
นายแพทยภ์าคภมู ิ มโนสทิธศิกัด ิ ์
รองผูอ้ านวยการฝ่ายการแพทย ์  

โรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์

สรปุตรวจราชการ รอบที ่2 / 2561 

การพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ 
(Service  Plan) 

จังหวดักาฬสนิธุ ์



กาฬสนิธุ ์S 
(CMI 1.43) 

(ครองเตยีง 98.28) 

ยางตลาด M2 (0.67) (74.42) 

ทา่คันโท 

หว้ยเม็ก 

หนองกงุศร ี

กฉุนิารายณ์ M2 (0.76) (69.62) 

เขาวง 

นาค ู

หว้ยผึง้ 

กมลาไสย F1 (0.67) (80.21) 

รอ่งค า ฆอ้งชยั 

สมเด็จ M2 (0.58)(59.68) 

นามน ค ามว่ง 

สามชยั สหสัขันธ ์

เครอืขา่ยบรกิาร 

ดอนจาน 

CMI ครองเตยีง CMI ครองเตยีง 

CMI ครองเตยีง ครองเตยีง CMI 

ขอ้มลู ณ 31 พฤษภาคม 2561 



ผา่น
เกณฑ ์

KPI 

ไมผ่า่น
เกณฑ ์

 
 

งบประมาณ
ทัง้หมด   

1,507,290 บาท 
 
 

 
 

ขบัเคลือ่น 
25 สาขา  

14 สาขา 

-ไต eGFR ลดลง 
-ซมึเศรา้เขา้ถงึบรกิาร 
-อตัราตายมะเร็งตับ 
-ควบคมุDM /คัดกรองจอตา 
-ออรโ์ธ ผา่ตัดใน 72 ชม. 
-เขา้ถงึ EMS. 
-Stroke fast track  
-RDU ขัน้ที ่2  
-บรกิารสขุภาพชอ่งปาก 

 

ประเด็นพัฒนา 

การขบัเคลือ่น 



สรปุผลการด าเนนิงานภาพรวม  
รายสาขา  



สตูกิรรม 

อตัราการวเิคราะห ์C/S ใช ้Robson 
ten group (100%) 

100% 
 

อตัราตายมารดาจาก PPH (0 %) 0 % 

อตัราการคลอดกอ่นก าหนด 
(<10%) 

5.58% 

ทารกแรกเกดิ 

อตัราตายทารกแรกเกดิอายนุอ้ยกวา่
หรอืเทา่กบั 28วนั (<3.4 ตอ่1,000 
การเกดิมชีพี) 

0.75 
(3/4007) 

 
- พัฒนาระบบบรกิาร สง่ตอ่ / Fast tract / Consult Line group 
- พัฒนาศกัยภาพบคุลากร วชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง 
- service plan Rally บรูณาการรว่มกนัทกุสาขา 
- นเิทศตดิตาม พัฒนาเครอืขา่ยใหเ้ข็มแข็ง 
 

กมุารเวชกรรม 

อตัราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กอาย ุ
1เดอืนถงึ5 ปีบรบิรูณ์ ลดลงรอ้ยละ 10 

 100% 
(0/1308) 

แยก NICU 

อตัราตายผูป่้วย 
Sepsis/Septic shock <30% 

11.11 % 
 

อายรุกรรม 

การด าเนนิงาน 

สรา้งกระแสรณรงค์
งานอนามัยแมแ่ละเด็ก 

ลดอตัราป่วยตาย
ปอดบวม 1ด.-5ปี 

ลดอตัราป่วยตาย
จาก Sepsis 



ศลัยกรรม ODS / MIS 

รอ้ยละการแตกของไสต้ิง่อกัเสบ
<20% 

23.3% 

รอ้ยละของผูป่้วยทีเ่สยีชวีติภายใน 
รพ. ของผูป่้วยปวดทอ้งเฉยีบพลัน 
5 ภาวะ <4% 

2.7% 
 

รอ้ยละของผูป่้วยทีเ่สยีชวีติภายใน 
รพ.ของผูป่้วยภาวะขาดเลอืดทีข่า
หรอืแขน <20% 

0% 

รอ้ยละของการถกูตัดขาตัง้แตร่ะดับ     
ขอ้เทา้ขึน้มาของผูป่้วยภาวะขาด
เลอืดทีข่า <20% 

16.7% 

ODS (รอ้ยละ 15)  25.61% 
 

MIS (รอ้ยละ15)   82.99 % 

ศัลยแพทย/์วสิญัญแีพทย ์
ยังไมค่รบทกุ node 

- พัฒนาทักษะสรา้งความมั่นใจทมีผา่ตัด 
- การประชาสมัพันธ ์ODS  
- พัฒนาระบบการดแูลตอ่เนือ่งผูป่้วย 
- พัฒนาระบบขอ้มลู 

การด าเนนิงาน 

ODS 

MIS 

กาฬสนิธุ ์S 
- Inguinal Hernia 
- Hemorrhoid 

- กาฬสนิธุ ์
- กฉุนิารายณ์ 



รอ้ยละของโรงพยาบาลทีม่ทีมี Capture 
the Fracture 100% 

100 % 
1แหง่ 

รอ้ยละของผูป่้วย Capture the Fracture 
ทีม่ภีาวะกระดกูหกัซ ้า < 30 % 

0 ราย 

รอ้ยละของผูป่้วย Capture the Fracture 
ทีไ่ดรั้บการผา่ตัดภายใน 72 ชม >50% 

45.9 

 
-    
 
-   สรา้งทมี Capture the fracture 
- พัฒนาสมรรถนะทมี Capture the 

fracture สรา้งการมสีว่นรว่ม  
- พัฒนา CPG ใหเ้ป็นแนวทางเดยีวกนั 
 

  

การด าเนนิงาน 

สรา้งทมี Capture 
the fracture  

Goals 
KPI 

ออรโ์ธปิดกิส ์

ผา่ตัดภายใน 72 
ชัว่โมง  

Re – Fracture = 0 



STEMI 

รอ้ยละของผูป่้วย STEMI ไดรั้บการ
รักษาโดยการเปิดหลอดเลอืดไมว่า่
วธิใีด  (PPCI+SK) > 75 % 

86.57 % 
(58/67) 

 

รอ้ยละของผูป่้วย STEMI เสยีชวีติ
ในโรงพยาบาล <10 % 

5.97 % 
(4/67) 

- พัฒนาระบบบรกิาร สง่ตอ่ / Fast tract / Consult /การดแูลตอ่เนือ่ง 
- บรูณาการรว่มกบัสาขา NCD / Health Promotion Pevention 
- นเิทศตดิตาม ออกเยีย่ม Node พัฒนาเครอืขา่ยใหเ้ข็มแข็ง 

Stroke 

พัฒนาเปิด stroke  
corner ใน M2 

รอ้ยละการเขา้ fast track > 30% 19.95% 

รอ้ยละการไดย้า rt-PA > 12% 12.01% 

อตัราการเสยีชวีติ < 7 % 4.30% 

พัฒนา F3 4 แหง่ เปิด 
Warfarin Clinic ในปี 61 การด าเนนิงาน 

F2 ใหย้าละลายลิม่
เลอืดไดค้รบทกุแหง่ 

Stroke Unit (S)  



DM / HT ไต 

รอ้ยละของผูป่้วย CKD ทีม่อีตัราการลดลงของ
eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr (≥66%)   

54.57
% 

รอ้ยละของ Pt. DM ทีค่วบคมุได≥้ 40  17.83 

รอ้ยละของ Pt. HT ทีค่วบคมุได ้≥ 50 50.81 

Pt. DM HT ไดป้ระเมนิ CVD Risk≥80 91.41 

สถานบรกิารผา่นNCD Clinic Plus>70 100 

Pt.DM ไดต้รวจFundus camera≥ 60  75.98 

รอ้ยละ Pt. DM คัดกรองเทา้ ≥ 60  84.78 

รอ้ยละPt. DM HT คัดกรองCKD≥ 90 58.67 

เนน้การตรวจ HbA1C  
ใหคุ้ม้คา่ คุม้ทนุ 

NCD Clinic Plus 
/ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม  

คัดกรองโรคไตเรือ้รัง 

CKD 

DM/HT 

ชะลอความเสือ่มไต  

- ขับเขือ่นบรูณาการในภาพ NCD (DM / HT   
/ CKD  CVD) 

- ยกระดับ NCD Clinic Plus 
- ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคเรือ้รัง 
- ชมุชนรักษ์ไตบรูณาการรว่มกนัในภาพNCD 

หนึง่อ าเภอ 
หนึง่ชมุชนรักษ์ไต 

คลนิกิชะลอ
ไตเสือ่ม 

- ขึน้ทะเบยีน ตดิตาม
คัดกรอง CKDใหค้รบ 
- แกไ้ข Diag error   

การด าเนนิงาน 



ตา 

BDC ผา่ตัด ≤ 30วนั (>80%) 92.5% 

LVC ผา่ตัด ≤ 90วนั (>80%) 100% 

คัดกรองสายตาสงูอาย(ุ>80%) 33.43% 

คัดกรองสายตาเด็กป.1 
(ผดิปกต ิ160 ราย) 

เริม่ มยิ. 

คัดกรองเบาหวานเขา้จอตา (60%)  50.58% 

การด าเนนิงาน 

- คัดกรองตอ้กระจกเชงิรกุ  
- ผา่ตัดตอ้กระจกนอกเวลา 
- คัดกรองเบาหวานเขา้จอตา บรูณา   
  การNCD 
- โครงการเด็กไทยสายตาด ี

COPD 

- อตัราการก าเรบิเฉยีบพลันทีต่อ้งเขา้
รับการรักษาทีห่อ้งฉุกเฉนิและหรอืตอ้ง
เขา้รับการรักษาในรพ.ดว้ยโรคปอดอดุ
กัน้เรือ้รัง (ไมเ่กนิ 130 ครัง้ ตอ่แสน
ประชากร) 

98.75 
ครัง้ ตอ่แสน
ประชากร 

- อตัราการมคีลนิกิโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง
ครบวงจรและไดม้าตรฐาน (65%) 

94.44 
( 17/18 แหง่ 
ทีย่ังไมผ่า่นคอื
หนองกงุศร)ี 

-  พัฒนาคลนิกิโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง
แบบครบวงจร และไดม้าตรฐาน 

การด าเนนิงาน 

Spirometer 
ไมค่รบ/ไมไ่ดม้าตรฐาน  

ขาดแพทย ์/พยาบาล 
เฉพาะทางตา 



สขุภาพจติและจติเวช ยาเสพตดิ 

อตัราการหยดุเสพหลังบ าบัด 3 
เดอืน (รอ้ยละ 70)  

 81.89 อตัราการฆา่ตัวตายส าเร็จ< 6.3 : 100,000 3.75 

รอ้ยละของผูพ้ยายามฆา่ตัวตายไมก่ลับไป
ท ารา้ยตนเองซ ้าภายใน 1 ปี (80%) 

100% 

รอ้ยละของหน่วยบรกิารทีม่กีารคัดกรองและ
เฝ้าระวงัความเสีย่งตอ่การฆา่ตัวตายในกลุม่
เสีย่ง 3 กลุม่โรค (100%) 

100% 

รอ้ยละของผูป่้วยโรคซมึเศรา้เขา้ถงึบรกิาร
สขุภาพจติ (55%) 

51.61 

(S) มจีติแพทย์
และ RN PG 

 
 - นเิทศตดิตามเครอืขา่ย 
 - พัฒนาศักยภาพบคุลากร / มอบหมาย  
   แพทยด์แูลงานดา้นสขุภาพจติ ใน รพช. 
 - พัฒนาระบบยา 
 - Service plan Rally 
 - บรูณาการปฐมภมู ิ/ พชอ. 
 

ไมม่แีพทย์
ดแูลงานจติ
เวชใน รพช. 

ลดอตัราการ
Refer 

ลดการสง่ยา
Drug delivery  

Harm 
Reduction 

Kalasin 
Model คสช.108 

ประเมนิ HA5แหง่ 
(Re-accredit) 

- ตรวจปัสสาวะ 
  คัดกรอง 
- บ าบัด/ตดิตาม 
- รายงาน/บสต. 

การด าเนนิงาน 

M2 มยีาครบ
ทกุกลุม่ 



ECS & Trauma 

รอ้ยละของระบบ ECS คณุภาพ ในโรงพยาบาลระดับ 
F2 ขึน้ไป > 80% 

81.82 
 

อตัรารอดชวีติผูป่้วย OHCA > 50% 64.29 

อตัราเสยีชวีติผูป่้วย severe traumatic brain 
injury <40% 

21.11 
 

รอ้ยละผูป่้วยฉุกเฉนิวกิฤตมิาโดยระบบ EMS > 60% 16.65 

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

2.47 
 

เพิม่การเขา้ถงึ 
บรกิาร EMS 

ER คณุภาพ 

CPG Trauma 
and emergency 

fast track  

- เปิดบรกิารอาคารอบุัตเิหตฉุุกเฉนิ 5 ชัน้ 
ยกระดับ Trauma center level 2 

- พัฒนาระบบ trauma and emergency 
fast track  

- ยกระดับหน่วยบรกิาร EMS  
- พัฒนาระบบฐานขอ้มลู TEA unit  

การด าเนนิงาน 

Goals 

 
 
- ประชาสมัพันธ ์
- วจัิยเพือ่การพัฒนา 
- First responder 
ในชมุชน 
 

 

KPI 



RDU 

RDU ขัน้ที ่1 80% (15 รพ.) 95.44 % (17รพ.) 

RDU ขัน้ที ่2 20% (4 รพ.) 5.55 % (1รพ.) 

รพ.ทีม่กีารจัดการ AMR อยา่ง
บรูณาการ ≥ รอ้ยละ 70 (1 รพ.)  

100 % (1รพ.) 

- ขับเคลือ่นของคณะกรรมการ Service Plan    
   RDU/PTC ในระดับจังหวดัและระดับอ าเภอ 
- พัฒนาระบบควบคมุ ก ากบั ตดิตามทีม่ ี 
  ประสทิธภิาพ 
- พัฒนาระบบสารสนเทศทีต่อบสนองการใชง้าน 
- สรา้งความเขม้แข็งของคณะกรรมการ AMR 

การ
ด าเนนิงาน 

บรจิาคอวยัวะ 

ผูย้ืน่ความจ านงบรจิาค 
อวยัวะ 390 คน 

- มพียาบาลประจ าศนูยรั์บบรจิาคอวยัวะ / 
รับแจง้ 24 ชม. ถา้ม ีdonor  

- ส ารวจกลุม่เป้าหมายทีต่กึผูป่้วยในทกุวัน 
-   ออกหน่วยรณรงคป์ระชาสมัพันธ ์ 

อตัราสว่นของจ านวนผูย้นิยอม
บรจิาคอวยัวะจากผูป่้วยสมอง
ตาย ตอ่ จ านวนผูป่้วยเสยีชวีติ 
(เกณฑ ์0.4 : 100) 

ผลงาน 

อวยัวะ 
1 ราย 

ดวงตา  
2 ราย 

0.4 : 100 
(3/751) 

การ
ด าเนนิงาน 

 
พัฒนาใหผ้า่น  
RDU ขัน้ที ่2  

 

ลดการใชย้า
ปฏชิวีนะ  

ลดการใชย้า 
NSAIDs ใน
ผูป่้วย CKD  



สขุภาพชอ่งปาก การแพทยแ์ผนไทย 

รพ.สต./ศสม. จัดบรกิาร สขุภาพ
ชอ่งปากทีม่คีณุภาพ 

38.89% 
ไมผ่า่น 

อตัราการใชบ้รกิารสขุภาพชอ่งปาก 
(รายบรกิารทันตกรรมเฉพาะทางตอ่
บรกิารทัง้หมด) 

2.14% 
ไมผ่า่น 

รอ้ยละผูป่้วยนอกไดรั้บ
บรกิารแพทยแ์ผนไทย
และแพทยท์างเลอืกที่
ไดม้าตรฐาน ≥  20% 
 

รพท. 
10% 

รพช. 
20% 

รพ.สต. 
30% 

11.15 15.12 35.32 

รวม 23.82 % ผา่น 

การด าเนนิงาน 

การด าเนนิงาน 

 
- ใหบ้รกิารเชงิรกุ บรูณารว่มกบัปฐมภมู ิ
- พัฒนาระบบขอ้มลู  
- อบรมการบันทกึขอ้มลู 
 

-  พัฒนาการศักยภาพดา้นการบรกิารแพทย์
แผนไทย  
-   พัฒนาศักยภาพผูช้ว่ยแพทยแ์ผน 
-   ตดิตามสนับสนุนและนเิทศงาน  
- คัดเลอืกพืน้ทีต่น้แบบ 
- พัฒนาศักยภาพโรงงานผลติยาสมนุไพร 

ขาดทันตาภบิาล/
ผช.ทันตกรรม ใน 

รพ.สต. 

มแีผนจา้ง ผูช้ว่ย 
ทันตกรรมในรพ.สต. 

ขาดทันตแพทย/์ทันต
แพทยเ์ฉพาะทาง 



มะเร็ง 

รอ้ยละSurgery ในระยะเวลา 4 wks (> 85 %) 92.30 

รอ้ยละ CMT ในระยะเวลา 6 wks (> 85 %) 84.16 

รอ้ยละ Radiation ในระยะเวลา 6 wks (> 85%) 100% 

อตัราตายจากโรคมะเร็งตับ ≤ 24.6 49.43 

อตัราตายจากโรคมะเร็งปอด ≤ 19.8 18.78 

ลดอตัราตาย 

Primary 
Prevention 

Screening/Early 
Detection 

ขาดแพทย ์เภสชักร  
พยาบาล เฉพาะทางมะเร็ง 

- บรูณาการปฐมภมู ิดา้น Primary 
Prevention, Screening / Early 
Detection 

- พัฒนาระบบบรกิาร การวนิจิฉัยโรค   
การรักษา และการสง่ตอ่ 

- นเิทศตดิตาม พัฒนาเครอืขา่ย 

การด าเนนิงาน 

CASCAP 
อลัตรา้ซาวด ์ 
เป้า 7,500  
ผลงาน 3,891 



สง่ตอ่ 

การสง่ตอ่ผูป่้วยนอกเขตสขุภาพลดลง
รอ้ยละ 10 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่า่นมา 

ปี 60 
63 ราย 

ปี 61 
37 ราย 

 
 

- พัฒนาศักยภาพ Node บคุลากร / conference case 
- พัฒนาระบบสารสนเทศในการเชือ่มโยงขอ้มลูผูป่้วยสง่ตอ่ 
- ก าหนดมาตรฐานการสง่ตอ่ อา้งองิตาม สพฉ.  
- Audit คณุภาพการดแูลในระบบสง่ตอ่ 

  

การด าเนนิงาน 

นอกเขต  
4 สาขา มะเร็ง หวัใจ 
อบุัตเิหต ุทารกแรกเกดิ 

ลดลง 41.26 

KPI 

กาฬสนิธุ ์S  

4 Node 
(กฉุนิารายณ์ สมเด็จ
ยางตลาด กมลาไสย) 
CA,CKD,Orthopaedic 
นิว่,การตรวจทางรังส ี



Intermediate care palliative care  

รอ้ยละของโรงพยาบาลทีม่กีารดแูล
แบบประคับประคอง 

100% 
18/18 

รอ้ยละของรพ. M2 F1-F3 
ด าเนนิการไดต้ามมาตรฐาน 

100% 
17/17 

รอ้ยละของรพ. A S M1 ด าเนนิการ
ไดต้ามมาตรฐาน  

100  
1/1 

รอ้ยละสถานพยาบาลระดับ M และ F 
ทีใ่หบ้รกิารระยะกลาง(10%) 

 17.65 
3/17 

มคีลนิกิ
palliative care 
ครบทกุ 18 รพ. 

RN palliative 
care ครบทกุรพ.  

- จัดหาอปุกรณ์การแพทยท์ีจ่ าเป็น เชน่ ออกซเิจน, 
Syringe driver ใหค้รอบคลมุ ทกุรพ.  

- จัดใหม้ยีา opioid ทีเ่พยีงพอกบัผูป่้วยทกุ รพ. 
- พัฒนาศักยภาพบคุลากร และ เครอืขา่ย  

การด าเนนิงาน 

เนน้ดแูล 3 กลุม่โรค 
- หลอดเลอืดสมอง   
- การบาดเจ็บทีส่มอง  
- การบาดเจ็บทีก่ระดกูสนัหลงั 

- กมลาไสย 
- ยางตลาด 
- ค ามว่ง 




