
สรปุผลการตรวจราชการ รอบที ่1 ปี 61 
คณะที ่2  

การพฒันาระบบบรกิาร จงัหวดัอ านาจเจรญิ 

1 

นพ.กติตวิฒัน ์ มะโนจนัทร ์
ผูอ้ านวยการส านกัการแพทยเ์ขต 10 

กรมการแพทย ์ 
21 กมุภาพนัธ ์ 2561 



A รพ.สรรพสิทธิฯ  

S มุกดาหาร  

M1(S) วารินฯ 

S ๕๐ พรรษาฯ 

M2(M1) รพ.ตระการฯ 

รพ.มะเร็ง 

รพ.พระศรีมหา
โพธิ์ 

รพ.ค่ายสรรพสิทธิฯ 

M2 .พบูิลฯ 

M1(S) เดชอุดม 

M2(M1) กนัทรลกัษ์ 

F1(M2) ขุนหาญ 
M2 ขุขันธ์ 

M2(M1) อุทุมพร 

F1(M2) ราษไีศล 

S ศรีสะเกษ 

S อ านาจเจริญ 

F1(M2) เลงินกทา 

 ยโสธร 

F2(F1) ค าชะอ ี

F1 กนัทรารมย์ 

  1. โซนเหนอื  รพ.มกุดาหาร   
 ยโสธร  และ  อ านาจเจรญิ 

ขอ้มูลบรบิทและการจดัการเครอืขา่ยตามสภาพทางภูมศิาสตร ์ 
เขตสุขภาพที ่10  

หนว่ยบรกิารในเขตสขุภาพ 

A S M1 M2 F1 F2-F3 รวม P1-P2 

1 5 2 5 4 54 71 838 

2. โซนกลาง รพ.สรรพสทิธิ
ประสงค ์
อบุลราชธานที ัง้จงัหวดั 

3. โซนใต ้                     
รพ. ศรสีะเกษ   
ศรสีะเกษ ท ัง้จงัหวดั 

รพร.เลิงนกทา 

1.8 ลา้น คน 

1.4 ลา้น คน 

1.2 ลา้น คน 



 เขตรบัผดิชอบ 

     - จ านวน   7  อ าเภอ  56  ต าบล  

      - ม ีประชากร 378,107  คน  

        เพศชาย 188,737   คน   
       เพศหญงิ  189,370  คน               
       และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

 

 

มโีรงพยาบาลในจงัหวดัท ัง้หมด 7  แหง่ 
 ระดบั S    1  แหง่             330  เตยีง 

 ระดบั F2   6  แหง่ๆ ละ       30  เตยีง 

การจดัระบบเครอืขา่ยบรกิารและการสง่ตอ่จงัหวดัอ านาจเจรญิ 

แพทยเ์ฉพาะทาง จ านวน 
ก าลงัศกึษา 
(61-65) 

สตู-ินรเีวช 5 2 

ศัลยศาสตร ์ 5 4 

ศัลยศาสตรย์โูร - 1 

ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส ์ 4 3 

อายรุศาสตร ์ 2 6 

อายรุศาสตรโ์รคไต 1 - 

อายรุศาสตรโ์รคหัวใจ 1 - 

กมุารเวชศาสตร ์ 3 3 

จักษุวทิยา 2 1 

วสิญัญ ี 1 - 

รังสวีทิยาทั่วไป 2 1 

จติเวชศาสตร ์ 1 1 

เวชศาสตรค์รอบครัว 2 - 

เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ - 3 

เวชศาสตรฟ้ื์นฟ ู - 2 

โสต นาสกิ ลาริง้คว์ทิยา 3 - 

รวม 32 27 



13 ตวัชีว้ดั 



สถานการณ์ 

จดุเดน่ 

มาตรการ/ผลการ 
ด าเนนิงาน 

โรงพยาบาลอ านาจเจรญิรอรบัการประเมนิศกัยภาพรพ.ทีเ่ขา้รว่มโครงการ 
ODS จากกรมการแพทยแ์ละสปสช. แตจ่ะเปิด ODS ในเดอืนม.ีค. 61 

แพทยแ์ละบคุลากรมคีวามพรอ้มในการด าเนนิการ 
มแีนวทางการดแูลODSแบบองคร์วม 

Diagnosis รพ.อ านาจเจรญิ 

1.Inguinal hernia  √ 

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 4 

  2. รอ้ยละของผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการผา่ตดัแบบ One day Surgery (รอ้ยละ 15 )   

ประเด็นที ่2  การพฒันาประเด็นนโยบายส าคญั 



  3. อตัราความส าเร็จของการรกัษาวณัโรคปอดรายใหม ่ 

ประเด็นที ่2  การพฒันาประเด็นนโยบายส าคญั 

สถานการณ์ 

มาตรการ
ด าเนนิงาน 

อตัราการเสยีชวีติ และขาดยายงัสงู 

1. เปิดศนูย ์NOC-TB 
2.กจิกรรมคน้ใหพ้บ    
       - จงัหวดัมกีจิกรรมคน้หาวณัโรคในกลุม่เสีย่ง ใน 6 กลุม่หลกัไดแ้ก ่ ผูส้มัผสั
ใกลช้ดิ   ผูป่้วยHIV  ผูป่้วยโรคเรือ้รงั  ผูส้งูอาย ุ≥65 ปี  เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ  
แรงงานขา้มชาต ิ (ด าเนนิการได ้50% ของเป้าหมาย) 
        -ผูต้อ้งขงัในเรอืนจ า 1,680 คน โดย CXR ทกุราย ด าเนนิการได ้131 คน 
(อยูร่ะหวา่งด าเนนิการเก็บเสมหะ) 
3.จบดว้ยหาย (Success rate > 85%)  
        - มกี ากบัตดิตามผูป่้วยทกุราย โดยเจา้หนา้ที ่และ อสม. 
        - มรีะบบรายงานการก ากบัการกนิยาผูป่้วยวณัโรคทกุรายผา่นระบบ Line 
และสง่ภาพป้อนยาให ้สสจ.เพือ่อพัเดทลงใน Spot map 

มาตรการ เป้าหมาย ผลงาน รอ้ยละ 

1. เรง่รดัการคน้หาผูป่้วยวณัโรค 
       (ปีงบประมาณ 2560) 

171/แสน 
(646 คน) 

415 คน 64 

2. ผลการรกัษาผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหม ่
     ปี  2559  (274 คน) 

≥85% 235 86 

3. อตัราการเสยีชวีติ  < 5%     22 คน 8 

4. ผูป่้วยวณัโรคขาดยา 0 11 4 



  3. อตัราความส าเร็จของการรกัษาวณัโรคปอดรายใหม ่ 

ประเด็นที ่2  การพฒันาประเด็นนโยบายส าคญั 

โอกาสพฒันา 

คน้ใหพ้บ  
- จดุเดน่: มคีวามกา้วหนา้การคน้หาผูป่้วยรายใหม ่
- มรีะบบสง่ตอ่ขอ้มลูจาก รพ. ถงึ รพสต. ทีด่ ี 
- ม ีBest Practice มกีารจดัการ case 
management TB โดยการใช ้Spot Map  

ลดการเสยีชวีติและขาดยา  
-ดแูลอยา่งใกลช้ดิเพือ่ลดการเสยีชวีติในกลุม่วณัโรคในผูส้งูอายแุละมโีรค
เรือ้รงัรว่ม โดยใชห้ลกั 3C Model 
- C1: Client ดแูลแบบองคร์วม 
- C2: Care Team โดยทมีสหวชิาชพี 
- C3: Community ตอ่เนือ่งและชุมชนมสีว่นรว่ม 

ผลการด าเนนิงาน รอบ 1/2561 (1 ต.ค.60-31ธ.ค.60) พบผูป่้วยวณัโรค
ปอดรายใหม ่จ านวน 66 คน  
จะตดิตามประเมนิผลการรกัษา ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2561 



  ประเด็นที ่3  การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service plan) : รอ้ยละผูป่้วย
นอกไดรั้บบรกิารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก (รอ้ยละ20) 

ประเด็นที ่2  การพฒันาประเด็นนโยบายส าคญั :  จ านวนเมอืงสมนุไพร  เขตละ 1 จังหวดั 

1. ผูบ้รหิารระดบัจงัหวดัมวีสิยัทศันแ์ละความช านาญ
ดา้นทางสมนุไพร  

2. มภีมูปิญัญาทอ้งถิน่ ต ารบัยาบา้นปลาคา้ว 

3. มสีมนุไพรทีป่ลกูไดด้ ีเชน่ ขมิน้ชนั ไพล... 

4. มรีพ.ทีม่โีรงงานผลติยา GMP ในจงัหวดั 

5. มกีองทนุยาสมนุไพรระดบัจงัหวดั เพือ่
วางแผนท ัง้การผลติและใชร้ะดบัจงัหวดั  

     สูก่ารพฒันาเป็น “เมอืงสมนุไพร” และ 

“วาระเมอืงเกษตรอนิทรยีแ์ละสมนุไพร       
สูเ่มอืงธรรมเกษตร วถีอี านาจเจรญิ” 

 

• ควรถา่ยทอดปจัจยัความส าเร็จของงานดา้น
บรกิารจาก Best Practice คอื รพ.พนา เพือ่
ด าเนนิการปรบัปรงุงานของรพ.อืน่ๆ ทีย่งัไม่
ผา่นเกณฑ ์

• เนน้การท างานเชงิรกุรว่มกบัสหสาขาวชิาชพี 
เชน่ การเยีย่มบา้น ออกหนว่ยแพทยเ์คลือ่นที ่
เพิม่ข ึน้ เพือ่เพิม่ทกัษะการดแูลผูป่้วยกลุม่โรค
และกลุม่วยัทีห่ลากหลายของแพทยแ์ผนไทย 

• อบรมใหค้วามรูเ้ร ือ่งการใชส้มนุไพร 
โดยเฉพาะเรือ่ง First Line Drug และ ยา
ทดแทน (RDU) แกส่หสาขาวชิาชพี 

สถานการณ์งานบรกิาร 

ระดบั รพ. 
ผา่นเกณฑ ์ 
1. รพ.พนา 
2. รพ.หวัตะพาน 

0

5

10

15

20

25

ปี 59 ปี 60 ปี 61 

 18.51  
 20.53  

22.63 

 9.31  

 22.56  
 25.30  

 32.03  
 29.21  

 19.16   18.74   18.51  16.79 

26.32 

25.45 

33.65 30.67 

26.62 

21.41 22.63 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ปี 59 

ปี 60 

ปี 61 

ขอ้เสนอแนะ จดุเดน่ (ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ) 



     ประเด็นที ่3  การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service plan) 
     3.1 Health Outcome : อตัราตายของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง (นอ้ยกวา่รอ้ยละ 7) 

โอกาสพฒันา 

1. เพิม่อตัราการเขา้ถงึ – เขา้รบับรกิาร พฒันา Pre – hospital 
และ Stroke   Alert/Awareness และประเมนิคณุภาพระบบ
จากกลุม่ป่วยใน Stroke Unit 

2. พฒันา Stroke Unit มมีาตรฐาน/ใหเ้พยีงพอกบัภาระงาน  
เมือ่เทยีบกบัจ านวนผูป่้วย  ควรม ี6 – 7 เตยีง 

จดุเดน่ 

 R2R เร ือ่งการพฒันารปูแบบStroke 
Fast Track เครอืขา่ยจงัหวดั
อ านาจเจรญิ  

ขอ้มลู เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561(3ด.) 

1.Onset To door  3.5hr NA NA 104.45 17.11 

2.อตัราผูป่้วย มาถงึโรงพยาบาลภายใน 4.5 

ชม. 

≥30% 13.87 
(71/512) 

11.98 
(69/541) 

12.16 
(74/609) 

16.96 
(19/112) 

3.ผูป่้วย Ischemic stroke ทีไ่ดร้บัยา rt- PA ≥4% 5.47 
(28/512) 

3.5 
(19/541) 

3.45 
(21/609) 

7.14 
(8/112) 

4.Door to needle time ภายใน 60 นาท ี ≥60% 89.29 
(25/28) 

57.89 
(11/19) 

90.48 
(19/21) 

50 
(4/8) 

5.อตัราการตายรวมของผูป่้วย Stroke ( 

I60-I69)***จาก HDC 

 7% 1.99 
(16/801) 

3.38 
(22/651) 

2.49 
(17/683) 

1.02 
(2/196) 

6.อตัราตาย Ischemic Stroke  3% 0.39 2.03 2.13 0.89 
(1/112) 

7.อตัราตาย Hemorrhagic Stroke  10% NA NA 5.71 0 

8.DTN Time 60 นาท ี 62.08 71.03 45.59 63.10 

สถานการณ์ ผลงาน 



สถานการณ์ 

โอกาสพฒันา 

ปญัหาอปุสรรค 

มาตรการ/ผลการ 
ด าเนนิงาน 

1.อตัราตายโรคหลอดเลอืดหวัใจไมเ่กนิ 27ตอ่แสน มแีนวโนม้สงูขึน้               7.15 
2.โรงพยาบาลต ัง้แตร่ะดบั F2 ขึน้ไปมกีารใหย้าละลายลิม่เลอืด 100 %         44%(3/7) 

ความตระหนกัรูแ้ละความเขา้ใจของผูป่้วยและญาต ิ
อตัรากาลงัไมเ่พยีงพอ 

เพิม่กระบวนการเชงิรกุในการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแกผู่ป่้วยและญาต ิ 

รพ.ทีส่ามารถใหไ้ดแ้ตไ่มม่ ีcase คอื รพ.ชานมุาน, ปทมุราชวงศา, เสนางคนคิม และพนา 

3.2 Service Outcome : SP7. รอ้ยละ โรงพยาบาลตัง้แตร่ะดบั F2 ขึน้ไป สามารถใหย้า
ละลายลิม่เลอืด (Fibrinolytic drug) ในผูป่้วย STEMI ได ้(รอ้ยละ 100) 

ประเด็นที ่3  การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service plan) 
3.1 Health Outcome  :SP6. อตัราตายจากโรคหลอดเลอืดหวัใจ  (ไมเ่กนิ 27 ตอ่แสนประชากร) 
 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย 2558 2559 2560 
2561 

(ต.ค.-ธ.ค.60) 

1. ผูป่้วย STEMI ไดร้บัยาละลาย

ลิม่เลอืด 
>80% 

95.83% 

(46/48) 

72.85% 

(51/70) 

95% 

(76/80) 

42.85% 

(6/14) 

2. อตัราผูป่้วยไดร้บัยาละลายลิม่

เลอืดภายใน 30 นาท ี
> 50% 

5 % 

(8/32) 

13.88% 

(5/36) 

28.57% 

(14/49) 

7.14% 

(1/14) 

3. อตัราการเสยีชวีติ < 10 % 
4.16% 

(2/48) 

22.88% 

(16/70) 

17.50 

(14/80) 

28.57% 

(4/14) 



        7. อตัราการเสยีชวีติของผูป่้วยวกิฤตฉุิกเฉนิ  ภายใน 24 ช ัว่โมง ในโรงพยาบาลระดบั F2 
ขึน้ไป  (ท ัง้ที ่ER และ Admit) (นอ้ยกวา่รอ้ยละ 12) 

     ประเด็นที ่3  การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service plan) 
3.1 Health Outcome 

สถานการณ์ 
มผีูป่้วยฉุกเฉนิระดบั 1,2,3 รอ้ยละ 48 ระดบั 4,5 รอ้ยละ 52 ขอ้มลู
การเสยีชวีติในกลุม่โรค shock, Pneumonia และ sudden cardiac 
arrest ยงัไมม่แีพทย ์EP มพียาบาล 21 คน(productivity 234%) 

มาตรการ 

• พฒันาคูม่อืการคดัแยกทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนัเครอืขา่ยจงัหวดัอ านาจเจรญิ 
(ESI National Triage) 

• จดัท าแนวทางการประเมนิการคดัแยกผูป่้วย และประเมนิผลการคดัแยกทกุ 1 
เดอืน  

• จดัประชุมเพือ่แลกเปลีย่นประสบการณแ์ละปญัหาการคดัแยกในระดบัจงัหวดั  
• วเิคราะหก์จิกรรมและแนวทางการรกัษาทีไ่มจ่ าเป็นเรง่ดว่น และพฒันาคูม่อืการ
จดับรกิารหอ้งฉุกเฉนิ 

โอกาสพฒันา 
• จดัต ัง้คณะกรรมการพฒันาระบบการรกัษาพยาบาลผูป่้วยฉุกเฉนิใน
โรงพยาบาล 

• การจดัการขอ้มลูสารสนเทศ TEA Unit 
• ลดความแออดัผูป่้วยระดบั 4 และ 5 ทีม่ารบับรกิารทีห่อ้งฉุกเฉนิ 

ปญัหาอปุสรรค • บคุลากรไมเ่พยีงพอ 
• อปุกรณ์ Ventilator ไมเ่พยีงพอ 
• ตวัชีว้ดัเปลีย่นบอ่ยและการถา่ยทอดลา่ชา้ 



       SP2.  รอ้ยละของผูป่้วย CKD ทีม่อีตัราการลดลงของ eGFR<4ml/min/1.73m2/yr  
            (มากกวา่รอ้ยละ 66) 

     ประเด็นที ่3  การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service plan) 
3.2 Service Outcome 

สถานการณ ์

- จ านวนCKD Clinic ของโรงพยาบาล เตม็รูปแบบม ี2 แห่ง  
คดิเป็นรอ้ยละ 25   
- มผูีป่้วยโรคไตเร ือ้รงัท ัง้หมด 3,323 ราย ตอ่ปชก.ท ัง้จงัหวดั 378,107 ราย 
คดิเป็นรอ้ยละ0.88 

ผลการด าเนินงาน 
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รอ้ยละ *เป้ารอ้ยละ 66  
1) การคดักรองโรคไตเรือ้รงัในผูป่้วยเบาหวานและ
ความดนัโลหติสงูยงันอ้ย 
 

2) ม ีHD Nurse จ านวน 4 รพ. คดิเป็นรอ้ยละ 57.14 
ในรพช.ทีม่HีD nurseแตไ่มม่ ีCKD Clinic 
   

3) ไมม่ ีcase manager ไต 
 

4) การท างานเป็นทมีระหวา่ง สสอ. รพช.และรพ.สต. 
(พบวา่ม ีรพช. 2 อ าเภอที ่KPI ผา่นเกณฑ)์ 
 

5) จนท.ยงัขาดความรูแ้ละการวางระบบในกลุม่ 
Palliative care  
 

 6) การนเิทศงาน CKD Clinic ในจงัหวดัยงันอ้ย 

ประเด็นทีเ่ป็นปญัหาตอ่การขบัเคลือ่นนโยบาย 



       SP2.  รอ้ยละของผูป่้วย CKD ทีม่อีตัราการลดลงของ eGFR<4ml/min/1.73m2/yr  
            (มากกวา่รอ้ยละ 66) 

     ประเด็นที ่3  การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service plan) 
3.2 Service Outcome 

ขอ้เสนอแนะ 

ทีใ่หต้อ่หนว่ยรบัตรวจ 

สิง่ทีผู่ม้หีนา้ทีต่รวจราชการรบัไปประสาน 

หรอืด าเนนิการตอ่ 

รว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้อ.ทีม่ ีKPI ผา่น

เกณฑ ์

ประสานทมี SP ไต จดัประชุมวชิาการ palliative care 

ในเขต 10 

case manager ไต และPD Nurse

ครบทกุ รพช. 

ประสานการแกไ้ขปญัหา Lab link กบักระทรวง 

จดัใหม้ ีCKD Clinic ครบทกุ รพช ประสานสสจ.แตล่ะจงัหวดัจดัต ัง้ Data Center ของ CKD 

Clinic ในเขต 10 โดย SP ไต เขต 10 เป็นคณะท างาน 

เพิม่การคดักรอง DM HT ใหเ้ขา้ใกล้

เกณฑ ์



   SP3. อตัราสว่นของจ านวนผูย้นิยอมบรจิาคอวยัวะจากผูป่้วยสมองตายตอ่จ านวนผูเ้สยีชวีติ
ในโรงพยาบาล (0.7 :100) 

ประเด็นที ่3  การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service plan) 
    3.2 Service Outcome 

สถานการณ ์

โอกาสพฒันา 

ปญัหาอปุสรรค 

มาตรการ/ผลการ 
ด าเนนิงาน 

1. รพ.อ านาจเจรญิ เป็น Donor Hospital ปี 2560 
2. ผูป่้วยทีม่ภีาวะสมองตายมจี านวนนอ้ย เพราะผูป่้วยกลุม่นีส้ว่นใหญจ่ะ refer ไปรักษาตอ่ที่
โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์อบุลราชธาน ี 
3. รพ.อ านาจเจรญิ ม ีTC nurse 1 คน 

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  รายแรกไดด้แูล donor16ชม.   
  แตผ่ลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารไมผ่า่น ยกเลกิ  
  รายที ่2 ไมม่ผีูร้บัอวยัวะ (อาย ุdonor 2 ปี) 



        SP4. รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพตดิทีไ่ดร้บัการบ าบดัรกัษาและหยดุเสพตอ่เนือ่ง (remission) 
                 (รอ้ยละ 90) 

     ประเด็นที ่3  การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service plan) 
3.2 Service Outcome 

Base line ปี 2560 
ขอ้มลูระดับประเทศ รอ้ยละ 93.94 ระดับเขต รอ้ยละ 98.59  จังหวดัอ านาจเจรญิ รอ้ยละ 100 

โอกาสพฒันา 
1.ควรมกีารประเมนิผลรปูแบบการบ าบัดผูป่้วยยาเสพตดิใน รพ.สต. จังหวัดอ านาจเจรญิ 
2. จัดท าแผนพัฒนาแพทยเ์วชศาสตรย์าเสพตดิ และพยาบาลเฉพาะทางดา้นยาเสพตดิใหค้รบตาม
เกณฑ ์Service Plan 1 คนตอ่ 1 แหง่ (แพทยข์าด 4 พยาบาลขาด 2) 

งบสนับสนุนการ
ด าเนนิการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ   
ปี 2561 
จ านวน 2,332,500 บาท 
ปัจจบุนัเบกิจา่ยแลว้  
รอ้ยละ 67.63 

ผลการด าเนนิงานดา้นการบ าบดัรกัษาผูเ้สพผูต้ดิยาเสพตดิ       
(1 ต.ค.60 – 31 ม.ค.61)  

มาตรการ/ผลการด าเนนิงาน 



  SP5. 1. รอ้ยละโรงพยาบาลทีใ่ชย้าอยา่งสมเหตผุล (RDU)  
 RDU ข ัน้ที ่1 ≥ 80% , RDU ข ัน้ที ่2 ≥ 20% 

     ประเด็นที ่3  การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service plan) 
 3.2 Service Outcome 

รพ.RDU (7แหง่) 
ปี60 

ไตรมาส 4  
ปี 61 

ณ วนัที ่20กพ.61 

1. RDUข ัน้ที ่1 ≥80%  
71.42% 

(5/7) 

100 % 

(7/7) 

2. RDUข ัน้ที ่2 ≥20% 
(ผา่นข ัน้1+7 KPI)  

- 
0 %   

(ไมผ่า่นทกุแหง่) 

จดุเดน่ 

1. ม ีรพ.โมเดลตน้แบบ คอื รพ.ปทมุราชวงศา  
2. AMNAT SMART RDU บรูณาการงาน RDU รว่มกบั service plan สาขา

อืน่ๆทกุสาขาทีเ่ก ีย่วขอ้ง   
3. SMART School RDU โรงเรยีนสง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุล ปี 2560 

จ านวน 27 แหง่ เป็นโรงเรยีนน ารอ่ง และขยายเพิม่ในปี 2561  
4. RDU incommunity การสง่เสรมิการใชย้าปลอดภยัในชุมชน บรูณาการกบั 

รพ.สต.ตดิดาว และเภสชักรรมปฐมภมู ิจดักจิกรรม work shop RDU และ 
รณรงค ์click off AMNAT SMART RDU  



  SP5. 1. รอ้ยละโรงพยาบาลทีใ่ชย้าอยา่งสมเหตผุล (RDU)  
 RDU ข ัน้ที ่1 ≥ 80% , RDU ข ัน้ที ่2 ≥ 20% 

     ประเด็นที ่3  การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service plan) 
 3.2 Service Outcome 

ปญัหา 
อปุสรรค 

- การลงขอ้มลูโรคผา่นระบบ ยงัมคีวามคลาดเคลือ่น 
- ประชาชนบางสว่นขาดความตระหนกัในการใชย้า 

ขอ้เสนอแนะ 

- ด าเนนิการชี้แจงวธิกีารลงขอ้มูล และตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้มลู 
- รณรงคใ์หค้วามรูแ้กภ่าคประชาชน ผา่นสือ่ตา่งๆอยา่งตอ่เนือ่ง  

โอกาส
พฒันา 

รพ.สต.ในอ าเภอ ผา่นเกณฑ ์ข ัน้ที2่ (≥60%) ไดแ้ก ่ 
  1. ปทมุราชวงศา ผา่นเกณฑ ์รอ้ยละ 100 
 2. พนา  ผา่นเกณฑ ์รอ้ยละ 100  
 3. ชานมุาน ผา่นเกณฑ ์รอ้ยละ 88.89  
 4. เสนางคนคิม ผา่นเกณฑ ์รอ้ยละ 75 
 5. อ านาจเจรญิ ผา่นเกณฑ ์รอ้ยละ 64.28 
 6. ลอือ านาจ ผา่นเกณฑ ์รอ้ยละ 60 

โรงพยาบาลทุกแห่ง  สามารถ
ด าเนนิการ เพือ่ผ่านเกณฑ ์RDU 
ข ัน้ที ่2 และ ข ัน้ที ่3 ตอ่ไป 



  Sp5: รอ้ยละของโรงพยาบาลระดับ A-M1 มรีะบบจัดการการดือ้ยาตา้นจลุชพีอยา่ง
บรูณาการ(AMR) ≥  รอ้ยละ70  

ประเด็นที ่2  การพฒันาระบบบรกิาร (Service Excellence) 
   

สถานการณ์ ปี 60  Base line % ผูป่้วย MDR ในกระแสเลอืด คอื  1.45 

มาตรการ 

ก าหนดเป้าหมาย อตัราการตดิเชือ้ดือ้ยาในกระแสเลอืดลดลง รอ้ยละ 10  
มาตรการส าคญั     1. Lab Alert ผา่น Line และ แจง้ผลผา่นใบรายงาน   
                         2. อายรุแพทยเ์ป็นผูรั้บปรกึษาหรอืสัง่ปรับการใชย้าตา้นจลุชพีหลงัจาก
ทราบผลทดสอบความไวของเชือ้ตอ่ยา 
                         3. เพิม่รายการยาทีต่อ้งประเมนิการสัง่ยาในกลุม่ทีค่วบคมุการใชต้าม
บรบิทของโรงพยาบาล 

ผลการด าเนนิงาน 
กจิกรรม ผา่น / ไมผ่า่น 

1. ก าหนดนโยบายและมาตรการโดยคณะกรรมการ AMR / 

2. การเฝ้าระวงัทางหอ้งปฏบิตักิาร / 

3. การควบคมุก ากบัการดแูลการใชย้าตา้นจลุชพี / 

4. การเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล / 

5.การวเิคราะห/์สงัเคราะหข์อ้มลูอยา่งบรูณาการ × 

ปญัหา อปุสรรค 

โอกาสพฒันา 

 การวเิคราะห/์สงัเคราะหข์อ้มูลโดยทมีสหสาขาวชิาชพียงัไมช่ดัเจนและขาดการเชือ่มโยง
ขอ้มลูไปสูก่ารแกป้ญัหา AMR 

1. ทบทวนองคป์ระกอบและบทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการ AMR 
2. น า Antibiogram มาใชป้ระโยชนใ์นการสัง่จา่ยยา 
3. ควรเชือ่มโยงผล Lab กบั โปรแกรม HIS ของโรงพยาบาล 



  SP6. รอ้ยละการสง่ตอ่ผูป่้วยนอกเขตสขุภาพ ลดลง 

ประเด็นที ่3  การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service plan) 
    3.2 Service Outcome 

สถานการณ์ 

โอกาส
พฒันา 

- การท าแผนพฒันาบคุลากร และอตัราก าลงัการใชท้รพัยากรรว่มกนัใน
ระดบัจงัหวดั 
- สาเหตขุองการสง่ออกนอกเขตสขุภาพเพือ่การวนิจิฉยั/รกัษา             
รอ้ยละ83.72  รองลงมาเป็นรกัษาตามสทิธ1ิ6.28 
 

ปญัหาอปุสรรค 

มาตรการ/ผลการ 
ด าเนนิงาน 

- มกีารจดัต ัง้ศนูยป์ระสานการสง่ตอ่ระดบัจงัหวดั  มกีารก าหนดแนวทางการ
สง่ตอ่ภายในเขตสขุภาพและการประสานสง่ตอ่ผูป่้วยนอกเขตบรกิาร   
- มกีารสง่ตอ่ผูป่้วยนอกเขตสขุภาพท ัง้ 4 สาขา  สาขาทีส่ง่ออกอนัดบัหนึง่คอื
สาขามะเร็ง รองลงมาสาขาหวัใจ   สาขาทารกแรกเกดิ และ สาขาอบุตัเิหตุ 

- มกีารทบทวนกระบวนการดแูลและรกัษาอยา่งตอ่เนือ่งภายในจงัหวดั  
- มกีารวางแผนท าระบบConsult จะท านดัลว่งหนา้ภายในจงัหวดั 
- การวเิคราะหข์อ้มลูระบบสง่ตอ่และการคนืขอ้มลูใหก้บัโรงพยาบาลทีส่ง่ตอ่ 

- การวเิคราะหก์ารสาเหตขุองการสง่ออกนอกเขต 



  SP6. รอ้ยละการสง่ตอ่ผูป่้วยนอกเขตสขุภาพ ลดลง (ลดลงรอ้ยละ10) 

     ประเด็นที ่3  การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service plan) 
3.2 Service Outcome 

สาเหตกุารสง่ตอ่นอกเขต จ านวน รอ้ยละ 

1. เกนิศกัยภาพเพือ่วนิจิฉัย/

รักษา 

36 83.72 

2. รักษาตอ่ตามสทิธ ิ 7     16.28 

รวม 43 17.31  

ตัวชี้วัด เกณฑ์ 
2560 
(ต.ค.-

ธ.ค.59) 

2561 
 (ต.ค.-
ธ.ค.60) 

ร้อยละ 

-ร้อยละการ
ส่งต่อผู้ป่วย
นอกเขต
สุขภาพ
ลดลง 

ลดลง 
ร้อยละ 10 
เมื่อเทียบกับปี 
ที่ผ่านมา 

52 ราย 43 ราย ลดลง 
ร้อยละ  
17.31 

ผูป่้วยสาขา 2560 2561  ลดลง ลดลงรอ้ยละ 

สาขาหวัใจ 12 11 1 8.33 

สาขาทารกแรกเกดิ 11 10 1 9.09 

สาขามะเร็ง 26 6 20 19.23 

สาขาอบุตัเิหต ุ 3 1 2 66.67 

จ านวนผูป่้วยสง่ตอ่นอกเขต4สาขาปีงบประมาณ2560-2561(เปรยีบเทยีบเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม) 



คณะที ่2 ประเด็น KPI ที ่Monitor ระบบขอ้มลู 

5 ตวัชีว้ดั 



Service Outcome  
รอ้ยละของผูป่้วยโรคซมึเศรา้เขา้ถงึบรกิาร

สขุภาพจติ 
เกณฑเ์ป้าหมาย > รอ้ยละ 55 

 

Health Outcome  
อตัราการฆา่ตวัตายส าเร็จ 

เกณฑเ์ป้าหมาย ≤ 6.3 ตอ่ประชากรแสนคน 
 

ประเด็นที ่3  การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service plan) 
   3.1 Health Outcome : อตัราการฆา่ตวัตายส าเร็จ (< 6.3 ตอ่แสนประชากร) 

        3.2 Service Outcome:  รอ้ยละของผูป่้วยโรคซมึเศรา้เขา้ถงึบรกิารสขุภาพจติ 

                                                    (≥ รอ้ยละ 55) 

สถานการณ์และผลการด าเนินงาน 



 จดัท าแผนงานป้องกนัปญัหาและสง่เสรมิสขุภาพจติประชาชนทกุกลุม่วยั 
 สถานบรกิารทกุแหง่เพิม่การเขา้ถงึผูป่้วยโรคซมึเศรา้เนน้การคดักรอง 7  กลุม่เสีย่ง 
 พฒันาศกัยภาพสหวชิาชพีในการใหบ้รกิารสขุภาพจติและจติเวช 
 บรูณาการระบบเฝ้าระวงัเสีย่งตอ่การฆา่ตวัตายเขา้กบังานในชุมชน 

 

มาตรการ 
 

ปญัหา/
อปุสรรค 

ดา้นบคุลากร   
 ขาดอตัราก าลงัดา้นสขุภาพจติและจติเวช และผูร้บัผดิชอบงานทีม่อียูต่อ้งรบัผดิชอบงาน
อืน่หลายดา้น สง่ผลกระทบในการใหบ้รกิารผูม้ปีญัหาสขุภาพจติไดไ้มค่รอบคลมุและตอ่เนือ่ง  

ดา้นระบบบรกิาร 
โรงพยาบาลจงัหวดั ยงัไมม่พี ืน้ท ีเ่หมาะสมในการเปิดหอผูป่้วยจติเวช  เพือ่รองรบัการดแูล

ผูป่้วยจติเวชฉุกเฉนิ ยุง่ยากซบัซอ้นทีต่อ้งรอการสง่ตวัไปยงัโรงพยาบาลจติเวช    

 

โอกาสพฒันา 
 

 ทบทวนกระบวนการตามระบบด าเนนิงานเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้ ดา้นการคน้หาผูม้ภีาวะ
ซมึเศรา้ โดยเนน้การบรูณาการกจิกรรมคดักรองภาวะซมึเศรา้ที ่รพ.สต./คลนิกิโรคไม่
ตดิตอ่ ในรพ.โดยเนน้ในผูป่้วย 7 กลุม่เสีย่ง 

 ทบทวนการวนิจิฉยัของแพทยใ์หเ้ป็นไปตาม CPG โรคซมึเศรา้  
 บรูณาการความรูแ้ละสรา้งความตระหนกัในประชาชนทกุกลุม่วยั เร ือ่งการสงัเกต
สญัญาณเสีย่งตอ่การฆา่ตวัตาย  ทกัษะการดแูลตนเองดา้นสขุภาพจติ และการจดัการ
ความเครยีดทีเ่หมาะสม ดว้ยสือ่สขุภาพจติทีม่ปีระสทิธภิาพ เชน่ เสยีงตามสาย  ไลน ์ 
Application  วทิยชุุมชน สายดว่นสขุภาพจติ 1323 หรอื1667 เพือ่ใหก้ลุม่เสีย่ง
สามารถเขา้ถงึบรกิารทางสขุภาพจติไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี

ประเด็นที ่3  การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service plan) 
   3.1 Health Outcome : อตัราการฆา่ตวัตายส าเร็จ (< 6.3 ตอ่แสนประชากร) 

        3.2 Service Outcome:  รอ้ยละของผูป่้วยโรคซมึเศรา้เขา้ถงึบรกิารสขุภาพจติ 

                                                    (≥ รอ้ยละ 55) 



      3. อตัราตายผูป่้วยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดแบบรนุแรงชนดิ community-acquired (รอ้ยละ30) 
 

     ประเด็นที ่3  การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service plan) 
3.1 Health Outcome 

สถานการณ ์

- ก าหนดCriteria ในการดแุลผูป่้วยระดบัรพช. และcriteriaในการสง่ตอ่
ผูป่้วย 
- รพช.มกีารใช ้Standing Order ในการรกัษาผูป่้วย  มรีะบบการConsult 
ระหวา่ง รพช และรพอ านาจเจรญิ 
- ปรบัปรงุแนวทางการดแูล(CPG) เกณฑก์ารใชย้า 
- รพช. มกีารใช ้levophed ครบทกุแหง่ 
- มสีรปุผลการรกัษาและผลเพาะเชือ้สง่กลบัรพช. ทกุเดอืน 

 

มาตรการ/ผลการ 
ด าเนนิงาน 

-ผูป่้วยไดร้บัการวนิจิฉยัลา่ชา้ พบปี2558=97.05% , ในปี2559=95.67% ,
ในปี2560ลดลงเป็น 91.30% ท าใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้นทีร่นุแรง และเกดิ 
Prolong Shock 
- การไดร้บัสารน า้ทีเ่พยีงพอใน 1 ช ัง่โมง 6ช ัว่โมงคอ่ยขา้งนอ้ย 74.26% 
- ระบบสารสนเทศตอบสนองไดไ้มค่รอบคลมุกบัความตอ้งการการเก็บขอ้มลู
ตามตวัชีว้ดั 
 



      3. อตัราตายผูป่้วยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดแบบรนุแรงชนดิ community-acquired (รอ้ยละ30) 
 

     ประเด็นที ่3  การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service plan) 
3.1 Health Outcome 

โอกาสพฒันา 

ปญัหาอปุสรรค 

-พฒันาศกัยภาพบคุลากรในการดแุล/การคดักรองผูป่้วยsepsis/septic shock ท ัง้
จงัหวดั 
-พฒันาขอ้มลูใหม้ปีระสทิธภิาพรว่มกนัท ัง้เครอืขา่ยเพือ่น าไปวางแผนด าเนนิการตอ่ไป 
-มกีารปรบัปรงุแนวทางการดแูลผูป่้วยใหส้อดคลอ้งกบัแนวเวชปฏบิตัใิหมโ่ดยมกีาร
ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญภายนอก 

-ผูป่้วยทีม่อีาการวกิฤต  ไมส่ามารถเขา้รบัรกัษาในหอผูป่้วยไดท้กุราย  เนือ่งจากมจี านวน
เตยีงจ ากดั   
- ระบบการจดัเก็บขอ้มลู  การรายงานขอ้มลู 

รพ / ตวัชีว้ดั จน.ผป 
วนิจิฉยัถกูตอ้ง 

ภายใน 1 ชม. 

เจาะ H/C 2 spp.กอ่น

ใหย้า (เจาะคนละ

ต าแหนง่หา่งกนัไม่

เกนิ 10 นาท ี

ไดร้บัยา ATB 

ภายใน 1 ชม.

หลงัวนิจิฉยั 

ผูป่้วย septic 

shock ไดร้บัสาร

น า้เพยีงพอภายใน 

1ชม. 

ผูป่้วย sepsis 

,septic shock

เสยีชวีติ 

(<30%) 

 อ านาจเจรญิ 569 93.14 % 90.86 % 97.36 % 94.90% 27.94% 

ลอือ านาจ 188 93.1% 96.8% 93.6% 50% 15.96% 

หวัตะพาน 130 92.5%  96.29%  96.29%  73.33%  6.15%  

ปทมุราชวงศา 92 84% 92%  70% 100%  0 

เสนางคนคิม 40 67.5%   55%  87.5%  87.5%  7.5% 

ชานมุาน 64 96% 98%  98%  100% 17.2%  

พนา 32 84.37% 87.5% 93.75% 100 %  1 

รวม 1,115 91.30% 91.65%  93.90% 74.26 %  18.92% 



ประเด็นที ่3  การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service plan) 
  3.2 Service Outcome : รอ้ยละของผูป่้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสงู 
                                       ทีค่วบคมุได ้ (DM =>40%, HT=>50%) 
 

 ผูป่้วยDM กลุม่เป้าหมาย ( type 1,3 ) จ านวน 18,701 คน ผูป่้วย HT 
กลุม่เป้าหมาย ( type 1,3 ) จ านวน 26,947 คน สามารถควบคมุได ้       
รอ้ยละ14.29 และ 23.74  ตามล าดบั  

 

 ประชุมชีแ้จง NCM /IT/ พยาบาลผูป้ฏบิตังิานในคลนิกิบรกิาร ท ัง้
จงัหวดัเพือ่ลงขอ้มลูบรกิารทีถ่กูตอ้งและเขา้สูฐ่านขอ้มลูHDC  (26 
ก.พ.61) 

 NCD Clinic Plus / พฒันาระบบการดแูลรกัษา ม ีOne page GPG 
DM HT 

 

สถานการณ์ 

มาตรการ/ผลการ 
ด าเนนิงาน 



ประเด็นที ่3  การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service plan) 
  3.2 Service Outcome : รอ้ยละของผูป่้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสงู 
                                       ทีค่วบคมุได ้ (DM =>40%, HT=>50%) 
 

รอ้ยละDM Controlled อ านาจเจรญิ 
ปี 2559 -2561 

62.53 61.53 

44.93 

23.7 25.99 
14.29 

40 

0

20

40

60

80

100

2559 2560 2561 

ตรวจ HbA1C Dm controll เป้าหมาย 

ปี2559 ตรวจ  HbA1Cไมค่รบทกุอ าเภอ  
ใช ้FBS 2 คร ัง้สดุทา้ยประเมนิcontrolled แทน 
ปี2560=ตค-ธค 60   

รอ้ยละ HT controlled อ านาจเจรญิ 
ปี 2559 - 2561 

67.28 65.94 

44.01 39.52 42.2 

23.74 

50 

0

20

40
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100

2559 2560 2561 

วัดความดัน 2 ครั้ง/ปี HT controll เป้าหมาย 

  ปี2560  =  ตค.-ธค. 60   



ประเด็นที ่3  การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service plan) 
  3.2 Service Outcome : รอ้ยละของผูป่้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสงู 
                                       ทีค่วบคมุได ้ (DM =>40%, HT=>50%) 
 

 ขอ้มลูการท างานไมเ่ขา้สูร่ะบบรายงาน HDC 
 บาง รพช. ใช ้FBS 2 คร ัง้สดุทา้ยประเมนิcontrolled  เนือ่งจาก คา่ตรวจ
ราคาสงู และการรบัรูก้ารใช ้HbA1C 

 NCM ไมม่เีวลาในการวเิคราะหข์อ้มลู NCD ใหร้อบดา้นและลุม่ลกึ  
 เครอืขา่ยยงัขาดการวางเป้าหมาย ชีป้ระเด็น ปิดจดุออ่นการท างานรว่มกนั  
  ไมส่ามารถจดัการกลุม่ Uncontrolled ในพืน้ที ่เพราะขาดการสนบัสนนุ 
บญัชยีาเพิม่ ใน รพช  รพสต 

1. ประชุมการลงขอ้มลูการท างานเพือ่ใหเ้ขา้HDC อยา่งถกูตอ้งและมผีูร้บัผดิชอบ
โดยตรงในการวเิคราะหข์อ้มลู เพือ่สะทอ้นภาระงานและสะทอ้น รายรบัเขา้สูห่นว่ย
บรกิาร 

2. ประชุมเครอืขา่ย NCD Clinic เพือ่ขบัเคลือ่นการท างานทกุหนว่ย : ขบัเคลือ่น 
นโยบายการใช ้HbA1C เป็น indicator ประเมนิ DM controlled  

3. จดัซือ้น า้ยาตรวจ HbA1C รว่มจงัหวดั-เขตหรอืจา้งเหมาตรวจ เพือ่ตอ่รองราคาทีต่ า่ลง  
4. เพิม่บคุลากรในคลนิกิ/จดัสรรเวลาท างาน เพือ่ให ้NCMมเีวลาในการจดัการขอ้มลูและ

เชือ่มโยง เครอืขา่ย  
5. จดัท า One page CPG  เพือ่เป้าหมายรว่มกนั  
6. จดัหายาเพิม่ใน รพสต. รพช. เชน่ piogligtazone  Doxazocin  Hydralazin 

ปัญหาอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 



  SP7. รอ้ยละของโรงพยาบาลทีม่กีารดแูลแบบประคบัประคอง (Palliative Care) 

ประเด็นที ่3  การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service plan) 
    3.2 Service Outcome 

โอกาสพฒันา 

ปญัหาอปุสรรค 

สถานการณ์ / 
ผลการด าเนนิงาน 

1. โรคเรือ้รังอืน่ๆ ยังเขา้ถงึ palliative care  นอ้ยกวา่โรคมะเร็ง 
2. อปุกรณ์ใหผู้ป่้วยยมืใชท้ีบ่า้นไมเ่พยีงพอ 

การด าเนนิการ Palliative Care ยงัไมค่รอบคลมุทกุโรค 

พฒันาโปรแกรมลงขอ้มลู ส าหรบังาน Palliative Care 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ผลการ
ด าเนนิงาน 

1. โรงพยาบาลทีม่กีารดแูลแบบประคบัประคอง 100% 100% 

2. รอ้ยละของโรงพยาบาลระดบั F2 ด าเนนิการไดต้าม
มาตรการดแูลแบบประคบัประคอง  

100% 
 

3. รอ้ยละโรงพยาบาลระดบั S ด าเนนิการไดต้ามมาตรการ
ดแูลแบบประคบัประคอง  

100% 

ผลการ
ด าเนนิงาน 

0

100

แพทย์ PC PCN Clinic

14.28 

100 100 

0

500

PC CA Opioid

205 174 148 92 72 73 

ปี 2560  

ปี 2561  



คณะที ่2 การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ 
 
 ตวัชีว้ดัตรวจราชการ 14  ตวัชีว้ดั  
    ผา่น   11 ตวัชีว้ัด  คดิเป็น รอ้ยละ 78.00 

  ไมผ่า่น   2   ตวัชีว้ัด  คดิเป็น รอ้ยละ 14.28 
  ระหวา่งด าเนนิการ  1   ตวัชีว้ัด  คดิเป็น รอ้ยละ   7.15 

 ตวัชีว้ดั Monitor 5 ตวัชีว้ดั  
  ผา่น   3 ตวัชีว้ัด  คดิเป็น รอ้ยละ 60.00  

  ไมผ่า่น   2 ตวัชีว้ัด  คดิเป็น รอ้ยละ 40.00 

 
 



คณะท่ี 2 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

One day 
Surgery 

TB แพทย์แผนไทย Stroke 

โรคหัวใจ การแพทย์ฉุกเฉิน  โรคไต  ปลูกถ่ายอวัยวะ 

บ าบัดรักษาผู้ป่วย
ยาเสพติด 

 

 

ใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล 

 

 

ส่งต่อนอกเขต 
 สุขภาพจิตและ 

จิตเวช 

ติดเชื้อในกระแส
เลือด 

NCD Palliative Care 
Intermediate 

care 

PA PA 




