
นายแพทยภ์าคภมู ิ มโนสทิธศิกัดิ ์
รองผูอ้ านวยการฝ่ายการแพทย ์  
โรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์



ประเดน็น ำเสนอ 

 เครือข่ำยบริกำร 

 แผนงำนและงบด ำเนนิกำร 

 ผลกำรด ำเนนิงำนรำยสำขำ 



S  กาฬสนิธุ ์

F1  กมลาไสย 
F2  รพ.หนองกงุศร ี/ ค ามว่ง /เขาวง  
/สหสัขนัธ/์นามน/หว้ยผึง้/หว้ยเม็ก/ 
รอ่งค า/ทา่คนัโท   (9 แหง่) 

สขุศาลากาฬสนิธุ ์

รพท. 

รพช.(M2) 

รพช.(F1,F2) 
 

รพ.สต. ,ศสม.เมอืง 

M2กฉุนิารายณ์,สมเด็จ,ยางตลาด(3 แหง่) 
 

 สขุศาลา 1,620  แหง่ 

รพช.(สรา้งใหม)่ 

P1 ศนูยส์าธารณสขุเขตเมอืง (4 แหง่) 
P2 รพ.สต. แมข่า่ย   (156 แหง่) 

 F3 นาค,ูสามชยั,ฆอ้งชยั,ดอนจาน 
 (4 แหง่) 

ระดับสถำนบรกิำรจงัหวดักำฬสนิธุ ์



เครอืขา่ยบรกิารสาธารณสขุ จ.กาฬสนิธุ ์ 

มุกดาหาร 





1 Service Plan Rally sharing  108,420  14 สาขาตา 126,700 

2 Service Plan Rally     112,600  15 สาขา ไต 42,200 

3 สาขาหวัใจและหลอดเลอืด      38,280 16 ยาเสพตดิ       74,100  

4 สาขามะเร็ง 29,920 17 สาขาสง่ตอ่       45,400  

5 สาขาทารกแรกเกดิ 68,100 18 สาขาบรกิารปฐมภมู ิ        50,100  

6 สาขาจติเวช 37,400 19 สาขาสขุภาพชอ่งปาก       55,080  

7 สาขาสตูกิรรม 85,200 20 สาขาปลกูถา่ยอวัยวะ 51,600 

8 

สาขา ศลัยกรรม+One Day 
Surgery +Minimally Invasive 
Surgery       28,200  21 สาขา Palliative Care                         26,400  

9 สาขาอายรุกรรม       33,100  22 สาขา Intermediate Care       30,140  

10 สาขา กมุารเวชกรรม       56,200  23 สาขาอบุตัเิหต ุ 111,100 

11 สาขาออรโ์ธปิดกิส ์       49,400  24 
สาขาการสง่เสรมิการใชย้า
สมเหตผุล          71,100  

12 สาขาโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง       40,000  25 
สาขาหลอดเลอืดสมอง 
(Stroke)       70,000  

13 สาขาเบาหวาน ความดนัโลหติสงู       66,550  26 สาขาแพทยแ์ผนไทย 
ใชง้บเมอืง
สมนุไพร 

   รวม   1,507,290  

งบประมาณโครงการแผนพฒันาการจดัระบบ
บรกิารสขุภาพ จงัหวดักาฬสนิธุ ์ประจ าปี 2561 





สาขา โรคไมต่ดิตอ่ (DM / HT)   

ตวัชีว้ดั 2558 2559 2560 2561 

1.รอ้ยละของผูป่้วย DM ทีค่วบคมุได ้(≥ รอ้ยละ 82.5) 9.78 13.07 15.38 7.05 

2.รอ้ยละของผูป่้วย HT ทีค่วบคมุได ้(≥รอ้ยละ 50) 38.86 41.84 45.49 14.82 

3.รอ้ยละผูป่้วย DM HT ไดป้ระเมนิ CVD Risk 
 (≥ รอ้ยละ 82.5) 

65.32 88.25 90.65 60.05 

1. บรูณาการปฐมภมู ิดา้นการสง่เสรมิป้องกนัโรค 
2. ตอ่ยอดโปรแกรม Clinic mini NCDs และJPCheck  
3. ตดิตามวเิคราะหข์อ้มลู 
4. พัฒนาศกัยภาพ SM , CM   
5. ประเมนิและพัฒนางาน NCD Clinic plus บรูณาการ 
รว่มกบั CKD Clinic คณุภาพ 

กจิกรรมด าเนนิงาน ปี 2561 



สาขาไต 

แผนด าเนนิงานตอ่เนือ่งในปี 2561 

 รณรงคว์ันไตโลก มกีารคดักรองเบือ้งตน้ การใหค้วามรูเ้พือ่ปรับเปลีย่น
พฤตกิรรมแกป่ระชาชนในชมุชน 

 น าเสนอผลงานเรือ่งการชะลอไตเสือ่มและการดแูลผูป่้วยโรคไตของแตล่ะ รพ. 

 โครงการหนึง่อ าเภอหนึง่ชมุชนรักษ์ไตบรูณาการรว่มกบั NCD 

KPI เป้าหมาย ผลลพัธ ์ 
ไตรมาส 1/ 61 

รอ้ยละของผูป่้วย CKD ทีม่อีตัราการลดลงของ  
eGFR < 4ml/min/1.73m2/yr  

≥66% 
 

59.73% 



ตวัชีว้ดั 2558 2559 2560 2561 

1.) 0.4 :100 Hospital Death : ≥ 0.4 
ราย (อวัยวะ) 
2.) 5 :100 Hospital Death : ≥ 5 ราย 
(ดวงตา) 
(จ านวนผูป่้วยเสยีชวีติ 1253 คน) 

อวัยวะ ดวงตา 

0 0 2 7 0 

แผนพฒันา 2561 
1. จัดกจิกรรมออกหน่วยรณรงคป์ระชาสมัพันธ ์
2. พัฒนาศกัยภาพบคุลากร 
3. สง่อบรมเฉพาะทางพยาบาลรับบรจิาคอวัยวะ  
4. ลงทะเบยีนผูย้ืน่ความจ านงในระบบ HOSxP 
และมชีอ่งทางดว่นอ านวยความสะดวก 

สาขาบรจิาคอวยัวะ 



สาขาสขุภาพชอ่งปาก 

แผนด าเนนิงานในปี 2561 
- จัดอบรมการบนัทกึขอ้มลูในโปรแกรม JHCIS และ HOSXP  
- ออกเชงิรกุ และบรูณารว่มกบัปฐมภมู ิ
- อบรมพัฒนาระบบขอ้มลู ครอบคลมุทัง้จังหวัด 

ตัวชีว้ดั เกณฑ ์ ผลงาน 

1. รพ.สต./ศสม. จัดบรกิาร สขุภาพชอ่งปากทีม่คีณุภาพ ≥ 60% 3.18% 

       - จัดกจิกรรม 6 กลุม่ เป้าหมาย 14 กจิกรรม 11.46% 

       - จัดบรกิารครอบคลมุ 20 %  19.75% 

2. อตัราการใชบ้รกิารสขุภาพชอ่งปาก (รายบรกิารทันตกรรม
เฉพาะทางตอ่บรกิารทัง้หมด 

≥ 35% 1.71% 



สาขาสขุภาพจติและจติเวช 

ตวัชีว้ดั 
ผลงาน 
2561 

1. โรคซมึเศรา้เขา้ถงึบรกิาร 55%    49.68 

2.อตัราการฆา่ตวัตาย  (ไมเ่กนิ6.3ตอ่แสนประชากร)  1.21 

กระบวนการด าเนนิงาน ปี 2561 

 พัฒนาบคุลากร อบรมPG จติเวชเด็ก4 เดอืน 

 จติแพทยเ์ยีย่มลกูขา่ย 5 โซน  

 ยกเลกิระบบDrug delivery ให ้รพช.บรหิารจัดการยา   

 บรูณาการงานสขุภาพจติกบั พชอ.  

 พัฒนาระบบขอ้มลู การลง43 แฟ้ม 

 เพิม่ศกัยภาพ.รพ.M2 สามารถรับ Acute care ได ้



สาขาตา 

แผนด าเนนิงานตอ่เนือ่งในปี 2561 

 โครงการคดักรองสายตาผูส้งูอาย ุ/ เด็ก ป.1 

 โครงการคดักรองตอ้กระจกเชงิรกุ  

 โครงการผา่ตดัตอ้กระจกนอกเวลา 

 โครงการคดักรองเบาหวานเขา้จอตา 

 โครงการเด็กไทยสายตาด ี

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ปี60 ปี61 

BDC ผา่ตดั  ≤ 30วัน > 80% 90.53% 87.50% 

LVC ผา่ตดั ≤ 90วัน > 80 % 96.08% 100% 

คดักรองสายตาสงูอาย ุ > 80 % 59.65 % 20.05 % 

คดักรองสายตา เด็ก ป.1 (ผดิปกต ิ 160 ราย) 100% วัดผล ม.ิย.61 



สาขามะเร็ง 

แผนด าเนนิงานในปี 2561 
มะเร็งเตา้นม 
- Breast Self Exam (BSE) 30-70ปี 
100% 
- Clinical Breast Exam 40-70 ปี 95% 
มะเร็งตบั 
- ด าเนนิการตอ่เนือ่ง  CASCAP 
มะเร็งล าไสใ้หญ ่
- Fit test , Colonoscope 

ล าดับ ตัวชีว้ดั เป้าหมา
ย 

ผลงาน รอ้ยละ 

1 รอ้ยละ Surgery ในระยะเวลา 4  wks > 85% 85% 113 86.67% 

2 รอ้ยละPt.ไดรั้บการรักษาดว้ยเคมบี าบัดในระยะเวลา 6 wks 
> 85% 

85% 115 91.27% 

3 รอ้ยละ Radiation  ในระยะเวลา 6 wks >85% 85% 6 100% 

4 อตัราตายจากโรคมะเร็งตับ ≤ 24.6 ≤24.6 253 25.68 

5 อตัราตายจากโรคมะเร็งปอด ≤ 19.8 ≤19.8 17 01.73 



ECS & Trauma 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ผลงาน 

รอ้ยละของระบบ ECS คณุภาพ ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึน้ไป > 70% 81.82 

รอ้ยละของ ER คณุภาพ ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึน้ไป >25% 69.23 

อตัราเสยีชวีติผูป่้วย severe traumatic brain injury <40% 3.65 

รอ้ยละผูป่้วยฉุกเฉนิวกิฤตมิาโดยระบบ EMS > 70% 14.84 

อตัราการเสยีชวีติผูเ้จ็บป่วยวกิฤตฉุิกเฉนิภายใน 24 ชม. ใน รพ.ระดับ F2ขึน้ไป <12% 4.50 

แผนพฒันาปี 2561 

• เพิม่ชอ่งทางการเขา้ถงึระบบบรกิาร EMS 
• พัฒนา ECS คณุภาพ , ER คณุภาพ 
• ด าเนนิงานมาตรการองคก์ร และ Safety ambulance 
• เพิม่ศกัยภาพทมีออกเหตรุะดับ Advance (EMS) 
• พัฒนา In hospital care  : ระบบ Triage  
• จัดตัง้ TEA unit 



สาขาสตูกิรรม 

ตวัชีว้ดั เกณฑ ์ ผลลพัธ ์ปี 2559-2561 

2559 2560 2561 

1.อตัรามารดาตายจากการตกเลอืด
หลังคลอด 

รอ้ยละ 0 
 

0.03 
2/7348 ราย 

0.01 
1/7207 ราย 

0 

2.ลดอตัราการคลอดกอ่นก าหนด   
(อายคุรรภน์อ้ยกวา่ 37 สปัดาห)์ 

≤ รอ้ยละ11 
หรอืลดลงรอ้ยละ 
10 จากปีทีผ่า่นมา 

NA 6.61 
477/7215 

ราย 

5.47 
101/184

8 ราย 

3.มกีารวเิคราะหส์ถานการณ์การผา่ตัด
คลอดในโรงพยาบาลทีเ่พิม่ขึน้โดยใช ้
Robson ten group classification 
(กาฬสนิธุ ์ยางตลาด สมเด็จ กฉุ)ิ 

รอ้ยละ 100 
 

NA NA 100 

กจิกรรมปี 2561 

1. สรา้งความเขม้แข็ง MCH Board 

2. พัฒนาระบบบรกิาร 

3. การพัฒนาบคุลากร 



สาขาศลัยกรรม 

แผนด าเนนิงานในปี 2561 
1. ประชมุวชิาการ พัฒนาศกัยภาพบคุลากร 
2. นเิทศตดิตามเครอืขา่ย 
3. วเิคราะหข์อ้มลู วางแผนขอ้มลู ปรับปรงุพัฒนางาน 

ล าดบั ตวัชีว้ัด เป้าหมาย ผลงาน รอ้ยละ 

1 รอ้ยละการแตกของภาวะไสต้ ิง่อักเสบ  20 % 57/323 17.6 

2 รอ้ยละของผูป่้วยที่เสยีชวีติภายในโรงพยาบาล
ของผูป่้วยปวดทอ้งเฉียบพลนั๕ภาวะ  

< 4% 12/315 3.8 

3 รอ้ยละของผูป่้วยที ่เสยีชวีติภายในโรงพยาบาล
ของผูป่้วยภาวะขาดเลอืดทีข่าหรอืแขน  

< 20% 0 0 

4 รอ้ยละของการถูกตัดขาตัง้แตร่ะดับขอ้เทา้ขึน้มา
ของผูป่้วยภาวะขาดเลอืดทีข่า 

< 4% 0 0 



สาขาอายรุกรรม (Sepsis)   

ตวัชีว้ดั 2559 2560 2561 

อตัราตายผูป่้วย Sepsis/Septic shock (<30%) 18.63 17.16   3.78 

แผนพฒันาตอ่เนือ่งปี 2561 

  พัฒนาศกัยภาพการดแูลผูป่้วย Severe Sepsis เครอืขา่ย

จังหวัดกาฬสนิธุ ์

 ระบบการปรกึษา Line “Sepsis จังหวัดกาฬสนิธุ”์ consult  

     อายรุแพทยเ์วรโดยตรง 



สาขากมุารเวชกรรม 

แผนด าเนนิงานในปี 2561 
- ออกนเิทศตดิตามงานเครอืขา่ย รพ.Node 4 แหง่ 
และ รพ.สต. 

- บรูณาการรว่มกบังานปฐมภมู ิ 

ตวัชีว้ัด เกณฑ ์ ผลงานไตรมาศ 1 

อตัราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กอาย ุ1 เดอืนถงึ 5 ปี
บรบิรูณ์  

ลดลงรอ้ย
ละ 10 

NA 



สาขาทารกแรกเกดิ  

- เปิดหน่วยทารกป่วย (สมเด็จ,กฉุ)ิ 

- พัฒนาระบบบรกิาร แยก NICU กบั PICU , เพิม่เตยีงส ารอง NICU 

- พัฒนาระบบสง่ตอ่ทารกแรกเกดิ 

- พัฒนาบคุลากรNRP 2015, STABLE program, NNP 

กระบวนการด าเนนิงาน ปี 2561 

ตวัชีว้ดั 2561 

  อตัราตายทารกแรกเกดิอายนุอ้ยกวา่หรอืเทา่กับ 28วัน (ไมเ่กนิ 3.4 
ตอ่ 1,000 ทารกเกดิมชีพี) 

   0.53 
(1/1881) 



สาขาโรคหวัใจ 

ตวัชีว้ัด ไตรมาสแรก 

1. รอ้ยละ รพ.F2 ขึน้ไป สามารถใหย้าละลายลิม่เลอืดได ้(100%)   100%  

2. รอ้ยละผูป่้วย STEMI ไดรั้บการเปิดหลอดเลอืดไมว่า่วธิใีด (>75%)   85 % (34/40) 

3. อตัราการเสยีชวีติใน รพ.ของผูป่้วยSTEMI (<10 %) 2.5% (1/40) 

แผนด าเนนิงานตอ่เนือ่งในปี 2561 

 พัฒนาระบบการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูป่้วยและการดแูลตอ่เนือ่ง 

 พัฒนาระบบการดแูลรักษาเพือ่ใหผู้ป่้วยไดรั้บยาภายในเวลาที่
ก าหนด (Door to Needle Time) 

 พัฒนาระบบ Consult  

 บรูณาการรว่มกบั NCD ในการพัฒนาชมุชนตน้แบบดา้น Prevention  



สาขายาเสพตดิ 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ปี2561 

อตัราการหยดุเสพหลงับ าบัด 3 เดอืน (รอ้ยละ 70)  รอ้ยละ 70 81.89 

แผนด าเนนิงานตอ่เนือ่งในปี 2561 

1. อบรม MATRIX program  

2. จัดท าคลนิกิลดอนัตรายจากการใชย้าเสพตดิ Harm reduction  

3. รพ.5 แหง่ เตรยีม Re-accredit ( HA ยาเสพตดิ) 



สาขาออรโ์ธปิดกิส ์

1.รอ้ยละ ของโรงพยาบาลทีม่ทีมี Capture the fracture   
(เป้าหมาย อยา่งนอ้ย 1 ทมีในเขต ) 

2.รอ้ยละของผูป่้วย Capture the fracture ทีม่ภีาวะกระดกูหกัซ ้า   
(เป้าหมาย < 30 % ) 

3.รอ้ยละของผูป่้วย Capture the fracture ทีไ่ดรั้บการผา่ตดัภายใน72 ชม.  
(เป้าหมาย > 50% ) 

แผนด าเนนิงานตอ่เนือ่งในปี 2561 

 ตัง้ทมี Capture the fracture และ ประชมุเชงิปฏบิตักิาร
เพือ่พัฒนาทมี  

ตวัชีว้ัด 



สาขาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สมผสาน 

ตวัชีว้ัด ไตรมาศ 1 /2561 

รอ้ยละผูป่้วยนอกไดรั้บบรกิารแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลอืกทีไ่ด ้
มาตรฐาน (รอ้ยละ 20) 

23.50 
  

แผนด าเนนิงานตอ่เนือ่งในปี 2561 

 ด าเนนิการโครงการเมอืงสมนุไพร 

 การพัฒนาบคุลากรแพทยแ์ผนไทยในการตรวจ
รักษา /การใชย้าสมนุไพร 

 การพัฒนาเครอืขา่ยวชิาชพีแพทยแ์ผนไทย 

 การคดัเลอืกพืน้ทีต่น้แบบดเีดน่ 



สาขา COPD 

แผนด าเนนิงานตอ่เนือ่งในปี 2561 
 พฒันาคลนิกิโรคปอดอดุก ัน้เร ือ้รงัแบบครบวงจร และไดม้าตรฐาน 

KPI เป้าหมาย ผลลพัธ ์

ลดอตัราการเกดิก าเรบิเฉียบพลนัในผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้
เรือ้รัง  

ไมเ่กนิ 130 
ครัง้ ตอ่แสน
ประชากร 

69.41 % 

อตัราการมคีลนิกิโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังครบวงจรและได ้
มาตรฐาน  

60 %  77.78 %  
( 14/18 แหง่) 



สาขา RDU 

กจิกรรมทีจ่ะด าเนนิการตอ่ไป 

- สนับสนุนการใชส้มนุไพรใน 2 กลุม่โรค (เชน่ ฟ้าทลาย
โจร ธาตบุรรจบ ยาเหลอืงปิดสมทุร)อยา่งตอ่เนือ่ง 
- พัฒนาระบบสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
- รณรงคก์ารใชย้าปฏชิวีนะอยา่งสมเหตผุลในภาค
ประชาชน 

การด าเนนิงาน 

- จัดท าและเผยแพรส่ือ่ แนวทางการใชย้าใน 2 กลุม่โรค 
- การสะทอ้นกลบัขอ้มลูอยา่งสม า่เสมอ   
- การสง่เสรมิการใชย้าสมนุไพรใน 2 กลุม่โรค URI & AD 
- นเิทศ ก ากบั ตดิตาม ปัญหา   
- อบรม ชีแ้จง  แนวทางการด าเนนิการตามเกณฑ ์ 
- ประชมุมอบนโยบาย นเิทศตดิตาม   

ผลการด าเนนิงาน สถานการณ์ ความส าคญัของปัญหา 

ตวัชีว้ัด เป้าหมาย 
ผลงานปีงบ 

2560 

โรงพยาบาลแมข่า่ยทีผ่า่น
เกณฑ ์RDU 1 

80 % 0 % 

รอ้ยละของ รพ.สต. /หน่วย
บรกิารปฐมภมู ิเครอืขา่ยระดบั
อ าเภอทีผ่า่นเกณฑใ์ชย้า
ปฏชิวีนะ ใน 2 โรค URI และ 
AD ตามเกณฑเ์ป้าหมาย 

> รอ้ยละ 
40 

รอ้ยละ 0 
 

**(เฉพาะไตร
มาส 4ผา่น 
5 / 18 (รอ้ย
ละ 27.78)) 

อตัราการตดิเชือ้ดือ้ยาใน
กระแสเลอืดตอ่ผูป่้วยทีส่ง่
ตรวจ 

Baseline 
Data 

1.77 

ตัวชีว้ดั เป้าหมาย 
ไตรมาส 

1  
(small 

success) 

ผลการ
ด าเนนิ 
งาน 

เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการ
ด าเนนิ 

งาน 
ณ 
25 

ม.ค.61 

ผลการ
ประเมนิ 

RDU 
ขัน้ที ่1 

60%  
(11 
รพ.) 

66.67%  
(12 
รพ.) 

80%  

(15 รพ) 
77.78% 

(14 รพ.) 

ผา่น 
small 

success 

RDU 
ขัน้ที ่2 

5%  
(1 รพ.) 

5.56% 
(1 รพ.) 

20%  

(4 รพ) 
11.11% 

(2 รพ.) 

ผา่น 
small 

success 



สาขา Stroke  

-   เปิด stroke unit ในร.พ.ระดับ M 
-   ร.พ.กาฬสนิธุเ์ป็นแมข่า่ยประเมนิ standard stroke unit  
- พัฒนาเครอืขา่ยรว่มระดบัเขต 
- พัฒนาระบบ Consult /Application 

KPI เป้าหมาย ผลลพัธ ์

รอ้ยละการเขา้ fast track > 20% 
 

20% 

รอ้ยละการไดย้า rt-PA > 12% 
 

15.18% 

อตัราการเสยีชวีติ < 7% 
 

5.24% 

แผนพฒันา 2561  



สาขาการดแูลแบบประคบัประคอง 

ตวัชีว้ัด ผลงาน ไตรมาศ 1 /2561 

1.รอ้ยละของโรงพยาบาลทีม่กีารดแูลแบบประคับประคอง         100 %  

2.รอ้ยละของรพ. M2 F1-3 ด าเนนิการไดต้ามมาตรฐาน   100 %   

3. รอ้ยละของรพ. A S M1 ด าเนนิการไดต้ามมาตรฐาน 100 %  

1. จัดโครงสรา้งคณะกรรมการระดับจังหวัด/ตดิตามการด าเนนิงาน 

2. นเิทศ เยีย่มตดิตามเครอืขา่ย รพช. 4 Node 

3. ตัง้คลนิกิpalliative care ครบทกุ รพ.  

แผนด าเนนิงานตอ่เนือ่งในปี 2561 



สาขาIntermediate care  

แผนด าเนนิงานในปี 2561 

1.ประชมุคณะอนุกรรมการก าหนดตวัชีว้ัดแนวทางการด าเนนิงาน 

 

2. จัดประชมุเชงิปฏบิตักิารแนวทางการดแูลผูป่้วยหลงัภาวะวกิฤตติอ่เนื่องใน
โรงพยาบาลระดบั Mและ F ทกุแหง่ 

ตวัชีว้ดั ผลงาน ปี 61 

รอ้ยละสถานพยาบาลระดับ MและF ทีใ่หบ้รกิารการดแูลระยะกลาง 
รอ้ยละ10 (ไตรมาศ1-2 เกณฑ ์รอ้ยละ 5) 

5 % 
(ผา่น ) 



One Day  Surgery / Minimal Invasive Surgery  

แผนด าเนนิงานในปี 2561 
1. ประชมุวชิาการ พัฒนาศกัยภาพบคุลากร 
2. นเิทศตดิตามเครอืขา่ย 
3. วเิคราะหข์อ้มลู วางแผนขอ้มลู ปรับปรงุพัฒนางาน 

One Day  Surgery  
(รอ้ยละ 15) 

ผลงาน Minimal Invasive 
Surgery  (รอ้ยละ10) 

ผลงาน 

Herniorraphy   12.6% 
(10/79ราย) 

 ศลัยกรรม  36.7% 
(138/376) 

Hemorrhoidectomy  11.1% 
(2/18ราย) 

Orthopedic  
  

0 ราย 
 

สตู-ินรเีวช  0 ราย 



สาขา สง่ตอ่ 

แผนด าเนนิงานตอ่เนือ่งในปี 2561 

 จัดท าทะเบยีนการสง่ตอ่ 

 Conference case 

 ก าหนดมาตรฐานการสง่ตอ่ ปรับจากฉบับของ สพฉ. 

 พัฒนาโปรแกรมเชือ่มตอ่ขอ้มลู Hosxp จาก43แฟ้มของทัง้จังหวดั 

 จัดตัง้ศนูยส์ง่ตอ่ระดับจังหวัด 

การสง่ตอ่ผูป่้วยออกนอกเขต 7 (หวัใจ ทารกแรกเกดิ มะเร็ง อบุัตเิหต)ุ  
ลดลง รอ้ยละ 10 จากปีทีผ่า่นมา 

ล าดับ โรค  
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ไตรมาศ1 

OPD IPD OPD IPD OPD IPD 

ลดลง 

73.56 

% 

1 

มะเร็ง  
9 7 19 6 

14 

(breast,Colon) 
- 

2 หวัใจ  7 7 6 4 6 - 

3 อบุัตเิหต ุ 38 10 54 11 7 2 

4 ทารกแรกเกดิ 2 1 1 1 - - 

รวม 56 25 80 22 27 2 




