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KPI ตรวจราชการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2 ปี 2562

คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

STROKE

SEPSIS

TRAUMA

STEMI

TRANSPLANT

CKD

ODS

Drug addict

ทารกแรกเกิด

มะเร็ง

จักษุวิทยา

Palliative care
Intermediate care

ออร์โธปิดิกส์

PCC

TB

RDU

AMR

สุขภาพจิตและจิตเวช

แพทย์แผนไทย



ตัวช้ีวัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

1. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (60%) /

2. PCC ที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ ผ่านเกณฑ์ 3S สะสมร้อยละ 18 (10 ทีม) ของแผน 10 ปี /

3.ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ (เกณฑ์ ร้อยละ 60) /

4. อัตราส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ไม่ถึงรอบ
ประเมิน

5. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาสมเหตุสมผล ขั้น1 และข้ัน2 /

6. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ /

7. อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ /

8. ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก /

9. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง < ร้อยละ 7 /

10. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis ≤ร้อยละ 30 /

11. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม.ใน รพ.ระดับ A,S,M1 ≤ ร้อยละ 12 /

12. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจต่อแสนประชากร ≤ 26 ต่อแสนประชากร /

13. อัตราส่วนจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ. > 0.8 : 100 /

14. อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล > 1.3 : 100 /



ตัวช้ีวัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

15. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥ ร้อยละ 66 /

16. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery > ร้อยละ 20 /

17. ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate) > ร้อยละ 20 /

ตัวช้ีวัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

1. อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน ที่มีน้ าหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม < 3.8 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ /

2. เพิ่มเติม NICU ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ /

3. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 70 /

4. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 70 /

5. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 60 ไม่มีผลการรังสี
รักษา

6. ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา ≥ 75 /

7. ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥ 80 /

8. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioids ในผู้ป่วยประคองอย่างมีคุณภาพ /

9. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน > ร้อยละ 50 /

10. ร้อยละของโรงพยาบาลนะดับ M1 ขึ้นไป ที่มีทีม Refracture Prevention /

Monitor



ร้อยละของคลนิิกหมอครอบครัว (PCC) ที่เปิดให้บริการในพืน้ที ่เป้าร้อยละ ๑๘

แผนงาน/โครงการ ปี ๖๒ พัฒนา 
- มีแผนการประชุมการด าเนินงาน 
PCC ในเดือน สิงหาคม ๖๒
- มีแผนเปิด PCC ในเดือน กรกฎาคม 
๖๒ อีกจ านวน ๒ ทีม
-มีแผนอบรมแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว ปี ๖๒ จ านวน ๑ คน ปี 
๖๓ ได้รับจัดสรรโควตา จ านวน ๔ 
คน

สถานการณ์ การด าเนินงานจดัตั้งคลนิิกหมอครอบครัว(PCC) ปี ๖๐-๖๑ จดัตั้ง ๑๓ ทีม ผ่านเกณฑ์ปี ๒๕๖๐ จ านวน ๔ ทีม ปี ๒๕๖๑ 
จ านวน ๕ ทีม(ร้อยละ ๑๘.๓๖) ไม่ผ่านเกณฑ์ ๔ ทีม เน่ืองจากขาดแพทย์ FM มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (วว.) ๒ คน แพทย์ผ่าน
การอบรมเวชศาสตร์ครอบครัว ๑๒ คน เน้นการจดัตั้งในเขตเมืองก่อนเป็นล าดบัแรกเพ่ือลดความแออดั เพิม่คุณภาพงานบริการ
ปฐมภูมิ ปี ๒๕๖๒ เน้นการพฒันาเชิงคุณภาพอย่างเป็นระบบ   

ปัญหา ข้อจ ากัด
- ขาดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

- ขาดแคลนแพทย์ปฏิบัติงานใน รพ. ส่งผลให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่มีอยู่ไม่สามารถออกปฏิบัติงานใน PCC ได้ตามเกณฑ์ 

- ปี ๖๒ เน้นพัฒนาคุณภาพ PCC จ านวน ๓ แห่ง
คือ ๑. CMU ดอนยอ ๒. CMU ท่ามิหร า ๓. PCC ควนขนุน

- มีข้อจ ากัดในการเปิดเพิ่มเนื่องจากขาดแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว (ปัจจุบันมี FM รวม ๑๕ คน ลาศึกษาต่อ ๒ คน 

ลาออก ๑ คน)

ผลการด าเนินงาน เทียบเกณฑ์

เป้าหมาย PCC ทั้งหมด  ๔๙ แห่ง  จัดตั้งผ่านเกณฑ์ 
จ านวน ๙ แห่ง (๑๘.๓๖%) ไม่ผ่านเกณฑ์  ๔ แห่ง 

เนื่องจากขาดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ผ่าน

แผนงาน/โครงการ ปี ๖๒ พฒันา 

- มีแผนการประชุมการด าเนินงาน 
PCC ในเดือน สิงหาคม ๖๒

- มีแผนเปิด PCC ในเดือน กรกฎาคม 
๖๒ อกีจ านวน ๒ ทีม

-มีแผนอบรมแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว ปี ๖๒ จ านวน ๑ คน ปี ๖๓
ได้รับจัดสรรโควตา จ านวน ๔ คน

ปัญหา ข้อจ ากดั
- ขาดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

- ขาดแคลนแพทย์ปฏิบัตงิานใน รพ. ส่งผลให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่มีอยู่ไม่สามารถออกปฏิบัตงิานใน PCC ได้ตามเกณฑ์ 

- ปี ๖๒ เน้นพฒันาคุณภาพ PCC จ านวน ๓ แห่ง
คือ ๑. CMU ดอนยอ ๒. CMU ท่ามิหร า ๓. PCC ควนขนุน
- มีข้อจ ากดัในการเปิดเพิม่เน่ืองจากขาดแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว (ปัจจุบันมี FM รวม ๑๕ คน ลาศึกษาต่อ ๒ คน ลาออก ๑ 

คน)

ผลการด าเนินงาน เทียบเกณฑ์

เป้าหมาย PCC ทั้งหมด  ๔๙ แห่ง  จดัตั้งผ่านเกณฑ์ 
จ านวน ๙ แห่ง (๑๘.๓๖%) ไม่ผ่านเกณฑ์  ๔ แห่ง

เน่ืองจากขาดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ผ่าน



ช่ือตัวช้ีวดั : ร้อยละของ รพ.สต.ทีผ่่านเกณฑ์พฒันาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จังหวดัพทัลุง (เป้า ๖๐ สะสม)

สถานการณ์
- รพสต. ผ่านเกณฑ์ รพสต. ติดดาว 6๒ แห่ง (๕๐.๐๐%) 4 ดาว ๕๖ แห่ง 
3 ดาว ๖ แห่ง
- มีอ าเภอผ่านเกณฑ์ ๔ อ าเภอ คือ อ.ศรีบรรพต, บางแก้ว, เขาชัยสน, 
ศรีนครินทร์ 

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

- จังหวัดก าหนดท า MOU กับอ าเภอ
- การจัดอบรมท าความเข้าใจเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ของทุกอ าเภอ
- การสนับสนุนจากพี่เลี้ยงสายวิชาชีพเฉพาะ เช่น LAB IC แพทย์แผนไทย ตรวจสอบภายใน 
- การมีทีมประเมินระดับจังหวัดที่มีศักยภาพ (จ านวน ๒ ทีม) 

อ ำเภอ
เป้ำ
หมำย

5
ดำว

4
ดำว

3
ดำว

ร้อยละ
(5 ดำว)

เมอืงพทัลุง 24 14 10 0 58.33
กงหรา 9 3 6 0 33.33
เขาชยัสน 13 10 3 0 76.92
ตะโหมด 11 1 6 4 9.09
ควนขนุน 16 6 8 2 37.50
ปากพะยนู 16 6 10 0 37.50
ศรบีรรพต 6 6 0 0 100.00
ป่าบอน 11 5 6 0 45.45
บางแกว้ 7 5 2 0 71.43
ป่าพะยอม 6 3 3 0 50.00
ศรนีครนิทร์ 5 3 2 0 60.00

รวม 124 62 56 6 50.00
หากรวมรอจังหวัดประเมินอีก 32 แห่ง รวมเป็น 
94 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.81 จะผ่านเกณฑ์ใน

ปี 2562

ป่าพะยอม
ควนขนุน

ศรบีรรพต
เมอืงพทัลุง

ศรนีครนิทร์

เขาชยัสน
กงหรา บางแกว้ ปากพะยนู

ตะโหมด ป่าบอน



สถานการณ์

ทุกอ าเภอของจังหวัดพัทลุง มีการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) โดยเลือกประเด็นคุณภาพชีวิต อย่างน้อย 2 ประเด็น และมีอนุกรรมการ
ขบัเคล่ือนตามประเดน็เป้าหมาย โดยประเด็นที่เลือกด าเนินการมากที่สุด ได้แก่ การดูแล
ผู้สูงอายุ และการจดัการขยะ 

จากการรายงานโดยรวมพบว่า สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายทุกอ าเภอ คดิเป็น 
ร้อยละ 100  มีบางอ าเภอที่สามารถด าเนินการและมีผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ น่าสนใจ 
ได้แก่ “การจัดการขยะที่มีผลต่อการลดจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของอ าเภอเมือง”  
“อ าเภอควนขนุน ต้นแบบการแก้ปัญหาอุบัตเิหตุจราจร ระดบัเขต ปี 2561” เป็นต้น

จุดเด่น อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1. ทุนเดิมด้านความเข้มแข็งของสังคม เช่น การมี
กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ตลาดแบ่งปันสร้างสุข กจิกรรมที่
เกดิขึน้แล้วและยงัคงด าเนินการต่อเน่ือง
2. ประเด็นทีเ่ลือก มทีั้งเหมือนๆกนั หรือหลากหลาย 
และมต้ีนแบบให้เรียนรู้
3.  เป็นเร่ืองที่มีการติดตามอย่างต่อเน่ืองในที่ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวดั

1.1. การน า พบว่าหากไม่มผู้ีน า
กระบวนการกจ็ะหยุดชะงัก 
2. มุมมองการมส่ีวนร่วม หากขาด
กระบวนการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมเป็น
เจ้าของ งานกจ็ะถูกโยนกลบัมาที่
สาธารณสุข ซ่ึงเป็นกองเลขาฯ
3. ขาดทมีเยีย่มเสริมพลงัระดับจังหวดั

ใช้จุดเด่นเร่ืองความเข้มแขง็ในเชิงสังคมและ
ขบัเคล่ือนงานโดยอนุกรรมการเชิงประเด็น และ
กระบวนการน าร่วม ซ่ึงในคณะอนุกรรมการมคีวาม
หลากหลายอยู่แล้ว ชวนให้มกีารออกแบบงานทีไ่ม่ใช่
งาน Function ซ่ึงมหีน่วยงานด าเนินการอยู่แล้วและ
ไม่ได้แก้ไขปัญหา (มองให้เห็นความซับซ้อน) ส่วนการ
เสริมพลงัอาจจะใช้เวทปีระชุมหัวหน้าส่วนที่
ด าเนินการอยู่แล้วให้มคีวามต่อเน่ืองและยัง่ยืน

ตัวช้ีวดั : ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมนิการพฒันาคุณภาพชีวติทีม่คุีณภาพ (เกณฑ์ ร้อยละ 60)

ผลการด าเนินงานผา่นเกณฑ ์        



ตวัช้ีวดั : อตัราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวณัโรคปอดรายใหม่ ขึน้ทะเบียน ไตรมาส 1/62
เป้าหมาย > ร้อยละ 85     แผนงานที ่6 : การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ความก้าวหน้า ผลการรักษาวณัโรคปอดรายใหม่ (PA) 
ปี 2562 
- ผลการด าเนินงาน รอบ 9 เดือน มีผลการรักษาส าเร็จ ร้อยละ 40.8 เสียชีวิตร้อยละ 5.3

(อุบัตเิหตุ 1 มีไตร่วม 1 มีมะเร็งร่วม 1 และ HIV ร่วม 1) ขาดยา ร้อยละ 1.3 และอยูร่ะหวา่ง
การรักษาร้อยละ 52.6 (โอนออก+ก าลงัรักษา ) 

ข้อช่ืนชม
1.ทุกรพ. มีการจดัตั้ง Case Management Team และ มีการ ประชุม ติดตามดูแลผูป่้วยวณัโรค 
ผูป่้วยวณัโรคท่ีมีอาการแพย้า 
2.จงัหวดัมีการประชุมทบทวนผูป่้วยวณัโรคท่ีเสียชีวิต
3.จงัหวดัประสาน พมจ ให้การช่วยเหลือดา้นสังคมและเศรษฐกิจส าหรับผูป่้วยท่ีมีฐานะยากจน
และตกงาน  (20 ราย)

ขอ้มูล ผลงาน 6 เดือน จากโปรแกรม NTIP วนัท่ี 31 มีนาคม 2562
ขอ้มูล ผลงาน 9 เดือน จากโปรแกรม NTIP วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562

พ้ืนท่ี

จ านวน
ประเมิน

ผลการรักษา ไตรมาส 1/62

(ราย) (ร้อยละ)

รักษาหาย
เสีย ขาด

โอนออก
ก าลงั
รักษาชีวิต ยา

กงหรา 3 0 33.3 0 33.3 33.4
เขาชยัสน 6 50 0 0 0 50
ควนขนุน 13 61.5 7.7 0 0 30.8
ตะโหมด 1 100 0 0 0 0
ปากพะยนู 5 40 0 0 0 60
ป่าบอน 3 33.3 0 0 0 66.7
ป่าพะยอม 6 33.3 0 0 0 66.7
พทัลุง 30 30 6.7 0 0 63.3
ศรีนครินทร์ 5 60 0 0 0 40
ศรีบรรพต 4 50 0 25 0 25
สสจ.พทัลุง 76 40.8 5.3 1.3 1.3 51.3
เขต 12 958 41.1 4.4 0.2 3.9 48.8
ประเทศ 13002 37.5 6.6 0.1 4.5 49.6



ผลงาน ความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนรักษาผูป่้วยวณัโรครายใหม่ 
และ กลบัเป็นซ ้ า ผลงาน 9 เดือน ภาพรวมจังหวดั ร้อยละ 38.3 (จะ
ประเมิน ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2562) 

ข้อช่ืนชม 
1. มีการคดักรองโดยเอกซเรยทุ์กราย ในกลุ่มผูส้มัผสัร่วมบา้น

ยอ้นหลงั 2 ปี

ข้อสังเกต และ ข้อเสนอแนะ 
เร่งรัดการบนัทึกขอ้มูล ผลการคดักรองใหค้รอบคลุมทุกราย

ขอ้มูล ผลงาน 6 เดือน จากโปรแกรม NTIP วนัท่ี 31 มีนาคม 2562
ขอ้มูล ผลงาน 9 เดือน จากโปรแกรม NTIP วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562

Small Success ตวัช้ีวดัวณัโรค : ความครอบคลุมการขึน้ทะเบียนผู้ป่วยวณัโรครายใหม่ และกลบัเป็นซ ้า (Treatment 
Coverage ) เป้าหมาย > ร้อยละ 82.5 ( ประเมนิผล ณ 30 กย. 2562)

พื่นท่ี
จ านวนค่าคาด
ประมาน (ราย) ข้ึนทะเบียนรอบ  

6 เดือน(ราย)
(ร้อยละ)

ข้ึนทะเบียน รอบ 
9 เดือน

(ร้อยละ)

กงหรา 57 4 7 8 14
เขาชยัสน 70 15 21.4 25 35.7
ควนขนุน 132 40 30.3 60 45.5
ตะโหมด 49 13 26.5 20 40.8
บางแกว้ 42 2 4.8 5 11.9
ปากพะยนู 80 8 10 16 20
ป่าบอน 75 10 13.3 16 21.3
ป่าพะยอม 56 15 26.8 23 41.1
พทัลุง 189 62 32.8 119 63
ศรีนครินทร์ 42 10 23.8 13 31
ศรีบรรพต 28 5 17.9 9 32.1
สสจ.พทัลุง 819 186 22.7 314 38.3
เขต 12 7714 2436 31.6 3261 42.3
ประเทศ 103254 37231 36.1 49,592 48



Quick Win monitoring and supervision
PA 2562 : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (> ร้อยละ 85)

เป้าหมาย การด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ

จัดตั้ง Case Management Team ในโรงพยาบาล 
(รพศ/รพท/รพช)ครบทุกแห่งในจังหวัด

มีค ำสั่ง Case Management หรือ คณะกรรมกำร/
คณะท ำงำน ที่เป็นกลไกก ำกับกำรกินยำ และ ดูแลผู้ป่วย
ระหว่ำงกำรรักษำ  ในรูปของค ำสั่ง ครบ ทุก โรงพยำบำล                           

ผลงำนผ่ำน 

ผลงานรอบ 6 เดือน >ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเสี่ยงดื้อ
ยาสูง (ผู้ป่วยเก่าที่เคยรักษาวัณโรคมาก่อน) ได้ส่ง
ตรวจทดสอบความไวต่อยา (DST)

ส่ง DST ร้อยละ 90 (9/10 รำย) 
มีผล DST ร้อยละ 90 (9/10 รำย)

ผลงำนผ่ำน

> ร้อยละ 50 ของ รพ.นอกสังกัด สธ. (รัฐและ
เอกชน) บันทึกและรายงานข้อมูลโปรแกรม NTIP

จังหวัดพัทลุง มี รพ.เอกชน 1 แห่ง/ คือ โรงพยำบำล
ปิยรักษ์ ซ่ึงยังไม่มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียน

-



ตัวช้ีวดั เป้าหมาย 2562 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลงาน ผลการประเมนิ

RDU ขั้น 1 95% (11 รพ.) 85% (10 รพ.) 100% (11 รพ.)
ผ่านตัวช้ีวดั

RDU ขั้น 2 20% (3 รพ.) 10% (2 รพ.) 45.45% (5 รพ.)

RDU ขั้นที่ 3
RDU ขั้นที่ 2
RDU ขั้นที่ 1

RDU

KPI พทัลุง ควนขนุน เขาชัยสน ตะโหมด ปากพะยูน ป่าพะยอม

URI รพท ≤30%
รพช≤20%

36.36 38.74 20.22 21.72 24.58 16.35

AD ≤20% 25.69 51.77 10.47 18.84 23.03 23.13

FTW ≤50% 50.65 62.42 61.47 66.16 28.20 37.16

APL ≤15% 16.08 8.03 10 12.50 10.34 28.99

ข้อเสนอแนะ/โอกาสพฒันา

- การตดิตามดูข้อมูลการใช้ยาอย่างใกล้ชิด การคืนข้อมูลให้ผู้เกีย่วข้องเพ่ือหา
แนวทางควบคุม ก ากบั ให้บรรลุตามเป้าหมาย
- ส่งเสริมการใช้สมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะ เช่น การใช้ฟ้าทะลายโจรในโรค
ติดเช้ือทางเดนิหายใจช่วงบน, ยาเหลืองปิดสมุทรในโรคอุจาระร่วงเฉียบพลนั

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

- ระดบัจังหวดั : ผู้บริหารให้ความส าคญั ทีมงานเข้มแข็ง ระบบปฐมนิเทศ
แพทย์จบใหม่ ประชาสัมพนัธ์ความรู้ผ่านนิทรรศการ รายการวทิยุ อย.น้อย
- รพ.บางแก้ว/ศรีบรรพต : การตดิตามก ากบัอย่างต่อเน่ือง มีแนวทางการส่ัง
ใช้ยาปฏิชีวนะของ รพ. ที่ชัดเจน

ป่าพะยอม
ควนขนุน

ศรีบรรพต

พทัลุง
ศรีนครินทร์

กงหรา
เขาชัยสน

ตะโหมด
ปากพะยูน

ป่าบอน

บางแก้ว



AMRตัวช้ีวดัหลกั      ร้อยละของโรงพยาบาลทีม่รีะบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ
เกณฑ์ ระดบั Intermediateไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินการ

จ านวนโรงพยาบาล ท่ีมีระบบจดัการ
การด้ือยาตา้นจุลชีพอยา่งบูรณาการ 
(AMR) ระดบั Intermediate
(เกณฑค์ะแนน 250–349 คะแนน
และขอ้บงัคบั Basic, Intermediate > 0 )

รพท.พทัลุง
ด าเนินการได้ระดบั Intermediate

ผ่านตัวช้ีวดั

Score 313 คะแนน

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น ข้อเสนอแนะ

- จากนิเทศรอบ 1 มีการพฒันาเพิ่มเติม 
เช่น การก าหนด CPG ส าหรับโรคต่างๆ
ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลการด้ือยาใน รพ.

- ก าหนดแนวทางการเปล่ียนจากยาฉีดเป็น
ยากิน และระยะเวลาท่ีสั้นท่ีสุดในการใช้
ยาของแต่ละโรค

- กรณีท่ีมี case กรณีศึกษาท่ี
น่าสนใจ ควรน าเขา้ท่ีประชุม
คณะกรรมการเป็นระยะๆ เพื่อท า
การประเมินความเหมาะสมในการ
ใชย้าปฏิชีวนะ

สถานการณ์

จังหวัดพัทลุง มีโรงพยาบาลเป้าหมาย จ านวน 1 แห่ง
คือ รพท.พัทลุง ซึ่งมีระบบการจัดการ AMR ด าเนินงาน
ตาม 5 กิจกรรมส าคัญ (ผ่านตัวชี้วัด)

ป่าพะยอม
ควนขนุน

ศรีบรรพต
พัทลุง

ศรีนครินทร์

กงหรา
เขาชัยสน

ตะโหมด
ปากพะยูน

ป่าบอน

บางแก้ว



ตัวชี้วัด : อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน
สถานการณ์

อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จสูงขึ้นทุกปี ปี61 อัตรา 9.9 ปี62 ฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ 41 คน  อัตรา 9.65 ต่อ ปชก.แสนคน (ณ พ.ค.62) ซึ่งสูงเกิน
เกณฑ์  ชาย  34 คน หญิง 7 คน ส่วนใหญ่เป็นวัยท างาน ร้อยละ 
73.16 รองลงมาเป็นวัยสูงอายุ  ร้อยละ 24.4  วิธีการที่ใช้ คือผูกคอ 
ร้อยละ 85.37 ปัจจัยกระตุ้นเป็นปัญหาความสัมพันธ์ น้อยใจถูกดุด่า 
ทะเลาะกับคนใกล้ชิด ร้อยละ 65.85 มีผู้พยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่ส าเร็จ 
110 คน กลับไปท าร้ายซ้ า 1 คน 

ผลงานเด่น/ ปัจจัยความส าเร็จ
บุคลากรในทีม Service Plan มีความเข้มแข็ง จิตแพทย์ผู้ใหญ่ 3 คน 
พยาบาล ป.โท / PG จิตเวชครอบคลุมทุก รพ.

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

การวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก ยังไม่ครอบคลุม เพ่ือ
น าไปสู่การวางแผน ป้องกันปัญหา

ควรน าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงลึก ซึ่งจะท าให้ทราบถึง
กลุ่มเป้าหมายที่จ าเป็นตอ้งเฝ้าระวัง

ผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จมากกว่าครึ่งเป็นกลุม่ทีม่ีโรคเรื้อรัง
ทางกาย

บูรณาการ คัดกรองประเมินความเสี่ยง ส่งเสริมสุขภาพจิตใน
คลินิก NCD/ผู้สูงอายุ

การพัฒนาระบบบรกิาร : สุขภาพจิตและจิตเวช จ.พัทลุง วันที่ 3-5 ก.ค. 2562

อ าเภอ ไม่เกิน(คน) ผลงาน อัตรา

เมือง 6 6 5.98

กงหรา 2 1 3.47

เขาชัยสน 2 5 13.61

ตะโหมด 2 3 12.11

ควนขนุน 4 7 9.86

ปากพะยูน 2 1 2.61

ศรีบรรพต 1 4 26.95

ป่าบอน 2 2 5.26

บางแก้ว 1 3 14.34

ป่าพะยอม 2 5 17.30

ศรีนครินทร์ 1 4 17.84

จ.พัทลุง 27 41 9.65



ประเด็นส าคัญ : การเข้าถึงบริการโรคส าคัญทางด้านจิตเวช

2. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32-F39) เป้าหมายร้อยละ 65

การเข้าถึงบริการสะสมจ านวน 8,507 ราย จากค่าประมาณการณ์  9,836 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.49  (รพ.พระศรีฯมหาโพธิ์ : 
25 มิ.ย.62) ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมี 2 อ าเภอด าเนินการได้มากกว่าค่าเป้าหมาย คือ อ.เมือง  และ อ.ควนขนุน 

3. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเภท (F2000-F2090) เป้าหมายร้อยละ 75

การเข้าถึงบริการสะสม จ านวน 2,332 ราย จากค่าประมาณการณ์  3,412 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.17 (HDC : 2 ก.ค.62) ซึ่ง
ยังไม่ถึงค่าเป้าหมาย โดยมี 5อ าเภอที่ด าเนินการได้มากกว่าค่าเป้าหมาย คือ อ.เมือง ตะโหมด ควนขนุน ศรีบรรพต และ อ.ป่า
พะยอม

4. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคติดสุรา (F1020-F1029) เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (12 เดือน)

การเข้าถึงบริการสะสมจ านวน 1,403 ราย จากค่าประมาณการณ์  8,177 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.13 มีผู้ป่วยรายใหม่ในปี 
2562 จ านวน 134 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.64 เป็นไปตามเป้าหมาย (รพ.สวนปรุง : พ.ค.62) มากเป็นอันดับ 1 ของเขต

5. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น ADHD (F900-F909)  เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

การเข้าถึงบริการสะสมจ านวน 281 ราย จากค่าประมาณการณ์  3,462 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.34 มีผู้ป่วยรายใหม่ในปี 2562 
จ านวน 94 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.72 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่มีแนวโน้มทีด่ีขึ้น (HDC : 2 ก.ค.62) 

1. ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี เป้าหมายร้อยละ 80

ปี 2562 มีผู้พยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่ส าเร็จจ านวน 110 ราย กลับไปท าร้ายตัวเองซ้ า 1 ราย ไม่ท าร้ายตัวเองซ้ า 109 รายคิด
เป็นร้อยละ 99.09 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์



ตัวชี้วัดหลัก ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดท่ีได้รับบริกำรตรวจ วินิจฉัย รักษำโรคและ
ฟื้นฟูสภำพด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
เกณฑ์          ร้อยละ 18.5

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริกำรตรวจ วินิจฉัย รักษำโรคและฟื้นฟูสภำพด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือก

ร้อยละ 18.5 30.35

ปัญหาอุปสรรค ข้อสังเกต

มีกำรรำยงำนผลร้อยละบริกำรกำรแพทย์แผนไทยในบำงพื้นที่เกิน ร้อยละ100 เรื่องกำรลงรหัสหัตถกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทย โปรแกรมที่ลงช่องรหัสหัตถกำร 
ต้องเป็นแพทย์แผนไทย หรือผู้ที่มีใบประกอบวิชำชีพเวชกรรมไทย จึงสำมำรถลงได้ 
ทั้งนี้จำกกำรตรวจสอบวิธีกำรลงข้อมูลของผู้ปฏิบัติงำน พบว่ำบุคคลำกำร
สำธำรณสุขด้ำนอื่น ๆ สำมำรถลงรหัสหัตถกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยได้จึงท ำให้
จ ำนวนหัตถกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยมีมำกกว่ำจ ำนวนผู้มำรับบริกำร 

ชื่นชม

1. มีนโยบำยกำรสนับสนุนกำรใช้ยำแผนไทยครอบคลมุทั้งจังหวัด รวมถึงกำรใช้ยำที่ผลิตได้จำก รพ.ป่ำบอน ที่ผ่ำนมำตรฐำน GMP ของ WHO

แพทย์แผนไทย



Strokeตัวชี้วัดหลัก ร้อยละอัตรำตำยของผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมอง (Stroke : I60-I69) 
เกณฑ์ < ร้อยละ 7

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง < ร้อยละ 7 6.78

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก < ร้อยละ 25 26.29

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน < ร้อยละ 5 2.96

Door to needle time ภายใน 60 นาที ≥ ร้อยละ 50 53.84

Door to Stroke Unit ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ≥ ร้อยละ 40 75.52

Door to OR ภายใน 90 นาที ≥ ร้อยละ 60 14.81

สถานการณ์

ปัญหาและอุปสรรค ข้อชื่นชม

• ขาดแคลน อายุรแพทย์ระบบประสาท 
• ศัลยแพทย์ระบบประสาท ไม่เพียงพอ
• พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางด้านโรคหลอดเลือดสมอง ไม่เพียงพอ

• จัดท า Refer back อย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาระบบส่งต่อ HHC และระบบ 
Intermediate care ( ประสานทาง Line group HHC )

• พัฒนาระบบส่งต่อ ให้กับ รพ. ชุมชน

 จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ในจังหวัดพัทลุง มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปี

 มี Stroke Unit จ านวน 14 เตียง  (มีนาคม 2561)
 ศัลยศาสตร์ 3 คน (ศึกษาต่อ 1 คน) 
 ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 2 คน 
 ประสาทศัลยศาสตร์ 1 คน (ศึกษาต่อ 1 คน)
 อายุรแพทย์ระบบประสาท อยู่ระหว่างศึกษาต่อ 1 คน



SEPSIS
ตัวชี้วัดหลัก อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community - acquired 
เกณฑ์       ≤ร้อยละ 30

สถานการณ์

- จังหวัดพัทลุง มีอัตราตายของผู ้ป่วยด้วยภาวะ     
ติดเช้ือในกระแสเลือด(Sepsis) ตั้งแต่ ปี 2559-2561
คิดเป็น ร้อยละ 36.75, 30.85 และ 28.54 ตามล าดบั 
- โรงพยาบาลพทัลุง มีอตัราตายของผูป่้วยดว้ยภาวะ
ติดเช้ือในกระแสเลือด (Sepsis) ตั้งแต่ ปี 2559-2561 
คิดเป็น ร้อยละ 26.26, 21.24 และ 19.97 ตามล าดบั
- Detect ภาวะ Sepsis ไดช้า้ ส่งผลให้วินิจฉยัและ
รักษาท่ีถูกตอ้ง ตาม guideline ไดล่้าชา้ 

ช่ืนชม

- โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และโรงพยาบาลพทัลุงมี 
guideline การดูแลผู้ป่วยกลุ่ม sepsis เหมือนของ
โรงพยาบาลแม่ข่าย คือ โรงพยาบาลหาดใหญ่
- โรงพยาบาลชุมชนเร่ิมมีการใช้ยา Nor-epinephrine  
ในผู้ป่วย septic shock
- โรงพยาบาลพทัลุงสามารถวดัระดับ lactate ในเลือด
ได้ เพ่ือประเมินภาวะ tissue perfusion 
- มีการพัฒนาทีม NRRT เพ่ือช่วยในการประเมิน
ผู้ป่วยและเสนอแนวทางการดูแลผู้ป่วยเพิม่เตมิได้
* ส่งผลให้อัตราตายของผู้ป่วยด้วยภาวะติดเช้ือใน
กระแสเลือด (Sepsis) มีแนวโน้มลดลง

ล าดับ อ าเภอ
จ านวน
ผู้ป่วย

ผู้ป่วย
เสียชีวติ

ร้อยละ

1 เมือง 204 57 27.79

2 กงหรา 1 0 0

3 เขาชัยสน 0 0 0

4 ตะโหมด 5 0 0

5 ควนขนุน 0 0 0

6 ปากพะยูน 5 0 0

7 ศรีบรรพต 7 0 0

8 ป่าบอน 16 0 0

9 บางแก้ว 11 0 0

10 ป่าพะยอม 8 0 0

11 ศรีนครินทร์ 0 0 0

รวม 257 57 22.18

* HDC เม่ือ 21 มิ.ย.62 = 28.54
ปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล ณ 31 พ.ค.62



Traumaตัวชี้วัดหลัก             อัตราตายการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล
ระดับ A ,S ,M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) (เกณฑ์ ≤ ร้อยละ 12)

โรงพยำบำลพัทลุง มีอัตรำตำยกำรเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤต
ฉุกเฉิน ภำยใน 24 ชั่วโมง ปี 2561 และ ปี 2562 เป็น 6.53 
(159/2418), 5.45(98/1796) ตำมล ำดับ

สถานการณ์

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1.กำรเข้ำถึงหมำยเลข
โทรศัพท์ 1669 เพื่อส่งต่อ
ผู้ป่วยด้วยระบบ EMS 
2.กำรลงข้อมูล Trauma ใน
ฐำน HDC ยังไม่สมบูรณ์

1.ประชำสัมพันธ์ชอ่งทำงตำ่งๆ
เช่น วิทยุ, หอกระจำยข่ำว,
อสม, ผู้น ำชุมชน, ผู้น ำศำสนำ,
ป้ำย, รถโดยสำรสำธำรณะ 
เป็นต้น เพิ่มกำรเข้ำถงึกำร
หมำยเลขโทรศัพท์ 1669 เพื่อ
ส่งต่อผู้ป่วยด้วยระบบ EMS 
2.พัฒนำระบบ Information 
system ตำมแผนที่วำงไว้ โดย
มีกำรประเมินติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนเป็นระยะ

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

ขอชื่นชมทีม SP Trauma ที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และมีกำรพัฒนำตำมข้อเสนอแนะ
ตรวจรำชกำรรอบที่ 1ปีงบ 2562 โดยมีมำตรกำร ลดควำมแออัดผู้ป่วยห้อง ER, จัดมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน 

และพัฒนำบุคลำกร อย่ำงเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ 

รอบ 2 ณ พ.ค.62

อัตรำตำยกำรเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภำยใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยำบำลระดับ A ,S 
,M1 (ทั้งท่ี ER และ Admit): เกณฑ์ ≤12

5.45
(98/1796)

อัตรำผู้ป่วย Trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในกำรผ่ำตัด สำมำรถเข้ำห้องผ่ำตัดได้
ภำยใน 60 นำที :เกณฑ≥์80

27.27
(3/11)

อัตรำผู้ป่วย triage level 1,2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน < 2 ชม :เกณฑ์ ≥60 84.50
(8170/9669)

อัตรำผู้ป่วยเสียชีวิต PS score > 0.75 ได้รับกำรท ำ Root cause analysis :เกณฑ์ 100
100
(3/3)

อัตรำเสียชีวิตผู้ป่วยบำดเจ็บรุนแรงต่อสมอง Severe Traumatic Brain Injury :เกณฑ์ ≤45 25.81
(24/93)

อัตรำ TEA unit ในโรงพยำบำลระดับ A , S และ M1 ที่ผ่ำนเกณฑ์ประเมินคุณภำพ :เกณฑ์ ≥80
100
(1/1)

ร้อยละทีม ECS คุณภำพใน รพ.ระดับ F2  ขึ้นไป: เกณฑ์ ≥80
100

(10/10)



STEMI
ตัวชี้วัดหลัก           ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจต่อแสนประชากร           
เกณฑ์          ≤ 26 ต่อแสนประชากร

สถานการณ์

ล า 
ดับ

อ าเภอ จ านวนผู้ป่วย
ผู้ป่วย
เสียชีวติ

ร้อยละ

1 เมือง 23 3 13.04

2 กงหรา 3 0 0

3 เขาชัยสน 9 0 0

4 ตะโหมด 16 0 0

5 ควนขนุน 22 3 13.64

6 ปากพะยูน 6 1 16.67

7 ศรีบรรพต 5 1 20

8 ป่าบอน 8 0 0

9 บางแก้ว 8 1 12.50

10 ป่าพะยอม 3 0 0

11 ศรีนครินทร์ 7 0 0

รวม 110 9 8.18

ตัวชี้วัดติดตาม...ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันท่ีเสียชวีติใน
โรงพยาบาล เกณฑ์ ≤ 10

อตัราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ  ≤ 26 : แสนประชากร 
ผลงาน 6.29 : แสนประชากร (33 : 524,857)

**ข้อมูล ณ  พ.ค.62

*ข้อมูล  ณ  พ.ค.62

ช่ืนชม
- มีการจัดท าโครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจร่วมกับ รพ.ควนขนุนโดยเชิญอายุรแพทย์
โรคหัวใจ รพ.ควนขนุนมาตรวจวนิิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที ่OPD จ านวน 2 วนั/สัปดาห์
- มกีารพฒันาแนวทางการรับส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม
จุดแข็ง 
- CCU รพ.พทัลงุมศัีกยภาพในการท า Echocardiogram, หัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่าน
สายสวนได้เอง, สวนหัวใจเปิดหลอดเลือดได้ภายใน 90 นาทนัีบตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึง รพ.

- ปี 2559 – 2561 มผู้ีป่วย STEMI เสียชีวติใน รพ. คดิเป็นร้อยละ 8.22, 7.84 และ 10.14 ตามล าดับ
- ผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลล่าช้า อาการของโรคมีความรุนแรงมากขึน้ถึงขั้นเกดิภาวะแทรกซ้อน เช่น Heart failure 
และ cardiogenic shock



Transplant

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1.ทักษะของเจ้ำหน้ำที่ในกำรขอรับ
บริจำคอวัยวะ
2.ควำมทั่วถึงของกำรรณรงค์และ
ประชำสัมพันธ์ขอรับบริจำคอวัยวะ
3.ประชำชนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
และมีทัศนคติด้ำนลบในกำรบริจำค
อวัยวะ
4.มี harvest team เฉพำะตำ

1.ส่งเสริมสนับกำรฝึกอบรมทักษะกำร
ขอรับบริจำคอวัยวะในตึกเป้ำหมำย
2.Empowerment ประชำชนในรูปแบบ
ต่ำงๆ อย่ำงท่ัวถึงเช่นกำรประชำสัมพันธ์ 
โดย อสม, ผู้น ำชุมชน, ผู้น ำศำสนำ, 
สภำกำชำดไทย, บุคลำกรตึกเป้ำหมำย 
เป็นต้น
3.พัฒนำ harvest team ให้ครอบคลุม
อวัยวะอื่น และบูรณำกำรกับ organ 
harvesting เขต12 ตำมแนวทำงที่
วำงแผนไว้

ตัวชี้วัดหลัก เกณฑ์ รอบที่ 1
รอบที่ 2

ณ พ.ค.62

อัตรำส่วนของจ ำนวนผู้ยินยอมบริจำคอวัยวะจำก
ผู้ ป่ วยสมองตำยต่ อจ ำนวนผู้ ป่ วย เสี ยชี วิ ต ใน
โรงพยำบำล > 0.8 : 100 

ใน รพ. A,S
0

(0/217)
0

(723)

อัตรำส่วนของจ ำนวนผู้ยินยอมบริจำคดวงตำต่อ
จ ำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยำบำล

> 1.3 : 100 
ใน รพ. A,S

0
(0/217)

0
(723)

ปีงบ 2560-2562 มีผู้แสดงควำมจ ำนงบริจำคอวัยวะเป็น 50, 188, 184
และ แสดงควำมจ ำนงบริจำคดวงตำ 54, 259, 326 และมี harvest team 
เฉพำะตำ 

สถานการณ์

ขอชื่นชม SP transplant ที่มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับ organ harvesting เขต12 อย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรวำงแผนพัฒนำ harvest team ให้ครอบคลุมอวัยวะอื่น 
อีกทั้งด ำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้เช่น กำรประชำสัมพันธ์ empowerment ประชำชน, กำรับบริจำคอวัยวะเชิงรุกในตึกเป้ำหมำย, โดยต้องมีกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนเป็น
ระยะ เป็นต้น

โอกาสในการพัฒนา

ตัวชี้วัด อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในรพ.(เกณฑ์ > 0.8 : 100)
อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตาต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในรพ. (เกณฑ์ > 1.3 : 100)

โรงพยาบาล จ านวน

รพ. ..... (ระดับA) -

รพ. ..... (ระดับS) 1

โรงพยาบาล จ านวน

รพ. ..... (ระดับA) -

รพ. ..... (ระดับS) 1



CKDตัวชี้วัดหลัก ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<4ml/min/1.73m2/yr เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 66

สถานการณ์

โอกาสในการพัฒนา

 ผู้ป่วยDM /HTควบคุมโรคไม่ได้ส่งผลให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนไตรายใหม่
ผู้ป่วย CKD clinic ในรพ.พัทลุงแออัด 
เพิ่มจ านวนมากข้ึน
ผู้ป่วยปฎิ เสธการบ าบัดทดแทนไตใน
ระยะแรกจึงเกิดผู้ป่วย Un plan มากขึ้น
ทีมสหสาขาวิชาใน รพ .ชุมชนยั งไม่
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ

ปัญหา ข้อจ ากัด

ผู้ป่วยไตเสื่อมระยะ3-4 ในปี 2562 
จ านวน 3476 คนชะลอความเสื่อม
ได้ 2222 คน คิดเป็น ร้อยละ 63.92

เพิ่มการค้นหาคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
ให้ความรู้ในการดูแลตนเองเพื่อชะลอ
ความเสื่อมของไต และการบ าบัดทดแทนไต
ควรแลกเปลี่ยนเรียนรู้หา key success 
factor จากอ าเภอที่ด าเนินการได้ดีขึ้น เช่น 
รพ.ป่าพะยอม
พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลในทุก รพ.

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

เมืองพัทลุง 1634 930 56.92

กงหรา 279 202 72.40

เขาชัยสน 28 20 71.43

ตะโหมด 160 105 65.63

ควนขนุน 147 95 64.63

ปากพะยูน 303 211 69.64

ศรีบรรพต 81 52 64.20

ป่าบอน 331 228 68.88

บางแก้ว 130 92 70.77

ป่าพะยอม 233 187 80.26

ศรีนครินทร์ 150 100 66.67

รวม 3476 2222 63.92

สิ่งที่น่าชื่นชม
1.จังหวัดมีการขับเคลื่อนนโยบาย
ในการลดเค็มเจาะกลุ่มเป้าหมายอบรม
แม่ครัวตัวอย่างในครัวเรือน
2.การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยใน 
state 1,2
3.รพ.ควนขนุนได้รับการคัดเลือก
ที่มีการด าเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม
เป็นเลิศระดับเขตปี 61
4.รพ.ป่าพะยอมมีการ
พัฒนาการด าเนินงานชะลอไตได้สูงสุด
4.ขยายการด าเนินงาน HD(outsource) เพ่ิม



ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน

ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัด 
One Day Surgery

ร้อยละ 20 94.74

 ปี 2562 โรงพยาบาลพัทลุง ด าเนินการจ านวน 7 โรค คือ Inguinal hernia , Femoral 
hernia, Hydrocele, Hemorrhoid, Vaginal bleeding, Colorectal polyp, Breast 
Abscess และ Release of Urethral stricture และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มหัตถการตาม
นโยบายฯ

 มี ศัลยแพทย์ 2 คน,วิสัญญีแพทย์ 5 คน
 ความพึงพอใจของผู้รับริการ คิดเป็นร้อยละ 90.47
 พบภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด เช่น ปวดบาดแผลเล็กน้อย และวิงเวียนศีรษะ (ไม่พบ

ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงระหว่างและหลังผ่าตัด)
 มีการส่งบุคลากรไปพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบงานODS (ศัลยแพทย์, 

วิสัญญีแพทย,์พยาบาลห้องผ่าตัด, พยาบาลวิสัญญ,ีพยาบาลผู้ป่วยนอก,ศูนย์จัดเก็บรายได้)

สถานการณ์

 การผ่าตัดแบบ OPD ช่วยลดรระยะเวลารอคอยให้กับผู้ป่วยและญาติ
 การผ่าตัดแบบ OPD เป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กับ รพ.

ข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัดหลัก       ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตดั One Day Surgery
เกณฑ์       > ร้อยละ 20 ODS

กลุ่มโรค ODS

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ
One Day Surgery
โรงพยาบาลพัทลุง

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
Inguinal hernia, Femoral hernia 32 31 96.88
Hydrocele 0 0 0
Hemorrhoid 3 2 66.67
Vaginal bleeding 0 0 0
Colorectal polyp 1 1 100.00
Breast Abscess 1 1 100.00
Release of urethral stricture 1 1 100.00

รวม 38 36 94.74

ข้อมูล : รพ.พัทลุง ระหว่างวันที่  ต.ค.61 - มิ.ย.62

ปัญหา/อุปสรรค

 ความไม่มั่นใจของผู้ป่วยในการผ่าตัดแบบ OPD
 การติดตามผลหลังผ่าตัด บางรายติดต่อไม่ได้ (แก้ไขโดยประสานให้ HHC ติดตามต่อ)
 บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจและแรงจูงใจในการผ่าตัดแบบ ODS



อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

เมือง 21 9 42.86

กงหรา 5 1 20

เขาชัยสน 2 1 50

ตะโหมด 5 1 20

ควนขนุน 5 2 40

ปากพะยูน 5 1 20

ศรีบรรพต 3 1 33.33

ป่าบอน 2 1 50

บางแก้ว 4 1 25

ป่าพะยอม 4 1 25

ศรีนครินทร์ 0 0 0

รวม 56 19 33.93

เขต 913 2851 32.02

ประเทศ 10,162 37,353 29.61

Drug addict

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

เมือง 297 203 68.35

กงหรา 23 17 73.91

เขาชัยสน 42 14 33.33

ตะโหมด 19 8 42.11

ควนขนุน 51 19 37.25

ปากพะยูน 28 12 42.86

ศรีบรรพต 7 5 71.43

ป่าบอน 7 4 57.14

บางแก้ว 23 14 60.87

ป่าพะยอม 31 13 41.94

ศรีนครินทร์ 2 1 50

รวม 530 310 58.49

เขต 8,006 4,424 55.26

ประเทศ 40,831 91,200 44.77 ข้อมูล ณ วันที่ 31  พฤษภาคม 2562

ป่าพะยอม
ควนขนุน

ศรีบรรพต

เมืองพัทลุง

ศรีนครินทร์

กงหรา

เขาชัยสน

บางแก้ว

ตะโหมด

ปากพะยูน

ป่าบอน

 ประเภทของยาเสพติดทีมีการแพร่ระบาด 3 อันดับแรก ได้แก่  ยาบ้า (55.20%) กระท่อม  (40.23%) และกัญชา(2.43%) ตามล าดับ
 ประเภทของยาเสพติดทีเข้ารับการบ าบัดรักษา 3 อันดับแรก  ยาบ้า  กระท่อม และกัญชา ตามล าดับสอดคล้องกับการแพร่ระบาด
 แนวโน้มการแพร่ระบาดของยาเสพติดปี 2562 มีการใช้ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนจ าหน่ายยาเสพติดผ่านสื่อออนไลน์  มีการใช้ยาเสพติด

มากกว่า 1 ชนิด ส่งผลท าให้การบ าบัดรักษามีความซับซ้อนมากขึ้น
 พื้นที่ด าเนินการ CBTx จ านวน  3 พื้นที่ ได้แก่ ควนขนุน,กงหรา,ป่าบอน อยู่ระหว่างการจัดท าประชาคม

ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดบ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของ    
แต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate)

A =จ านวนผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการ
บ าบัดรักษาติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี 
หลังจ าหน่าย
B =จ านวนผู้ติด ที่รับการบ าบัดรักษา
และได้รับการจ าหน่ายท้ังหมด

ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพ ที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดหยุดเสพ
ต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน  (Remission Rate) 

ป่าพะยอม
ควนขนุน

ศรีบรรพต

เมืองพัทลุง

ศรีนครินทร์

กงหรา

เขาชัยสน

บางแก้ว

ตะโหมด

ปากพะยูน

ป่าบอน

A =จ านวนผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่บ าบัด
ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด แล้วหยุดเสพ
ต่อเนื่อง   3 เดือน หลังจากการบ าบัดรักษา
ครบตามก าหนด และติดตามแล้วพบตัว
B = จ านวนผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่ได้รับ
การจ าหน่ายทั้งหมด



Drug addict

1.ภาระงานของบุคลากรส่งผลให้ไมส่ามารถลงข้อมูลในระบบ บสต. ได้ทันเวลาและ 
บสต. อยู่ระหว่างการทดลอง server ใหม่ จึงส่งผลกระทบต่อการบันทึกข้อมูล
2. บุคลากรขาดทักษะในการคัดกรองไมส่ามารถด าเนนิการอย่างมีประสทิธิภาพและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ส่งผลกระทบตอ่การแยกประเภทให้เข้ารับการบริการอย่าง
เหมาะสม (บุคลากรที่ผ่านการอบรมเวชศาสตรย์าเสพติดส าหรับแพทย์มีเพียง 3/11 
รพ.,พยาบาลผ่านอบรมเฉพาะทางการพยาบาลยาและสารเสพติดมีเพียง 5/11 รพ.) 

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

1. ให้มีการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการบันทกึข้อมูล บสต.ไดอ้ย่างทันท่วงทีและ สสจ.ลง
นิเทศ ก ากับติดตามการลงข้อมูล บสต.
2.ทบทวนความรู้และทักษะการคัดกรองและให้มีการนิเทศติดตามสมรรถนะการคัดกรอง
หน้างานและจัดส่งบุคลากรเข้าอบรมเพิ่มพูนทกัษะ/ความรู้ เช่น เวชศาสตร์สารเสพติด
ส าหรับแพทย์ อบรมการให้ค าปรึกษารูปแบบต่างๆ ตามแผนพัฒนาระบบบริการ (Service 
plan)
3. กรณีการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ในกลุ่มงานต้อง
3.1 ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA ยาเสพติด)
3.2 ผ่าน PG ยาเสพติดอย่างน้อย 1 คน กรณีมี PG จิตเวช ป.โทจิตเวช สามารถอบรม
หลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดส าหรับพยาบาล 10 วันถือว่าเทียบเท่า PG ยาเสพติด
-ทุกคนในคลินิกต้องผ่านการอบรมหลักสูตรยาเสพติด 5 วัน ยกเว้น PG
หมายเหตุ กรณีไม่มีบุคลากรดังกล่าว ให้จัดท าแผนพัฒนา ระยะ 1-3 ปี

ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด (HA ยาเสพติด) 
ได้ 10/11 โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 90.90 รับกิตติกรรมประกาศ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 
2562 ที่ผ่านมา



Monitor



Newbornตัวชี้วัดหลัก       อัตราตายทารกแรกเกิดไม่เกิน 3.8 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ

สถานการณ์

ปัญหา/อุปสรรค

 Non-invasive ventilator,เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินและ 
Pulse oximeter ที่ใช้คัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด ไม่เพียงพอ

 ไม่สามารถรักษาทารกแรกเกิดที่เป็นโรคหัวใจและโรคทางศัลยกรรมได้
 ไม่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาทารกที่มีภาวะเสี่ยงต่อ 

PPHN และไม่มีเครื่อง Echocardiogram

จังหวัดพัทลุง มีกุมารแพทย์ทั้งหมด 6 คน (กุมารเวชศาสตร์ 4 คน 
(ศึกษาต่อ 2 คน) กุมารเวชศาสตร์แรกเกิด 1คน และ กุมารเวช
ศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม 1 คน )

ปัจจุบันมี NICU 10 เตียง
Sick newborn 10 เตียง
อัตราก าลังพยาบาลต่อผู้ป่วยใน NICU = 1 : 2-3 ราย ,Sick 

newborn 1 : 3-4 ราย
ปี 2562 (ต.ค.61-พ.ค.62) มีทารกเสียชีวิตจ านวน 11 ราย ด้วย

สาเหตุ Preterm และมีภาวะ RDS จ านวน 11 ราย และมีโรค
ร่วมที่ท าให้เสียชีวิตคือ โรคหัวใจ,PPHN และภาวะ Sepsis 

ข้อมูลจาก รพ.พัทลุง : ต.ค. 61 – พ.ค.62

จ านวนทารกแรกเกิด
ที่เสียชีวิตภายใน
อายุ 28 วัน (A)

จ านวนทารกแรก
เกิดมีชีพ (B)

อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ 
≤28 วันที่มีน้ าหนักแรกเกิด 
≥500 กรัม  ไมเกิน 3.8 ตอ 

1,000ทารกเกิดมีชีพ
(A/B)×1,000

11 2,680 4.10



Cancerตัวชี้วัดหลัก       ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด

สถานการณ์

จังหวัดพัทลุงมีผู้ป่วยโรคมะเร็ง 5 อันดับแรก คือ  มะเร็งเต้ำนม, มะเร็งล ำไส้ใหญ่และทวำร
หนัก, มะเร็งช่องปำก, มะเร็งปำกมดลูก และมะเร็งหลอดอำหำร 

โดยมีกำรรักษำ ด้วยกำรผ่ำตัด และเคมีบ ำบัด ส่วนรังสีรักษำจะมีกำรส่งต่อผู้ป่วยไปที่
โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ 

มีโครงกำรตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่ำงต่อเนื่องโดยบุคลำกรของโรงพยำบำลและทมี
จิตอำสำ    

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์

รอบ 1 รอบ 2
ณ เม.ย.62

ร้อยละกำรผ่ำตัด 4 สัปดำห์
เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 70

82 70

ร้อยละกำรให้เคมีบ ำบัด6
สัปดำหเ์กณฑ์ ≥ร้อยละ 70

100 95

ร้อยละรังสีรักษำ 6 สัปดำห์
เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 60 NA NA

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1.ขำดข้อมูลรังสีรักษำผู้ป่วยที่ส่งต่อไป
โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์
2.ควำมครอบคลุมของกำรตรวจคัดกรอง
ผู้ป่วยโรคมะเร็งในกลุ่มต่ำง ๆ
3.ขำดอำยุรแพทย์โรคมะเร็ง
4.กำรด ำเนินงำนทะเบียนมะเร็งยังไม่เป็น
ระบบ

1.พัฒนำรูปแบบกำรส่งกลับข้อมูล และผู้ป่วย
รังสีรักษำ อำจใช้ช่องทำง E-consult ที่มีอยู่
ประสำนขอข้อมูลไตรมำส
2.ด ำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้ โดยอำจมีกำร
ประเมินติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง
3.วำงแผนกรอบอัตรำก ำลังเพื่อขออำยุรแพทย์โรคมะเร็ง
4.ก ำหนดผู้รับผิดชอบหลัก วำงแผน และติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนเป็นระยะ

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

ขอชื่นชมทีม SP Cancer ที่มีกำรบูรณำกำรท ำงำน
โดยประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยจิตอำสำ 

ด ำเนินกำรตรวจคัดกรองมะเร็ง 
และมีระบบ E-consult พัฒนำรูปแบบกำรท ำงำน 

และรับส่งต่อ ผู้ป่วย   



Eyesตัวชี้วัดหลัก ร้อยละผู้สูงอำยุ 60 ปีขึ้นไปได้รับกำรคัดกรองสำยตำ 
เกณฑ์ ≥ร้อยละ 75

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์

ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการ 
คัดกรองสายตา

≥ ร้อยละ 75 95.75
(88,220/84,470)

ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก 
(Blinding cataract) ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30 วัน

≥ ร้อยละ 85 100
(352/352)

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อชื่นชม

 การลงบันทึกในโปรแกรม vision 2020 ยังมีบำงส่วนที่มีควำมผิดพลำด
 โรงพยาบาลบางแก้ว มีข้อจัดเรื่องอุปกรณ์ และภาวะเสี่ยงของผู้ป่วยจาก

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง (ไม่ประสงค์จะผ่าตัด) นอกจำกนี้ยังพบ
สำยตำที่ผิดปกติจำกโรคอื่นที่ไม่ใช่ต้อกระจก เช่น โรคต้อหิน ซึ่งจะมีระบบส่ง
ต่อโรงพยำบำลพัทลุง

 มีการรณรงค์การคัดกรองสายตาฯในกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา      
เราท าความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัณ”

 คณะกรรมการสาขาจักษุ มีการขับเคลื่อนแบบบูรณาการของทุก     
ภาคส่วน

 ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเห็นความส าคัญของโรคต้อกระจกและช่วยเหลือ
กันแบบพี่แบบน้อง

 ปี 2559-2561 พบว่าจังหวัดพัทลุง มีผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสายตาเป็น 
อันดับที่  1 ในเขตสุขภาพที่  12 ติดต่อกัน คิดเป็นร้อยละ 80.72 ,99.79
และ 98.85

 ปี 2562 ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสายตา จ านวน 88,220 คน จากทั้งหมด 
84,470 คน คิดเป็นร้อยละ  95.75

 รพ.เขาชัยสน มีโครงงบการผ่าตัดต้อกระจก ในวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2562

สถานการณ์

ตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละผู้ป่วยตำบอดจำกต้อกระจก (Blinding cataract) ได้รับกำรผ่ำตดัภำยใน 30 วัน 
เกณฑ์ ≥ร้อยละ 85



อ าเภอ
ปี 2562

(ตุลาคม 61 – มิถุนายน 62)

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

เมือง 324 260 80.25
เขาชัยสน 14 5 35.71
บางแก้ว 15 8 53.33
ตะโหมด 11 5 45.45
ป่าบอน 26 17 65.38

ปากพะยูน 38 13 34.21
กงหรา 18 12 66.67

ศรีนครินทร์ 17 15 88.24
ศรีบรรพต 13 4 30.77
ควนขนุน 67 49 73.13
ป่าพะยอม 49 9 18.37

รวม 592 397 67.06

 โรงพยาบาลระดับ S,M2,F1,F2,F3 มีคณะท างานและมีผู้รับผิดชอบงานโดยตรง 
 แพทย์และเภสัชกร ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3-5 วัน 
 พยาบาลวิชาชีพ ผู้รับผิดชอบใน รพช.ผ่านการอบรมหลักสูตร 1 เดือน
 จ านวนผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองทั้งหมด 591 ราย ได้แก่ผู้ป่วย

โรคมะเร็ง 295 คน, โรคไตวายเรื้อรังระยะท้าย 65 คน, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 36 คน ,โรคหลอด
เลือดสมอง 85 คน และโรคอื่นๆ เช่น HIV, CHF 110 คน

สถานการณ์

ปัญหา/อุปสรรค โอกาสในการพัฒนา  

1. รพ.ระดับ 
S,M2,F1,F2,F3 
มียากลุ่ม Opioid ใช้    
แต่มีข้อจ ากัดในการเบิก
และใช้ยา
2. อุปกรณ์ทางการแพทย์
ส าหรับผู้ป่วยน ากลับไปใช้
ที่บ้านมีไม่เพียงพอ

 สนับสนุนให้มีจิตอาสา
มาช่วย SUPPORT
ทางด้านจิตใจของ
ผู้ป่วย PC

ตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioids 
ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ

เกณฑ์ ร้อยละ 40

Palliative Care

ข้อชื่นชม

1. กรณีผู้ป่วยไม่สามารถมาได้ให้ญาติน า 
ใบประเมิน Narcotic Drug (เจ้าหน้าที่ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นผู้กรอกแบบบันทึก
และชื่อก ากับมาในเอกสาร)
2. โครงการปั่นต่อลมหายใจ ซึ่งจัดโดย
ชมรมจักรยานโรงพยาบาลพัทลุง (ได้รับ
เครื่องผลิตออกซิเจนจ านวน 2 เครื่อง)



Intermediate Careตัวชี้วัดหลัก         ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้
การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน > ร้อยละ 50

จงัหวดัพทัลุงมีผูป่้วย IMC ทั้งส้ิน 236 คน สามารถใหบ้ริการ IMC 
ไดทุ้กโรงพยาบาล และมีกระบวนการดูแลผูป่้วย IMC มีระยะเวลาครบ 6 เดือน 

สถานการณ์

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1.ญาติและผูป่้วยยงัไม่เห็นความส าคญั ของการส่ง
ผูป่้วยไปใหก้ารฟ้ืนฟูต่อเน่ืองท่ี รพช. 
2.การ refer กลบัโดยใชร้ถพยาบาลจากรพช. ท าให้
ตอ้งรอรถมารับเม่ือมีการส่งผูป่้วย 
3.ขาดอายรุแพทยท์างระบบประสาท 

1.เจา้หนา้ควรส่ือสารประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการ
เขา้ร่วมการฟ้ืนฟูรูปแบบ IMC กบัญาติและผูป่้วย 
อีกทั้งส ารวจขอ้จ ากดัของการเขา้รับบริการ เพ่ือให้
การสนบัสนุนผูป่้วยต่อไป
3.วางแผนกรอบอตัราก าลงัเพ่ือขออายรุแพทยท์าง
ระบบประสาท 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ/ผลงานเด่น

ช่ืนชมจงัหวดัพทัลุงท่ีสามารถใหบ้ริการ IMC ไดค้รอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมด 
อีกทั้ง รพ.เขาชยัสน ท่ีมีความมุ่งมัน่ในการจดัตั้ง IMC ward

ร้อยละโรงพยาบาลให้การ
บริบาล IMC แบบผู้ป่วย

ใน > ร้อยละ 50

จ านวน รพ. ระดับ 
M และ F

จ านวน รพ. 
ระดับ M,F 

ด าเนินการ IMC
ร้อยละ

จงัหวดัพทัลุง 10 10 100

จ านวนผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ IMC

ประเภทผู้ป่วย ผลลพัธ์ รอบ 2

Stroke 211

TBI 12

SCI 6

อ่ืน ๆ 7

รวม 236



ออร์โธปิดิกส์ตัวชี้วัดหลัก           ร้อยละของโรงพยาบาลนะดับ M1 ขึ้นไป ที่มีทีม Refracture Prevention
เกณฑ์            มีทีม Refracture Prevention

ตัวชี้วัด (ต.ค. 61 - ธ.ค. 61) เกณฑ์ รอบที่ 2

ร้อยละของโรงพยาบาลระดบั M1 ข้ึนไป ท่ีมี
ทีม Refracture Prevention 100 %

ไม่มีการจดัตั้ง

ผูป่้วย Refracture Prevention; Fracture 
Liaison Service (FLS) ท่ีมีภาวะกระดูกหกัซ ้ า 
(Refracture) จากจ านวนผูป่้วยท่ีเขา้ร่วม
โครงการครบ 1 ปี

< 30%
0

(0/339)

ผูป่้วย Refracture Prevention; Fracture 
Liaison Service (FLS)  ท่ีไดรั้บการผา่ตดั
ภายใน 72 ชัว่โมง หลงัจากไดรั้บการรักษาใน
โรงพยาบาล (Early surgery) 

> 50% ไม่มี CASE

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการพัฒนา

1.บุคลากรทางดา้นการแพทยมี์จ านวนไม่เพียงพอ เน่ืองจากลาศึกษาต่อ จึงท าให้
บุคลากรมีภาระงานเพ่ิมข้ึน
2.เคร่ืองมือวดัความหนาแน่นของกระดูกมีไม่เพียงพอ

1.วางแผนสนบัสนุนการด าเนินงาน SP ออร์โธปิดิกส์ ระหวา่งท่ีบุคลากรลาศึกษาต่อ 
และวางแผนระยะยาวในการด าเนินงาน
2.วางแผนจดัหาวสัดุครุภณัฑท่ี์มีความจ าเป็นในการพฒันา SP

-ปี 62 ตั้งแต่เดือน 1ตุลาคม 61 - 31 มีนามคม 62 มีผูป่้วยทั้งหมด 
339 ราย รักษาท่ีโรงพยาบาลชุมชน 240 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.80 
Refere ส่งต่อโรงพยาบาลทัว่ไป 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.20
- ไม่มีผูป่้วยภาวะกระดูกหกัซ ้ า

สถานการณ์




