
สรปุผลการตรวจราชการ รอบที ่2 ปี 61
คณะที ่2 การพฒันาระบบบรกิาร 

จงัหวดัอ านาจเจรญิ

นพ.กติตวิฒัน ์ มะโนจนัทร์
ผูอ้ านวยการส านกัการแพทย์
เขต 10 กรมการแพทย์



13 ตวัชีว้ดั



สถานการณ์

โอกาสพฒันา

มาตรการ/ผลการ
ด าเนนิงาน

โรงพยาบาลอ านาจเจรญิ 19 กมุภาพนัธ ์2561มกีารจดัต ัง้คณะกรรมการ ODS 
20-26 กมุภาพนัธ ์2561 ประชุมทมีและยืน่ใบสมคัรโครงการ ODS 

28   มนีาคม 2561 เปิดโครงการ ODS โรงพยาบาลอ านาจเจรญิ
27   เมษายน 2561ไดร้บัการตรวจเยีย่มประเมนิความพรอ้มและผา่นการประเมนิ โดยคณะ

ผูต้รวจประเมนิ ODS เขตสขุภาพที ่10 น าโดย นพ.เจนฤทธิ ์ วติตะ

1.แผนพฒันาศกัยภาพบคุลากรใหเ้ขม้แข็ง(ประชุม อบรม ศกึษาดงูาน)
2.เพิม่การประชาสมัพนัธแ์ละถา่ยทอดความรูใ้หเ้ครอืขา่ยและประชน(สรา้งความเชือ่ม ัน่)
3.แผนจดัสรรหอ้งพกัฟ้ืน และบคุลากร (พฒันาดา้นการบรกิาร)

Diagnosis รพ.อ านาจเจรญิ

1.Inguinal hernia √ (2 ราย)

2.Hydrocele √ 

3.Hemorrhoid √

4.Vaginal bleeding √

5.Esophagogastric varices

6.Esophageal stricture

7.Esophagogastric CA obstruction

8. Colorectal polyp √

9. Common Bile duct stone

10.Pancreatic duct stone 

11.Bile duct stricture

12.Pancreatic duct stricture 

รวม 5

Case ODS 40 ราย
สมคัรใจ 4 ราย 

เขา้เง ือ่นไข 2 ราย (เป้าหมาย)
SUCCESS RATE 2 ราย (ผลงาน)

คดิเป็น 100 %

(อกี 2 ราย หอ้งหวัใจโต/

ผูป้กครองไมเ่ห็นดว้ย)

 ODS : One day Surgery
 ตวัชีว้ดั:รอ้ยละของผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการผา่ตดัแบบ One day Surgery (รอ้ยละ 15 ) 



จงัหวดั
90% of All 
people with 

TB

(90%) of the key 
populations

90%
Treatment
Success*

< 5% Dead 
Rate*

1.อบุลราชธานี 43%
(1,375/3,197 )

93%
(298,618/321,132 case)

83.32 9.05

2.ศรสีะเกษ 60%
(1517/2,529)

74%
(114,487/154,254case)

85.98 11.38

3.ยโสธร 47%
(437/928case)

93%
(65,724/70,035 case)

87.97 6.01

4.อ านาจเจรญิ 36%
(232/648 case)

90%
(49,452/55,099 case)

85.42 6.25

5.มกุดาหาร 45%
(266/597 case)

97%
50,549/51,911

73.33 9.84

5%
Dead Rate

9.58%*88.57%
(578,830/653,541)

National

สถานการณ์วัณโรค ปีงบประมาณ 2561 ณ 26 ม.ิย. 2561

ท่ีมา: www.tbcmthailand.net 26 มิถนุายน 2561 *ข้อมลู ผลการรักษาผู้ ป่วย New+Relapse รอบ1-2 / 2560

84.54%*48%
(3,827/7,899)

Region10th

           วณัโรค TB
     ตวัชีว้ดั: อตัราความส าเร็จของการรกัษาวณัโรคปอดรายใหม ่

http://www.tbcmthailand.net/


โอกาสพฒันา

-อตัราการคน้พบผูป่้วยยงัต า่ 36% (232 case จากคา่ประมาณ 648 
case) 
-อตัราการเสยีชวีติสงู 6 ราย (9.09% ในรอบ 1/2561) 
ผูเ้สยีชวีติสว่นใหญเ่ป็นผูส้งูอายแุละมโีรครว่ม (83%)

ขอ้เสนอ 
1.ดา้นการคน้หา ในกรณีกลุม่เสีย่งที ่CXR ผดิปกต ิAFB negative ใหส้ง่ Gene Xpert (รพ.
อ านาจเจรญิ) 
2. อตัราการเสยีชวีติสงู เห็นควร

-ดแูลผูป่้วยดว้ยกลไกในระดบัพืน้ทีแ่ละทมีสหวชิาชพีอยา่งใกลช้ดิและตอ่เนือ่ง
    -ผูป่้วยวณัโรคในกลุม่ทีม่โีอกาสเสยีชวีติสงูควรใหอ้ยูใ่นการดแูลของแพทยท์ีโ่รงพยาบาล

-กจิกรรม Death case conference 
3.ใชก้ลไก NOC-TB, พชอ. ชว่ยในการป้องกนัควบคมุโรคในพืน้ที่

ผลการ
ด าเนนิงาน

PA: รอบ 1/2561 (1 ต.ค.60-31ธ.ค.60) พบผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหม ่
จ านวน 66 คน : รกัษาส าเร็จ 23 ราย(34.84%) ก าลงัรกัษา 36 ราย
(54.55%) เสยีชวีติ 6 ราย(9%) ขาดยา 1 ราย (1.51%)
คาดวา่อตัราการรกัษาส าเร็จ = 89.39%
จะตดิตามประเมนิผลการรกัษาส าเร็จ ณ  31 ส.ค. 2561

           วณัโรค TB
ตวัชีว้ดั: อตัราความส าเร็จของการรกัษาวณัโรคปอดรายใหม ่



ผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหมท่ีข่ ึน้ทะเบยีนในไตรมาสที ่1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ในพืน้ที ่จ.อ านาจเจรญิ จ านวน 66 ราย รอบ PA

หมายเหตุ
1.ข้อมลู ณ วนัท่ี 26 ม.ิย. 2561 .  ท่ีมา http://www.tbcmthailand.net 

2.ผู้ ป่วยวณัโรคปอดรายใหม่ ท่ีขึน้ทะเบียนไตรมาสท่ี 1 ปีงบประมาณ 2561 (1 ตลุาคม - 31 ธนัวาคม 2560) ของโรงพยาบาลภาครัฐ ทัง้ในและนอกสงักดักระทรวงสาธารณสขุ (ไม่รวมเอกชน)

จงัหวดั ก าลงัรกัษา รกัษาส าเร็จ เสยีชวีติ รกัษาลม้เหลว ขาดยา รวมผูป่้วย
ทีข่ ึน้

ทะเบยีน 
(ราย)

จ านวน
(ราย)

รอ้ยละ จ านวน
(ราย)

รอ้ยละ จ านวน
(ราย)

รอ้ยละ จ านวน
(ราย)

รอ้ยละ จ านว
น(รา
ย)

รอ้ยละ

เมอืง 20 71.43 3 11 4 14 0 0 1 3.5 28

ชานมุาน 4 50 2 25 2 25 0 0 0 0 8

ปทมุราช

วงศา

2 22.2 7 77.8 0 0 0 0 0 9

พนา 2 50 2 50 0 0 0 0 0 0 4

เสนางค

นคิม
3

42.85
4

57.14
0

0 0 0 0
7

หวัตะพาน 1
16.67

5
83.33

0
0 0 0 0 0

6

ลอือ านาจ 4
100

0
0

0
0 0 0 0 0

4

รวม
36 54.55 23 34.84 6 9.09 0 0 1 1.51 66

Success rate=89.39%



ขอ้มลู ณ 27 ม.ิย.  2561

     การแพทยแ์ผนไทย
   ตวัชีว้ดั : รอ้ยละของผูป่้วยนอกไดร้บับรกิารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลอืกทีไ่ดม้าตรฐาน  (รอ้ยละ 20)  

               



สถานการณ์
1.ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานาโครงการจดัต ัง้ศนูยเ์รยีนรูเ้มอืงสมนุไพร
วัตถปุระสงค ์ : เพือ่จัดตัง้ศนูยท์ีเ่ป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นสมนุไพรของจังหวัดอ านาจเจรญิ 
ผลการด าเนนิงาน  : กอ่สรา้งอาคารศนูยเ์รยีนรูแ้ละแสดงสนิคา้ฯ จ านวน 1 หลงั ณ นคิม
จังหวัดอ านาจเจรญิ (ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการเตรยีมพืน้ทีเ่พือ่กอ่สรา้งอาคารฯ )  
2.ประชุมคณะท างานพฒันาหมูบ่า้นสมนุไพร เมอืงสมนุไพรอ านาจเจรญิ 
วัตถปุระสงค ์: เพือ่ใหท้กุครัวเรอืนมกีารปลกูพชืสมนุไพรไวใ้ชท้ าเป็นยาและอาหาร
ผลการด าเนนิงาน : มหีมูบ่า้นพัฒนาเมอืงสมนุไพรตน้แบบ ทกุอ าเภอ จ านวน 16 หมูบ่า้น 

ปญัหา
1.ขาดขอ้มลูความตอ้งการใชย้าสมนุไพร เพือ่การวางแผนการด าเนนิงาน/ก าหนดพืน้ที่
ปลกูสมนุไพร  จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
2.ขาดแนวทางการปฏบิตังิานเมอืงสมนุไพรทีช่ดัเจนจากสว่นกลาง

โอกาสพฒันา
-จัดท าหมูบ่า้นตน้แบบในอ าเภอพนา ในจังหวัดอ านาจเจรญิเพือ่เป็นศนูยเ์รยีนรูก้ารปลกู 
การพัฒนาพันธุพ์ชืสมนุไพร 
-การดแูลรักษาดนิและน ้าทีเ่หมาะสมกับการปลกู และการเก็บเกีย่วผลผลติ เป็นตน้   

     การแพทยแ์ผนไทย
   ตวัชีว้ดั :Herbal City  มจี านวนเมอืงสมนุไพรจงัหวดัสว่นขยาย 1 แหง่ 
(รอ้ยละ 100)                  

               



ขอ้มลู เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561(6ด.)

1.อตัราผูป่้วย มาถงึโรงพยาบาล

ภายใน 4.5 ชม.

≥30% 13.87 11.98 12.16 11.92

2.ผูป่้วย Ischemic stroke ทีไ่ดร้บั

ยา rt- PA

≥4% 5.47 3.5 3.45 4.97

3.Door to needle time ภายใน 

60 นาที

≥60% 89.29 57.89 90.48 66.67

4.อตัราการตายรวมของผูป่้วย 

Stroke ( I60-I69)

 7% 1.99 3.38 2.49 1.42

5.อตัราตาย Ischemic Stroke  5% 0.39 2.03 2.13 0.80

7.อตัราตาย Hemorrhagic 
Stroke

 25% NA NA 5.71 6.66

8.DTN Time 60 นาที 62.08 71.03 45.59 60.46

สถานการณ์ ผลงาน

ยงัขาดผูเ้ชีย่วชาญท าใหย้งัมกีาร Refer Out แมข่า่ย

 STROKE 
ตวัชีว้ดั : อตัราตายของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง



โอกาสพฒันา

1. พฒันา Pre-hos ลด Onset To door, Door to Refer
2. พฒันา Stroke Alert, Awareness เพือ่เพิม่การเขา้ถงึ เขา้รบับรกิาร
3. In-Hospital พฒันาระบบ SFT  ลด Door to Needle Time
4. พฒันา Stroke Unit มาตรฐาน/ใหเ้พยีงพอกบัภาระงาน  เมือ่เทยีบกบั

จ านวนผูป่้วย  ควรม ี6 – 7 เตยีง

จดุเดน่

R2R เรือ่งการพฒันารปูแบบStroke Fast Track เครอืขา่ยจงัหวดั
อ านาจเจรญิ 

 STROKE 
ตวัชีว้ดั : อตัราตายของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง



สถานการณ์

โอกาสพฒันา

ปญัหาอปุสรรค

มาตรการ/ผลการ
ด าเนนิงาน

1. อตัราตายโรคหลอดเลอืดหวัใจ ปี 61 : 7.95 ตอ่แสนประชากร
2. โรงพยาบาลต ัง้แตร่ะดบั F2 ขึน้ไปสามารถใหย้าละลายลิม่เลอืดไดท้กุแหง่

- อตัราการเสยีชวีติสงูเนือ่งจากผูป่้วยมอีาการรนุแรงเมือ่มาถงึรพ. และมาถงึ
รพ.ลา่ชา้

- พฒันาระบบ Data Center
- รณรงคก์ารคดักรองเชงิรกุ ใหค้รอบคลมุ
- สรา้งความรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชนในการเขา้รบับรกิารใหท้นัทว่งที

Service Outcome  ตวัชีว้ดั : รอ้ยละ โรงพยาบาลตัง้แตร่ะดบั F2 ขึน้ไป สามารถใหย้าละลายลิม่
เลอืด (Fibrinolytic drug) ในผูป่้วย STEMI ได ้(รอ้ยละ 100)

STEMI
Health Outcome ตวัชีว้ดั : อตัราตายจากโรคหลอดเลอืดหวัใจ  (ไมเ่กนิ 27 ตอ่แสนประชากร)

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย 2558 2559 2560
2561

(ต.ค.-ม.ีค61)

1. ผูป่้วย STEMI ไดร้บัยา

ละลายลิม่เลอืด
> 80%

95.83%

(46/48)

72.85%

(51/70)

95%

(76/80)

78.33%

(47/60)

2. อตัราผูป่้วยไดร้บัยาละลาย

ลิม่เลอืดภายใน 30 นาที
> 50%

5 %

(8/32)

13.88%

(5/36)

28.57%

(14/49)

32.43%

(12/37)

3. อตัราการเสียชีวติใน

โรงพยาบาล
< 10 %

4.16%

(2/48)

22.88%

(16/70)

17.50

(14/80)

16.66%

(10/60)

4. โรงพยาบาล F2 ขึน้ไปมี

การใหย้าละลายลิม่เลอืด
100%

42.86%

(3/7)

71.43%

(5/7)

100%

(7/7)

100%

(7/7)



อบุตัเิหตฉุุกเฉนิ ER 
                      ตวัชีว้ดั:อตัราการเสยีชวีติของผูป่้วยฉุกเฉนิวกิฤต ภายใน 24 ช ัว่โมงหลงัadmit

(นบัทีE่R & admit) ในโรงพยาบาลระดบัF2 ข ึน้ไป< 12%

สถานการณ์

• อตัราการเสยีชวีติของผูป่้วยฉุกเฉนิวกิฤต ภายใน 24 ช ัว่โมงหลงั
admit(นบัทีE่R & admit) ในโรงพยาบาลระดบัF2 ข ึน้ไปภาพรวม
ท ัง้จงัหวดั 0.61%

• รอ้ยละการสง่ตอ่ผูป่้วยนอกเขต 4 สาขาลดลง 22.08%

มาตรการ • มมีาตรการลดข ัน้ตอนการสง่ตอ่ผูป่้วยไมฉุ่กเฉนิเขา้โรงพยาบาลจงัหวดั
• มกีารประเมนิเกณฑ์ ECS คณุภาพ
• มกีารใชเ้กณฑก์ารคดัแยก 5 ระดบั
• มกีารพฒันา TEA Unit มาตรฐาน

โอกาส
พัฒนา

• ผูป่้วยฉุกเฉนิวกิฤตทีม่าโดย EMS ยงัมนีอ้ย
• การประเมนิHSI และการวางแผนยงัไมพ่บขอ้มลู

ปัญหา
อปุสรรค

• บคุลากรไมเ่พยีงพอ
• อปุกรณ์ Ventilator ไมเ่พยีงพอ
• ไมม่แีพทย์ EP และ neuro surg



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

สถานการณ์

โอกาส
พฒันา

ปญัหา
อปุสรรค

มาตรการ/
ผลการ
ด าเนนิงาน

-จ านวนCKD Clinic ของโรงพยาบาล เต็มรปูแบบม ี2 แหง่ คดิเป็นรอ้ยละ 42.85
-ไมม่ ีPD  Nurse  ในรพช. 
-การคดักรองCKDในผูป่้วย DM/HT ยังต า่กวา่เป้าหมาย   และการชะลอการเสือ่มของไตยงัต า่กวา่
เป้าหมาย

-จดัใหม้ ีCKD Clinic ครบทกุรพช. รว่มกบั NCD Clinic
-case manager ไต
-จดัใหม้ ีPD Nurseครบทกุรพช.
-การพฒันาศกัยภาพบคุลากร  ในการดแูลผูป่้วย   

-ไมม่ ีcase manager ไต    ไมม่PีD Nurse ในรพช. 

-CKD Clinic ไมค่รบทกุรพช.
-จนท.ขาดความรูแ้ละการวางระบบในกลุม่  Paaliative care
-การตรวจ Urine protein/albumin  ในผูป่้วย DM ยงัไมค่รบ
การลงขอ้มลูยงัไมถ่กูตอ้ง  ครบถว้น

66 53.03

0

50

100

eGFR<4 ml/min/yr

ตวัชีว้ดั
เป้า
หมาย

2561

ผูป่้วย DM, HT ไดร้บัการ
คน้หาและคดักรอง CKD 

80% 59.63



สถานการณ์

โอกาสพฒันา

ปญัหาอปุสรรค

มาตรการ/ผลการ
ด าเนนิงาน

1. รพ.อ านาจเจรญิ เป็น Donor Hospital ปี 2560
2. ผูป่้วยทีม่ภีาวะสมองตายมจี านวนนอ้ย เพราะผูป่้วยกลุม่นีส้ว่นใหญจ่ะ refer 
ไปรกัษาตอ่ทีโ่รงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์อบุลราชธาน ี

ญาตมิคีวามเชือ่และความเขา้ใจเกีย่วกบัการบรจิาคอวยัวะทีผ่ดิ

1. คน้หา Donor โดยเร ิม่จาก ER  , ICU
2. เพิม่การเจรจาขอรบับรจิาคดวงตาในผูป่้วยเสยีชวีติในรพ.
3. เพิม่ทกัษะการเจรจาของเจา้หนา้ที ่

ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย 

(รอ้ยละ)

ผลงาน 

(ต.ค.60-ม.ค.61)

1.อตัราสว่นของจ านวนผูย้นิยอมบรจิาค

อวยัวะจากผูป่้วยสมองตายตอ่จ านวน

ผูป่้วยเสยีชวีติในร.พ.

0.7:100 hospital 

death

0

2.จ านวนคร ัง้ทีไ่ดเ้จรจา 

  -  เจราจาส าเร็จไดด้แูล donor 

5 คร ัง้

1 คร ัง้

หมายเหต ุ : การเจรจา 3 คร ัง้ เป็นการขอดวงตาแตญ่าตปิฏเิสธ 

2 คร ัง้ ขอบรจิาคอวยัวะ 2 คร ัง้  รายแรกไดดู้แล donor16ชม.  
แตผ่ลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารไมผ่า่น ยกเลกิ 
รายที ่2 ไมม่ผีูร้บัอวยัวะ (อาย ุdonor 2 ปี)

 Transplant
ตวัชีว้ดั:อตัราสว่นของจ านวนผูย้นิยอมบรจิาคอวยัวะจากผูป่้วยสมองตายตอ่
จ านวนผูเ้สยีชวีติในโรงพยาบาล (0.7 :100)



ยาเสพตดิ 
ตวัชีว้ดั  1.Leading indicator รอ้ยละของผูป่้วยทีใ่ชย้าเสพตดิหยดุเสพตอ่เนือ่ง 3 เดอืนหลงัจ าหนา่ยจากการ
บ าบดัรกัษาครบตามเกณฑท์ุกระบบ (3 month remission rate) เกณฑร์อ้ยละ 90 ผลการด าเนนิงานรอ้ยละ 100

2.Lagging indicator รอ้ยละของผูป่้วยทีใ่ชย้าเสพตดิหยดุเสพตอ่เนือ่ง 3 เดอืนหลงัการจ าหนา่ยจากการ
บ าบดัรกัษาทุกระบบ (3 month remission rate) เกณฑร์อ้ยละ 50 ผลการด าเนนิงานรอ้ยละ 70.65

โอกาสพฒันา

จดุเดน่

Base line ปี 2560
ขอ้มลูระดบัประเทศ รอ้ยละ 93.94 ระดบัเขต รอ้ยละ 98.59   จงัหวดัอ านาจเจรญิ รอ้ยละ 100

1. ควรมกีารจดัท าและประเมนิแผนพฒันาบคุลากรผูร้บัผดิชอบงานยาเสพตดิท ัง้แพทยแ์ละ
พยาบาลใหไ้ดร้บัการอบรมครบตามเกณฑ ์Service Plan สาขายาเสพตดิ
2. ควรมกีารจดัการความรู ้ถอดบทเรยีนปจัจยัแหง่ความส าเร็จของการด าเนนิงานการรกัษา
ผูป่้วยยาเสพตดิรปูแบบอ านาจเจรญิโมเดล เพือ่ใชใ้นการพฒันาคณุภาพงานยาเสพตดิใหม้ ี
ประสทิธภาพมากยิง่ข ึน้ และเผยแพรอ่งคค์วามรูใ้หก้บัหนว่ยงานอืน่ไดศ้กึษาเรยีนรู ้

อ าเภอ ระบบสมัครใจ    

(ราย)

ระบบบังคับบ าบัดแบบไม่ควบคุมตัว

 (ราย)

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

เมอืงอ านาจเจรญิ 80 76 95

637

305

120

หวัตะพาน 30 7 23.33 123

ชานมุาน 25 82 328 99

พนา 17 10 58.82 26

เสนางฯ 25 28 112 84

ปทมุราช 30 16 53.33 76

ลอือ านาจ 23 12 52.17 53

รวม 230 231 100.43 637 766 120

1. การมสีว่นรว่มของภาคี
เครอืขา่ยในพืน้ทีท่ัง้ 
ต ารวจ ปกครอง และ
ชมุชน ในการคน้หาผูป่้วย
เขา้สูร่ะบบการบ าบดั
2. ผูบ้รหิารระดบัสงูให ้
ความส าคญัตอ่การ
ด าเนนิงานการแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิอยา่ง
ตอ่เนือ่ง และไดร้ับรางวลั
ธญัญารักษ์อวอรด์ ปี 2561
3. มกีารพัฒนาศกัยภาพ 
บคุลากร รพ.สต. สามารถ
ใหก้ารบ าบดัผูใ้ช ้ผูเ้สพ
ยาเสพตดิอยา่งเป็นระบบ 
(อ านาจเจรญิโมเดล)



โอกาส
พฒันา

1. รพ.อ านาจเจรญิ หากผา่นดา้น URI (ได ้33.17 ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ20) จะได ้RDU ข ัน้
ที ่2 และสามารถเขา้สูR่DU ข ัน้ที ่3 ไดห้ากผา่นดา้นผูป่้วยโรคหดืเร ือ้รงัไดร้บัยา 
inhaled corticosteroid (ได7้7.85 เกณฑร์อ้ยละ80)และหนว่ยบรกิารปฐมภมู ิ
(92.86 เกณฑร์อ้ยละ100)

2. รพ.หวัตะพาน ไมผ่า่นดา้นการใชย้าปฏชิวีนะใน4กลุม่โรค URI , AD ,FTW , APL 
,การใชย้า Glibenclamideฯ และดา้นผูป่้วยโรคไตระดบั3 ไดร้บั NSAIDs 

ผา่น RDU ข ัน้ที ่2 5 รพ. ไดแ้ก ่รพ.ปทมุราชวงศา , รพ.พนา ,รพ.ชานมุาน ,รพ.เสนางคนคิม และ รพ.
ลอือ านาจ 
ผา่น RDU ข ัน้ที ่3 4 รพ. ไดแ้ก ่รพ.ปทมุราชวงศา , รพ.พนา ,รพ.ชานมุาน และ รพ.เสนางคนคิม

รพ.RDU (7แหง่)
รอบที ่1  รอบที ่2 

ณ วนัที ่29 มยิ.61

1. RDUข ัน้ที ่1 ≥80% 100 % (7/7) 100 %(7/7)

2. RDUข ัน้ที ่2 ≥20%(ผา่นข ัน้1+7 KPI) 0 % (0/7) 71.42%(5/7)

3. RDUข ัน้ที ่3  (ผา่นข ัน้2+6 KPI) 
0 % (0/7) 57.14 % (4/7)

จดุเดน่ ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญั และทมีแพทย ์ทมีสหวชิาชพี ทมี RDU ไดม้กีารสง่เสรมิสนบัสนนุ 
และตดิตามการด าเนนิงานอยา่งใกลช้ดิ ท าใหส้ามารถด าเนนิการผา่นเกณฑไ์ดอ้ยา่งดี
เยีย่ม

 RDU
ตวัชีว้ดั:รอ้ยละโรงพยาบาลทีใ่ชย้าอยา่งสมเหตผุล (RDU) 

RDU ข ัน้ที ่1 ≥ 80% , RDU ข ัน้ที ่2 ≥ 20%



สถานการณ์ ปี 60 Base line % ผูป่้วย MDR ในกระแสเลอืด คอื  1.45

ผลการด าเนนิงาน
กจิกรรม ผา่น / ไมผ่า่น

1. ก าหนดนโยบายและมาตรการโดยคณะกรรมการ AMR /

2. การเฝ้าระวงัทางหอ้งปฏบิตักิาร /

3. การควบคมุก ากบัการดแูลการใชย้าตา้นจลุชพี /

4. การเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล /

5.การวเิคราะห/์สงัเคราะหข์อ้มลูอยา่งบรูณาการ /

ตอ้งการจาก รพ.

โอกาสพัฒนา  ควรเชือ่มโยงผล Lab จลุชวีวทิยา กบั โปรแกรม HIS (HosXP) ของโรงพยาบาล

 มาตรการ

AMR มปีระโยชน ์ควรด าเนนิการตอ่เนื่อง

ก าหนดเป้าหมาย อัตราการตดิเชือ้ดือ้ยาในกระแสเลอืดลดลง รอ้ยละ 10 มาตรการส าคัญ  
 1. Lab Alert ผา่น Line และ แจง้ผลผา่นใบรายงาน  
 2. อายรุแพทยเ์ป็นผูรั้บปรกึษาหรอืสั่งปรับการใชย้าตา้นจลุชพีหลังจากทราบผลทดสอบ
ความไวของเชือ้ตอ่ยา
 3. เพิม่รายการยาทีต่อ้งประเมนิการสั่งยาในกลุม่ทีค่วบคมุการใชต้ามบรบิทของ
โรงพยาบาล
4. แตง่ตัง้คณะกรรมการ/ คณะท างาน AMR 

AMR
ตวัชีว้ดั : รอ้ยละของโรงพยาบาลระดบั A-M1 มรีะบบจดัการการดือ้ยาตา้น   
จลุชพี   อยา่งบรูณาการ(AMR) ≥  70



สถานการณ์

โอกาส
พฒันา

-การสง่ออกนอกเขตรอ้ยละทีล่ดลง= 22.08
-มกีารทบทวนกระบวนการดแูลและรักษาอยา่งตอ่เนือ่งภายในจงัหวัด 
-มกีารวางแผนท าระบบConsult จะท านัดลว่งหนา้ภายในจงัหวดั
-การวเิคราะหข์อ้มลูระบบสง่ตอ่และการคนืขอ้มลูใหก้บัโรงพยาบาลทีส่ง่ตอ่

ปญัหา
อปุสรรค

มาตรการ/
ผลการ
ด าเนนิงาน

-มกีารสง่ผูป่้วยออกนอกเขต  399ราย
- มกีารสง่ตอ่ผูป่้วยนอกเขตสขุภาพทัง้ 4 สาขา  โรคมะเร็ง โรคหวัใจ อบุตัเิหตฉุุกเฉนิ
และทารกแรกเกดิ 
-สาเหตขุองการสง่ออกเนือ่งจากเกนิศกัยภาพเพือ่การวนิจิฉัย/รักษา=28%   
-ขดีความสามารถเพยีงพอแตญ่าตแิละผูป่้วยตอ้งการ=5.72%

-การพัฒนาฐานขอ้มลูและระบบ
รายงานการสง่ตอ่
-การพัฒนาศกัยภาพบคุลากร

-เรือ่งสทิธกิารรักษา   การสง่ออกนอกเขต
ทีไ่กลผูป่้วยมภีาระคา่ใชจ้า่ยทีส่งูขึน้

ผูป่้วยสาขา 2560
1ต.ค.59-31
พ.ค.60

2561
ต.ค.60-31
พ.ค.61

ลดลงรอ้ย
ละ

สาขาหัวใจ 28 20 28.19

สาขาทารกแรก
เกดิ

0 0 0

สาขามะเร็ง 51 41 19.19

สาขาอบุัตเิหตุ 10 8 4.90       

รวม 89 69 22.08

สาเหตกุารสง่ตอ่นอก

เขต

จ านว

น

รอ้ยละ

1. เกนิศกัยภาพเพือ่

วนิจิฉัย/รักษา

49 28.00

2. รักษาตอ่ตามสทิธิ 10

5.72

รวม 59 39.43

Refer Out
ตวัชีว้ดั: รอ้ยละการสง่ตอ่ผูป่้วยนอกเขตสขุภาพ ลดลง



คณะที ่2 ประเด็น KPI ที่Monitor ระบบขอ้มลู

5 ตวัชีว้ดั



Service Outcome 
รอ้ยละของผูป่้วยโรคซมึเศรา้เขา้ถงึบรกิาร

สขุภาพจติ
เกณฑเ์ป้าหมาย > รอ้ยละ 55
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Health Outcome 
อตัราการฆา่ตวัตายส าเร็จ

เกณฑเ์ป้าหมาย ≤ 6.3 ตอ่ประชากรแสนคน
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    า:     

สถานการณ์และผลการด าเนินงาน

    สขุภาพจติ
Health Outcome ตวัชีว้ดั: อตัราการฆา่ตวัตายส าเร็จ (< 6.3 ตอ่แสนประชากร)

Service Outcome ตวัชีว้ดั : รอ้ยละของผูป่้วยโรคซมึเศรา้เขา้ถงึบรกิารสขุภาพจติ (≥ รอ้ยละ 55)



 ใช้แนวทางของกรมสุขภาพจติในการด าเนนิงานพฒันาระบบบรกิารผูป่้วยจติเวช
เรง่ดว่น (acute care)ในหนว่ยบรกิารทกุระดบั

 พฒันาระบบการคดักรองโรคซมึเศรา้และกลุม่เสีย่งตอ่การฆา่ตวัตาย รวมท ัง้บูรณาการ
ระบบเฝ้าระวงัผูม้คีวามเสีย่งซมึเศรา้และฆา่ตวัตายทีเ่ชือ่มโยงการด าเนนิงานกบั พชอ.

มาตรการ

ปญัหา/
อปุสรรค

ดา้นบคุลากร  
ขาดอตัราก าลงัดา้นสขุภาพจติและจติเวช (พยาบาล PG เด็ก และนักจติวทิยาคลนิกิใน รพช.

ดา้นระบบบรกิาร
ระบบการตดิตามผูป่้วยจติเวชกลุม่ทีเ่สีย่งตอ่การฆา่ตวัตาย ไดแ้ก ่ผูป่้วยจติเวชเรือ้รัง ผูป่้วยโรค 

   ซมึเศรา้และโรคตดิสรุา ยังไมส่ามารถด าเนนิการไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งครอบคลมุถงึระดบัชมุชน 
ขาดเครอืขา่ยผูใ้หบ้รกิารทีจ่ะรว่มด าเนนิการคดักรองความเสีย่งโรคซมึเศรา้ในผูป่้วยโรคทางกาย

   ทีค่ลนิกิตา่งๆของโรงพยาบาล

โอกาสพฒันา

 ก าหนดแนวทางการตดิตามผูป่้วยจติเวชในชุมชนอยา่งตอ่เนือ่ง โดยใหร้พ.สต.และอสม. 
มสีว่นรว่มในการตดิตามเยีย่มผูป่้วยกบัทมีบคุลากรจติเวชจาก รพท./รพช. พรอ้มท ัง้
ประเมนิ 10 สญัญาณเตอืนในการฆา่ตวัตายอยา่งสม า่เสมอ

 ทบทวนการวนิจิฉยัของแพทยใ์หเ้ป็นไปตาม CPG โรคซมึเศรา้ 
 เพิม่การคดักรองความเสีย่งดว้ยค าถาม 2Q/9Q เพือ่น าผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งซมึเศรา้เขา้

สูร่ะบบบรกิารทางสขุภาพจติไดอ้ยา่งครอบคลมุมากขึน้
 การบนัทกึขอ้มลูการใหบ้รกิารผูป่้วยโรคซมึเศรา้

   สขุภาพจติ
Health Outcome ตวัชีว้ดั: อตัราการฆา่ตวัตายส าเร็จ (< 6.3 ตอ่แสนประชากร)

Service Outcome ตวัชีว้ดั : รอ้ยละของผูป่้วยโรคซมึเศรา้เขา้ถงึบรกิารสขุภาพจติ (≥ รอ้ยละ 55)



สถานการณ์ -ผูป้วย่ไดร้บัสารน า้ไมเ่พยีงพอ  การไดร้บัยาATBหลงัแพทยว์นิจิฉยัต า่กวา่เป้าหมาย
-จ านวนเตยีงรบัผูป่้วยวกิฤตมจี ากดั
-มกีารใชย้าNorepinephrine  และ Levophed ครบทกุ รพช.

ปี  พ.ศ. จน.ผป เสยีชวีติ จ าหน่ายไมส่มคัรอยู่ อตัราการเสยีชวีติ
ผูป่้วย(<30%)

2559 708 93 107 200(28.24%)

2560 1,115 211 103 314(28.16%)           

ต.ค.60-พ.ค.61 1,290 113 85 198(17.27%)

อตัราการเสียชีวิตผู้ ป่วยsepsis

Sepsis 
ตวัชีว้ดั :อตัราตายผูป่้วยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดแบบรนุแรงชนดิ 
community - acquired  (รหสั R 651,R 572) นอ้ยกวา่รอ้ยละ 30 



โอกาสพฒันา

ปญัหาอปุสรรค

-การจดัเก็บขอ้มลูใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้
-ปรบัปรงุแนวทางการดแูลผูป่้วย
-พฒันาแนวทางการปฏบิตัใิหค้รอบคลมุใน  รพช.  รพสต.
-อบรมวชิาการเพิม่พนูทกัษะเรือ่งCPR

-ระบบการเก็บฐานขอ้มลู  ยงัไมถ่กูตอ้ง และครอบคลมุ
-จ านวนเตยีงรบัคนไขว้กิฤตมิจี ากดั
-ขอ้มลูเชือ้กอ่โรค /เชือ้ดือ้ยา  
-การลงICD 10  ไมถ่กูตอ้ง
-การRefer ผูป่้วยไปแลว้ ไมม่กีารคนืขอ้มลูผูป่้วยกลบั

-มคีณะท างานระดบัเครอืขา่ย
-เกณฑใ์นการดแูลผูป่้วยท ัง้ระดบั รพช. และ รพท. 
รวมท ัง้เกณฑใ์นการสง่ตอ่ผูป่้วย /standing order
-อบรมวชิาการแพทยเ์พิม่พนูทกัษะ  
-ท าฐานขอ้มลูเชือ้กอ่โรค

มาตรการ/ผลการ
ด าเนนิงาน

Sepsis 
ตวัชีว้ดั :อตัราตายผูป่้วยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดแบบรนุแรงชนดิ 
community - acquired  (รหสั R 651,R 572) นอ้ยกวา่รอ้ยละ 30 



โอกาส
พฒันา

1. เพิม่คณุภาพการดแูลผูป่้วยเพือ่ใหค้วบคมุไดด้ ีเชน่ ระบบ
การจัดการผูป่้วยทีค่วบคมุไมไ่ดร้ายกรณี  ระบบการเขา้ถงึยา 
การปรับการรักษาทันเวลา ซึง่ท าควบคูไ่ปกบัระบบการ
บนัทกึขอ้มลูใหเ้ขา้สูฐ่านขอ้มลูกลาง 

2. ควรเพิม่การเขา้ถงึยาเบาหวาน มากขึน้เชน่ pioglitazone  
insulin  hydralazine  doxazocin ในระดบั รพ.สต รพช

ตวัชีว้ดั รอบที ่1 รอบที ่2 

1. DM control 17.18 21.86

2. Ht control 36.60 44.64

ขอ้ชืน่
ชม

จังหวัด อ านาจเจรญิมผีลงาน Good control DM HTเพิม่ข ึน้ 
   โดยเฉพาะHT control มอี าเภอบรรลเุป้าหมาย อ าเภอพนา รอ้ยละ 
63.21 ,ปทมุราชวงษา รอ้ยละ 51.28

NCD
              ตวัชีว้ดั 1.รอ้ยละของผูป่้วยเบาหวานควบคมุระดบัน า้ตาลในเลอืดไดด้ ี(> รอ้ยละ 40)
                         2.รอ้ยละของผูป่้วยความดนัโลหติสงูควบคมุระดบัความดนัโลหติไดด้ ี(> รอ้ยละ 50)



ชานุมาน , ปทมุราช
วงษา , 
พนา , เสนางนคิม 
, เมอืง

ลอือ านาจ ,
หวัตะพาน

เพิม่การเขา้ถงึ HBa1C
จะถงึเป้าหมาย

เพิม่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
 จะถงึเป้าหมาย

ถอดบทเรยีน HT control
Best practice 

อ าเภอพนา รอ้ยละ 63.21 ,
ปทมุราชวงษา รอ้ยละ 51.28

NCD
              ตวัชีว้ดั 1.รอ้ยละของผูป่้วยเบาหวานควบคมุระดบัน า้ตาลในเลอืดไดด้ ี(> รอ้ยละ 40)
                         2.รอ้ยละของผูป่้วยความดนัโลหติสงูควบคมุระดบัความดนัโลหติไดด้ ี(> รอ้ยละ 50)



โอกาสพฒันา

ปญัหา
อปุสรรค

สถานการณ์ - ใหบ้รกิาร Palliative Care คลนิกิครบทกุแหง่ 
- มแีพทยผ์า่นการอบรม Palliative Care คดิเป็นรอ้ยละ 14.28 
- มพียาบาลผา่นการอบรม Palliative Care ประจ าคลนิกิทกุแหง่
- จ านวนผูป่้วย Palliative ปี 2561 จ านวน 301 ราย 
  เป็นผูป่้วยมะเร็ง 198 ราย และโรคอืน่ๆ 103 ราย 
- การเขา้ถงึยา Opioid 154 ราย

- การด าเนนิการ Palliative Care ยังไมค่รอบคลมุทกุโรค
- อตัราพยาบาลทีป่ฏบิัตงิานยังไมม่ ีFull time และยังไมม่สีถานทีก่ารปฏบิัตงิานทีช่ดัเจน
- อปุกรณ์ทีใ่หย้มืมจี านวนจ ากัด เมือ่เทยีบกับจ านวนผูป่้วยทีเ่พิม่มากขึน้

- พัฒนาศนูยเ์ครือ่งมอื/อปุกรณ์ในการดแูลผูป่้วยทีบ่า้นและชมุชน
- พัฒนาศักยภาพพยาบาล PC หลักสตูร 4 เดอืน เพิม่ขึน้
- จัดสญัจรใหค้วามรูแ้พทยแ์ละพยาบาลใน รพช. โดยแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครัว
- จัดการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารดแูลผูป่้วยประคับประคองระหวา่งโรงพยาบาลมะเร็งอบุล 
  กบัทมีโรงพยาบาลอ านาจเจรญิ/รพช./รพ.สต.

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

รอ้ยละโรงพยาบาลทีม่กีารดแูลแบบประคับประคอง 100% 100%

ผลการ
ด าเนนิงาน

จดุเดน่

- มี Line group ใหค้ าปรกึษางาน Palliative Care
- มคีณะกรรมการงาน Palliative Care
- มคีูม่อื Palliative Care และมสีมดุประจ าตัวผูป่้วย Palliative Care
- มศีนูยใ์หบ้รกิารยมือปุกรณ์แกผู่ป่้วยไปใชท้ีบ่า้น

 Palliative Care 
ตวัชีว้ดั: รอ้ยละของโรงพยาบาลทีม่กีารดแูลแบบประคบัประคอง




