ก.ย 60)

(ตุลาคม 60–มี.ค 61)

• ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มี BI <75
ได้รับ intensive rehab program
ภายในระยะเวลา 6 เดือน
> ร้อยละ 70

ร้อยละ30.21
(103ราย/341 ราย)

ร้อยละ 53.53
(144/269)

ร้อยละ 52.54
(124/236)

•ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับ
intensive rehab program มี BI ดีขึ้น
อย่างน้อย 1 ระดับ > ร้อยละ 80

ร้อยละ 58.25
(60ราย/103 ราย)

ร้อยละ 47.22
(68/144)

ร้อยละ 30.65
(38/124)

•ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหา
การกลืนได้รับบริการทางกิจกรรมบาบัด
มีความสามารถการกลืน ดีขึ้นอย่างน้อย
1ระดับ เท่ากับ > ร้อยละ 75

ร้อยละ 88.00
(22ราย/25ราย)

ร้อยละ 70.21
(33.47)

ร้อยละ 90.00
(9/10)

แผนพัฒนาระบบบริการ
•มีเครื อข่ายงานการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง(intermediate care)และฟื น้ ฟูสภาพในระดับจังหวัด
•ผลักดันให้ มีกองทุนฟื น้ ฟูจงั หวัด
•มีการฟื น้ ฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บที่สมองและบาดเจ็บไขสันหลังตังแต่
้ เข้ ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล มีการดูแลระยะกลางและติดตามต่อเนื่องทังในและนอกโรงพยาบาลในช่
้
วง ๖ เดือนแรกอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
•มีการใช้ ระบบ Thai refer ในการส่งต่อผู้ป่วยในเพื่อได้ รับดูแลระยะกลางต่อที่รพช. 1 สัปดาห์
•มีการใช้ ระบบ smart COC ในการส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องเยี่ยมบ้ าน
•สร้ างแนวทางการฟื น้ ฟูและส่งต่อสาหรับผู้ป่วย 3 กลุม่ โรคที่ต้องได้ รับการดูแลระยะกลาง

ปั ญหาอุปสรรคข้ อเสนอแนะ
•ขาดการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลด้ านบริ การและวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ทันสมัยและใช้ ประโยชน์ได้
•ภาระงานที่มากและคลาดแคลนบุคลากรทังแพทย์
้
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู นักกายภาพบาบัด นักกิจกรรมบาบัด และ
พยาบาลวิชาชีพ ทาให้ ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องถึงชุมชนได้ เพียงพอ
•การขาดแคลน care giver
•ยังไม่มีการจัดตังกองทุ
้
นฟื น้ ฟูจงั หวัด

สาขาสุขภาพช่องปาก
ตัวชี้วัด

สถานการณ์

เป้าหมาย
บริการ

 ร้อยละอาเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากในรพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ ภายใต้การสนับสนุนของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอ หรือ District Health Board
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 35
 ร้อยละจานวนรายบริการทันตกรรมเฉพาะทางต่อบริการทันตกรรมทัง้ หมด ร้อยละ 5

จานวนทันตบุคลากร จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทันตแพทย์กสธ. 69 คน สัดส่วนต่อประชากร 1 : 9,583 ทันตแพทย์เฉพาะทาง 19 คน
ทันตาภิบาล 95 คน สัดส่วนต่อประชากร 1 : 6,960
ผู้ช่วยงานทันตกรรม 67 คน สัดส่วนทันตแพทย์/ทันตาภิบาล : ผู้ช่วยงานทันตกรรม 1 : 0.4
• ประชาชนมีสุขภาพช่องปากดี เข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้น
• หน่วยบริการสาธารณสุข จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ
3 เดือน

QUICK WIN

* อาเภอที่มี
รพ.สต./ศสม.
ทาได้ตามเกณฑ์
ร้อยละ 15
* อัตรา
การใช้บริการ
ร้อยละ 9

6 เดือน
* อาเภอที่มี
รพ.สต./ศสม.
ทาได้ตามเกณฑ์
ร้อยละ 30
* อัตรา
การใช้บริการ
ร้อยละ 18

9 เดือน
* อาเภอที่มี
รพ.สต./ศสม.
ทาได้ตามเกณฑ์
ร้อยละ 45
* อัตรา
การใช้บริการ
ร้อยละ 27

12 เดือน
* อาเภอที่มี
รพ.สต./ศสม.
ทาได้ตามเกณฑ์
ร้อยละ 60
* อัตรา
การใช้บริการ
ร้อยละ 35

ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลงาน

อัตราร้อยละ

1. ร้อยละอาเภอที่จัดบริการสุขภาพ
ช่องปากในรพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ ภายใต้การสนับสนุนของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อาเภอ หรือ District Health Board
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
(6 เดือน ร้อยละ 30)

11 อาเภอ

10 อาเภอ

90.91

2. อัตราการใช้บริการสุขภาพ
ช่องปากของประชาชนในพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 35
(6 เดือน ร้อยละ 18)

661,194 คน

171,938 คน

26.00

3. ร้อยละจานวนรายบริการ
ทันตกรรมเฉพาะทางต่อบริการ
ทันตกรรมทั้งหมด
ร้อยละ 5

468,111 ราย

7,942 ราย

1.70

ตัวชี้วัด : อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพืน้ ที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
ผลการดาเนินงาน : ภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร้อยละ 26
Quick win 6 เดือน ร้อยละ 18

อันดับ 2 ของเขต

40

34.37

35
30
25

22.11

20

6 เดือน ร้อยละ 18

33.53
28.12

26.73

อันดับ 22 ของประเทศ

28.07

27.92

26
23.04

22.80

22.09

19.87

19.60

24.33

15
10

5
0
อาเภอ

เมือง

บาง
คล้า

บางน้า
เปรี้ยว

บาง
ปะกง

บ้านโพธิ์

พนมสาร
คาม

ราช
สาส์น

สนาม
ชัยเขต

แปลง
ยาว

ท่า
ตะเกียบ

คลอง
เขื่อน

รวมทั้ง
จังหวัด

เขต 6

ประเทศ

ประชากร

143,524

52,241

91,108

83,586

49,553

76,544

11,865

62,484

43,076

35,369

11,834

661,194

5,201,818

50,127,612

ผลงาน

31,737

10,238

24,355

19,060

17,030

21,521

2,357

20,950

12,090

9,874

2,726

171,938

1,149,015

12,196,974

ข้อมูล HDC 15 เม.ย.61

สาขา NCD

ผลงาน ต.ค.60-มี.ค.61

DM control (40%)

74,921
CVD 93.99%

๒๙,๖๗๐

๒๗,๘๘๖

อันดับ 1
ของเขต

39.25%

เป้าหมาย

35,227
HT control (50%)
เป้าหมาย

ที่มา HDC CCO

ผลงาน

13,827
46.0%

ผลงาน

34,462
ปรั บ CVD RISK 63.04%

92
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สรุ ปผลงานตัวชีว้ ัด 14 KPIs ตรวจราชการ +16 monitor
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลงาน

ผ่าน /ไม่ผ่าน

1.ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับบริการผ่าตัดแบบ ODS

ร้อยละ 15

28.57

ผ่าน

2.อัตราการตายโรคหลอดเลือดสมอง

น้อยกว่า
ร้อยละ 7

3.อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
4. อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตภายใน 24
ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับ F2ขึ้นไป

ไม่เกิน 27
ต่อแสนประชากร
<12%

5.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน

มากกว่า
ร้อยละ 20

6.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ
eGFR<4 ml/min/1.73m2/y

66 %

7.อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะ
จากผู้ป่วยสมองตายต่อจานวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล
8.ร้อยละ ของผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดที่หยุดเสพ
ต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจาหน่าย ( 3 month

0.7 : 100

ร้อยละ 90

11.11

ไม่ผ่าน

16.18

ผ่าน

2.11

ผ่าน

30.05

ผ่าน

63.25

ไม่ผ่าน

0.099

ไม่ผ่าน

96.6

ผ่าน

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

ผลงาน

ผ่ าน /ไม่ ผ่าน

≥ร้อยละ80

100

ผ่าน

10.ร้อยละการส่งต่อผุ้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

ลดลง
ปีที่ผ่านมา

+12.32

ไม่ผ่าน

11. โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยา
ละลายลิ่มเลือดได้

ร้อยละ100

100

ผ่าน

<3.4:1,000เกิดมีชีพ

2.38

ผ่าน

9.โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลผ่านเกณฑ์ ขั้นที1่

12.อัตราการตายทารกแรกเกิดน้าหนัก> 500กรัม
อายุ <28วัน
13.อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ

14.อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
แบบรุนแรงชนิด community -acquired
15.ลดอัตราการตายโรคปอดบวมในเด็กอายุ 1
เดือน -5 ปีบริบูรณ์ (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

≤ 6.3
ต่อแสนประชากร
< 30 %

2.84

31

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ลดลง 10 %

930 ราย
ไม่มี Dead

ผ่าน

16.ลดอัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด

เท่ากับ 0

0

ผ่าน

17.อัตราการคลอดก่อนกาหนด.ลดลง(อายุครรภ์น้อยกว่า
37 สัปดาห์)

ร้อยละ 10 จากปีก่อน

+0.47

ไม่ผ่าน

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

ผลงาน

ผ่ าน /ไม่ ผ่าน

18. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M2, F 1 – 3
ดาเนินการได้ตามมาตรการดูแลแบบประคับประคอง

ร้อยละ 50

8/10

ผ่าน

19.ร้อยละ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต

ร้อยละ 55

48.87

ไม่ผ่าน

1

1

ผ่าน

21.ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบาบัด ฉายแสง
ของมะเร็ง 5 อันดับแรก

≥ร้อยละ80

≥ร้อยละ80

ผ่าน

22.ผู้ป่วยBlinding cataractได้รับการผ่าตัดใน30วัน

ร้อยละ85

63.27

ไม่ผ่าน

ร้อยละ 10

40

ผ่าน

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

90.91

ผ่าน

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 35

26

ไม่ผ่าน

20.ร้อยละของโรงพยาบาลที่มี capture the
fracture

23.ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F
ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง
24.ร้อยละอาเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากในรพ.
สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ ภายใต้การ
สนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
25.อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของ
ประชาชนในพื้นที่

ตัวชีว้ ัด
26.วิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดโดยใช้
Robson ten group classification class
27.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ที่ควบคุมได้
27 ตัวชี้วัด
(ไม่รวม PA 1,3,4)

เป้าหมาย

ผลงาน

ผ่ าน /ไม่ ผ่าน

1

1

ผ่าน

ร้อยละ40/50

39.25/46.0

ไม่ผ่าน

ผ่าน 17

ไม่ผ่าน 10

ผลงานเด่ นของโรงพยาบาล

ผลงานดีเด่ น 6 เรื่อง จากทั้งหมด 33 เรื่อง
ชื่อเรื่อง

ผู้เสนอผลงาน

1.ผลการใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองตีบที่บ้านแบบบูรณา
การตามแนวคิด PUSH THE LIMIT
(เก่งได้ไร้ขีดจากัด) รพ.พุทธโสธร

นางกัลยา เพียรแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

2.Neonatal Prevent sepsis :
Improve quality increse survival
รพ.พุทธโสธร

พ.ญ.อรอนงค์ ตั้งตรงจิตต์ นพ.
เชี่ยวชาญ, พ.ญ.ณัฎฐา วรชาติ
นพ.ชานาญการ

3.CAPD Model การพัฒนาสู่ความยั่งยืน พ.ญ.สราพร มัทยาท
นพ.เชี่ยวชาญ
4.พื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผน นางสาวสัณฑ์สิรี พึ่งเกษม
ไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
ทางเลือก รพ.สต.หนองหว้าพนมสารคาม
5.การพัฒนาระบบการดาเนินงานการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล จังหวัดเชิงเทรา

นางสาวพรสวรรค์ อิมามี
เภสัชกรชานาญการ สสจ.ฉช

6.คลินิกโรคหืดโรงพยาบาลพุทะโสธร
ดูแลองค์รวมสู่บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียว

น.พ.สุทธิพงษ์ อิทธิพร
นพ.ชานาญการ

แผนยกฐานะสถานบริการ และขยายเตียง
- ปี 2560 ปรับระดับจาก โรงพยาบาลทั่วไป ระดับ A เป็นโรงพยาบาล
ศูนย์ ระดับ A

-ตามมติ อ.ก.พ.กระทรวง และความเห็นชอบ ก.พ. เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559
- จานวนเตียงตามกรอบ 561 เตียง จานวนเตียงที่ใช้จริง 585 เตียง

- ปี 2561-65 แผนขยายเตียงจาก 585 เป็น 700 เตียง

(ห้องพิเศษ 50 ห้อง , พิเศษรวม จานวน 15 เตียง , รพ.วัดสมาน 30 เตียง
รวม 95 เตียง)
*หมายเหตุ - จัดทาแผนคาขอขยายเตียง 700 เตียง (ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
ของคกก.กลั่นกรองฯ เขตเมื่อ 4 พ.ค.61) ภายในปี 2565

ระดับ โรงพยาบาล IPD_
61
A พุทธโสธร
585
M2 พนมสารคาม 138
ั เขต 121
F1 สนามชย
F1 บางน้ าเปรีย
้ ว 62
F1 บางปะกง
90
F2 บางคล ้า
40
F2 บ ้านโพธิ์
52
F2 แปลงยาว
52
F2 ท่าตะเกียบ
41
์
F2 ราชสาสน
13
F3 คลองเขือ
่ น
10
รวม 1204

การวางแผนจานวนเตียง ปี 2561-2565 ฉะเชงิ เทรา
IPD_ OR_ OR_ ICU_
65
61
65
61
700 12
12
40
150
4
4
10
150
2
3
1
120
2
2
0
90
2
2
0
60
1
1
0
60
1
1
0
60
0
0
0
60
0
0
0
30
0
0
0
30
0
0
0
1510 24
25
51

ICU_
65
28
8
4
2
4
0
0
0
0
0
0
46

เตียง
กรอบ
561
120
120
120
90
30
30
30
30
30
0
1161

เตียงรวม
_65
700
150
150
120
90
60
60
60
60
30
30
1510

เกณฑ์ IPD=25 ต่อ ประชากร 10,000 คน
จังหวัดฉะเชงิ เทรา (ประชากร 709,889 คน (ปี 2560) จะมีเตียงตามเกณฑ์ 1,775 เตียง
ปั จจุบน
ั มีเตียงภาครัฐ 1,161 เตียง ภาคเอกชน 200 เตียง มีแผนจะขยายภาครัฐเป็ น 1, 510 เตียง
ยังขาดประมาณ 306 เตียง มีแผนขยายเตียง(กรอบ) 349 เตียง
เกณฑ์ ICU=10 % ของเตียงผู ้ป่ วยใน จะต ้องมี 120 เตียง ฉะเชงิ เทรา มี 51 เตียง(NICU 15 ) ขาดอีก 69 เตียง
เกณฑ์ OR 1 ห ้องต่อ 50 เตียง จะต ้องมี 24 ห ้อง ฉะเชงิ เทรา มีอยู่ 24 ห ้องแล ้ว

ประเด็นการพัฒนาที่สาคัญของโรงพยาบาล
 โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม ขนาด 150 เตียง
 งบประมาณการก่อสร้าง 500-700 ล้านบาท กาหนดการก่อสร้างแล้วเสร็ จปี 2562
 การเตรี ยมการ
 มีคณะกรรมการเตรี ยมความพร้อมรับมอบโรงพยาบาล
 เตรี ยมแผนขออัตรากาลัง โดยใช้แบบโควตาพิเศษจานวน 151 คน (กรอบ 60 เตียง)
 เตรี ยมขอรับบริ จาคครุ ภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์
 การเปิ ดให้บริ การ
ปี 2563: งานบริ การผูป้ ่ วยนอก

ปี 2564: งานบริ การผูป้ ่ วยในจานวน 30 เตียง
ปี 2565: งานบริ การผูป้ ่ วยในจานวน 60 เตียง

ประเด็นการพัฒนาทีส่ าคัญของโรงพยาบาล
 การเตรี ยมการเข้าสู่การเป็ น 1 ใน 3 จังหวัดในโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC)
 จากประชากรทั้งหมดใน 3 จังหวัด จานวน 2.8 ล้านคน ในอีก
10 ปี ข้างหน้า มีแนวโน้มเพิ่มเป็ น 13 ล้านคน
 จ.ฉะเชิงเทรา ถูกกาหนดทิศทางให้เป็ นเมืองที่พกั อาศัยชั้นดีและ
ทันสมัย เพื่อรองรับการขยายตัวจากกรุ งเทพฯ (คาดการณ์
ประชากรประมาณ 7 แสน เป็ น 3 ล้านคน

ประเด็นการพัฒนาที่สาคัญของโรงพยาบาล
 แผนพัฒนาศักยภาพระยะ 5 ปี (2561-2565) ขยายเตียงจาก 585 เป็ น 700 เตียง
เพิ่ม 95 เตียง (อุบตั ิเหตุฯ50+พุทธโสธร15+วัดสมาน30)
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอุบตั ิเหตุและศูนย์หวั ใจ 10 ชั้น จานวน
450,622,000 บาท งบ EEC
 ปี งบประมาณ 2560: วงเงิน 126,000,000 บาท (รอความชัดเจน)
 ปี งบประมาณ 2561: ได้รับงบประมาณ 16,576,800 บาท
ปี งบประมาณ 2562-64: ตั้งแผนขอสนับสนุนงบประมาณส่ วนที่เหลือ

วางแผนการบริ หารจัดการพื้นที่ก่อสร้าง(แต่งตั้งกรรมการกาหนดราคากลาง)

ความก้ าวหน้ าโครงการ EEC
งบประมาณก่อสร้างอาคารอุบตั ิเหตุและศูนย์หวั ใจ 10 ชั้น จานวน
450,622,000 บาท
 ปี งบประมาณ 2560: วงเงิน 126,000,000 บาท (รอความชัดเจน)
 ปี งบประมาณ 2561: ได้รับงบประมาณ 16,576,800 บาท

วางแผนการบริ หารจัดการพื้นที่ก่อสร้าง (แต่งตั้งคณะกรรมการ
กาหนดราคากลาง)

ความก้ าวหน้ าโครงการ EEC
สรุ ปผลการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารอุบตั ิเหตุและศูนย์หวั ใจ
10 ชั้น โดยกองวิศวะการแพทย์ 14 มิ.ย.61
ปี งบประมาณ 2561: ได้รับงบประมาณ 16,576,800 บาท
ระหว่างดาเนินการหารื อร่ วมกับกองแบบแผน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รังวัดพื้นที่ดาเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ขอบคุณคร ับ

