โดย นพ.ชาญชัย ธงพานิ ช
ผูอ้ านวยการสานักการแพทย์ เขตสุขภาพที่
7
14 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการตรวจราชการ จ ังหว ัดมหาสารคาม
คณะที่ 2 : พ ัฒนาระบบบริการ (Service Excellence)

ลาดกุดยางใหญ่ให้ เปลี่ยนนาม เรี ยกว่ามหาสารคาม เขตแคว้ น ประชาชื่นใจงาม พุทธแพร่ สงฆ์ส่องธรรมแน่นแฟ้น สืบเชื ้อศาสนา

ประชาชนสุขภาพดี
ชาย
ชาย

สุขภาพดีในทุกช่วงอายุ

หญิง
หญิง

ชาวมหาสารคาม สุขภาพ
ดี ภาคีมีส่ว นร่วม

HEALTH WORKFORCE
อัตรากาลัง
วิชาชีพ

มหาสารคาม

เขตสุขภาพที่ 7

สัดส่ วนระดับประเทศ

แพทย์

1 : 3,345

1 : 4,265

1:2,035

ทันตแพทย์

1 : 11,749

1 : 13,428

1:9,352

เภสัชกร

1 : 7,833

1 : 7,898

1:5,317

พยาบาลวิชาชีพ

1 : 609

1 : 712

1:436

ควา ม ขา ดแคล นบุ ค ลา ก รสา ยวิ ช า ชี พ แ พทย์ เขตสุ ขภา พที่ 7
จานวนทีม่ ี
30%

ควา ม ขา ดแคลนบุ ค ลา ก รสา ยวิ ช า ชี พ พยา บา ล เขต
สุ ขภา พที่ 7
จานวนทีม่ ี

ส่วนขาด/ความต้ องการ (GAP)

47%

49%

39%

41%

70%

53%

51%

61%

59%

ข อนแ ก่ น

ร้ อย เ อ็ ด

ม หา ส า ร คา ม

ก า ฬสิ นธุ์

เขต

24%

20%

76%

80%

ส่วนขาด/ความต้ องการ (GAP)

5%

95%

14%

15%

86%

85%

โรคอื่นๆ ไปเอง
โรคอื่นๆ

เตียง

ครองเตียง

เตียง120 ครองเตียง
เตียง 90 ครองเตียง
Refer in
Renal calculi CKD
Glaucoma Pneumonia

เตียง 120 ครองเตียง

เตียง120 ครองเตียง

ควรมีศูนย์รบั ส่งต่อระดับเขต

Stroke

ยาเสพติด

ผลงาน

ตัวชีว้ ัด

อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองน้ อยกว่ าร้ อยละ
อัตราการได้

อัตราการหยุดเสพยาเสพติด
ยาเสพติด

ร้ อยละ

สถานะ

Stroke unit 16เตี ยง
Fast tract 43% rt-PA 6.5% high risk
เข้าถึ ง stroke unit ได้มากขึ้ นร้อยละ 87
refer back เพิ่ม อัตราการเสี ยชี วิตหลัง
จาหน่ ายออกจากรพ. 30วัน 20%

ตัวชี้ วดั
1.อัตราตายของผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลื อดสมองในโรงพยาบาล

เป้า
<7%

2560
1.87

ข้อเสนอแนะ
•
•

Node CT วาปี ปทุม มีอายุรแพทย์
Intermediate care พยัคฆภูมิพิสยั

stroke unit ในM2
clopidogrel ขาด 6 รพ. รวมpt 90 คน กัน เชื อก ยาง นา กุด ชื่ น

ตัวชี้ วดั
HAยาเสพติด 100% แพทย์
1. อัตราการหยุดเสพ
พยาบาล 100 % จังหวัดดีเด่น
ต่อเนื่ อง 3 เดื อน หลัง
ประชากรแฝง ประชากรกลุ่มเสี่ยง
จาหน่ าย

ข้อเสนอแนะ
•
•
•

เพิ่มHarm Reduction
ลดDrop out
Community based

เฝ้าระวังประชากรกลุ่มเสี่ ยง

ยาเสพติ ดรูปแบบใหม่ๆ

เป้าหมาย
90
50

2561
97.8
56

ยาเสพติด/สารเสพติดที่กาลังเป็ นที่นิยมในวัยรุ่น

ยาแก้ไอ โปรโคดิล

ยาแก้ปวด ทรามาดอล/
ทรามอล

เมื่อผสมทั้ง 4 ชนิ ด เข้าด้วยกัน รับประทานไปแล้วจะมีอาการเคลิบเคลิ้ ม มีความสุข บางรายมี
อาการชัก ถ้าไม่ได้ใช้จะมีอาการหงุดหงิด ปวดเมื่อยกระดูก

7

อัตราการเสี ยชีวิต

ปี

New case 10,000 / yr

49,000

คัดกรองตา 28 %

คน
ไต
ตา
เท้า
ดี รพ. วาปี นาดูน พื้นฐาน ไม่ผ่าน
พัฒนาผลการดาเนินงาน
ตรวจ
2
ตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง

พชอ

ยางสีสุราช
ชื่นชม

/ 2 .7
ไต

อัตราตาย
ต่อแสน
ต่อแสน

ตายสูง

เพิ่ม

การตรวจ

บริบท
- Treatment coverage ร้อยละ 76.94
- Success rate ร้อยละ 82.76
- คาสง่ ั NOC-TB จ ังหว ัด/ประชุม
- เรือนจา เป้าหมายผ่านเกณฑ์ประเมิน
QTBP
- เริม
่ ตรวจวินจ
ิ ฉัยว ัณโรคด้วยเครือ
่ ง Xpert
MTB/RIF
- โรงพยาบาลใช ้ TBCM online 100 %

ว ัณโรค : TB
ต ัวชวี้ ัด

เป้า

2560

อ ัตราความสาเร็จการ
ร ักษาผูป
้ ่ วยว ัณโรค
ปอดรายใหม่

มากกว่า
หรือเท่าก ับ
ร้อยละ 85

78.57

มาตรการ/กิจกรรม
ี่ งเป้าหมาย (Intensified case finding)
1. เร่งร ัดการค้นหาว ัณโรคในกลุม
่ เสย
2. พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู ้ป่ วยวัณโรคอย่างต่อเนื่อง (Continue quality improvement : CQI)
ี เครือข่ายในพืน
่ ยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและสงคม
ั
้ ที่ และให้การชว
3. ดูแลผูป
้ ่ วยร่วมก ับทีมสหวิชาชพ
4. พ ัฒนาระบบข้อมูลผูป
้ ่ วยว ัณโรครายบุคคลเพือ
่ กาก ับ ติดตาม และประเมินผลการร ักษา
โอกาสพ ัฒนา
ี ชวี ต
1. ผู ้ป่ วยวัณโรคเสย
ิ สูง (ไตรมาส1/61=17 ราย)
2. ผู ้ป่ วยวัณโรคโอนออก (Tranferred out) ไตรมาส
1/61=12 ราย
ี่ งยังไม่ครอบคลุม (ร ้อย
3. การค ้นหาผู ้ป่ วยวัณโรคในกลุม
่ เสย
ละ 76.94)

ข้อเสนอแนะ
1. รวบรวมวิเคราะห์ข ้อมูล กาหนดมาตรการลดอัตราการ
ี ชวี ต
ี ชวี ต
เสย
ิ สอบสวนการเสย
ิ Dead case conference

ิ เพือ
2. ติดตาม กากับ ผู ้ป่ วยวัณโรคโอนออกอย่างใกล ้ชด
่
ผลสาเร็จการรักษา
3. เร่งรัดค ้นหาวัณโรค โดยการมีสว่ นของเครือข่าย/ชุมชน
ในพืน
้ ที่ และใชเี ครือ
่ ง Xpert MTB/RIF ชว่ ยวินจ
ิ ฉัย

Service Plan RDU: มหาสารคาม รอบที่ 1
Key Success

ร้อยละโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
มหาสารคาม

0

ร้อยเอ็ ด

0

84.62

38.46

40

ขัน้ ที่ 2

60

ขัน้ ที่ 1
ขอนแก่น

0

กาฬสินธุ ์

5.56

0%

26.92

73.08
50

20%

ขัน้ ที่ 0

44.44

40%

60%

80%

-

Key Person: ผอ., สสอ.
การดาเนินการเชิงรุ กของทีมสหสาขาวิชาชีพ
การนิเทศงานเชิงรุ ก
การคืนข้ อมูลการสัง่ ใช้ ยา
การใช้ สมุนไพรทดแทน

100%

ตัวชี ้วัด

เป้าหมาย (Small success)

เป้าหมาย 2561

ผลงาน

ผลการประเมิน

RDU ขัน้ 1

60% (8)

80% (11)

84.62% (11)

ผ่าน small success

RDU ขัน้ 2

5% (1)

20% (3)

0

-

ข้ อเสนอแนะ
-

-

KPI Focus:
สม่าเสมอ

(1) ความเข้ าใจในการวินิจฉัย จ่ายยา และลงรหัส ICD10 ใน รพ.สต. ตามแนวทาง RDU และมีระบบการกากับติดตามที่

(2) สร้ างความตระหนักเรื่ อง การจ่ายยา ATB ในโรคติดเชื ้อ และการใช้ ยาในผู้ป่วยกลุม่ เสี่ยง แก่บุคคลากรทางการแพทย์
RDU in community: บูรณาการงาน RDU ร่วมกับงานยาปลอดภัยในชุมชน สร้ างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในการใช้ ยาอย่าง
สมเหตุสมผล

สถานการณ์ ปี 60
 ODS ในกลุ่ม Endoscopic Variceal
 Ligation (EVL) และ Indirect Inguinal
Hernia
 2561 (ต.ค.-ธ.ค.60) ODS จานวน 3 ราย
(100%)
 ยังไม่มีการจัดตัง้ หน่วย ODS

ปั ญหาอุปสรรค
 ความเข้าใจคลาดเคลื่อน กับหน่วยงานสห
วิชาชีพ ยังมี ทาให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบตั ิ
 การเบิกจ่ายเงิน กับ สปสช.

Key Sucees
 การจัดตัง้ Pre anesthetic
Assessment Center (PAC)
 จัดทา Standing order สาหรับ
pre-post operative care

ข้อเสนอแนะ
 การประเมินตนเองในการเข้าร่วม
โครงการ
 การจัดตัง้ หน่วยให้บริการ ODS
 ประเมินผลลัพธ์ของการให้บริการ

สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
ปี 2561

KPIs
เป้าหมาย
ผลงาน
จานวนเมืองสมุนไพรอย่าง อย่างน้อยเขตสุ ขภาพละ จังหวัดมหาสรคามเป็ นจังหวัดส่วน
ขยาย ในเขตบริ การสุ ขภาพที่ 7
น้อยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด 1 จังหวัด

Small success : รอบ 3 เดื อน มีกลุ่มแกนนาด้านสมุนไพรอย่างน้อย 1 กลุ่ม คื อ กลุ่มบ้านไร่สมุนไพร อ. นาดูน

ปั ญหา/อุปสรรค (ไม่มี)
1. รพ.มหาสารคาม อยู่ระหว่างพัฒนาโรงงานผลิ ตยาสมุนไพร เข้าสู่มาตรฐาน GMP
2. การถ่ายทอดนโยบาย สู่การปฏิ บตั ิ ในระดับจังหวัด/อาเภอ/ตาบล มีความล้าช้า
3. การบูรณาการพัฒนางานการแพทย์แผนไทยและการพัฒนาเมื องสมุนไพร ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด /อาเภอ ยังไม่
ครอบคลุมทัง้ จังหวัด
4. การสารวจ Demand-Supply Chain ยังมีขอ้ จากัดหลายด้าน (มีขอ้ มู ลจากหน่วยบริ การสุ ขภาพของรัฐ ขาดข้อมู ลภาคเอกชน ฯลฯ)

ข้อเสนอแนะ
1. การก่อตัง้ สถานที่ ผลิ ตผลิ ตภัณฑ์สมุนไพรและสุขภาพเป็ นมูลนิ ธิ เพื่อขยายผลทางการตลาดในอนาคต
2. ขาดแนวทางจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื อก ในการจัดทาแผนธุรกิจ (Business Plan)

สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
ปี 2561 ข้อมูล
ณ วันที่ 11 ก.พ. 61

KPIs
เป้าหมาย
ร้อยละของผูป้ ่ วยนอกได้รบั บริ การแพทย์แผนไทย ร้อยละ 20
และการแพทย์ทางเลื อกที่ ได้มาตรฐาน

ผลงาน
28.44

จุดเด่น
สามารถขับเคลื่ อนงานด้านการแพทย์แผนไทย ผ่านเชิ งนโยบาย ดังนี้
1. ให้ประชาชนได้รบั บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื อกที่ ได้มาตรฐาน ร้อยละ 20
2. รพท. และรพช. ทุกแห่ งมี ยาจากสมุนไพรใช้อย่ างน้อย 30 รายการ และรพ.สต. มี ยาสมุนไพรใช้อย่ างน้อย 10
รายการ
3. พัฒนางานวิจยั ด้านการแพทย์แผนไทย

ปั ญหา/อุปสรรค
1. บุคลากรแพทย์แผนไทย ร้อยละ ๑๘.๖๑ ยังไม่มีใบประกอบวิชาชี พ
2. รพ.มหาสารคาม อยู่ระหว่างพัฒนาโรงงานผลิ ตยาสมุนไพร เข้าสู่มาตรฐาน GMP ผลิ ตยาสมุนไพร

ข้อเสนอแนะ
1. ค่าตอบแทน พตส.และขวัญกาลังใจความเจริ ญเติบโตในหน้าที่การงานของผู ป้ ฏิบตั ิงานด้านการแพทย์แผนไทย

ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผา่ นเกณฑ์การพัฒนาค ุณภาพ รพ.สต. ติดดาว จ.
มหาสารคาม
สถานการณ์

เป้าหมาย

ปี 2560 เป้าหมาย ร้อย
ละ 25
ผ่านเกณฑ์ 47 แห่ง คิด
เป็ นร้อยละ 26.86
ปี 2561 เป้าหมายร้อยละ
37.5 ของ รพ.สต.ที่
เหลือ 128 แห่ง (จานวน
48 แห่ง)

1. ระดับ 5
สนับสน ุน รพ.สต.
ผ่านการรับรองดาว
ร้อยละ 50 (สะสม)
2.ไตรมาส 1 รพ.
สต. ส่งแบบประเมิน
ตนเอง 128 แห่ง

มาตรการ/แนวทาง ( จ.
ดาเนินการ)
 เข้าร่วมประชมุ ทีมพี่เลี้ยง ระดับเขต
 มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน
PA โดย นพ.สสจ.
 จัดตัง้ ทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว และ
ประช ุมทีมพี่เลี้ยง รพ.สต. ท ุกระดับ
 กาหนดเป็ นตัวชี้วดั และกาหนดผูช้ ่วย สสอ.
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
 กาหนดเป้าหมายเปิ ด PCC ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓
เป็ นเป้าหมายพัฒนารพ.สต.ติดดาว ปี
๒๕๖๑
 กาหนด Time line การดาเนินงาน อย่าง

สิ่งที่พบ
 มีขอ้ มูลสถานการณ์แยกเป็ นรายอาเภอ และมีการวิเคราะห์เชิ งระบบ
(Structure Information Intervention and Innovation Integration
Monitoring and Evaluation)
 ในส่วนของการลงพื้นที่ พบว่ามีความร่วมมือ บูรณาการท ุกภาคส่วน ทา
ให้การทางานคล่องตัว ซึ่งจะเป็ นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้บ ุคลากรมีความส ุข
ในการทางาน และพบจุดเด่นในส่วนของการดาเนิน ด้านผูส้ ูงอาย ุ การ
ด ูแลส ุขภาพของช ุมชม โดย อสม.

ปัญหา/อ ุปสรรค
 พื้นที่มีความเห็นในประเด็นเกณฑ์การประเมิน Green and clean บาง
ข้อ ทาได้ยาก ที่จะผ่านตามเกณฑ์ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
ของ รพ.สต.

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
 สร้างกลไกขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภ ูมิ กับ นโยบาย
PCC & รพ.สต.ติดดาว
 สร ุปบทเรียนผลดาเนินงานพัฒนา/แก้ไขปัญหาสาคัญ ตาม
บริบทในแต่ละพื้นที่
 พัฒนาระบบกากับติดตาม ประเมินผล และเยี่ยมเสริมพลังให้มีระ
สิทธิภาพ

ตัวชี้วดั

สาขาอุบต
ั เิ หตุ
กระบวนการ/มาตรการ
• EP 3 paramed 2 EN/ENP 10
• อัตราการเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุ
บนถนน 7 ต่อแสนปชก
• Triage Level 123
• S 80:20 F 10:90
• เกณฑ์ ECS คุณภาพ บรบื อ 64
วิจยั ระบบจัดการ พัฒนา
คุณภาพ

เป้าหม ผลงาน
าย

ตัวชี้ วดั ที่ 19. อัตราการเสี ยชี วิตผูเ้ จ็บป่ วยวิกฤติ ฉุกเฉิ น
ภายใน 24 ชม. ระดับ F2ขึ้ นไป

<12%

2.0

• ร้อยละของระบบ ECS คุณภาพ ในโรงพยาบาลระดับ
F2 ขึ้ นไป

> 70%

100

• อัตราเสี ยชี วิตผูป้ ่ วย severe traumatic brain injury

<40%

20
รพ.มค. 39

• ร้อยละผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นวิกฤติ มาโดยระบบ EMS
• 60% รีบ มีรถส่วนตัว

> 70%

18.48
HI 70%
Stroke 30%

ข้อเสนอแนะ
• พัฒนา TEA unit S: Urgent clinic F: OPD นอกเวลา
• พัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพิ่ม พยาบาล ENP, แพทย์ EP
• พัฒนาการจัดการข้อมูลให้เป็ นระบบ ลดภาระการ input มีการเชื่ อมโยง และสามารถนาข้อมูลออกมาใช้งานได้
• ข้อมูลแฟ้ม ACCIDENT

บริบท

สาขาโรคไต

Nephro 2+1 คน แพทย์อบรม4เดื อน 4 คน ขาดที่ พยัค
CKD stage 5 595 คน stage 4 1108 คน
HD 5 รพ. 62 เครื่อง 360 คน CAPD 300 ขาดพยัค
วาปี

ผลการดาเนิ นงาน

ตัวชี้ วดั

เป้า

1. ร้อยละของผูป้ ่ วยมีอตั ราการ
ลดลงของeGFR น้อยกว่า 4
ml/min/1.72 m2/yr

> 66 %

2559
(ตค58-พ.ค.59)

59.57
นาเชื อก นาดูน
ชื่ นชม66
ยางสี สุราช 38

• คลินิกชะลอไตเสื่อมแบบบูรณาการครบ 100%
• ผูป้ ่ วย DM HT ได้รบั การคัดกรองCKD ร้อยละ 20.2
ข้อเสนอแนะ
•

•
•
•

ควรมีการตามรอย ค้นหาสาเหตุของการส่งต่อผูป้ ่ วยCKDและทบทวนแนวทางปฏิบตั ิการส่งต่อ
ของจังหวัดร่วมกัน เพื่อลดภาระงานของรพ.จังหวัด
เปิ ด CAPA วาปี ปทุม มี med โภชนากร PDNurse
ขยายแกดา โมเดล
บูรณาการกับpalliative careในกลุ่ม ESRD

สถานการณ์ ปี 60
 ไม่พบมารดาตายจากตกเลื อดหลังคลอด(PPH)
 อัตรา PPH ปี 2558-2560 เป็ น 0.69, 0.55, 1.04
 (Preterm labor) ปี 2558-2560 พบร้อยละ 8.70,
5.46, 5.89
 Robson ten group classification ในราย Elective C/S
(group 2b ข้อบ่งชี้ 13.04%(9ราย) ใน group 4b คื อ
,มีขอ้ บ่งชี้ 17.86 % (5 ราย)

ปั ญหาอุปสรรค
 แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ คือ 1) สูติแพทย์ไม่เพียงพอ
2) ขาดกุมารแพทย์ทาให้การดูแลกลุ่ม High
risk preterm ไม่ครบวงจร
 ขาดระบบสารองเลือด โรงพยาบาลระดับ F

Key Sucees
 เครือข่ายการดูแลสตรีตงั้ ครรภ์เสี่ยง
สูงอย่างต่อเนื่ อง จัด zoning เพื่อให้
เข้าถึงบริการที่รวดเร็วทันเวลา
 ระบบการให้คาปรึกษาโดยผูส้ ตู ิ
แพทย์ รพ.มค 24 ชัว่ โมง (One
Labor Room

ข้อเสนอแนะ
 ศึกษารูปแบบของ Robson ten
group classification ในการพัฒนา
บริการ ใน M2
 ระบบสารองเลือด ใน รพ.ระดับ F

สาขาทารกแรกเกิด

บริบท
NBระดับ3 ยังไม่มีNeonatologist Ped 9 6+1+1+1
มีศกั ยภาพในการรักษาlaser ROP ให้Surfactant ให้TPN
screening IVH CHD ROPได้ ข้อจากัดในการรักษาด้าน
ศัลยกรรมและโรคหัวใจเด็ ก –ปั ญหา anemia DM in preg
BA PPHN

ตัวชี้ วดั

เป้า

2560

1. อัตราตายทารกแรกเกิ ดอายุ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ28วัน

>4:1000
การเกิดมีชีพ

2.4

2จานวนเตียงNICU

12
1:500

8
1: 800

ผลการดาเนิ นงาน
1 NICU 8 เตี ยง จาก12 เตี ยง อัตราครองเตี ยง ร้อยละ 85.4 จึงยังไม่มีแผนพัฒนาการเพิ่มจานวนเตียง เน้นการพัฒนาการ
ดูแลโดยใช้ noninvasive respirator ทาให้ลดการใส่ท่อช่วยหายใจ ลดระยะวันนอนในNICUลง วันนอนเฉลี่ ย 8.2 วัน refer
back ในปี 2559เพิ่มขึ้ น 11%
2 Semi-NICU 12 เตี ยง มค + บรบื อ ดูแลทารกกึ่งวิกฤติ โดย noninvasive respirator (high flow oxygen ventilator)และ
เปิ ดSNB 26 เตี ยง (โกสุมพิสยั 2 + วาปี ปทุม3+บรบื อ 3 + มหาสารคาม18)
ด้านการคัดกรองโรคหัวใจชนิ ดเขี ยว สามารถดาเนิ นการได้ในรพ.ระดับF1ขึ้ นไปได้ครบทัง้ 5 รพ.

ข้อเสนอแนะ
-บูรณาการร่วมกับMCH Board และสาขาสูติกรรม ในการดาเนิ นการANCคุณภาพ เพื่อลดปั ญหา anemia DM BA Preterm
-noninvasive respirator in M2 F1

สถานการณ์ ปี 60
 อัตราตายน้อยกว่า1 % และมีแนวโน้มลดลง
(ปี 58-60 =0.44%,0.49%,0.1%) ปี
61=0
 ส่งต่อ จาก รพช. มา ที่ รพ.มค มีแนวโน้ม
ลดลง (ปี 58-60=
8.42%,7.57%,3.31%)

ปั ญหาอุปสรรค
 กุมารแพทย์ยงั ไม่ครบทุก Node ,ขาด
พยาบาลเฉพาะทาง ใน รพช.
 การคัดกรอง การวินิจฉัยโรค และการ
ประเมินการรักษาเบื้องต้น ของ รพช.
 ประสบการณ์การใช้เครื่องออกซิเจน high
flow

Key Sucees
 ระบบการให้คาปรึกษาไปสู่
โรงพยาบาลชุมชน
 การใช้เครื่องช่วยหายใจชนิด
Non-invasive ในรพ.Node
 แบ่งโซนเครือข่ายโรงพยาบาลNode
ที่มีกุมารแพทย์

ข้อเสนอแนะ
 เพิ่มศักยภาพ M2 ให้สามารถดูแล
เด็กใช้เครื่องช่วยหายใจได้
 สนับสนุนให้มี เครื่องออกซิเจน
high flow ใน รพช. มากขึ้น

ร้อยละ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากมีคณ
ุ ภาพ ≥ 60
รพ.สต./ศสม ให้บริ การสุขภาพช่องปากมี คุณภาพ
รพ.สต./ศสม. จัดบริ การสุขภาพช่องปากคุณภาพ

2559

2560

4 เดือน

74.72

86.52

1.12

อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิ

อัตราการใช้บริการ

ผลงาน
Problems
Suggestion
Best practices
Next step

≥ 35 %

2559

2560

4 เดือน

27.27

30.35

9.26

• การลงข้อมูลเด็กเริ่มเดือนพฤษภาคม
• ผู้ช่วยงานทันตกรรมไม่เพียงพอ
• ควรจัดงบจ้างผูข้ ว
่ ยทันตกรรม และสนับสนุนครุภณ
ั ฑ์
• สนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานทันตสาธารณสุข
• รพ.มหาสารคาม และ รพ.วาปปทุม สนับสนุนผูช้ ว
่ ยทันตก
รรมทุก รพ.สต.
ที่มีทน
ั ตาภิบาลประจา
• แผนจัดอบรมงานทันตสาธารณสุขใน รพ.สต. และ PCC
และ smart technique

สถานการณ์ ปี 60
 มีการรักษา Non displace Fracture ในรพ.ตัง้ แต่ M2
ลงไป ปี ตัง้ แต่ปี 2556- 2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น
 รักษาผูป้ ่ วยที่ มีกระดูกหักไม่ซบั ซ้อนใน รพช. M2 ลง
ไป ในปี 2560 ร้อยละ 94.50 (964/1020) สูง
กว่าเป้าหมาย70%
 จัดตัง้ ที ม ที ม Capture the Fracture อยู่ระหว่าง
ดาเนิ นการ

Key Sucees
 นโยบายชัดเจน มี Guideline คู่มือ
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย ,CNPG
 ฝึ กทักษะแพทย์ Intern ก่อนออก
ชุมชน 100% มีระบบ Line Consult

ปั ญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

 ขาดทีม Capture the Fracture (อยู่ระหว่าง
การจัดตัง้ และให้ความรู)้
 ข้อจากัดของห้องผ่าตัดทาให้ไม่สามารถตัด
นอกเวลาราชการได้
 ผ่าตัดภายใน 72 ชม. 1รายจาก400 ราย

 เร่งรัดการจัดตัง้ ที ม Capture the
Fracture 4
 จัดอบรมให้ความรู ้ Capture the Fracture
 หาแนวทางให้สามารถผ่าตัด Capture the
fracture นอกเวลาราชการได้

สาขาโรคหัวใจ

บริบท
cardiologist 1 คน CCU 6 เตียง ไม่มี Interven. ไม่มีCVT
มี การให้ยาละลายลิ่มเลือดที่ รพช 100% โดยแพทย์เวช
ปฏิบตั ิทวั ่ ไป no complication
DM doubble tripple vessel

ผลการดาเนิ นงาน
•
•

•
•
•

ตัวชี้วดั
1.อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ

2. อัตราตายในโรงพยาบาลของผูป้ ่ วยโรค
กล้ามเนื้ อหัวใจตายเฉี ยบพลันชนิ ด STEMI

เป้า

2560

ไม่เกิน28

4.7 ต่อ แสน
ประชากร

10

4.05

ร้อยละโรงพยาบาลตัง้ แต่ระดับ F2ขึ้ นไปมี การรักษาโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug)ในผูป้ ่ วยชนิ ด STEMI 100%
(11/11) ให้ได้แล้ว
ผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้ อหัวใจตายชนิ ดเฉี ยบพลันชนิ ด STEMI ได้รบั การขยายหลอดเลือดและหรื อยาละลายลิ่มเลือด(PPCI)85 OTN
(onset to needle time) 185 นาที (เกณฑ์360 นาที) มี แนวโน้มลดลง
DTN (door to needle time) 65 นาที (เกณฑ์มาตรฐาน 30 นาที) มี แนวโน้มเพิ่ม
Warfarin clinic 7/13
การใช้บริ การ1669ยังน้อย

ข้อเสนอแนะ
•

พัฒนาNSTEMI

บูรณาการกับสาขาโรคเรื้อรัง ในการดูแลผูป้ ่ วยที่ มีCVD risk DM

บริบท
จักษุแพทย์ 5 คน(retina 2 คน cornea 1 คน)
พยาบาลเวช ตา 17 fundus camera 15 OR 1
เป็ นศูนย์ retina สามารถรับ Refer ทัง้ ใน/นอก
เครือข่าย มีศูนย์ดวงตา/เปลี่ ยนกระจกตา

สาขาโรคตา
ตัวชี้ วดั

เป้า

1. ร้อยละผูป้ ่ วยต้อกระจกระยะบอด > 80
%
ได้รบั การผ่าตัดภายใน 30 วัน

2561
97.3 (172)

ผลการดาเนิ นงาน
-ร้อยละของผูส้ ูงอายุที่ได้รบั การตรวจคัดกรองตา 23 พยัค โกสุม 2% เมือง 8%
-ผูป้ ่ วยLow Vision Cataract ได้รบั การผ่าตัดภายใน90วัน ร้อยละ 91(126)
-ร้อยละของการคัดกรองDR ร้อยละ 16
-ผูป้ ่ วยHigh Risk DRได้รบั การรักษาภายใน30วัน 100

ข้อเสนอแนะ
•
•

การเพิ่มพยาบาลเวชปฏิ บตั ิ ตาในรพ.ชุมชน โดยM2 ควรมีพยาบาลเวชปฏิ บตั ิ ตา 2 คน ส่วนF1-3 ควรมี1 คน
ห้องผ่าตัดในรพช. แก้ปัญหาห้องผ่าตัดไม่เพียงพอ

สถานการณ์ ปี 60
 ผูป้ ่ วย Sepsisจังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วน
ใหญ่มี Underlyning เป็ นเบาหวาน
 อัตราการเสียชีวิตโดยรวมปี 2558-2560
มีแนวโน้มลดลง
 อัตราตายแบบรุนแรงชนิ ด communityacquired.ในปี 2560 ร้อยละ 11 ,2561
ร้อยละ 42.11

Key Sucees
 จัดทาแนวทางการดูแลรักษา
เบื้องต้นระดับจังหวัด
 ( CPG CAP with sepsis )

ปั ญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

 กระบวนการดูแลรักษา การเจาะส่งเลือด
ตรวจเพาะเชื้อใน รพช. ยังน้อย ทาให้ได้รบั
empiric Antibiotic ไม่เหมาะสม
 การเข้าถึงบริการใน Intensive Care Unit
ไม่เพียงพอ

 early detection
 Antibiotic IV ,ขวด Hemoculture
ไว้ที่หอ้ งฉุ กเฉิ นของทุกโรงพยาบาล
ในจังหวัด
 จัดตัง้ ICU ใน Node

บริบท
มะเร็งรายใหม่เพิ่ม 1400 ตับ ท่อน้ าดี มีศกั ยภาพในการ
รักษาด้านการผ่าตัดและเคมี บาบัด: เต้านม ลาไส้
ต้องส่งต่อ
ปี 60ในเขต 1258 คน นอกเขต 69 คน แนวโน้มลด

ผลการดาเนิ นงาน
•
•
•
•

สาขาโรคมะเร็ง
ตัวชี้ วดั

เป้า

2560

1. ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดใน
4สัปดาห์

> 80 %

100
(44/44)

2. ลดระยะเวลารอคอยเคมี
บาบัดใน6สัปดาห์

3. ลดระยะเวลารอคอยรังสี รกั ษา
ทะเบี ยนมะเร็งยังขาด รพ.นาเชื อก
ใน6สัปดาห์
PAP Smear 41 สัดส่วน 100
Breast 23 สัดส่วน 78
Loss F/U
การผ่าตัดมะเร็งและการให้เคมีบาบัดในโรงพยาบาลชุมชน ยังทาได้น้อย

84
(38/45)
100
(14/14)

ข้อเสนอแนะ
-พัฒนาการบันทึกข้อมูลมะเร็ง TCB และส่งขึ้ น web site เพื่อเชื่ อมโยงข้อมูล Real time และทราบสถานการณ์ปัญหา
ที่ แท้จริง และเชื่ อมโยงฐานข้อมูลทะเบี ยนมะเร็งในระดับเขต เพื่อให้สามารถติ ดตามผลการรักษาผูป้ ่ วยมะเร็งที่ ส่งต่อ

Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ต ัวชวี้ ัด

เป้าหมาย

ผลงาน

ร้อยละ

ึ เศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต (ร้อยละ55ขึน
1.ร้อยละของผูป
้ ่ วยโรคซม
้ ไป)

21,693

18,196

83.88

6,414

4,555

71.01

174

39

เพิม
่ ขึน
้ ร้อย
ละ 0.26

61

13

1.35

33

32

96.97

7,857

276

3.51

้ ทีเข้
2.ร้อยละของผูป
้ ่ วยโรคจิตเภทในพืน
่ าถึงบริการ (ร้อยละ70ขึน
้ ไป)
้ ทีเข้
3.ร้อยละของผูป
้ ่ วยโรคติดสุราในพืน
่ าถึงบริการ(เพิม
่ ขึน
้ ร้อยละ 1.0)
4.อ ัตราการฆ่าต ัวตายสาเร็จ(ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนคน)
5.ร้อยละของผูพยายามฆ่
้
าต ัวตายไม่กล ับมาทาร้ายต ัวเองซา้ ภายใน1 ปี (ร้อย
ละ80)
ั้ (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิต(ร้อยละ9)
6.ร้อยละของผูป
้ ่ วยสมาธิสน

ปัญหา/อุปสรรค
1.ไม่มห
ี อผู ้ป่ วยจิตเวชในรพท. ทีร่ ับไว ้
รักษา เพือ
่ เป็ นการพัฒนาระบบบริการตาม
มาตรฐานและระบบบริการจิตเวชเร่งด่วน
(acute care) ในหน่วยบริการทุกระดับ
2.การสง่ ต่อข ้อมูลข ้ามเขตในการดูแล ไม่
ต่อเนื่อง /ผู ้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตมีภาระ
งานมาก
3.บุคลากรขาดขวัญและกาลังใจใน
ี
ความก ้าวหน ้าทางวิชาชพ

ข ้อเสนอแนะเชงิ นโยบายและโอกาสพัฒนา
ื่ มโยง
-การพัฒนาระบบฐานข ้อมูลและการสง่ ต่อเชอ
เพือ
่ ระบบการเฝ้ าระวังการฆ่าตัวตาย อย่างต่อเนื่อง
ื่ มโยงข ้อมูล IQ EQ และการคัดกรอง 4
-ควรมีการเชอ
โรคสาคัญ (ADHD ASD ID LD)
-ควรมีนโยบายการจัดให ้มียาทางจิตเวชเด็กให ้
เพียงพอใน รพ.ทุกระดับ
ั เจนและ
-ควรมีผังโครงสร ้างงานจิตเวชใน รพช. ให ้ชด
ให ้มีความก ้าวหน ้าเหมือนโครงสร ้างงานการดูแล
ผู ้ป่ วยอืน
่ ๆ

บริบท
ผู้ป่วย CA ESRD STROKE Palliative 380 คน
พยาบาลpalliative care กระจายครบในเครื อข่ าย
แพทย์ อบรมเฉพาะทาง มีแนวทางปฏิบัติ คู่มือปฏิบัตงิ าน PC

ผลการดาเนิ นงาน

สาขาการดูแลแบบประคับประคอง
ตัวชี้ วดั

เป้า

ผลงาน

1.ร้อยละของโรงพยาบาลที่มี
การดูแลแบบประคับประคอง

100

2.ร้อยละของผูป้ ่ วยได้รบั การ
ดูแลประคับประคอง

100

99.7

3. ร้อยละของผูป้ ่ วยได้strong
opioid

100

64

100

1. โกสุมพิสยั palliative+ แผนไทย์
2. วาปี ปทุม การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย อสม อปท ชุมชน
ข้อเสนอแนะ

ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการยา opioid ที่ เพียงพอกับผูป้ ่ วยใช้ครบทุกรพ.ระดับ M1,M2,F และมีมาตรการบริหารความ
เสี่ ยงของการกระจายยา MO, MST,MSS
เพิ่มการเข้าถึ ง จากการวินิจฉัยของแพทย์

สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

บริบท
- เครือข่ายบริจาคอวัยะ คือ รพ.มหาสารคาม
รพ.โกสุมพิสยั ,รพ. บรบือ , รพ.พยัคภูมิพิสยั
- ผูป้ ่ วยสมองตายบริจาคอวัยวะ ปี 2559
จานวน 4 ราย ปี 2560 จานวน 5 ราย
- พยาบาล part time ผูจ้ ดั เก็บดวงตา

ตัวชี้ วดั

1.

2.

ผลการดาเนิ นงาน
จานวนผูย้ ่ื นความจานง 31 ราย ( เป้าหมาย 200 )
จานวนผูบ้ ริ จาคกระจกตา จานวน 3 ดวงตา
( เป้าหมาย 40 ดวง )

ข้อเสนอแนะ
•

สูๆ้ นะครับที มงานมหาสารคาม

จานวนผูบ้ ริจาคอวัยวะ
จากผูป้ ่ วยสมองตายใน
แต่ละรพ. Donor
มากกว่า 1 ราย ต่อ 100
hospital death
จานวนผูบ้ ริจาคดวงตา
จากผูเ้ สี ยชี วิต เป้าหมาย
>= 5:100 hospital
death

เป้าหมาย

2561

0.7

0.5
1 คน

40

3

conclusion

ลดป่ วย

-ไต eGFR < 4 /min/1.73 m2 /yr (มากกว่าร้อยละ66) 59.57 – ยาเสพติด remission 97.8 / 56
-เบาหวาน ความดันโลหิตสูง DM 3.8 HT 16.93
ลดตาย
-อัตราตายทารกแรกเกิด 2.4 (4.2)ต่อพันทารกเกิดมีชีพ -อัตราตายหลอดเลือดสมอง 4.39
-อัตราตายโรคหัวใจ 4.7 ต่อแสนปชกSTEMI -อัตราตายมะเร็ง 120 ต่อแสนปชก
-อัตราการเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนน 7.06 ต่อแสนปชก ผูป้ ่ วยวิกฤติฉุกเฉิ นเสียชีวิต 2.0
ลดรอคอย
-รอคอยคิวมะเร็ง
ผ่าตัด
100
เคมีบาบัด 84.44 loss F/U
หมอแสง
รังสีรกั ษา 100

การเข้าถึง
-Refer EMS 1669 18.84 รีบ+ มีรถ 60%
-Stroke fast tract 43 แนวโน้มเพิ่ม
-PCC cluster

IMPLEMENTATION

ข้อเสนอแนะ

-การแปลงยุทธศาสตร์ลงสู่ทุติยภูมิ
-บูรณาการร่วมกับMCH Board และสาขาสูติกรรม ในการดาเนิ นการANCคุณภาพ เพื่อลดปั ญหา BA
LBW แม่anemia
- Production champion : จักษุ เมืองสมุนไพร
DATA BASE
ควรทบทวนระบบสารสนเทศของแต่ละสาขา เช่น REFER ทะเบียนมะเร็ง PALLIATIVE

RESOURCE

• ห้องผ่าตัด การใช้หอ้ งผ่าตัดที่ รพ. node
• พยัคฆภูมิพิสยั : Intermediate care
วาปี ปทุม : semi NICU CT

พ่ อแม่ หวังพึ่งพาเจ้ า ครูเล่ าหวังเจ้ าสร้ างชื่อ
ชาติหวังกาลังฝี มือ เจ้ าคือความหวังทัง้ มวล
(มล. ปิ่ น มาลากุล )

โดย นพ.ชาญชัย ธงพานิ ช
ผูอ้ านวยการสานักการแพทย์ เขตสุขภาพที่
7
14 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการตรวจราชการ จ ังหว ัดมหาสารคาม
คณะที่ 2 : พ ัฒนาระบบบริการ (Service Excellence)

ลาดกุดยางใหญ่ให้ เปลี่ยนนาม เรี ยกว่ามหาสารคาม เขตแคว้ น ประชาชื่นใจงาม พุทธแพร่ สงฆ์ส่องธรรมแน่นแฟ้น สืบเชื ้อศาสนา

ประชาชนสุขภาพดี
ชาย
ชาย

สุขภาพดีในทุกช่วงอายุ

หญิง
หญิง

ชาวมหาสารคาม สุขภาพ
ดี ภาคีมีส่ว นร่วม

HEALTH WORKFORCE
อัตรากาลัง
วิชาชีพ

มหาสารคาม

เขตสุขภาพที่ 7

สัดส่ วนระดับประเทศ

แพทย์

1 : 3,345

1 : 4,265

1:2,035

ทันตแพทย์

1 : 11,749

1 : 13,428

1:9,352

เภสัชกร

1 : 7,833

1 : 7,898

1:5,317

พยาบาลวิชาชีพ

1 : 609

1 : 712

1:436

ควา ม ขา ดแคล นบุ ค ลา ก รสา ยวิ ช า ชี พ แ พทย์ เขตสุ ขภา พที่ 7
จานวนทีม่ ี
30%

ควา ม ขา ดแคลนบุ ค ลา ก รสา ยวิ ช า ชี พ พยา บา ล เขต
สุ ขภา พที่ 7
จานวนทีม่ ี

ส่วนขาด/ความต้ องการ (GAP)

47%

49%

39%

41%

70%

53%

51%

61%

59%

ข อนแ ก่ น

ร้ อย เ อ็ ด

ม หา ส า ร คา ม

ก า ฬสิ นธุ์

เขต

24%

20%

76%

80%

ส่วนขาด/ความต้ องการ (GAP)

5%

95%

14%

15%

86%

85%

โรคอื่นๆ ไปเอง
โรคอื่นๆ

เตียง

ครองเตียง

เตียง120 ครองเตียง
เตียง 90 ครองเตียง
Refer in
Renal calculi CKD
Glaucoma Pneumonia

เตียง 120 ครองเตียง

เตียง120 ครองเตียง

ควรมีศูนย์รบั ส่งต่อระดับเขต

Stroke

ยาเสพติด

ผลงาน

ตัวชีว้ ัด

อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองน้ อยกว่ าร้ อยละ
อัตราการได้

อัตราการหยุดเสพยาเสพติด
ยาเสพติด

ร้ อยละ

สถานะ

Stroke unit 16เตี ยง
Fast tract 43% rt-PA 6.5% high risk
เข้าถึ ง stroke unit ได้มากขึ้ นร้อยละ 87
refer back เพิ่ม อัตราการเสี ยชี วิตหลัง
จาหน่ ายออกจากรพ. 30วัน 20%

ตัวชี้ วดั
1.อัตราตายของผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลื อดสมองในโรงพยาบาล

เป้า
<7%

2560
1.87

ข้อเสนอแนะ
•
•

Node CT วาปี ปทุม มีอายุรแพทย์
Intermediate care พยัคฆภูมิพิสยั

stroke unit ในM2
clopidogrel ขาด 6 รพ. รวมpt 90 คน กัน เชื อก ยาง นา กุด ชื่ น

ตัวชี้ วดั
HAยาเสพติด 100% แพทย์
1. อัตราการหยุดเสพ
พยาบาล 100 % จังหวัดดีเด่น
ต่อเนื่ อง 3 เดื อน หลัง
ประชากรแฝง ประชากรกลุ่มเสี่ยง
จาหน่ าย

ข้อเสนอแนะ
•
•
•

เพิ่มHarm Reduction
ลดDrop out
Community based

เฝ้าระวังประชากรกลุ่มเสี่ ยง

ยาเสพติ ดรูปแบบใหม่ๆ

เป้าหมาย
90
50

2561
97.8
56

ยาเสพติด/สารเสพติดที่กาลังเป็ นที่นิยมในวัยรุ่น

ยาแก้ไอ โปรโคดิล

ยาแก้ปวด ทรามาดอล/
ทรามอล

เมื่อผสมทั้ง 4 ชนิ ด เข้าด้วยกัน รับประทานไปแล้วจะมีอาการเคลิบเคลิ้ ม มีความสุข บางรายมี
อาการชัก ถ้าไม่ได้ใช้จะมีอาการหงุดหงิด ปวดเมื่อยกระดูก

7

อัตราการเสี ยชีวิต

ปี

New case / 10,000

49,000

คัดกรองตา 28 %

คน
ไต
ตา
เท้า
ดี รพ. วาปี นาดูน พื้นฐาน ไม่ผ่าน
พัฒนาผลการดาเนินงาน
ตรวจ
2
ตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง

พชอ

ยางสีสุราช
ชื่นชม

/ 2 .7
ไต

อัตราตาย
ต่อแสน
ต่อแสน

ตายสูง

เพิ่ม

การตรวจ

บริบท
- Treatment coverage ร้อยละ 76.94
- Success rate ร้อยละ 82.76
- คาสง่ ั NOC-TB จ ังหว ัด/ประชุม
- เรือนจา เป้าหมายผ่านเกณฑ์ประเมิน
QTBP
- เริม
่ ตรวจวินจ
ิ ฉัยว ัณโรคด้วยเครือ
่ ง Xpert
MTB/RIF
- โรงพยาบาลใช ้ TBCM online 100 %

ว ัณโรค : TB
ต ัวชวี้ ัด

เป้า

2560

อ ัตราความสาเร็จการ
ร ักษาผูป
้ ่ วยว ัณโรค
ปอดรายใหม่

มากกว่า
หรือเท่าก ับ
ร้อยละ 85

78.57

มาตรการ/กิจกรรม
ี่ งเป้าหมาย (Intensified case finding)
1. เร่งร ัดการค้นหาว ัณโรคในกลุม
่ เสย
2. พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู ้ป่ วยวัณโรคอย่างต่อเนื่อง (Continue quality improvement : CQI)
ี เครือข่ายในพืน
่ ยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและสงคม
ั
้ ที่ และให้การชว
3. ดูแลผูป
้ ่ วยร่วมก ับทีมสหวิชาชพ
4. พ ัฒนาระบบข้อมูลผูป
้ ่ วยว ัณโรครายบุคคลเพือ
่ กาก ับ ติดตาม และประเมินผลการร ักษา
โอกาสพ ัฒนา
ี ชวี ต
1. ผู ้ป่ วยวัณโรคเสย
ิ สูง (ไตรมาส1/61=17 ราย)
2. ผู ้ป่ วยวัณโรคโอนออก (Tranferred out) ไตรมาส
1/61=12 ราย
ี่ งยังไม่ครอบคลุม (ร ้อย
3. การค ้นหาผู ้ป่ วยวัณโรคในกลุม
่ เสย
ละ 76.94)

ข้อเสนอแนะ
1. รวบรวมวิเคราะห์ข ้อมูล กาหนดมาตรการลดอัตราการ
ี ชวี ต
ี ชวี ต
เสย
ิ สอบสวนการเสย
ิ Dead case conference

ิ เพือ
2. ติดตาม กากับ ผู ้ป่ วยวัณโรคโอนออกอย่างใกล ้ชด
่
ผลสาเร็จการรักษา
3. เร่งรัดค ้นหาวัณโรค โดยการมีสว่ นของเครือข่าย/ชุมชน
ในพืน
้ ที่ และใชเี ครือ
่ ง Xpert MTB/RIF ชว่ ยวินจ
ิ ฉัย

Service Plan RDU: มหาสารคาม รอบที่ 1
Key Success

ร้อยละโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
มหาสารคาม

0

ร้อยเอ็ ด

0

84.62

38.46

40

ขัน้ ที่ 2

60

ขัน้ ที่ 1
ขอนแก่น

0

กาฬสินธุ ์

5.56

0%

26.92

73.08
50

20%

ขัน้ ที่ 0

44.44

40%

60%

80%

-

Key Person: ผอ., สสอ.
การดาเนินการเชิงรุ กของทีมสหสาขาวิชาชีพ
การนิเทศงานเชิงรุ ก
การคืนข้ อมูลการสัง่ ใช้ ยา
การใช้ สมุนไพรทดแทน

100%

ตัวชี ้วัด

เป้าหมาย (Small success)

เป้าหมาย 2561

ผลงาน

ผลการประเมิน

RDU ขัน้ 1

60% (8)

80% (11)

84.62% (11)

ผ่าน small success

RDU ขัน้ 2

5% (1)

20% (3)

0

-

ข้ อเสนอแนะ
-

-

KPI Focus:
สม่าเสมอ

(1) ความเข้ าใจในการวินิจฉัย จ่ายยา และลงรหัส ICD10 ใน รพ.สต. ตามแนวทาง RDU และมีระบบการกากับติดตามที่

(2) สร้ างความตระหนักเรื่ อง การจ่ายยา ATB ในโรคติดเชื ้อ และการใช้ ยาในผู้ป่วยกลุม่ เสี่ยง แก่บุคคลากรทางการแพทย์
RDU in community: บูรณาการงาน RDU ร่วมกับงานยาปลอดภัยในชุมชน สร้ างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในการใช้ ยาอย่าง
สมเหตุสมผล

สถานการณ์ ปี 60
 ODS ในกลุ่ม Endoscopic Variceal
 Ligation (EVL) และ Indirect Inguinal
Hernia
 2561 (ต.ค.-ธ.ค.60) ODS จานวน 3 ราย
(100%)
 ยังไม่มีการจัดตัง้ หน่วย ODS

ปั ญหาอุปสรรค
 ความเข้าใจคลาดเคลื่อน กับหน่วยงานสห
วิชาชีพ ยังมี ทาให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบตั ิ
 การเบิกจ่ายเงิน กับ สปสช.

Key Sucees
 การจัดตัง้ Pre anesthetic
Assessment Center (PAC)
 จัดทา Standing order สาหรับ
pre-post operative care

ข้อเสนอแนะ
 การประเมินตนเองในการเข้าร่วม
โครงการ
 การจัดตัง้ หน่วยให้บริการ ODS
 ประเมินผลลัพธ์ของการให้บริการ

สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
ปี 2561

KPIs
เป้าหมาย
ผลงาน
จานวนเมืองสมุนไพรอย่าง อย่างน้อยเขตสุ ขภาพละ จังหวัดมหาสรคามเป็ นจังหวัดส่วน
ขยาย ในเขตบริ การสุ ขภาพที่ 7
น้อยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด 1 จังหวัด

Small success : รอบ 3 เดื อน มีกลุ่มแกนนาด้านสมุนไพรอย่างน้อย 1 กลุ่ม คื อ กลุ่มบ้านไร่สมุนไพร อ. นาดูน
ทิ งเจอร์เปลื อกมังคุด

ปั ญหา/อุปสรรค (ไม่มี)
1. รพ.มหาสารคาม อยู่ระหว่างพัฒนาโรงงานผลิ ตยาสมุนไพร เข้าสู่มาตรฐาน GMP
2. การถ่ายทอดนโยบาย สู่การปฏิ บตั ิ ในระดับจังหวัด/อาเภอ/ตาบล มีความล้าช้า
3. การบูรณาการพัฒนางานการแพทย์แผนไทยและการพัฒนาเมื องสมุนไพร ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/อาเภอ ยังไม่
ครอบคลุมทัง้ จังหวัด
4. การสารวจ Demand-Supply Chain ยังมีขอ้ จากัดหลายด้าน (มีขอ้ มู ลจากหน่วยบริ การสุ ขภาพของรัฐ ขาดข้อมู ลภาคเอกชน ฯลฯ)

ข้อเสนอแนะ
1. การก่อตัง้ สถานที่ ผลิ ตผลิ ตภัณฑ์สมุนไพรและสุขภาพเป็ นมูลนิ ธิ เพื่อขยายผลทางการตลาดในอนาคต
2. ขาดแนวทางจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื อก ในการจัดทาแผนธุรกิจ (Business Plan)

สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
ปี 2561 ข้อมูล
ณ วันที่ 11 ก.พ. 61

KPIs
เป้าหมาย
ร้อยละของผูป้ ่ วยนอกได้รบั บริ การแพทย์แผนไทย ร้อยละ 20
และการแพทย์ทางเลื อกที่ ได้มาตรฐาน

ผลงาน
28.44

จุดเด่น
สามารถขับเคลื่ อนงานด้านการแพทย์แผนไทย ผ่านเชิ งนโยบาย ดังนี้
1. ให้ประชาชนได้รบั บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื อกที่ ได้มาตรฐาน ร้อยละ 20
2. รพท. และรพช. ทุกแห่ งมี ยาจากสมุนไพรใช้อย่ างน้อย 30 รายการ และรพ.สต. มี ยาสมุนไพรใช้อย่ างน้อย 10
รายการ
3. พัฒนางานวิจยั ด้านการแพทย์แผนไทย

ปั ญหา/อุปสรรค
1. บุคลากรแพทย์แผนไทย ร้อยละ ๑๘.๖๑ ยังไม่มีใบประกอบวิชาชี พ
2. รพ.มหาสารคาม อยู่ระหว่างพัฒนาโรงงานผลิ ตยาสมุนไพร เข้าสู่มาตรฐาน GMP ผลิ ตยาสมุนไพร

ข้อเสนอแนะ
1. ค่าตอบแทน พตส.และขวัญกาลังใจความเจริ ญเติบโตในหน้าที่การงานของผู ป้ ฏิบตั ิงานด้านการแพทย์แผนไทย

ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผา่ นเกณฑ์การพัฒนาค ุณภาพ รพ.สต. ติดดาว จ.
มหาสารคาม
สถานการณ์

เป้าหมาย

ปี 2560 เป้าหมาย ร้อย
ละ 25
ผ่านเกณฑ์ 47 แห่ง คิด
เป็ นร้อยละ 26.86
ปี 2561 เป้าหมายร้อยละ
37.5 ของ รพ.สต.ที่
เหลือ 128 แห่ง (จานวน
48 แห่ง)

1. ระดับ 5
สนับสน ุน รพ.สต.
ผ่านการรับรองดาว
ร้อยละ 50 (สะสม)
2.ไตรมาส 1 รพ.
สต. ส่งแบบประเมิน
ตนเอง 128 แห่ง

มาตรการ/แนวทาง ( จ.
ดาเนินการ)
 เข้าร่วมประชมุ ทีมพี่เลี้ยง ระดับเขต
 มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน
PA โดย นพ.สสจ.
 จัดตัง้ ทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว และ
ประช ุมทีมพี่เลี้ยง รพ.สต. ท ุกระดับ
 กาหนดเป็ นตัวชี้วดั และกาหนดผูช้ ่วย สสอ.
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
 กาหนดเป้าหมายเปิ ด PCC ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓
เป็ นเป้าหมายพัฒนารพ.สต.ติดดาว ปี
๒๕๖๑
 กาหนด Time line การดาเนินงาน อย่าง

สิ่งที่พบ
 มีขอ้ มูลสถานการณ์แยกเป็ นรายอาเภอ และมีการวิเคราะห์เชิ งระบบ
(Structure Information Intervention and Innovation Integration
Monitoring and Evaluation)
 ในส่วนของการลงพื้นที่ พบว่ามีความร่วมมือ บูรณาการท ุกภาคส่วน ทา
ให้การทางานคล่องตัว ซึ่งจะเป็ นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้บ ุคลากรมีความส ุข
ในการทางาน และพบจุดเด่นในส่วนของการดาเนิน ด้านผูส้ ูงอาย ุ การ
ด ูแลส ุขภาพของช ุมชม โดย อสม.

ปัญหา/อ ุปสรรค
 พื้นที่มีความเห็นในประเด็นเกณฑ์การประเมิน Green and clean บาง
ข้อ ทาได้ยาก ที่จะผ่านตามเกณฑ์ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
ของ รพ.สต.

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
 สร้างกลไกขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภ ูมิ กับ นโยบาย
PCC & รพ.สต.ติดดาว
 สร ุปบทเรียนผลดาเนินงานพัฒนา/แก้ไขปัญหาสาคัญ ตาม
บริบทในแต่ละพื้นที่
 พัฒนาระบบกากับติดตาม ประเมินผล และเยี่ยมเสริมพลังให้มีระ
สิทธิภาพ

ตัวชี้วดั

สาขาอุบต
ั เิ หตุ
กระบวนการ/มาตรการ
• EP 3 paramed 2 EN/ENP 10
• อัตราการเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุ
บนถนน 7 ต่อแสนปชก
• Triage Level 123
• S 80:20 F 10:90
• เกณฑ์ ECS คุณภาพ บรบื อ 64
วิจยั ระบบจัดการ พัฒนา
คุณภาพ

เป้าหม ผลงาน
าย

ตัวชี้ วดั ที่ 19. อัตราการเสี ยชี วิตผูเ้ จ็บป่ วยวิกฤติ ฉุกเฉิ น
ภายใน 24 ชม. ระดับ F2ขึ้ นไป

<12%

2.0

• ร้อยละของระบบ ECS คุณภาพ ในโรงพยาบาลระดับ
F2 ขึ้ นไป

> 70%

100

• อัตราเสี ยชี วิตผูป้ ่ วย severe traumatic brain injury

<40%

20
รพ.มค. 39

• ร้อยละผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นวิกฤติ มาโดยระบบ EMS
• 60% รีบ มีรถส่วนตัว

> 70%

18.48
HI 70%
Stroke 30%

ข้อเสนอแนะ
• พัฒนา TEA unit S: Urgent clinic F: OPD นอกเวลา
• พัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพิ่ม พยาบาล ENP, แพทย์ EP
• พัฒนาการจัดการข้อมูลให้เป็ นระบบ ลดภาระการ input มีการเชื่ อมโยง และสามารถนาข้อมูลออกมาใช้งานได้
• ข้อมูลแฟ้ม ACCIDENT

บริบท

สาขาโรคไต

Nephro 2+1 คน แพทย์อบรม4เดื อน 4 คน ขาดที่ พยัค
CKD stage 5 595 คน stage 4 1108 คน
HD 5 รพ. 62 เครื่อง 360 คน CAPD 300 ขาดพยัค
วาปี

ผลการดาเนิ นงาน

ตัวชี้ วดั

เป้า

1. ร้อยละของผูป้ ่ วยมีอตั ราการ
ลดลงของeGFR น้อยกว่า 4
ml/min/1.72 m2/yr

> 66 %

2559
(ตค58-พ.ค.59)

59.57
นาเชื อก นาดูน
ชื่ นชม66
ยางสี สุราช 38

• คลินิกชะลอไตเสื่อมแบบบูรณาการครบ 100%
• ผูป้ ่ วย DM HT ได้รบั การคัดกรองCKD ร้อยละ 20.2
ข้อเสนอแนะ
•

•
•
•

ควรมีการตามรอย ค้นหาสาเหตุของการส่งต่อผูป้ ่ วยCKDและทบทวนแนวทางปฏิบตั ิการส่งต่อ
ของจังหวัดร่วมกัน เพื่อลดภาระงานของรพ.จังหวัด
เปิ ด CAPA วาปี ปทุม มี med โภชนากร PDNurse
ขยายแกดา โมเดล
บูรณาการกับpalliative careในกลุ่ม ESRD

สถานการณ์ ปี 60
 ไม่พบมารดาตายจากตกเลื อดหลังคลอด(PPH)
 อัตรา PPH ปี 2558-2560 เป็ น 0.69, 0.55, 1.04
 (Preterm labor) ปี 2558-2560 พบร้อยละ 8.70,
5.46, 5.89
 Robson ten group classification ในราย Elective C/S
(group 2b ข้อบ่งชี้ 13.04%(9ราย) ใน group 4b คื อ
,มีขอ้ บ่งชี้ 17.86 % (5 ราย)

ปั ญหาอุปสรรค
 แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ คือ 1) สูติแพทย์ไม่เพียงพอ
2) ขาดกุมารแพทย์ทาให้การดูแลกลุ่ม High
risk preterm ไม่ครบวงจร
 ขาดระบบสารองเลือด โรงพยาบาลระดับ F

Key Sucees
 เครือข่ายการดูแลสตรีตงั้ ครรภ์เสี่ยง
สูงอย่างต่อเนื่ อง จัด zoning เพื่อให้
เข้าถึงบริการที่รวดเร็วทันเวลา
 ระบบการให้คาปรึกษาโดยผูส้ ตู ิ
แพทย์ รพ.มค 24 ชัว่ โมง (One
Labor Room

ข้อเสนอแนะ
 ศึกษารูปแบบของ Robson ten
group classification ในการพัฒนา
บริการ ใน M2
 ระบบสารองเลือด ใน รพ.ระดับ F

สาขาทารกแรกเกิด

บริบท
NBระดับ3 ยังไม่มีNeonatologist Ped 9 6+1+1+1
มีศกั ยภาพในการรักษาlaser ROP ให้Surfactant ให้TPN
screening IVH CHD ROPได้ ข้อจากัดในการรักษาด้าน
ศัลยกรรมและโรคหัวใจเด็ ก –ปั ญหา anemia DM in preg
BA PPHN

ตัวชี้ วดั

เป้า

2560

1. อัตราตายทารกแรกเกิ ดอายุ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ28วัน

>4:1000
การเกิดมีชีพ

2.4

2จานวนเตียงNICU

12
1:500

8
1: 800

ผลการดาเนิ นงาน
1 NICU 8 เตี ยง จาก12 เตี ยง อัตราครองเตี ยง ร้อยละ 85.4 จึงยังไม่มีแผนพัฒนาการเพิ่มจานวนเตียง เน้นการพัฒนาการ
ดูแลโดยใช้ noninvasive respirator ทาให้ลดการใส่ท่อช่วยหายใจ ลดระยะวันนอนในNICUลง วันนอนเฉลี่ ย 8.2 วัน refer
back ในปี 2559เพิ่มขึ้ น 11%
2 Semi-NICU 12 เตี ยง มค + บรบื อ ดูแลทารกกึ่งวิกฤติ โดย noninvasive respirator (high flow oxygen ventilator)และ
เปิ ดSNB 26 เตี ยง (โกสุมพิสยั 2 + วาปี ปทุม3+บรบื อ 3 + มหาสารคาม18)
ด้านการคัดกรองโรคหัวใจชนิ ดเขี ยว สามารถดาเนิ นการได้ในรพ.ระดับF1ขึ้ นไปได้ครบทัง้ 5 รพ.

ข้อเสนอแนะ
-บูรณาการร่วมกับMCH Board และสาขาสูติกรรม ในการดาเนิ นการANCคุณภาพ เพื่อลดปั ญหา anemia DM BA Preterm
-noninvasive respirator in M2 F1

สถานการณ์ ปี 60
 อัตราตายน้อยกว่า1 % และมีแนวโน้มลดลง
(ปี 58-60 =0.44%,0.49%,0.1%) ปี
61=0
 ส่งต่อ จาก รพช. มา ที่ รพ.มค มีแนวโน้ม
ลดลง (ปี 58-60=
8.42%,7.57%,3.31%)

ปั ญหาอุปสรรค
 กุมารแพทย์ยงั ไม่ครบทุก Node ,ขาด
พยาบาลเฉพาะทาง ใน รพช.
 การคัดกรอง การวินิจฉัยโรค และการ
ประเมินการรักษาเบื้องต้น ของ รพช.
 ประสบการณ์การใช้เครื่องออกซิเจน high
flow

Key Sucees
 ระบบการให้คาปรึกษาไปสู่
โรงพยาบาลชุมชน
 การใช้เครื่องช่วยหายใจชนิด
Non-invasive ในรพ.Node
 แบ่งโซนเครือข่ายโรงพยาบาลNode
ที่มีกุมารแพทย์

ข้อเสนอแนะ
 เพิ่มศักยภาพ M2 ให้สามารถดูแล
เด็กใช้เครื่องช่วยหายใจได้
 สนับสนุนให้มี เครื่องออกซิเจน
high flow ใน รพช. มากขึ้น

ร้อยละ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากมีคณ
ุ ภาพ ≥ 60
รพ.สต./ศสม ให้บริ การสุขภาพช่องปากมี คุณภาพ
รพ.สต./ศสม. จัดบริ การสุขภาพช่องปากคุณภาพ

2559

2560

4 เดือน

74.72

86.52

1.12

อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิ

อัตราการใช้บริการ

ผลงาน
Problems
Suggestion
Best practices
Next step

≥ 35 %

2559

2560

4 เดือน

27.27

30.35

9.26

• การลงข้อมูลเด็กเริ่มเดือนพฤษภาคม
• ผู้ช่วยงานทันตกรรมไม่เพียงพอ
• ควรจัดงบจ้างผูข้ ว
่ ยทันตกรรม และสนับสนุนครุภณ
ั ฑ์
• สนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานทันตสาธารณสุข
• รพ.มหาสารคาม และ รพ.วาปปทุม สนับสนุนผูช้ ว
่ ยทันตก
รรมทุก รพ.สต.
ที่มีทน
ั ตาภิบาลประจา
• แผนจัดอบรมงานทันตสาธารณสุขใน รพ.สต. และ PCC
และ smart technique

สถานการณ์ ปี 60
 มีการรักษา Non displace Fracture ในรพ.ตัง้ แต่ M2
ลงไป ปี ตัง้ แต่ปี 2556- 2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น
 รักษาผูป้ ่ วยที่ มีกระดูกหักไม่ซบั ซ้อนใน รพช. M2 ลง
ไป ในปี 2560 ร้อยละ 94.50 (964/1020) สูง
กว่าเป้าหมาย70%
 จัดตัง้ ที ม ที ม Capture the Fracture อยู่ระหว่าง
ดาเนิ นการ

Key Sucees
 นโยบายชัดเจน มี Guideline คู่มือ
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย ,CNPG
 ฝึ กทักษะแพทย์ Intern ก่อนออก
ชุมชน 100% มีระบบ Line Consult

ปั ญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

 ขาดทีม Capture the Fracture (อยู่ระหว่าง
การจัดตัง้ และให้ความรู)้
 ข้อจากัดของห้องผ่าตัดทาให้ไม่สามารถตัด
นอกเวลาราชการได้
 ผ่าตัดภายใน 72 ชม. 1รายจาก400 ราย

 เร่งรัดการจัดตัง้ ที ม Capture the
Fracture 4
 จัดอบรมให้ความรู ้ Capture the Fracture
 หาแนวทางให้สามารถผ่าตัด Capture the
fracture นอกเวลาราชการได้

สาขาโรคหัวใจ

บริบท
cardiologist 1 คน CCU 6 เตียง ไม่มี Interven. ไม่มีCVT
มี การให้ยาละลายลิ่มเลือดที่ รพช 100% โดยแพทย์เวช
ปฏิบตั ิทวั ่ ไป no complication
DM doubble tripple vessel

ผลการดาเนิ นงาน
•
•

•
•
•

ตัวชี้วดั
1.อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ

2. อัตราตายในโรงพยาบาลของผูป้ ่ วยโรค
กล้ามเนื้ อหัวใจตายเฉี ยบพลันชนิ ด STEMI

เป้า

2560

ไม่เกิน28

4.7 ต่อ แสน
ประชากร

10

4.05

ร้อยละโรงพยาบาลตัง้ แต่ระดับ F2ขึ้ นไปมี การรักษาโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug)ในผูป้ ่ วยชนิ ด STEMI 100%
(11/11) ให้ได้แล้ว
ผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้ อหัวใจตายชนิ ดเฉี ยบพลันชนิ ด STEMI ได้รบั การขยายหลอดเลือดและหรื อยาละลายลิ่มเลือด(PPCI)85 OTN
(onset to needle time) 185 นาที (เกณฑ์360 นาที) มี แนวโน้มลดลง
DTN (door to needle time) 65 นาที (เกณฑ์มาตรฐาน 30 นาที) มี แนวโน้มเพิ่ม
Warfarin clinic 7/13
การใช้บริ การ1669ยังน้อย

ข้อเสนอแนะ
•

พัฒนาNSTEMI

บูรณาการกับสาขาโรคเรื้อรัง ในการดูแลผูป้ ่ วยที่ มีCVD risk DM

บริบท
จักษุแพทย์ 5 คน(retina 2 คน cornea 1 คน)
พยาบาลเวช ตา 17 fundus camera 15 OR 1
เป็ นศูนย์ retina สามารถรับ Refer ทัง้ ใน/นอก
เครือข่าย มีศูนย์ดวงตา/เปลี่ ยนกระจกตา

สาขาโรคตา
ตัวชี้ วดั

เป้า

1. ร้อยละผูป้ ่ วยต้อกระจกระยะบอด > 80
%
ได้รบั การผ่าตัดภายใน 30 วัน

2561
97.3 (172)

ผลการดาเนิ นงาน
-ร้อยละของผูส้ ูงอายุที่ได้รบั การตรวจคัดกรองตา 23 พยัค โกสุม 2% เมือง 8%
-ผูป้ ่ วยLow Vision Cataract ได้รบั การผ่าตัดภายใน90วัน ร้อยละ 91(126)
-ร้อยละของการคัดกรองDR ร้อยละ 16
-ผูป้ ่ วยHigh Risk DRได้รบั การรักษาภายใน30วัน 100

ข้อเสนอแนะ
•
•

การเพิ่มพยาบาลเวชปฏิ บตั ิ ตาในรพ.ชุมชน โดยM2 ควรมีพยาบาลเวชปฏิ บตั ิ ตา 2 คน ส่วนF1-3 ควรมี1 คน
ห้องผ่าตัดในรพช. แก้ปัญหาห้องผ่าตัดไม่เพียงพอ

สถานการณ์ ปี 60
 ผูป้ ่ วย Sepsisจังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วน
ใหญ่มี Underlyning เป็ นเบาหวาน
 อัตราการเสียชีวิตโดยรวมปี 2558-2560
มีแนวโน้มลดลง
 อัตราตายแบบรุนแรงชนิ ด communityacquired.ในปี 2560 ร้อยละ 11 ,2561
ร้อยละ 42.11

Key Sucees
 จัดทาแนวทางการดูแลรักษา
เบื้องต้นระดับจังหวัด
 ( CPG CAP with sepsis )

ปั ญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

 กระบวนการดูแลรักษา การเจาะส่งเลือด
ตรวจเพาะเชื้อใน รพช. ยังน้อย ทาให้ได้รบั
empiric Antibiotic ไม่เหมาะสม
 การเข้าถึงบริการใน Intensive Care Unit
ไม่เพียงพอ

 early detection
 Antibiotic IV ,ขวด Hemoculture
ไว้ที่หอ้ งฉุ กเฉิ นของทุกโรงพยาบาล
ในจังหวัด
 จัดตัง้ ICU ใน Node

บริบท
มะเร็งรายใหม่เพิ่ม 1400 ตับ ท่อน้ าดี มีศกั ยภาพในการ
รักษาด้านการผ่าตัดและเคมี บาบัด: เต้านม ลาไส้
ต้องส่งต่อ
ปี 60ในเขต 1258 คน นอกเขต 69 คน แนวโน้มลด

ผลการดาเนิ นงาน
•
•
•
•

สาขาโรคมะเร็ง
ตัวชี้ วดั

เป้า

2560

1. ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดใน
4สัปดาห์

> 80 %

100
(44/44)

2. ลดระยะเวลารอคอยเคมี
บาบัดใน6สัปดาห์

3. ลดระยะเวลารอคอยรังสี รกั ษา
ทะเบี ยนมะเร็งยังขาด รพ.นาเชื อก
ใน6สัปดาห์
PAP Smear 41 สัดส่วน 100
Breast 23 สัดส่วน 78
Loss F/U
การผ่าตัดมะเร็งและการให้เคมีบาบัดในโรงพยาบาลชุมชน ยังทาได้น้อย

84
(38/45)
100
(14/14)

ข้อเสนอแนะ
-พัฒนาการบันทึกข้อมูลมะเร็ง TCB และส่งขึ้ น web site เพื่อเชื่ อมโยงข้อมูล Real time และทราบสถานการณ์ปัญหา
ที่ แท้จริง และเชื่ อมโยงฐานข้อมูลทะเบี ยนมะเร็งในระดับเขต เพื่อให้สามารถติ ดตามผลการรักษาผูป้ ่ วยมะเร็งที่ ส่งต่อ

Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ต ัวชวี้ ัด

เป้าหมาย

ผลงาน

ร้อยละ

ึ เศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต (ร้อยละ55ขึน
1.ร้อยละของผูป
้ ่ วยโรคซม
้ ไป)

21,693

18,196

83.88

6,414

4,555

71.01

174

39

เพิม
่ ขึน
้ ร้อย
ละ 0.26

61

13

1.35

33

32

96.97

7,857

276

3.51

้ ทีเข้
2.ร้อยละของผูป
้ ่ วยโรคจิตเภทในพืน
่ าถึงบริการ (ร้อยละ70ขึน
้ ไป)
้ ทีเข้
3.ร้อยละของผูป
้ ่ วยโรคติดสุราในพืน
่ าถึงบริการ(เพิม
่ ขึน
้ ร้อยละ 1.0)
4.อ ัตราการฆ่าต ัวตายสาเร็จ(ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนคน)
5.ร้อยละของผูพยายามฆ่
้
าต ัวตายไม่กล ับมาทาร้ายต ัวเองซา้ ภายใน1 ปี (ร้อย
ละ80)
ั้ (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิต(ร้อยละ9)
6.ร้อยละของผูป
้ ่ วยสมาธิสน

ปัญหา/อุปสรรค
1.ไม่มห
ี อผู ้ป่ วยจิตเวชในรพท. ทีร่ ับไว ้
รักษา เพือ
่ เป็ นการพัฒนาระบบบริการตาม
มาตรฐานและระบบบริการจิตเวชเร่งด่วน
(acute care) ในหน่วยบริการทุกระดับ
2.การสง่ ต่อข ้อมูลข ้ามเขตในการดูแล ไม่
ต่อเนื่อง /ผู ้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตมีภาระ
งานมาก
3.บุคลากรขาดขวัญและกาลังใจใน
ี
ความก ้าวหน ้าทางวิชาชพ

ข ้อเสนอแนะเชงิ นโยบายและโอกาสพัฒนา
ื่ มโยง
-การพัฒนาระบบฐานข ้อมูลและการสง่ ต่อเชอ
เพือ
่ ระบบการเฝ้ าระวังการฆ่าตัวตาย อย่างต่อเนื่อง
ื่ มโยงข ้อมูล IQ EQ และการคัดกรอง 4
-ควรมีการเชอ
โรคสาคัญ (ADHD ASD ID LD)
-ควรมีนโยบายการจัดให ้มียาทางจิตเวชเด็กให ้
เพียงพอใน รพ.ทุกระดับ
ั เจนและ
-ควรมีผังโครงสร ้างงานจิตเวชใน รพช. ให ้ชด
ให ้มีความก ้าวหน ้าเหมือนโครงสร ้างงานการดูแล
ผู ้ป่ วยอืน
่ ๆ

บริบท
ผู้ป่วย CA ESRD STROKE Palliative 380 คน
พยาบาลpalliative care กระจายครบในเครื อข่ าย
แพทย์ อบรมเฉพาะทาง มีแนวทางปฏิบัติ คู่มือปฏิบัตงิ าน PC

ผลการดาเนิ นงาน

สาขาการดูแลแบบประคับประคอง
ตัวชี้ วดั

เป้า

ผลงาน

1.ร้อยละของโรงพยาบาลที่มี
การดูแลแบบประคับประคอง

100

2.ร้อยละของผูป้ ่ วยได้รบั การ
ดูแลประคับประคอง

100

99.7

3. ร้อยละของผูป้ ่ วยได้strong
opioid

100

64

100

1. โกสุมพิสยั palliative+ แผนไทย์
2. วาปี ปทุม การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย อสม อปท ชุมชน
ข้อเสนอแนะ

ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการยา opioid ที่ เพียงพอกับผูป้ ่ วยใช้ครบทุกรพ.ระดับ M1,M2,F และมีมาตรการบริหารความ
เสี่ ยงของการกระจายยา MO, MST,MSS
เพิ่มการเข้าถึ ง จากการวินิจฉัยของแพทย์

สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

บริบท
- เครือข่ายบริจาคอวัยะ คือ รพ.มหาสารคาม
รพ.โกสุมพิสยั ,รพ. บรบือ , รพ.พยัคภูมิพิสยั
- ผูป้ ่ วยสมองตายบริจาคอวัยวะ ปี 2559
จานวน 4 ราย ปี 2560 จานวน 5 ราย
- พยาบาล part time ผูจ้ ดั เก็บดวงตา

ตัวชี้ วดั

1.

2.

ผลการดาเนิ นงาน
จานวนผูย้ ่ื นความจานง 31 ราย ( เป้าหมาย 200 )
จานวนผูบ้ ริ จาคกระจกตา จานวน 3 ดวงตา
( เป้าหมาย 40 ดวง )

ข้อเสนอแนะ
•

สูๆ้ นะครับที มงานมหาสารคาม

จานวนผูบ้ ริจาคอวัยวะ
จากผูป้ ่ วยสมองตายใน
แต่ละรพ. Donor
มากกว่า 1 ราย ต่อ 100
hospital death
จานวนผูบ้ ริจาคดวงตา
จากผูเ้ สี ยชี วิต เป้าหมาย
>= 5:100 hospital
death

เป้าหมาย

2561

0.7

0.5
1 คน

40

3

conclusion

ลดป่ วย

-ไต eGFR < 4 /min/1.73 m2 /yr (มากกว่าร้อยละ66) 59.57 – ยาเสพติด remission 97.8 / 56
-เบาหวาน ความดันโลหิตสูง DM 3.8 HT 16.93
ลดตาย
-อัตราตายทารกแรกเกิด 2.4 (4.2)ต่อพันทารกเกิดมีชีพ -อัตราตายหลอดเลือดสมอง 4.39
-อัตราตายโรคหัวใจ 4.7 ต่อแสนปชกSTEMI -อัตราตายมะเร็ง 120 ต่อแสนปชก
-อัตราการเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนน 7.06 ต่อแสนปชก ผูป้ ่ วยวิกฤติฉุกเฉิ นเสียชีวิต 2.0
ลดรอคอย
-รอคอยคิวมะเร็ง
ผ่าตัด
100
เคมีบาบัด 84.44 loss F/U
หมอแสง
รังสีรกั ษา 100

การเข้าถึง
-Refer EMS 1669 18.84 รีบ+ มีรถ 60%
-Stroke fast tract 43 แนวโน้มเพิ่ม
-PCC 3ทีม จาก9 ทีม

IMPLEMENTATION

ข้อเสนอแนะ

-การแปลงยุทธศาสตร์ลงสู่ปฐมภูมิ ทุติยภูมิดี พี่นา น้องตาม
-บูรณาการร่วมกับMCH Board และสาขาสูติกรรม ในการดาเนิ นการANCคุณภาพ เพื่อลดปั ญหา BA
LBW แม่anemia DM
- Production champion : จักษุ เมืองสมุนไพร
DATA BASE
ควรทบทวนระบบสารสนเทศของแต่ละสาขา เช่น REFER ทะเบียนมะเร็ง PALLIATIVE
CUP เมือง สุทธาเวช เทศบาล
RESOURCE

•
•

ห้องผ่าตัด การใช้หอ้ งผ่าตัดที่ รพ. node
พยัคฆภูมิพิสยั : Intermediate care
วาปี ปทุม : semi NICU CT

พ่ อแม่ หวังพึ่งพาเจ้ า ครูเล่ าหวังเจ้ าสร้ างชื่อ
ชาติหวังกาลังฝี มือ เจ้ าคือความหวังทัง้ มวล
(มล. ปิ่ น มาลากุล )

