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Service

Excellence

MCH

Newborn Trauma

Surg

Ortho

Med Physci

Onco Eye

NCD/DM/HT/COPD 
/CKD/Heart/Stroke 

ปฐมภมู ิPCC/DHS/
แพทยแ์ผน

ไทย/Palliative care 

Dental

RDU

Transplant

Intermediate Care



NCDs:DM/HT/COPD 
/CKD/Heart/Stroke 

ผลการด าเนินงาน Service Plan



สถานการณ์ภาพรวม  จ.ล าพนู ปี 2560

▪ Control ดี DM (45.2%)/ HT (61.7%)

▪ DM/ HT 35-60 ปี ประเมนิCVD risk ใกลเ้คยีงเป้าหมาย

รวมจว.=77.64%)

6

NCDs

▪ อตัราตาย STROKE ลดลง (ปี59=6.02% ปี60=5.69)
Stroke

CKD
▪ Screening  CKD ต า่ (16.49%/ เขต=20%)

▪ การชะลอไตเสือ่ม (อตัราการลดลงของ eGFR < 4 

ml/min/1.73 m2/yr = 60.19 %)

▪ การใหย้าละลายลิม่เลอืด (Fibrinolytic drug) STEMI

ปี 60 =89.3%)Heart

• Prevalence ในผูส้งูอายสุงูกวา่ทกุ จว.ในเขต
(380คน/0.46%)

• Exacerbation  rate สงูกวา่ประเทศ 

ปี60 =595 /ปท.=556)

COPD



โรคเบาหวาน  โรคความดนัโลหติสงู

- รอ้ยละของผูป่้วยโรคเบาหวานทีค่วบคมุได ้≥รอ้ยละ 40
- รอ้ยละของผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงูทีค่วบคมุได ้≥ รอ้ยละ 50
- รอ้ยละของผูป่้วยเบาหวานความดนัโลหติสงูทีข่ ึน้ทะเบยีนไดร้บั
การประเมนิโอกาสเสีย่งตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืด                 
(CVD Risk) > 80 %



NCD

• อตัราป่วยรายใหม ่DM 371 HT 
570.3 ตอ่แสนประชากร 

• อตัราการควบคมุ 
• HbA1C ≤ 7 24.48%
• BP≤ 140/90 mmHG 27.42%
• อตัราการประเมนิ CVD risk 81.37%

สถานการณ์ 2559

• ลดการเกดิผูป่้วยรายใหม่
• เพิม่การควบคมุ HbA1C≤ 7, 

BP≤ 140/90 mmHg
• เพิม่อตัราการประเมนิ CVD risk 

real time

เป้าหมายผลลัพธ์

• เนน้มาตรการอาหารลดหวาน มนั เค็ม,กจิกรรมทางกายทีพ่อเพยีง,ดืม่อลักอ
ฮอลใ์หเ้หมาะสม,หยดุสบูบหุรี ่ผา่นกระบวนการ DHS และ DPAC คณุภาพ

• ปรบัคณุภาพคลนิกิโดยใช ้NCD plus และ Lean ระบบโดยใช ้IT
• ประเมนิ CVD risk real time และพฒันากระบวนการจดัการความเสีย่ง

มาตรการ

1.อตัราผูป่้วยรายใหม ่DM ลดลง 5% HT ลดลง 2.5%
2.อตัราการควบคมุ HbA1C ≤ 7 ≥ 40% 

BP≤ 140/90 mmHg ≥ 50%
3.อตัราประเมนิ CVD risk ≥ 80%

เป้าหมายบริการ

1.การประเมนิตนเอง NCD plus
2.การเชือ่มโยง Service plan 

ACS, Stroke,CKD, จกัษุ

SMALL SUCCESS 6 เดือน



หัวขอ้

เป้า

หมาย

ผลการด าเนนิงาน ปี 2560

รอบที่ 1 รอบที2่ ระดบัเขต

2559

รอ้ยละของผูป่้วยเบาหวานที่

ควบคมุระดบัน ้าตาลใน

เลอืดไดด้ ี

≥ 40
28.47% 45.25% 38.08

รอ้ยละของผูป่้วยความดนั

โลหติสงูทีค่วบคมุความดนั

โลหติไดด้ ี

≥ 50
50.42% 61.76% 53.61

ประเมนิโอกาสเสีย่ง CVD 

ในผูป่้วย DM /HT

≥ 80%
15.48% 77.64% 75.78

อตัราการรับไวรั้กษาใน

โรงพยาบาลผูป่้วย

โรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง 

‹ 130

ตอ่แสน

ประชากร

595 744



โรคปอดอดุก ัน้เร ือ้รงั



COPD

- พฒันาศกัยภาพสถานบรกิารทกุระดบัในการดแูล ผูป่้วย COPD 
- จดัท า CPG  ของเครอืขา่ย
- จดัวางระบบบรกิาร/สง่ตอ่ ตามแนวทางการดแูลรกัษา 

สถานการณ์ เป้าหมายผลลพัธ์

เป้าหมายบรกิาร  

- ไดข้อ้มลูทรัพยากรใน Clinic  COPD
- แผนพัฒนาบคุลากร

รพศ./รพท./รพช. อตัราการมี
คลนิกิโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังครบ
วงจรและไดม้าตรฐาน 

SMALL  SUCCESS  6 เดอืน

อตัราการก าเรบิเฉียบพลนัทีต่อ้งเขา้รับการ
รักษาทีห่อ้งฉุกเฉนิและหรอืตอ้งเขา้รับการ
รักษาในโรงพยาบาลดว้ยโรคปอดอดุกัน้
เรือ้รัง (เป้าหมาย : ไมเ่กนิ 130 ครัง้/แสน
ประชากรอาย ุ15 ปี ขึน้ไป)

จังหวดั อตัราตายผูป่้วย COPD ยัง
สงู ผูป่้วย COPD ยังไมเ่ขา้ถงึการ
รักษาตามมาตรฐาน เขา้รับรักษาซ ้า
เป็นจ านวนมาก  

มาตรการ



ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ผลงาน

อตัราการก าเรบิเฉียบพลนัทีต่อ้งเขา้รับ
การรักษาทีห่อ้งฉุกเฉนิ และหรอืตอ้งเขา้
รับการรักษาในโรงพยาบาลดว้ย
โรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง 

ไมเ่กนิ 130 
ครัง้/แสน

ประชากรอาย ุ
15 ปี ขึน้ไป

595

รพศ./รพท./รพช. อตัราการมคีลนิกิโรค
ปอดอดุกัน้เรือ้รังครบวงจรและได ้
มาตรฐาน

60% 71.42



SERVICE  PLAN  สาขาโรคไต

รอ้ยละของผูป่้วย CKD ทีม่อีตัราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 
(เป้าหมาย: ≥65% เมือ่ส ิน้สดุปีงบฯ 2560)



CKD

1. การตรวจคดักรองโรคไตเรือ้รงัในผูป่้วยกลุม่เสีย่งรว่มกบั NCD
2. การจดัต ัง้ CKD Clinic เพือ่ชะลอความเสือ่มของไตในผูป่้วยโรคไตเรือ้รงั
3. พฒันาบรกิารการฟอกเลอืดทางชอ่งทอ้ง (CAPD)พฒันาบรกิารการฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไต

เทยีม (Hemodialysis, HD) พฒันาระบบการรบับรจิาคอวยัวะ(ของโรงพยาบาล)

สถานการณ์ เป้าหมายผลลพัธ์

เป้าหมายบรกิาร  

รอ้ยละของผูป่้วยมอีตัราการลดลงของ 
eGFR < 4 ml/min/1.72 m2/yr

รอ้ยละ 60.19

• ม ีCKD Clinic ทกุโรงพยาบาล
• มกีารตรวจ cr แบบ enzymetic ใน 
รพ.ล าพนู ,รพ.บา้นธ ิ,รพ.ป่าซาง และ
รพ.เวยีงหนองลอ่ง 
•มบีรกิาร PD และ HD (รพ.ล าพนู)
•HD รพ.ลี ้ รพ.ป่าซาง

SMALL  SUCCESS 6 เดอืน

รอ้ยละของผูป่้วย CKD ทีม่อีตัราการลดลง
ของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 
(เป้าหมาย: ≥65% เมือ่ส ิน้สดุปีงบฯ 2560)

ผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัในจงัหวดัล าพนู มปีระมาณ   

68,777 คน นอกจากนี ้ยงัมแีนวโนม้เพิม่ข ึน้อกี
ในอนาคต จ านวนผูป่้วยลา้งไตทางชอ่งทอ้ง
187   ราย(โรงพยาบาลล าพนู)   จ านวน
ผูป่้วยฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม 492  
ราย(รวมทกุศนูย)์

มาตรการ



SMALL SUCCESS 6 เดอืน
จ านวนผูป่้วยโรคเรือ้รงั ทีม่กีารเปลีย่น 

Stage  จงัหวดัล าพนู
(ไตรมาส 2)

ผูป่้วยทีม่คีา่ egfr
2 ปี

1,4309

คงที ่Stage 1 505
Stage 1->Up 296
Down<-Stage 2 102
คงที ่Stage 2 4,088
Stage 2- > Up 847
Down<-Stage 3 404
คงที ่Stage 3 5,799
Stage 3-> Up 342
Down<-Stage 4 184
คงที ่Stage 4 1,055
Stage4->Up 120
Down<-Stage5 93
คงที ่Stage5 474

ตวัชีว้ดัระดบัประเทศ คา่เป้าหมาย ผลงานทีไ่ด้

1.1 รอ้ยละของ
ผูป่้วย DM, HT ที่
ไดรั้บ การคน้หาและ
คดักรองโรคไต
เรือ้รัง

90%

16.49%

1.2มอีตัราการลดลง
ของ eGFR < 4 
ml/min/1.72 
m2/yr) 

65% 60.19%

รวมทุก
Stage

Stage1 ร้อยละ Stage2 ร้อยละ Stage3 ร้อยละ Stage4 ร้อยละ Stage5 ร้อยละ

17,960 795 4.43 6,123 34.09 8,448 47.04 1,769 9.85 825 4.59

- บคุลากร (อายรุแพทยโ์รคไต,อายรุแพทย,์ พยาบาล,นกัก าหนดอาหาร, เจา้หนา้ทีล่งขอ้มลู) 
- แนวทางการดแูล และการสง่ตอ่ผูป่้วยโรคไต
- ระบบสารสนเทศโปรแกรมการลงขอ้มลูผูป่้วย
- งบประมาณในการตรวจคา่ใชจ้า่ยสงู LAB  เชน่ serum creatinine , PTH , SI,TIBC,ยา



SERVICE  PLAN  สาขาหวัใจ

(1) อตัราตายของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดหวัใจไมเ่กนิ 28 ตอ่แสน
ประชากร

(2) รอ้ยละโรงพยาบาลตัง้แตร่ะดบั F2 ขึน้ไปมกีารใหย้าละลายลิม่เลอืด
(Fibrinolytic drug) ในผูป่้วย STEMIได ้ (100%)



Heart
• อตัราการเสยีชวีติดว้ยโรคหลอด
เลอืดหวัใจ  39 ตอ่แสนประชากร

• ผูป่้วย STEMI ไดร้บัการรกัษาเปิด
หลอดเลอืด ท าไดร้อ้ยละ 70.83

• อตัราการเสยีชวีติ STEMI ในร.พ.
= 12.5%

สถานการณ์

• อตัราการเสยีชวีติดว้ยโรคหลอด
เลอืดหวัใจนอ้ยกวา่ 28 ตอ่แสน
ประชากร

• อตัราการเสยีชวีติ STEMI < 10%

เป้าหมายผลลัพธ์

• เพิม่อตัราการรกัษาดว้ยวธิเีปิดหลอดเลอืดใน STEMI ใหไ้ดม้ากขึน้
• รณรงคใ์หค้วามรูผู้ป่้วยกลุม่เสีย่งใหเ้ขา้ถงึบรกิารเร็วกวา่เดมิ
• ประสานเชือ่มโยงเครอืขา่ยการปรกึษา การสง่ตอ่ ท ัง้ภายใน ภายนอกจงัหวดั
• พฒันาการตรวจคดักรอง ประเมนิความเสีย่ง การป้องกนั ในระดบัชุมชน

มาตรการ

อตัราการเสยีชวีติ STEMI ในโรงพยาบาล นอ้ยกวา่ 10%
อตัราการรกัษา reperfusion ในผูป่้วย STEMI มากกวา่ 

80%
โรงพยาบาลระดบั F2 ขึน้ไป สามารถใหย้าละลายลิม่

เลอืดได ้100%

เป้าหมายบริการ
อตัราการเสยีชวีติ STEMI ใน

โรงพยาบาล นอ้ยกวา่ 10%
อตัราการรกัษา reperfusion ใน

ผูป่้วย STEMI มากกวา่ 80 %

SMALL SUCCESS 6 เดือน



ประเด็น/ตวัชีว้ดั เป้าหมาย
ผลการ
ด าเนนิ
งาน

1 อตัราการตายของผูป่้วยโรคหลอด
เลอืดหวัใจ ตอ่แสนประชากร

< 28 19.21

2 รอ้ยละโรงพยาบาลตัง้แตร่ะดับ F๒ 
ขึน้ไปมกีารรักษาโดยการใหย้าละลาย
ลิม่เลอืดใน STEMI

100% 100%

SP๒๐ รอ้ยละผูป่้วยโรคกลา้มเนือ้หวัใจตาย
เฉียบพลนัชนดิ STEMI ไดรั้บการ 
reperfusion

> 80% 89%

SP๒๑ อตัราการเสยีชวีติในโรงพยาบาลของ
ผูป่้วยโรคกลา้มเนือ้หวัใจตายเฉียบพลนัชนดิ 
STEMI

< 10% 8.93%



โรคหลอดเลอืดสมอง



➢การเขา้ถงึบรกิารลา่ชา้ โดยผูป่้วยสว่นใหญม่าถงึโรงพยาบาล
หลงัเกดิอาการมากกวา่ 3.5 ช ัว่โมง และการใชบ้รกิารระบบ
การแพทยฉุ์กเฉนิ 1669 มเีพยีงรอ้ยละ 24.89
➢ผูป่้วยและญาตมิคีวามคาดหวงัตอ่การไดร้บัยาละลายลิม่เลอืดสงู 
ซึง่โดยหลกัการในการรกัษาน ัน้มเีกณฑใ์นการพจิารณาและมี
ขอ้ยกเวน้ในการใหย้า 

STROKEสถานการณ์

➢จงัหวดัล าพนูในปี 2559 มผีูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง
รายใหมจ่ านวน 482 ราย
➢ ผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการรกัษาในระบบ Fast Track จานวน 
120 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 24.89
➢อตัราตายรวม 6.02

สภาพปญัหา



1) มคีณะกรรมการ Stroke ทกุระดบั 
2) ม ีCPG ในการดแูลผูป่้วย stroke 
3) มรีะบบการสง่ตอ่ผูป่้วยในการใหย้าละลายลิม่เลอืด
4) มกีารสง่เสรมิใหม้บีคุลากรเฉพาะทางในการดแูลผูป่้วยโรคหลอดเลอืด
สมอง 

5) มกีารอบรมใหค้วามรูแ้กบ่คุลากรสาธารณสขุ/อบรมใหค้วามรูแ้ก ่อสม. 
6) มกีารอบรมใหค้วามรูแ้ก/่อบรมใหค้วามรูแ้ก ่อสม. แกนนาชมุชน และ
ผูป่้วยกลุม่เสีย่ง 

7) มชีอ่งทางในการกระจายความรูใ้หท้กุหน่วยบรกิารสขุภาพ 
8) สนับสนุนบคุลากรและอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งใหเ้พยีงพอ 
9) มรีะบบนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการดาเนนิงานโรงพยาบาลลกูขา่ย
10) พัฒนาระบบจัดเก็บฐานขอ้มลู/ตวัชีว้ดัใหเ้ป็นทศิทางเดยีวกนัและ
สามารถเชือ่มโยงกนัไดใ้น แตล่ะระดบั

มาตรการส าคญั

1. Stroke  Aware Alert and  Pre hospital Care

2. Acute Care and Secondary  Prevention

3. Rehabilation



ตวัชีว้ดัส าคญั
ปีงบ

ประมาณ 
2558

ปีงบ
ประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 2560
(ต.ค.59 – ม.ีค.59)

เป้าหมาย ผลงาน รอ้ยละ

1.อตัราตายผูป่้วยโรค
หลอดเลอืดสมองรวม

5.96 6.02 นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 7

14 ราย 5.69

2.อตัราตายของผูป่้วย
Ischemic Stroke 

3.79 4.04 นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 7

9 4.41

3.อตัราตายของผูป่้วย
Hemorrhagic Stroke 

12.73 12,50 11.9

4. การเขา้ถงึระบบ 
Stroke Fast Track

22.51 24.89 เพิม่ข ึน้

รอ้ยละ10

76 30.89

5.  Door to Needle 
Time ภายใน 60 นาที

18.18 27.27 รอ้ยละ 50 7 46.67

SMALL SUCCESS 6 เดือน



ตวัชีว้ดัส าคญั6
ปีงบ

ประมาณ 
2558

ปีงบ
ประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 2560
(ต.ค.59 – ม.ีค.59)

เป้าหมาย ผลงาน รอ้ยละ

6.อตัราการไดร้บัยา 
rt -PA

30.97 41.27 รอ้ยละ 30 15 ราย 31.25

7. อตัราผูป่้วยอาการดี
ข ึน้(รวม)เมือ่จ าหนา่ย
(รอ้ยละ)

75.06 81.33 มากกวา่

รอ้ยละ 70

197 

ราย

80.08

8.อตัราผูป่้วยทีม่ ี
เลอืดออกในสมองหลงั
ไดย้า rTPA

18.00 18.18 นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 7

0 0

9. ผูป่้วยทีไ่ดร้บัการสง่ 
home care

75.94 79.25 รอ้ยละ

100

201 

ราย

81.71

➢ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 ผลงานการดแูลผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง 
ระดบัเขต1 ปี 2560
➢เป็นตวัแทนเขต 1 น าเสนอผลงาน R2R จากท ัง้หมด 12 เขตท ัง้ประเทศ
➢น าเสนอผลงานในงานจดัอบรม basic sign stroke ของโรงพยาบาลประสาท 
เชยีงใหม่



Medicine  Psychiatry

Oncology Eye  RDU



อายรุกรรม



อายรุกรรม

- มกีารจดัท า Flow การคดักรองและการวนิจิฉยั Sepsis / Septic shock และ
สือ่สารใหผู้ป้ฏบิตัเิขา้ใจถงึแนวทางการปฏบิตั ิ
-น า Sepsis3 guideline ซึง่ Implement ท ัง้เขตลงสูก่ารปฏบิตั ิ
- จดัต ัง้ Intensive CoP เพือ่ก าหนดขอ้บง่ชีเ้ขา้-ออก ICU ทีช่ดัเจน 

สถานการณ์ เป้าหมายผลลพัธ์

เป้าหมายบรกิาร  

มกีรรมการทีรั่บผดิชอบทกุระดับชดัเจนและ
ปฏบิตังิานไดจ้รงิและมแีนวปฏบิตัใินการดแูล
ผูป่้วยเหมอืนกนัสามารถลงขอ้มลูในโปรแกรม
Sepnet 1 ไดร้อ้ยละ 80 

- รอ้ยละการสง่ตอ่ sepsis/septic shock ไป
โรงพยาบาลทีศ่ักยภาพสงูกวา่ลดลง 25%
- อตัราตายผูป่้วย sepsis/septic shock 
<30%

SMALL  SUCCESS 6 เดอืน

1.รอ้ยละการท า Hemoculture กอ่นการให ้Antibiotic    
100%    
2.รอ้ยละการได ้Antibiotic ใน 1 ช ัว่โมงหลงัการวนิจิฉยั 
Sepsis/ Septic shock 100% 
3. รอ้ยละการไดร้บัสารน า้อยา่งนอ้ย 30 mg/Kgใน 1 ช ัว่โมง 
ในผูป่้วย Septic shock 100% 
4. รอ้ยละการยา้ยผูป่้วยเขา้ ICU ภายใน 3 ช ัว่โมงหลงัการ
วนิจิฉยั Septic shock > 50%
5. อตัราตายผูป่้วย Sepsis/ Septic shock < 40% 

จ านวนผูป่้วย Sepsis มแีนวโนม้สงูขึน้ 
- การเขา้ถงึบรกิารลา่ชา้ 
- การคดักรองผูป่้วย Sepsis ลา่ชา้ 
- การวนิจิฉัยทีถ่กูตอ้ง การใหก้ารดแูลรักษาอยา่ง
เหมาะสมและการสง่ตอ่อยา่งรวดเร็วเหมาะสม 
- อตัราตายยังสงู 
- การเก็บขอ้มลูยังไมเ่ป็นระบบ 

มาตรการ



ล าดบั ผลส าเร็จ/ตวัชีว้ดั เป้าหมาย 2558 2559 2560

1 H/C กอ่นให ้ABT 100% 96.47 90.25 65.3

2 ผูป่้วยไดรั้บ ATB ภายใน 1 ชัว่โมง   หลงั

การวนิจิฉัย

100% 89.84 84.95 85.42

3 ไดส้ารน ้า30ml/kg.ใน1ชม ในผูป่้วย septic 

shock

100% 78.67 85.76 86.44

4 ผูป่้วย septic shock เขา้ ICU ใน 3ชม. > 50% NA 22.13 31.35

5 ผูป่้วย septic shock ไดรั้บการสง่ตอ่ ไมไ่ดส้ง่ ไมไ่ดส้ง่ ไมไ่ดส้ง่

6 อตัราการเสยีชวีติ sepsis, septic shock <40% 28.1 29.72 22.76

SMALL SUCCESS 6 เดอืน

1. จดัอบรมบคุลากรทางการแพทยเ์พือ่สือ่สารและสง่ตอ่
2. ม ีโปรแกรม IT เพือ่เก็บขอ้มลูผูป่้วย Sepsis / Septic 

shock ทีค่รอบคลมุ 
3. มี Case manager ในการดแูลระบบ 



SERVICE  PLAN  สาขาโรคมะเร็ง



1. ค้นพบมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกระยะ 1 และ 2 ได้มากกว่าร้อยละ 70
2. ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา ใน 2 สัปดาห์ (ร้อยละ 80)
3. ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดภายหลังวินิจฉัยภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ร้อยละ 80)
4. ผู้ป่วยได้รับยาเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา  6 สัปดาห์ (ร้อยละ 80)
5. ผู้ป่วยได้รับรังสีรักษาภายในระยะเวลา  6 สัปดาห์ (ร้อยละ 80)

1. สามารถค้นพบมะเร็งเต้านมและมะเร็งปาก
มดลูกในระยะ 1 และ 2 ได้ มากกว่าร้อยละ70
2. ลดระยะเวลาได้ผลพยาธิวิทยาเพื่อการ
วินิจฉัยให้น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ร้อยละ 80

• ด าเนนิโครงการคดักรองมะเร็งใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนนิการ
• พืน้ที ่รพสต.และเครอืขา่ยสรา้งความเชือ่ม ัน่ในการรกัษาและเผชญิตอ่ความเจ็บป่วย
• ลดระยะเวลารอคอยผา่ตดั โดยแทรกควิผา่ตดัจากควิผา่ตดัปกติ
• ลดระยะเวลารอคอยผลพยาธวิทิยาใหน้อ้ยกวา่ 1 สปัดาห์
• จดัท า Tumor conference เพือ่ใหผู้ป่้วยไดร้บัยาเคมบี าบดัไดต้รงตามมาตรฐานและทนัเวลา
• มรีะบบการขอควิฉายแสงกบัรพ.มหาราช ทาง website เพือ่ลดระยะเวลารอคอย

• คน้พบมะเร็งเตา้นมและมะเร็งปาก
มดระยะ 1 และ 2 ไดม้ากกวา่รอ้ยละ 
70

• ลดอตัราการรอคอยการรกัษา
โรคมะเร็ง 5 อนัดบัแรก

• พบมะเร็งเตา้นมและมะเร็งปากมดลูกระยะ 
1 และ 2 ยงัต า่กวา่รอ้ยละ 70

• ระยะเวลารอคอยผ่าตดั เคมีบ าบดั รงัสี

รกัษาของมะเร็ง 5 อนัดบัแรก (มะเร็งตบั 
ปอด เตา้นม ล าไสใ้หญแ่ละทวารหนกั และ
ปากมดลกู) อยูใ่นเกณฑด์ ี                           

Oncologyสถานการณ์ เป้าหมายผลลัพธ์

มาตรการ

เป้าหมายบริการSMALL SUCCESS 6 เดือน



ประเด็น/ตวัชีว้ดั เป้าหมาย
ผลการ
ด าเนนิงาน

GAP

• อตัราตายจากโรคมะเร็งตบัและ
ทอ่น ้าดใีนตบั (C22)

≤รอ้ยละ 
24 ตอ่แสน
ประชากร

16.01

• สดัสว่นของผูป่้วยมะเร็งเตา้นม
ระยะที่ 1 และ 2 ไมน่อ้ยกวา่รอ้ย
ละ 70

≥ รอ้ยละ 
70

30/50=
60%

การเขา้ถีงบรกิารของผูป่้วย โดย
มาพบแพทยเ์มือ่โรคลุกลามและมี
อาการ  
ผูป่้วยมีความรูส้กึกลัวการเผชญิ
ตอ่โรค

• สดัสว่นของผูป่้วยมะเร็งปากมดลกูระยะที ่
1   และ 2 ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70

≥ รอ้ยละ 70

11/17=
64.70

ไมเ่คยรับการตรวจ Pap Smear 6 
ราย

• รอ้ยละของผูป่้วยทีไ่ดร้ับ
การรักษาดว้ยการผา่ตดั 
ภายใน    4 สปัดาห์

มะเร็งเตา้นม

> รอ้ยละ 80

90.48 ร อ คิ ว ผ่ า ตั ด ข อ งศั ล ย แพทย์
เนื่องจากจ านวนหอ้งผ่าตัดมีไม่
เพียงพอเมื่อ เทียบกับจ านวน
ผูป่้วยทีต่อ้งรับการผา่ตัด

มะเร็งล าไสใ้หญ่ 87.5

มะเร็งปากมดลกู 100

มะเร็งตบั NA

มะเร็งปอด NA



ประเด็น/ตวัชีว้ดั เป้าหมาย
ผลการ
ด าเนนิงาน GAP

• รอ้ยละของผูป่้วยที่
ไดรั้บการ
รักษาดว้ยเคมบี าบัด 

ภายใน   6 สปัดาห์

มะเร็งเตา้นม

> รอ้ยละ 
80

95.45 -มภีาวะ Anemia 1ราย
-รอตดัสนิใจตอ้งการไป
ท างานตา่งประเทศ 1ราย 
(เตา้นม)

มะเร็งล าไส ้

ใหญ่
90.63

มะเร็งปาก
มดลกู

NA
มปัีญหาภาวะ

malnutrition2 ราย
(ล าไสใ้หญ)่มะเร็งตบั NA

มะเร็งตบั NA

• รอ้ยละของผูป่้วยที่
ไดรั้บการ
รักษาดว้ยรงัสรีกัษา

ภายใน 6 สปัดาห์

มะเร็งเตา้นม

> รอ้ยละ 
80

88.88 -รอผล work up 
Metastasis เนือ่งจากไมไ่ด ้
นัดควิลว่งหนา้ 1 ราย (เตา้
นม)
- การเปลีย่นแผนการรักษา
ยาเคมบี าบัดหลังการผ่าตัด 
(เตา้นม)

มะเร็งล าไส ้

ใหญ่
100

มะเร็งปาก
มดลกู

NA

มะเร็งตบั NA

มะเร็งปอด NA

•ทมีงานในระดบัรพช. และ รพ.สต. มคีวามมุง่ม ัน่และใหค้วามส าคญัในการคดักรองมะเร็งเป็นอยา่งดี
• มรีะบบการสง่ตอ่ผูป่้วยมะเร็งเตา้นมเพือ่รบัการดแูลตอ่ยงัรพช. ใกลบ้า้น ในมาตรฐานเดยีวกบั รพท.
• มรีะบบการจดัสง่ตอ่ยาตา้นฮอรโ์มนจากรพท.ไปยงัรพช. เพือ่ใหผู้ป่้วยสามารถรบัยาไดท้ ีร่พช.ใกลบ้า้น 
• มกีารพฒันาโปรแกรมทะเบยีนมะเร็งจงัหวดัล าพนู ในการจดัเก็บขอ้มลูมะเร็งของจงัหวดัล าพนู



SERVICE  PLAN  สาขาสขุภาพจติ



สาขา จิตเวช
เขตสุขภาพที ่1 พบอตัราการฆ่าตวัตาย

ส าเร็จสูงกวา่คา่เฉลีย่ระดบัประเทศ (เกณฑ ์6.5 ตอ่
แสนประชากร) สถติปีิ 2555-2559 อตัราการฆา่ตวั
ตายส าเร็จอยูท่ ี ่12.58, 12.16, 18.75 ,19.26 และ
15.04  สาเหตุและปัจจยัทีเ่ก ีย่วขอ้งไดแ้ก่โรค
ซมึเศรา้  โรคจติเวชทีม่อีาการก าเรบิรุนแรง โรค
เรือ้รงั ภาวะวกิฤตใินชวีติ ตลอดจนปญัหาสุราและยา
เสพตดิ

สถานการณ์

อตัราการฆา่ตวัตายส าเร็จไมเ่กนิ
6.3 ตอ่แสนประชากร

เป้าหมายผลลัพธ์

มาตรการ

เป้าหมายบริการSMALL SUCCESS 6 เดือน

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย
ผลการ
ด าเนนิงาน

อตัราการฆา่ตวัตายส าเร็จ 6.3/แสน ปชก
11.83/แสน 
ปชก

ผูพ้ยายามฆา่ตวัตายไมฆ่า่ตวัตายซ า้ รอ้ยละ 80 รอ้ยละ96.77

รอ้ยละสถานบรกิารมกีารคดักรอง/
เฝ้าระวงั Suicideในกลุม่เสีย่ง รอ้ยละ 50

รอ้ยละ 100

ผูป่้วยซมึเศรา้เขา้ถงึบรกิาร รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 67.52

ผูป่้วยโรคจติเขา้ถงึบรกิาร รอ้ยละ 68 รอ้ยละ  97.46

รอ้ยละของผูป่้วย ADHDเขา้ถงึบรกิาร รอ้ยละ 10
รอ้ยละ 39.43

มกีารบรูณาการการป้องกนัฆา่ตวัตาย
เชือ่มกบั DHS ทกุสถานบรกิาร ทกุสถานบรกิาร

1.อตัราฆา่ตวัตายส าเร็จลดลง

2.รอ้ยละของผูพ้ยายามฆา่ตวัตายไม่
กลบัไปฆา่ตวัตายซ า้

3.รอ้ยละกลุม่เสีย่งไดร้บัการคดักรองและ
เฝ้าระวงัความ เสีย่งตอ่การฆา่ตวัตาย

4.รอ้ยละของผูป่้วยซมึเศรา้เขา้สูบ่รกิาร

5.รอ้ยละของผูป่้วยโรคจติเขา้สูบ่รกิาร

7.การบรูณาการการป้องกนัฆา่ตวัตายที่
เชือ่มกบั DHS

1.พฒันามาตรฐานและระบบบรกิาร Acut care ในรพช.
2.จดัใหม้ยีาจติเวชทีจ่ าเป็น พอเพยีงในรพช. 3. คดักรอง เฝ้าระวงัในกลุม่เสีย่งตอ่การฆา่ตวัตาย
4.ตดิตามผูท้ ีพ่ยายามฆา่ตวัตายตามแนวทาง  5.บรูณาการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการฆา่ตวัตายเชือ่มกบั DHS 
ในระบบสขุภาพ



ตวัชีว้ัด เป้าหมาย ต.ค.59-พ.ค.60

อตัราการฆา่ตวัตายส าเร็จ ไมเ่กนิ 6.3 
ตอ่แสนประชากร

11.34 ตอ่แสนประชากร

รอ้ยละผูป่้วยโรคซมึเศรา้เขา้ถงึบรกิาร
รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 67.55
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ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

อตัราการฆา่ตวัตายส าเร็จ 6.3/แสน ปชก 11.34 /แสน ปชก

ผูพ้ยายามฆา่ตวัตายไมฆ่า่ตวัตายซ า้ รอ้ยละ 80 รอ้ยละ96.77

รอ้ยละสถานบรกิารมกีารคดักรอง/เฝ้า
ระวงั Suicideในกลุม่เสีย่ง รอ้ยละ 50

รอ้ยละ 100

ผูป่้วยซมึเศรา้เขา้ถงึบรกิาร รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 67.55

ผูป่้วยโรคจติเขา้ถงึบรกิาร รอ้ยละ 68 รอ้ยละ 97.46

รอ้ยละของผูป่้วย ADHDเขา้ถงึบรกิาร รอ้ยละ 10
รอ้ยละ 39.43

มกีารบรูณาการการป้องกนัฆา่ตวัตาย
เชือ่มกบั DHS ทกุสถานบรกิาร ทกุสถานบรกิาร



SERVICE  PLAN  สาขาโรคตา



EYEสถานการณ์
• ลดภาวะตาบอดในผูป่้วยตอ้กระจก
• ผูป่้วยเบาหวานไดร้บัการคดักรอง
เบาหวานขึน้จอประสาทตา ≥ รอ้ยละ 
60

เป้าหมายผลลัพธ์

1. จดัโครงการผา่ตดัตอ้กระจก (Blinding Cataract) นอกเวลาราชการ
ลงบนัทกึขอ้มลูตอ้กระจก โปรแกรม VISION 2020

2. ตรวจคดักรองภาวะเบาหวานขึน้จอประสาทตาโดยจกัษุแพทยอ์อกหนว่ย 
เสรมิในรพสต.เมอืงและ รพช.ทุง่หวัชา้ง
จดัหาเครือ่ง Fundus Camera เพิม่อกี 1 เครีอ่ง เพือ่หมนุเวยีน

มาตรการ

ผูป่้วย blinding cataract ไดร้บัการผา่ตดัตอ้กระจกใน 30 วนั

ผูป่้วย Low vision cataract ไดร้บัการผา่ตดัตอ้กระจกใน 90 วนั
ผูป่้วยเบาหวานไดร้บัการคดักรองเบาหวานขึน้จอประสาทตา ≥ 
รอ้ยละ 60

เป้าหมายบริการSMALL SUCCESS 6 เดือน

• ภาวะตาบอดเกดิจากตอ้กระจก 48
เปอรเ์ซ็นต ์และเป็นสาเหตพุบมากทีส่ดุ
• ประชากรเบาหวานประมาณ สองหมืน่คน 
ท าการคดักรองเบาหวานขึน้จอตา โดย 
Fundus Camera ซึง่มไีมเ่พยีงพอ



ประเด็น/ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย
(รอ้ยละ)

2559 2560

1. อตัราการคดักรอง สายตาในผูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไป 75% 82.85 85.10

2.  รอ้ยละผูป่้วย blinding cataract ไดรั้บการผา่ตดั

ตอ้กระจกใน 30 วนั
80% 81.51 83.67

3.  ผูป่้วย Low vision cataract ไดรั้บการผา่ตดัตอ้

กระจกใน 90 วนั
80% 93.25 100%

4.  ความครอบคลมุการใช ้วซีา่ผา่ตดั(Surgical 

coverage) เทยีบกบั case ทีอ่อกวซีา่ผา่ตดั

ทัง้หมดรอ้ยละ 60

60% 65.33 67.14

5. อตัราการคดักรองเบาหวานขึน้จอประสาทตา 60% 50.99%

6. รอ้ยละของผูป่้วย high risk DR ทีไ่ดรั้บการรักษาภายใน 

30 วัน

100 100

7. รอ้ยละของเด็กทารกกลุม่เสีย่งทีไ่ดรั้บการคัดกรองจอ

ประสาทตา

100 100



SERVICE  PLAN  

สาขาปลกูถา่ยอวยัวะ



• บทบาทโรงพยาบาลเจรจาและดแูล
ผูป่้วยทีจ่ะบรจิาคอวยัวะ

• มอีตัราการเจรจาบรจิาคต า่ (ปี59
6/35 รายของผูป่้วยทีเ่ขา้เกณฑ์
บรจิาคอวยัวะ)

สถานการณ์

• บคุลากร และประชาชนมทีัศนะคตทิี่
ดตีอ่การบรจิาคอวยัวะ
•ประเมนิผูป่้วยทกุรายทีเ่ขา้ขา่ยบรจิาค
อวยัวะ

เป้าหมายผลลพัธ์

• สนับสนุนใหบ้คุลากรอบรมเพือ่มาเป็นผูป้ระสานงานการบรจิาคอวยัวะ
• จัดท าระเบยีบขัน้ตอนการท างานในกรณีพบผูป่้วยสมองตาย
• ประสานงานกบัหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่หอ้งผา่ตดั,วสิญัญ,ี หอ้งแลป, 
อายรุกรรมเป็นตน้

• ใชแ้บบฟอรม์การเก็บขอ้มลูในการประเมนิ potential organ donor

มาตรการ

• ผูบ้รจิาคอวยัวะ 1% ของจ านวน hospital dead

• ผูบ้รจิาคดวงตา 5% ของจ านวน hospital dead

เป้าหมายบรกิาร

• เก็บขอ้มลูโดยใช ้

แบบฟอรม์ทกุเคส
• ประชาสมัพันธภ์ายใน
รพ.

SMALL SUCCESS 6 เดอืน

Organ Transplant



ขอ้มลูการรบับรจิาคอวยัวะเพือ่การปลกูถา่ยอวยัวะ โรงพยาบาลลาพนู 
ปีงบประมาณ 2560 (ตลุาคม – พฤษภาคม 2560) 

1.บรจิาคอวยัวะ 469 ราย 
2.บรจิาคดวงตา 397 ราย 
3.บรจิาคอวยัวะและดวงตา 383 ราย 



ขอ้มลูและตวัชีว้ดั ปีงบ2558 ปีงบ 2559 ปีงบ 

2560
ถงึ30เม.ย.60

จ านวน Hospital dead 757 715 396

จ านวนผูป่้วยสมองตายทีพ่บ 29 35 25

จ านวนผูป่้วยสมองตายทีข่อ

บรจิาคอวยัวะ

4 6 8

จ านวนทีย่นิยอมบรจิาค 2 5* 4

จ านวนผูบ้รจิาคทีน่ าอวยัวะ

ส าคญัไปใชไ้ด้

1 3*
(เปลีย่นใจ1, เป็น

TB 1)

3
(sepsis1)

อวยัวะทีน่ าไปปลกูถา่ยได้ ไต 2 ไต 4 ลิน้

หวัใจ 2 

ดวงตา 4

ไต 2

ดวงตา4



ประเด็น/ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

• จ านวนผูบ้รจิาค
อวยัวะ >1% 

ของจ านวน hospital dead

0.4% (ปี59)
0.7% (ปี60)

• จ านวนผูบ้รจิาค
ดวงตา

>5% 
ของจ านวน hospital dead

0.4% (ปี59)
0.7% (ปี60)

ทศันคติ
รณรงค ์การคน้หา case
บรรยายวชิาการ กระตุน้ ใหบ้รจิาคอวยัวะ
แสดงเจตจ านงครั์บบรจิาค

แผนพฒันา



SERVICE  PLAN  สาขา RDU



สาขา RDU
•ปี 59 รพ.ทีผ่า่น RDU ขัน้1 จ านวน 1 ใน 8 แหง่(12.5%)
•ประเด็นทีเ่ป็นปัญหา 

•การใชย้า ATB ใน 2 กลุม่โรค ทัง้ในรพ.และรพ.สต. ยังเกนิ
คา่เป้าหมาย
•สดัสว่นการสัง่ใชย้า ED และฉลากยา(วธิกีารใชย้า)
•เกณฑจ์รยิธรรมการจัดซือ้และสง่เสรมิการขายยา
•มกีารจ าหน่ายยา ATB/NSAID ในรา้นช า
•พบเชือ้ดือ้ยาในชมุชนและในรพ.

สถานการณ์
• ความคุม้คา่และปลอดภัยในการใชย้า(ตน้ทนุ
คา่ยาตอ่หน่วยการใหบ้รกิาร)

• ลดการเกดิเชือ้ดือ้ยาและลดการป่วยจากเชือ้
ดือ้ยา(อตัราผูป่้วยตดิเชือ้ดือ้ยา (AMR) ใน

กระแสเลอืด)

เป้าหมายผลลัพธ์

• ม ีPTC จังหวัดขบัเคลือ่นสรา้งความเขม้แข็ง ให ้PTC ทกุรพ.
• มคีณะท างาน RDU จังหวัดผลกัดนัเฉพาะประเด็น : ฉลากยา และเกณฑจ์รยิธรรมฯ
• สรา้ง Awareness ในบคุลากร/ผูร้ับบรกิาร/ประชาชน ในระดบัจังหวัดและแตล่ะCUP
• สรา้งกลไกในการพฒันา RUA ผา่น คปสอ./family med/เภสชักรปฐมภมูิ
• พัฒนาครอบครัวและชมุชนตน้แบบการใชย้าพอเพยีงและปลอดภัย
• ขบัเคลือ่นการจัดการ AMR ตอ่ยอดจากโครงการป้องกนัและควบคมุเชือ้ดือ้ยาประเทศไทย
• รพ.แมข่า่ย(งานพัฒนาระบบยา/ทมีเลขา)ตดิตาม วเิคราะหผ์ลการด าเนนิการ และ feed back ขอ้มลูใหแ้ตล่ะ CUP
• นเิทศตดิตามประเมนิผล/กระตุน้การพฒันาโดย รพ.แมข่า่ย

มาตรการ

• เป้าหมายผา่น RDU ข ัน้ที่ 1(RDU1 RDU2 AMR)
• กระทรวง ≥80% ของ CUP
• เขต ≥80% ของ CUP
• จังหวัด =100% ของ CUP

เป้าหมายบริการSMALL SUCCESS 3 เดือน

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
RDU ขั้น 1 75%(6/8) 80%(7/8)
>RDU1 80%(7/8) 80%(7/8)
>RDU2(RUA) 75%(6/8) 80%(7/8)



ประเด็น/ตวัชีว้ดั เป้าหมาย
ผลการด าเนนิงาน
(31 พค 60)

RDUขัน้ 1 100%(8 แหง่) 62.5%(5 แหง่)

RDU 1(รพ.) 100%(8 แหง่) 62.5%(5 แหง่)

RDU 2(RUA/รพ.สต
ผา่นเกณฑร์อ้ยละ 40 
ของ CUP)

100% 75%(6 แหง่)

AMR (รพ.ล าพนู)

มแีผนกลยทุธ์
พัฒนาตอ่ยอดจาก
โครงการวจัิย AMR
ม ีdata center(ยา lab IC)

มทีมีสหวชิาชพี antibiotic
stewardship
ควบคมุอตัราเชือ้ดือ้ยาและ
ตน้ทนุ ATB



ตวัชีว้ดั RDU ระดบัโรงพยาบาล

ระดบัทีป่ฏบิตัไิด ้ปี 2560 ไตรมาส 2 จ านวน

รพ.ล าพนู แมท่า บา้นโฮง่ รพ.ลี้
ทุง่หวั
ชา้ง

ป่าซาง บา้นธิ
เวยีง
หนอง
ลอ่ง

ผา่น

รอ้ยละการสัง่ยาในบัญชยีาหลักแหง่ชาต ิ(ED)
S > 80, M1 > 85, F > 90

87.17 91.58 92.48 91.69 89.51 95.86 86.22 91.36 6

ประสทิธผิลการด าเนนิงานของกรรมการ PTC 
ในการชีน้ าสือ่สารและสง่เสรมิเพือ่น าไปสูก่าร
เป็นโรงพยาบาลสง่เสรมิการใชย้าอยา่งสม
เหตผุล (ระดับ3)

3 3 3 3 2 3 2 2 5

การด าเนนิงานในการจัดท าฉลากยามาตรฐาน 
ฉลากยาเสรมิ และเอกสารขอ้มลูยาใน 13 กลุม่
ทีม่รีายละเอยีดครบถว้น( 13 กลุม่)

3 3 3 3 3 3 2 2 6

รายการยาทีค่วรพจิารณาตัดออก 8 รายการ ซึง่
ยังคงมอียูใ่นบัญชรีายการยาของโรงพยาบาล
(< 1 รายการ)

1 1 0 1 0 0 1 1 8

การด าเนนิงานเพือ่สง่เสรมิจรยิธรรมในการ
จัดซือ้และสง่เสรมิการขายยา(ระดับ3)

4 3 3 3 3 3 3 3 8

รอ้ยละของ รพ.สต.และหน่วยบรกิารปฐมภมูใิน
เครอืขา่ยทีม่อีัตราการใชย้าปฏชิวีนะใน RI และ 
AD≤ รอ้ยละ 20 ทัง้ 2 โรค(ปีแรก 40%)

70.59  
(12/17)

55.56 
(5/9)

44.44 
(4/9)

53.85 
(7/13)

25.00 
(1/4)

84.62 
(11/13)

100 
(2/2)

0.00  
(0/4)

6

อัตราการตดิเชือ้ดือ้ยาในกระแสเลอืดตอ่ผูป่้วยที่
สง่ตรวจ(ลดลง 10%) (baseline ปี59 1.43% )

1.40%
(ลดลง 

2.09%)



รพ. ผา่น 
RDUข ัน้1

Small success
ไตรมาส 3

Small success
ไตรมาส 4

ล าพนู ผา่น AMR data center

ป่าซาง ผา่น -

บา้นธิ - ผา่น RDU ขัน้ 1( พัฒนาฉลากยา) ผา่น RDU ขัน้ที ่1 (ผา่น ED)

ทุง่หวัชา้ง - ผา่น RDU ขัน้ 1(ผา่น ED) ผา่น RDU ขัน้ 1(ผา่น RUA)

บา้นโฮง่ ผา่น -

แมท่า ผา่น -

ลี้ ผา่น -

เวยีงหนอง
ลอ่ง

- - ผา่น RUA 
หมายเหตุ ผา่นRDU ขัน้ที ่1 ไตรมาส 1 ปี 
61 (ฉลากยา)

แสดงขอ้มลูราย รพ.



ผลการด าเนินการ RDU จ.ล าพูน
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รอ้ยละการผา่น RDU ข ัน้ที ่1

เป้าหมายระดับจังหวัด

เป้าหมายระดับกระทรวง

ไตรมาส 3-4 
(เป็นการคาดการณ)์

เป้าหมาย RDU : กระทรวง ≥ ร้อยละ 80, จังหวัดล าพูน = ร้อยละ 100

เป็นจงัหวดัทีผ่า่น RDU ข ัน้1 ในล าดบัตน้(1ใน20) ของประเทศไทย
มกีารจดัการ RUA ของ อ.เมอืงและป่าซาง ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
การตอ่ยอดเรือ่งของ AMR ของ รพ.ล าพนู
โครงการครอบครวัชุมชนตน้แบบใชย้าพอเพยีงและปลอดภยั(สสจ./อ.เมอืง/ป่าซางฯลฯ)



Trauma

Surgery

Orthopedic

SUR :อบุตัเิหต/ุศลัยกรรม/ออรโ์ธปิดกิส ์



SERVICE  PLAN  สาขาอบุตัเิหตุ

1. รอ้ยละ 60 ของระบบ ECS คณุภาพในโรงพยาบาลระดบั F2 ขึน้ไป

2. รอ้ยละ 25 ของ ER คณุภาพในโรงพยาบาลระดบั F2 ขึน้ไป

3. อตัราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma) (Ps Score > 0.75) นอ้ยกวา่รอ้ยละ 1



อบุตัเิหตแุละฉุกเฉนิสถานการณ์ เป้าหมายผลลพัธ์

มาตรการ

เป้าหมายบรกิารSMALL SUCCESS  6 เดอืน

-อตัราการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางทอ้งถนนเพิม่มากขึน้
- มรีะบบ multiple trauma fast tract
- ผา่ตดัสมองได ้24 ชม. มรีะบบ head injury fast tract
- จัดตัง้ TEA unit
- มกีารประเมนิ ECS คณุภาพ และ ER คณุภาพใน
โรงพยาบาลระดบั F 2 ขึน้ไป

-ผูป่้วยเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนน ไมเ่กนิ 16 ตอ่แสน
ประชากร
- อตัราการเสยีชวีติผูป่้วยทีม่คีา่ Ps Score ≥ 0.75 นอ้ยกวา่ 1%
- รอ้ยละ 60 ของจ านวนโรงพยาบาลระดบั F2 ขึน้ไป ทีม่กีาร
พัฒนาคณุภาพ ECS จนผา่นเกณฑก์ารประเมนิมากกวา่รอ้ยละ40
- รอ้ยละ ER คณุภาพ รพ.ระดบัF2 ขึน้ไป ทีผ่า่นเกณฑค์ณุภาพ 
>25%
- อตัราตายผูป่้วยบาดเจ็บสมองลดลง

รณรงคป้์องกนัและลดอบุัตเิหตทุางถนน คน้หาจดุเสีย่ง ประเมนิEMS
คณุภาพ ประเมนิ ECS ,ER คณุภาพ อบรมบคุลากรเรือ่งการดแูลผูป่้วยตัง้แต่

prehospital ,in hospital ,refer และการฟ้ืนฟ ูATLS PHTLS พัฒนาระบบ multiple 
injury fast tractและhead injury fast tract พัฒนา TEA unit จัดท า trauma audit 
โครงการtrauma team สญัจรและนเิทศงาน พัฒนาระบบสง่ตอ่ผา่น thai refer
พัฒนาระบบสง่ตวัผูป่้วยรักษาตอ่เนือ่งทีร่พช.หรอืทีบ่า้นผา่นCOC 

- อตัราตายผูป่้วยเสยีชวีติจากอบุัตเิหตทุางถนนลดลง
-ประเมนิ ECS คณุภาพ และ ER คณุภาพผา่นเกณฑ์
- อตัราการเสยีชวีติผูป่้วยทีม่คีา่ Ps Score ≥ 0.75 นอ้ยกวา่
1%

-รพ.ในจังหวดัล าพนูม ีECS คณุภาพ 
และ ER คณุภาพ ผา่นเกณฑ์

- มรีะบบ multiple injury และ 
head injury fast tract

- TEA unit เริม่ด าเนนิงาน



ตวัชีว้ดั เป้าหมาย 2558 2559
2560

ไตรมาส 2

1.รอ้ยละ รพ.F2 ขึน้ไป
มี ECS คณุภาพ

> 70% N/A N/A
100 

2. รอ้ยละ รพ.F2 ขึน้ไป
มี ER คณุภาพ

> 25% N/A N/A

37.5 
(3/8)

3. อตัราตายจากการบาดเจ็บ
PS> 0.75 ของM1ขึน้ไป

<1% 0.6 0.49 0.2

- มเีครอืขา่ยทีด่ใีนการประสานงานภายในจังหวดั
- ดา้นระบบบรกิารแพทยฉุ์กเฉนินอกโรงพยาบาล รณรงค ์การเพิม่การเขา้ถงึของ
ประชาชน การประชาสมัพันธร์ะบบ 1669
- พัฒนาโรงพยาบาลชมุชนและ รพ.สตในการฟ้ืนฟสูภาพหลงัพน้ระยะacute ของ
ผูป่้วยtraumaวางแผนและประสานงานรว่มกบัศนูยC์OCจังหวดัล าพนู



ศลัยกรรม



ศลัยกรรม

• โรคไสต้ ิง่อกัเสบเป็นโรคทีม่อีบุตักิารณ์สงูสดุของ
กลุม่งานศลัยกรรม และมสีถติผิูเ้ขา้รบับรกิารเพิม่
สงูขึน้

• อตัราการเกดิไสต้ ิง่แตกรอ้ยละ 15.4
• อตัราการใช ้Alvarado score ในการประเมนิ
ผูป่้วยสงสยัไสต้ ิง่อกัเสบรอ้ยละ 65.61

• โรงพยาบาลลี ้และโรงพยาบาลป่าซางมอีตัราการ
เกดิ Ruptured Appendicitis ในผูป่้วยทีส่ง่ตอ่
เขา้มามากทีส่ดุคอืรอ้ยละ 25.14 และ 14.97

สถานการณ์

• การเขา้เขา้ถงึบรกิารทีร่วดเร็ว
• ลดจ านวน Ruptured appendicitis

• การวนิจิฉยัถกูตอ้ง

เป้าหมายผลลัพธ์

• พฒันาศกัยภาพโรงพยาบาลในเครอืขา่ยเพือ่จดัเตรยีมความพรอ้มในการเปิดใหบ้รกิารหอ้ง
ผา่ตดัในโรงพยาบาลป่าซาง

• ก าหนดนโยบายใหใ้ช ้Alvarado Score ในการประเมนิ ผูป่้วยไสต้ ิง่ทกุราย ทกุสถานพยาบาล
ในเครอืขา่ย

• การนเิทศงานในระดบั รพช.เพือ่ใหค้ าปรกึษาแนะน าในเรือ่งการใช ้Alvarado Score 

มาตรการ

• อตัราการวนิจิฉยัถกูตอ้ง> รอ้ยละ 80
• อตัราการเกดิไสต้ ิง่ทะลใุนผูป่้วยโรคไสต้ ิง่
อกัเสบ < 15 %

• อตัราการใช ้Alvarado scoreในการประเมนิ
ผูป่้วยสงสยัไสต้ ิง่อกัเสบจาก รพ. > รอ้ยละ80

เป้าหมายบริการ
1. ใช ้Alvarado Score ในการประเมนิ ผูป่้วยไสต้ ิง่ทกุ

ราย ทกุสถานพยาบาลในเครอืขา่ย
2. สง่ตอ่ผูป่้วยหลงัผา่ตดัไสต้ ิง่อกัเสบกลบัไปดแูลตอ่

รพช.ตามสทิธิ ์กรณีเตยีงเต็ม
3. นดัผูป่้วยกลบัไปฟงัผลชิน้เนือ้ไสต้ ิง่ รพช.ตามสทิธิ์

โดยใชร้ะบบ refer ของโปรแกรม Hos XP
4. สนบัสนุนใหม้กีารจดัเตรยีมความพรอ้มในการเปิด

ใหบ้รกิารหอ้งผา่ตดัในรพช. โดยการศกึษาดงูาน,
ฝึกงานดา้นการบรกิารหอ้งผา่ตดั

5. นเิทศงานในระดบั รพช.เพือ่ใหค้ าปรกึษาแนะน ากใน
เรือ่งการใช ้Alvarado Score 

SMALL SUCCESS 6 เดือน



ประเด็นตวัชีว้ดั เป้าหมาย 3 เดอืน 8 เดอืน

1.รพ.ในระดบั M2 รอ้ยละ25 ไมม่ี
ศลัยแพทย์

ไมม่ี
ศลัยแพทย์

2. อตัราผูป่้วยไปฟังผลชิน้เนือ้ รพช. > 25% NA NA

3. อตัราการวนิจิฉัยไดถ้กูตอ้ง ≥ 80% 100 99.6

4. อตัราไสต้ิง่แตก < 15 % 18.55 15.4

5. อตัราการใช ้Alvarado score ในการ
ประเมนิผูป่้วยสงสยัไสต้ิง่อกัเสบจาก รพช.

> 80% 38.33 65.61

- รพ.ป่าซาง บคุลากรรอศัลยแพทย ์  วสิญัญแีพทยจ์บปี 2561,วสิญัญพียาบาลสง่อบรมปี 
2560, เครือ่งมอืและยาพรอ้มใช ้ขาดเครือ่ง End-tidalCo2,หอ้งพักฟ้ืนเตรยีมพรอ้ม
เรยีบรอ้ย

- อตัราการสง่ผูป่้วยไปฟังผลชิน้เนือ้ รพช. คดิเป็น 100% แตย่ังขาดการสง่ขอ้มลูกลบัจาก 
รพช. 



ประเด็นตวัชีว้ดั เป้าหมาย 3 เดอืน 8 เดอืน

1. รอ้ยละการแตกของภาวะไสต้ิง่แตก รอ้ยละ 15 18.55 15.4

2. รอ้ยละของผูป่้วยทีเ่สยีชวีติภายใน
โรงพยาบาลของผูป่้วยปวดทอ้งเฉียบพลนั 5
ภาวะ

< 4 % NA 1.2

3. รอ้ยละของผูป่้วยทีเ่สยีชวีติภายใน
โรงพยาบาลของผูป่้วยภาวะขาดเลอืดทีข่าหรอื
แขน

< 20 % NA 0

4. รอ้ยละของการถกูตดัขาตัง้แตร่ะดบัขอ้เทา้
ขึน้มาของผูป่้วยภาวะขาดเลอืดทีข่า

- NA 0

1. เพิม่การนเิทศการใช ้Alvarado score ในการประเมนิอาการผูป่้วยทีม่อีาการปวดทอ้งและสงสยัไส ้

ติง่อกัเสบในระดับ รพช. 

2. ความรว่มมอืในการด าเนนิงานของเครอืขา่ยในจังหวัดล าพูน

3. การพัฒนาฐานการจัดเก็บขอ้มลูในระดับเขตและน ามาใชร้่วมกันทกุโรงพยาบาลในเขตสขุภาพที่ 1

3. การพัฒนาบคุลากรทกุระดับในจังหวัดเพือ่รองรับการดแูลผูป่้วย Limb ischemiaและ Acute 

abdomen 5 โรคส าคัญ 



ออรโ์ธปิดกิส์

1. ผูป่้วยทีม่กีระดกูหกัไมซ่บัซอ้นในรพ.ระดบั M2 ลงไป >รอ้ยละ 70 
2. Fast track for open long bone fracture ไดรั้บผา่ตดั 6 ชม.ใน
รพ.M1>รอ้ยละ20 และในรพ. A/S>รอ้ยละ25
3. Fast track fracture around the hip ในผูป่้วย 60 ปีขึน้ไป ไดรั้บ
ผา่ตดัภายใน 72 ชัว่โมง ในรพ. A/S>รอ้ยละ25



โรงพยาบาลชุมชนยังไม่ช านาญในการดูแล
ผู้ป่วยโรคทางกระดูกและข้อที่ไม่ซับซ้อน

สถานการณ์
• ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย 
• ดูแลต่อเนื่องใกล้บ้าน

เป้าหมายผลลัพธ์

• พัฒนา Intermediated care ในจังหวัด
• พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลในเครือข่ายในการให้บริการห้องเฝือก
• การปรึกษาผู้ป่วยทาง line Application ในจังหวัด

มาตรการ

•การรักษาผู้ป่วยกระดูกหักไม่ซับซ้อนใน รพ.
ระดับ M2 ลงไป > 70%
•open long bone fracture ได้รับการ
ผ่าตัดภายใน 6 ชั่วโมง > 25%
•Hip fracture  ในผู้สูงอายุได้รับการผ่าตัด
ภายใน 48 ชั่วโมง > 25%

เป้าหมายบริการ
-มีแพทย์เฉพาะทางตอบค าปรึกษาทาง Line ทุก
ราย ช่วยให้ รพ. M2 ลงไปมั่นใจมากข้ึน
-เป้าหมาย open long bone fracture ต่ า 
สามารถบริหารจัดการได้
-การจัดบริการให้ผู้ป่วยที่ผ่าตัด hip fracture 
แล้ว เป็นตัวอย่างให้ผู้ป่วยใหม่ ท าให้ช่วยในการ
ตัดสินใจยินยอมผ่าตัดเร็วขึ้น

Key  Success

ออร์โธปิดิกส์



ประเด็น/ตวัชีว้ดั เป้าหมาย
ผลการ
ด าเนนิงาน

• การรักษาผูป่้วยทีม่กีระดกูหกัทีไ่มซ่บัซอ้น
ใน รพ.ระดบั M2 ลงไป

> 70% 59.61%

• Fast track for open long bone fracture
ไดรั้บการผา่ตดัลา้งแผลภายใน 6 ชัว่โมง

> 25% 55%

• Fast track fracture around the hip ใน
ผูป่้วยทีม่อีายมุากกวา่ 60 ปี ไดรั้บการผา่ตดั
ภายใน 48 ชัว่โมง

> 25% 72.1%

•การเลอืก case Intermediated care ในจงัหวดัล าพนู โดยไมใ่หผู้ป่้วยเกดิความเสีย่ง 
และ ไมเ่ป็นการผลกัภาระคา่ใชจ้า่ยไปสูโ่รงพยาบาลชุมชน
• Displaced distal radius fracture ยงัไมส่ามารถรกัษาไดท้ีโ่รงพยาบาลชุมชน
ปญัหาการผา่ตดั Hip fracture ผูส้งูอายุ ใหไ้ดภ้ายใน 48 ช ัว่โมง ในหลายโรงพยาบาล
หากเป็นนโยบายจะแกป้ญัหาไดเ้ร็วขึน้
• ปรบัเจตคตขิองทมีอายรุแพทยแ์ละวสิญัญแีพทย์ เกีย่วกบัการผา่ตดัผูส้งูอายุ
• ท าความเขา้ใจทมีกรรมการหอ้งผา่ตดัให้ Hip fracture เป็น emergency care ใน
เขตสขุภาพ



MCH

Newborn



สตูกิรรม

▪ อตัราตายมารดาจากการตกเลอืดหลงัคลอด = 0

▪ Decrease refer in from M2 to A,S,M1 ใหไ้ด้ 25 %



สตูกิรรม
•ไมม่ ีรพ.ระดบั M2
•มแีพทยท์ีม่ศีกัยภาพท าผา่ตดัคลอดฉุกเฉนิที ่
รพช.ลี ้ในรอบ 8 เดอืน ไมม่กีารผา่ตดัคลอด
ฉุกเฉนิที ่รพช.
• cesarean section ทัง้จังหวัดรอ้ยละ 43.82
•ไมพ่บมารดาตายในจังหวัดล าพนู

สถานการณ์

• ลดอตัราการตายของมารดาและทารก
• ลด morbidity ของมารดาและทารก
• รอ้ยละการผา่ตดัคลอดใน รพช.ระดบั 
M2> 25 ของการผา่ตดัคลอดในจังหวัด 

เป้าหมายผลลัพธ์

ฝากครรภค์ณุภาพ หอ้งคลอดคณุภาพ มาตรการ LABOR,PIH ทบทวนสาเหตกุารตาย
ของมารดาโดย MCH จงัหวดั เพิม่พนูทกัษะการดแูลผูป่้วยแกบ่คุลากร  การนเิทศระดบั 
จงัหวดักระตุน้ใหม้กีารฝากครรภเ์ร็ว

มาตรการ

MMR< 15:100,000การเกดิมชีพี
PPH <รอ้ยละ 5

เป้าหมายบริการ

1.รพ.ทกุแหง่มมีาตรการ LABOR PIH เพือ่ป้องกนั PPH และ PIH
2.มกีารมใีหบ้รกิารคมุก าเนดิชนดิกึง่ถาวรในหญงิตัง้ครรภว์ัยรุน่
3. มรีะบบ MCH consult ทีเ่ขา้ถงึงา่ยรวดเร็ว โดยใช ้group line ‘LPN 
Labor ‘room”
4.MCHB จังหวดั มกีลไกในการควบคมุ ก ากบังาน (ฐานขอ้มลู/ CPG /
มาตรการ/ Conferenceและรายงานทกุรายทีม่ารดาตาย
5.การนเิทศเพือ่เสรมิพลังในการด าเนนิงานดา้นอนามัยแมแ่ละเด็ก

SMALL SUCCESS 6 เดือน



ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ต.ค. 59 – พ.ค. 60

อตัราผา่ตดัคลอด 43.82

No ANC 0.90

อตัราการฝากครบ 5 ครัง้ตาม
เกณฑ ์ 

> รอ้ยละ 60 62.49

Anemia ในหญงิตัง้ครรภ์ Lab 1 < รอ้ยละ 18 11.53

อตัราการตกเลอืดหลงัคลอด < รอ้ยละ 5 1.90

อตัราตายมารดา < 15 : 100,000 การเกดิมชีพี 0

ขอ้มลู ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 (8 ด)

PPH (39/2673)

1.46 %

(41/2659)

1.54 %

(29/2642)

1.10 %

(56/2607)

2.12 %

(45/2509)

1.79 %

(40/1655)

2.41 %

PPH ไดร้บัเลอืด (5/2673)

0.18 %

(4/2659)

0.15 %

(5/2642)

0.19 %

(8/2607)

0.31 %

(6/2509)

0.24 %

(13/1655)

0.78 %

PPH ไดร้บัการตดัมดลกู (2/2673)

0.075 %

(1/2659)

0.037%

(0/2642)

0 %

(1/2607)

0.038 %

(1/2509)

0.039 %

(4/1655)

0.241 %

ขอ้มลู  Postpartum Hemorrhage โรงพยาบาลล าพนู

1. มกีารขบัเคลือ่นงานโดยคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแมแ่ลเด็ก รว่มกับ Service plan
2. การประชมุวเิคราะหร์ายกรณี เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละพัฒนาปรับปรงุ
3. มกีารเยีย่มตดิตามเพือ่เสรมิพลัง ใหค้วามรู ้พัฒนาศักยภาพแกบ่คุลากร สอนท า condom balloon technique เพือ่การดแูลขณะสง่ตอ่ 
4. มกีารใช ้Application LINE “ LPN Labour Room “ เป็นชอ่งทองในการสือ่สารระหวา่งหอ้งคลอดของโรงพยาบาลในเครอืขา่ย
5. การป้องกนัการคลอดกอ่นก าหนดดว้ย progesterone



SERVICE  PLAN  สาขา
ทารกแรกเกดิ

Service outcome:

1.เพิม่เตยีง NICU ใหไ้ดต้ามเกณฑ1์:500 ทารกคลอดโดยนบัรวมเป็นเขต
2.มกีารจดัระบบ Intrauterine transfer ใหม้ารดาคลอดในรพ.ทีม่ ี
ความสามารถในการดแูลทารกแรกเกดิกลุม่เสีย่ง

3.มกีารบรหิารจดัการเตยีงเพือ่การรองรบัการสง่กลบัไปรกัษาตอ่เนือ่งเมือ่ผูป่้วย
สามารถกลบัไปดแูลตอ่ทีส่ถานพยาบาลใกลบ้า้นไดแ้ลว้ (Stepdown bed 
for refer back) ท ัง้นีเ้พือ่ลดความแออดัของโรงพยาบาล

4.มกีารคดักรองโรคหวัใจพกิารแตก่ าเนดิทกุราย 



1. ทารกไดร้บัการคดักรองโรคหวัใจพกิาร
แตก่ าเนดิทกุรายในระดบั F1ขึน้ไป
2. ให ้TPN ตามมาตรฐาน
3. บคุลากรมศีกัยภาพในการดแูล ทารก
วกิฤต เบือ้งตน้ สง่ตอ่ NCPR

1 .มหีอ้งผลติ TPN 

2 พฒันาบคุลการท ัง้ในรพ.และเครอืขา่ยในดแูลทารกแรกเกดิ
3. เพิม่การคดักรองโรคหวัใจพกิารแตก่ าเนดิในรพ.ระดับ F1 ขีน้ไป 

1. อตัราครองเตยีงของ NICU  2559  81.4 % (1:542)

2. อตัราการเสยีชวีติของทารกแรกเกดิทีอ่าย ุ≤28 วัน 2.4

3.รอ้ยละการตรวจคดักรองโรคหวัใจพกิารแตก่ าเนดิใน รพ.ระดบั 
F1 ยังไมไ่ดด้ าเนนิการ

1. ให ้TPN 

2. รอ้ยละการตรวจคดักรองโรคหวัใจพกิารแต่

ก าเนดิใน รพ.ระดบั F1 ขีน้ไป มากกวา่ 60

1. จดัอบรมและพฒันาบคุลการท ัง้ในรพ.
และเครอืขา่ย

2.อบรมวชิาการแนวทางการคดักรอง
โรคหวัใจแกบ่คุลากรทีเ่ก ีย่วขอ้

3. โรงพยาบาลระดบั F1 มเีครือ่งวดัความ
เขม้ขน้ของ O2 ทมีมีาตรฐาน 

ทารกแรกเกดิ

66

มาตรการ

เป้าหมายผลลพัธ์สถานการณ์

SMALL SUCCESS  เป้าหมายบรกิาร  



ความกา้วหนา้ในการด าเนนิการ

ตวัชีว้ดั เกณฑ์ 2557 2558 2559 2560

ตค-พค

อตัราตายของทารกแรกเกดิอายุ
ต า่กวา่หรอืเทา่กบั28 วนั

<4ตอ่1,000
ทารกเกดิมชีพี

4.07 3.03 2.46 4.91

จ านวนเตยีง NICU 6 6 6 6

เพิม่เตยีง NICUใหไ้ดต้ามเกณฑ์ 1:573 1:550 1:542 1:339

รอ้ยละของโรงพยาบาลตัง้แต่
ระดบั F1 ขึน้ไปทีม่กีารคดักรอง
โรคหวัใจพกิารแตก่ าเนดิ

>60% NA 50 50 50

Intrauterine transfer 301 321 262 205

การป้องกนัการคลอดกอ่นก าหนดดว้ย progesterone
ในมารดาทีม่ขีอ้บง่ชี้



กมุารเวชกรรม



กุมารเวชกรรม
• อตัราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก
อาย ุ1 เดอืน ถงึ 5 ปี <10%     0 %

• Pre-transfusion Hb≥9 gm%
TDTระดบั Ferritin ลดลงจากเดมิ 
15 % มากกวา่ 20 %

สถานการณ์
• อตัราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กอาย ุ1 
เดอืน ถงึ 5 ปี <10%

• Pretransfusion Hb> 9 gm/dl >20 
%

• TDTระดบั Ferritin ลดลงจากเดมิ 15 
% มากกวา่ 20 %

เป้าหมายผลลัพธ์

• อบรมแพทย ์พยาบาลและบคุลากรทางสาธารณสขุทีเ่กีย่วขอ้งใน รพชเครอืขา่ย
• จดัท าแนวทางการวนิจิฉยัผูป่้วยปวดบวมและการประเมนิสญัญาณอนัตราย
• อบรมใหค้วามรูผู้ป่้วยและผูป้กครอง
• พฒันา ธนาคารเลอืด รพช.ใหเ้ตรยีม เลอืด Leukocyte poor PRC ส าหรบัผูป่้วย
ธาลสัซเีมยี

• รพช.จดัยาขบัเหล็กชนดิกนิ ใหผู้ป่้วยธาลสัซเีมยี

มาตรการ

1. ผูป่้วยโรคปอดบวมในผูป่้วยเด็ก 1 เดอืน- 5 ปีลดลง 
๑๐ %
2. TDT-Pretransfusion Hb > 9 gm/dl หรอื Hct > 
27 % มากกวา่ 20 %
3. TDTระดบั Ferritin ลดลงจากเดมิ 15 % มากกวา่ 20 %

เป้าหมายบริการ

พฒันาฐานขอ้มลูผูป่้วยธาลสัซเีมยี
เพิม่เครอืงขบัเหล็กใหผู้ป่้วยใชท้ี่

บา้น

SMALL SUCCESS 6 เดือน



ประเด็น/ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ทีท่ าได้

อตัราป่วยตายในผูป่้วยโรคปอดบวมในเด็กอาย ุ1
เดอืน ถงึ 5 ปี

ลดลง

10%
0 ราย

ผูป่้วยโรคธาลสัซเีมยีTDT Pre-transfusion Hb≥9
gm%

20%
35.26%

TDT ระดบั Ferritin ลดลงจากเดมิ 15% 20% 26.19%

• สนบัสนนุระบบส ารองคลงัเลอืดและยาขบัเหล็ก
• สนบัสนนุงบประมาณยาขบัเหล็กรวมท ัง้เครือ่งขบัเหล็กใหผู้ป่้วย
ใชข้บัเหล็กทีบ่า้น

การพฒันา



ปฐมภมู ิPCC/DHS/แพทย์
แผนไทย/Palliative care 



SERVICE  PLAN  สาขา
การแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยผ์สมผสาน

รอ้ยละของผูป่้วยนอกไดร้บับรกิารการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลอืกทีไ่ดม้าตรฐาน > 18.5) 



แพทยแ์ผนไทย

หนว่ยบรกิารทีใ่หบ้รกิารดา้น
การแพทยแ์ผนไทย 80 แหง่
• มแีพทยแ์ผนไทย 11 แหง่
• มผีูช้ว่ยนวด 34 แหง่
• มกีารจา่ยยาสมนุไพรทกุแหง่
ผลงานปี 59 รอ้ยละ 12.92

สถานการณ์
• บรกิารดา้นการแพทยแ์ผนไทยทีไ่ด้
มาตรฐาน

• มผีูม้ารบับรกิารเพิม่ข ึน้
• เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานมศีกัยภาพ
เพิม่ข ึน้และ มคีวามสขุในการ
ปฏบิตังิาน

เป้าหมายผลลัพธ์

พฒันาศกัยภาพบคุลากร
• ประชุมชีแ้จง อบรม ศกึษาดงูาน จดัท าคูม่อืพฒันาศกัยภาพการบรกิาร
• ตรวจประเมนิหนว่ยบรกิารตามมาตรฐาน รพ.สส.พท.
• หมนุเวยีนแพทยแ์ผนไทยไปใหบ้รกิารตามหนว่ยบรกิารตา่ง ๆ
• เพิม่บรกิารนวดเพือ่สขุภาพในหนว่ยบรกิาร

มาตรการ

• รอ้ยละของผูป่้วยนอกไดร้บับรกิารดา้น
แพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
ตามเป้าหมาย (รอ้ยละ 18.50)

เป้าหมายบริการ
• รอ้ยละของผูป่้วยนอกไดร้บับรกิาร

ดา้นแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลอืกเพิม่ข ึน้รอ้ยละ 
10 จากผลงานปี 59

• -> รอ้ยละ 14.21

• 20.57

SMALL SUCCESS 6 เดอืน



ประเดน็/ตวัชีว้ัด เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน

รอ้ยละของผูป่้วยนอกไดรั้บบรกิารดา้น
แพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืก

รอ้ยละ 
18.50

รอ้ยละ 
20.57

ขอ้มลู ณ วนัที ่1 มถินุายน 2560

ขอ้ชืน่ชม
• จงัหวดัล าพนูเป็นจงัหวดัเดยีวในเขตบรกิารสขุภาพที ่1 ทีผ่า่นตวัชีว้ดันี้
ขอ้เสนอแนะ
• เปิดกรอบอตัราก าลงับคุลากรดา้นแพทยแ์ผนไทยใหค้รอบคลมุพืน้ทีบ่รกิาร
• พฒันาศกัยภาพการบรกิารและบคุลากรอยา่งตอ่เนือ่งใหค้รอบคลมุทกุหนว่ยบรกิาร
• พจิารณาแกไ้ขหรอืออกระเบยีบ เพือ่สนบัสนุนการด าเนนิการผลติยาสมนุไพรของ

โรงพยาบาลรฐั
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รอ้ยละของผูป่้วยนอกที่ไดรั้บบริการดา้นการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ตัง้แตปี่งบประมาณ ๒๕๕๗ ถงึปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ต.ค. ๕๙ - พ.ค. ๖๐)
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SERVICE  PLAN  สาขา  
PALLIATIVE  CARE



สาขาPalliative 
Care

1. พฒันาระบบบรกิารใหค้รอบคลมุผูป่้วยมากขึน้
2. พฒันาบคุลากรทีร่บัผดิชอบเรยีนตอ่เฉพาะทางใหค้รบทกุโรงพยาบาล
3. พฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มลูใหส้ามารถเชือ่มโยงไปท ัง้จงัหวดั

สถานการณ์ เป้าหมายผลลพัธ์

เป้าหมายบรกิาร

-ผูป่้วยระยะสดุทา้ยไดร้บัการ
ดแูลแบบประคบัประคองตาม
เกณฑม์ากขึน้
-ผูป่้วยระยะสดุทา้ยไดร้บัการ
รกัษาดว้ย Strng Opioid 

Medication  มากขึน้

SMALL  SUCCESS  6 เดอืน

ผูป่้วยระยะสดุทา้ยไดรั้บการดแูลแบบ
ประคบัประคองตามเกณฑ์

• ผูป่้วยระยะสดุทา้ยมแีนวโนม้เพิม่ข ึน้
• การดแูลผูป่้วยแบบประคบัประคองยงั

ไมค่รอบคลมุท ัว่ถงึต ัง้แตเ่ร ิม่วนิจิฉยั
จนกระท ัง่เสยีชวีติ

มาตรการ

ตวัชีว้ดั เป้า
หมาย

ผลการ
ด าเนนิงาน

1.รพ.ทกุแหง่ประเมนิตนเองตามขัน้ตอนที่
ก าหนด

8แหง่
(100%)

8 แหง่
(100%)

2.กลุม่ผูป่้วยทีอ่ยูใ่นเกณฑไ์ดร้ับการดแูล
ตามแนวทาง PC

≥ รอ้ยละ
50

รอ้ยละ 66.85
( PC 540 คน
ไดร้ับการดแูล 
ฯ361คน)

3.การรักษาดว้ย Strog Opioid Medication 
และมกีารจัดการดแูลแบบ การแพทยแ์ผน
ไทย/การแพทยท์างเลอืก

รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 40.44
( PC 361 คน
ไดร้ับยา 146
คน)



ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ผลงาน

รอ้ยละของรพ.ทีม่กีารดแูลแบบ
ประคบัประคอง (Palliative Care) 

100 % 100%

ผูป่้วยระยะสดุทา้ยไดร้บัการดแูลแบบ
ประคบัประคองตามแนวทางPC

50% 66.85%

ผูป่้วยระยะสดุทา้ยไดร้บั Strong
Opioid

30% 40.44%

- มเีครอืขา่ยเขม้แข็ง มุง่ม ัน่ รบัผดิชอบในการท างาน
- เจา้หนา้ทีใ่นโรงพยาบาลเร ิม่ตระหนกัถงึความส าคญั ของงานดแูลผูป่้วย
แบบประคบัประคอง
- ม ีโปรแกรม Palliative Care ของโรงพยาบาลล าพนู
ชว่ยใหง้า่ย สะดวกในการบนัทกึ และสือ่สารระหวา่งสหวชิาชพี 
สามารถวเิคราะหข์อ้มลู น าไปใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนดแูลผูป่้วย



SERVICE  PLAN  สาขา
สขุภาพชอ่งปาก

Dental

1. รพ.สต./ศสม.ทีจ่ดับรกิารสขุภาพชอ่งปากทีม่คีณุภาพ
ครบ 2 องคป์ระกอบ รอ้ยละ 60

2. อตัราการใชบ้รกิารสขุภาพชอ่งปากรวมทกุสทิธขิอง
ประชาชนในพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35



สาขาสขุภาพชอ่งปาก

1. รพ.สต. มกีารใหบ้รกิารสขุภาพชอ่งปาก
ทีม่คีณุภาพในปี 2559 รอ้ยละ 21.13
(15 แหง่)

2. อตัราการใชบ้รกิารสขุภาพชอ่งปากรวม
ทกุสทิธขิองประชาชนด าเนนิการได ้รอ้ย
ละ 24.07

สถานการณ์ (ปี2559)

1. รพ.สต./ศสม.ทีจ่ดับรกิารสขุภาพชอ่งปากที่
มคีณุภาพครบ 2 องคป์ระกอบ รอ้ยละ 60

2. อตัราการใชบ้รกิารสขุภาพชอ่งปากรวมทกุ
สทิธขิองประชาชนในพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่รอ้ย
ละ 35

เป้าหมายผลลัพธ์

มาตรการที ่1 จดัท าแผนเพิม่ประสทิธภิาพการจดับรกิารสขุภาพชอ่งปากในหนว่ยงาน
มาตรการที ่2 การสนบัสนุนครภุณัฑท์นัตกรรม ทนัตาภบิาล ผูช้ว่ยงานทนัตกรรม และ
ปรบัปรงุพืน้ทีใ่หบ้รกิาร

มาตรการ

1. จดัท าแผนพฒันาการบรกิารท ัง้การเพิม่จ านวน 
รพ.สต.ทีใ่หบ้รกิารและประเภทงานบรกิาร

2. บรูณาการงบประมาณรว่มกบังานอืน่เพือ่แกไ้ข
ปญัหาทนัตสขุภาพในพืน้ที่

3. อบรมพฒันาศกัยภาพบคุลากรใหล้งขอ้มลู 43
แฟ้มอยา่งถกูตอ้ง

เป้าหมายบริการ
1. รพ.สต./ศสม.ทีจ่ดับรกิารสขุภาพ

ชอ่งปากทีม่คีณุภาพ รอ้ยละ 25.35 
(18 แหง่)

2. อตัราการใชบ้รกิารสขุภาพชอ่ง
ปากรวมทกุสทิธขิองประชาชนใน
พืน้ที ่รอ้ยละ 21.42

SMALL SUCCESS



ประเด็น/ตวัชีว้ดั เป้าหมาย
ผลการ
ด าเนนิงาน

ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่1 : รอ้ยละของรพ.สต./ศสม.ที่
จัดบรกิารสขุภาพชอ่งปากทีม่คีณุภาพ

รอ้ยละ 60 รอ้ยละ 
25.35

( 18 แหง่ )

องคป์ระกอบที ่1 : การจัดบรกิาร
สขุภาพชอ่งปากทีม่คีณุภาพตามเกณฑ์

6 กลุม่เป้า
หมาย 

14 กจิกรรม 

รอ้ยละ 49.30
( 35 แหง่ )

องคป์ระกอบที ่2 : จัดบรกิารสขุภาพชอ่ง
ปากทีค่รอบคลมุประชากรไดต้ามเกณฑ์

รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 
35.21

( 25 แหง่ )

ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่2 : อตัราการใชบ้รกิารสขุภาพ
ชอ่งปากรวมทกุสทิธขิองประชาชนในพืน้ที่

ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 35

รอ้ยละ 
21.42

ขอ้มลูจาก HDC ณ 31 พ.ค. 2560



แนวทางการแกไ้ขปญัหา
1. มแีผนการขยายบรกิารทนัตกรรมในทกุ CUP เป็นประจ าทกุปี
2.พฒันาบคุลากรดา้นงานสง่เสรมิป้องกนั และเนน้งานเชงิรกุมากขึน้
3.การพฒันาศกัยภาพ CUP manager ในการบรหิารจดัการการใหบ้รกิาร
ทนัตกรรมภายใตท้รพัยากรทีม่อียู่
4. มกีารตดิตามประเมนิผลงานดา้นขอ้มลู มกีระบวนการคนืขอ้มลู และ
ตรวจสอบขอ้มลูอยา่งสม า่เสมอเป็นประจ าทกุเดอืน
5. มกีารพฒันาความรูด้า้นขอ้มลูสารสนเทศอยา่งสม า่เสมอ
6. เนน้การถา่ยทอดนโยบายจากสว่นกลางสูผู่ป้ฏบิตัใิหม้คีวามเขา้ใจที่
ตรงกนั



HA R2R



การพฒันาคณุภาพ HA

1. แตง่ต ัง้คณะกรรมการพฒันาในระดบัอ าเภอและระดบัจงัหวดั
2. พฒันาระบบคณุภาพโรงพยาบาล HA ดว้ยเครอืขา่ยการเรยีนรูร้ะดบัจงัหวดั Quality Learning Network (QLN)
3. สสจ.ล าพนูรว่มกบัเครอืขา่ยโรงพยาบาลในจงัหวดัล าพนู มขีอ้ตกลงรว่มกนัในการขบัเคลือ่นการพฒันาระบบ
คณุภาพ
4. การสรา้งทีป่รกึษาในพืน้ทีแ่ละการเยีย่มรบัรูค้ณุภาพในเครอืขา่ย เพือ่ใหเ้กดิกระบวนการพฒันาคณุภาพทีย่ ัง่ยนื
สอดคลอ้งกบัปญัหา

เป้าหมายผลลพัธ์

ผลลพัธ์

1. รอ้ยละ 100 สถานพยาบาลที่
ไดร้บัการรบัรอง HA
2. รอ้ยละ 100 สถานพยาบาล
ภาครฐัทีผ่า่นการรบัรอง HA 
ระดบั 3

ผลการด าเนนิงาน 6 เดอืน

รอ้ยละ 70 สถานพยาบาลทีไ่ดร้บัการรบัรอง HA
รอ้ยละ 63 สถานพยาบาลภาครฐัทีผ่า่นการ
รบัรอง HA ระดบั 3

มาตรการ

1. รพป่าซางไดร้บัการเยีย่มโดยทีม่ QLN /และผา่น
การรบัรอง HA ระดบั 3

2. รพ.เวยีงหนองลอ่งไดร้บัการเยีย่มโดยทีม่ QLN /
และรบัการรบัรอง HA ระดบั 1

3. รพ.แมท่า/รพ.ทุง่หวัชา้ง ไดร้บัการเตรยีมความ
พรอ้มกอ่นการ Re accredit (ปี 2561)



HA Lamphun

Essential Task 9 เดอืน ผลงาน

1. รพป่าซางไดร้ับการเยีย่มโดยทีม่ QLN /
และผา่นการรับรอง HA ระดบั 3

QLN เยีย่ม 26 พย.59
ผา่นการรับรอง HA 10 

มค.60

2. รพ.เวยีงหนองลอ่งไดร้ับการเยีย่มโดย
ทีม่ QLN /และรับการรับรอง HA ระดบั 1

QLN เยีย่ม 27 มค. 60
สรพ.เยีย่ม 10 พค. 60

3. รพ.แมท่า/รพ.ทุง่หวัชา้ง ไดรั้บการ
เตรยีมความพรอ้มกอ่นการ Re accredit (ปี
2561)

ปรับแผนเป็น แมท่า วนัที่ 7 
กค.60 และทุง่หวัชา้ง วนัที ่

10 สค.60

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ผลงาน

รอ้ยละสถานพยาบาลทีไ่ดรั้บการรับรอง HA (8 แหง่) 70% 100

รอ้ยละสถานพยาบาลภาครัฐทีผ่า่นการรับรอง HA ระดับ 3 (7 แหง่) 63% 100

ปญัหาอปุสรรค = บคุลากรทีม่ทีกัษะ ความรู ้ความสามารถในกระบวนการ HA มี
จ ากดั



เป้าหมายผลลพัธ์

ผลงานวจิยั/R๒R ดา้นสขุภาพทีเ่ผยแพร่
ใหห้นว่ยงานตา่งๆน าไปใช้

• รอ้ยละ ๘๐ ของผลงานวจัิยทีเ่ผยแพรใ่ห ้
หน่วยงานตา่งๆ น าไปใช ้

• รอ้ยละ ๑.๕ ของงบประมาณทีเ่กีย่วกบั
งานวจัิย

มาตรการ

• สรา้งทมีวจัิย : อบรมใหค้วามรูแ้ละทักษะการวจัิย   
• สรา้งเครอืขา่ยการท างาน ทกุระดบั และสรา้งทมีพีเ่ลีย้งวจัิย
• พัฒนาผลงานวจัิย/R๒R จ านวน ๑๑ เรือ่ง
• เผยแพรผ่ลงานจ านวน ๕๘ เรือ่ง (รพ.ล าพนู ๒๘/สสจ.๓๐)
• มกีารขอและเบกิจา่ยงบประมาณ
• การรับรองจรยิธรรมการวจัิย(REC) 

ผลการด าเนนิงาน 6 เดอืน

• สรา้งทมีวจิยัครบทกุแหง่ (สสจ/รพท/รพช/สสอ/รพ
สต.)

• อบรมพฒันาทมีพีเ่ลีย้งงานวจิยั/R๒R ครบทกุอ าเภอ
• มโีครงการพฒันางานวจิยั/R๒Rจ านวน๑๑ โครงการ
• จรยิธรรมการวจิยั (REC) ของจงัหวดั ๙ โครงการ

ผลลพัธ์

• เผยแพรผ่ลงาน รอ้ยละ 100
• พัฒนาผลงานเพือ่เตรยีมน า 
เสนอ/เผยแพรอ่กี ๑๑ โครงการ



การพฒันาระบบบรกิาร
Intermediate care

จงัหวดัล าพนู



อตัราครองเตยีง 2559 จงัหวดัล าพนู

รพ. จ านวนเตยีงจรงิ จ านวนวนันอนผูป่้วยใน
(วนั)

อตัราครองเตยีง

ล าพนู (S) 411 138,915 92.60

ลี ้(F1) 60 17,432 79.60 

ป่าซาง (F2) 75 15,341 70.05 

บา้นโฮง่ (F2) 30 8,368 76.42 

แมท่า (F2) 31 4,896 44.71 

ทุง่หวัชา้ง (F2) 30 5,484 50.08 

บา้นธิ (F2) 30 5,162 47.14 

เวยีงหนองลอ่ง (F3) - - -

*** แหลง่ทีม่า ขอ้มลูพืน้ฐานรพ.ในสงักดัสป. ณ สงิหาคม 2558 ของสบรส



กรอบการด าเนนิงาน Intermediate care  จงัหวดัล าพนู

รพ. F1/F2 /F3 ทกุแหง่ใหบ้รกิาร Intermediate careเป้าหมาย

กระบวนการ

ผลลพัธ์

โรคเป้าหมาย : Stroke , Head injury , Chronic 
wound, Post operative physical therapy

รพ. เป้าหมาย : F1 (1 แหง่) F2 (5 แหง่)
F3 (1  แหง่)

พฒันา
โครงสรา้ง
องคก์ร

พฒันาระบบ
สง่ตอ่

1) ก าหนดเกณฑก์ารสง่ตอ่เป็น
ระบบ 
2) ก าหนดแตง่ตัง้ผูร้ับผดิชอบ
หลกั (PM) 

พฒันาศกัยภาพรพช.

1) รพ. เป้าหมาย :  F1 
(1 แหง่)  F2 (5 แหง่)
4 กลุม่โรค
3) รพ.เวยีงหนองลอ่ง 
Home ward

พฒันาระบบ  
สารสนเทศ

1) Thai refer
2) COC

ลดการ Re admit, ลดcomplication ในผูป่้วยกลุม่โรคทีก่ าหนด
เพิม่ประสทิธภิาพการใชเ้ตยีง / เพิม่ CMI / Sum Adj RW



กรอบการด าเนนิงาน Intermediate care  จงัหวดัล าพนู

เป้าหมาย รพ. F1/F2 /F3 ทกุแหง่ใหบ้รกิาร Intermediate care

โรคเป้าหมาย : Stroke , Head injury , Chronic 
wound, Post operative physical therapy

รพ. เป้าหมาย : F1 (1 แหง่) F2 (5 แหง่)
F3 (1  แหง่)

กระบวนการ พฒันา
โครงสรา้งองคก์ร

1) จัดตัง้คณะกรรมการ intermediate care  ระดบัจังหวัด
2) จัดท าแผนพัฒนา Intermediate care

พฒันาระบบสง่ตอ่ 1) ก าหนดเกณฑก์ารสง่ตอ่เป็นระบบ 
2) ก าหนดแตง่ตัง้ผูร้ับผดิชอบหลกั (PM) 

พฒันาศกัยภาพ
รพช.

1) รพ.ลี,้รพ. ป่าซาง  : Stroke , Head injury , Chronic wound, Post 
operative physical therapy

2) รพ.ทุง่หวัชา้ง รพ.บา้นโฮง่,รพ.แมท่า,รพ.บา้นธ,ิ :
Chronic wound, Post operative physical therapy

3) รพ.เวยีงหนองลอ่ง : Home ward
4) สนับสนุนทรัพยากรทีจ่ าเป็น และพัฒนาศกัยภาพบคุลากร

พฒันาระบบ  
สารสนเทศ

1) Thai refer
2) COC

พฒันาระบบ
ตดิตามประเมนิผล

1) ตดิตามความกา้วหนา้ในการประชมุ กวป. เป็นประจ าทกุเดอืน
2) รพ.รายงานผลการด าเนนิการ



แผนพฒันา Intermediate care  
สาขา Stoke

ระดบัความสามารถ
ในการจดับรกิาร

ระบบสง่ตอ่/
สง่กลบั/ล าเลยีง
ผูป่้วยระหวา่งสถาน

บรกิาร

การประเมนิ       คดั
แยกผูป่้วย
กลุม่เป้าหมาย   
เพือ่สง่กลบั

การใหค้ าปรกึษา
ระหวา่งสถาน
บรกิาร

การพฒันา
ศกัยภาพบคุลากร

รพ.ลี ้(F1)
รพ.ป่าซาง (F2) 
รพ. บา้นโฮง่ (F2) 
รพ.แมท่า (F2) 
รพ.ทุง่หวัชา้ง (F2)
รพ.บา้นธิ (F2

1) ระบบ Thai refer 
2) จัดท าแบบฟอรม์
ขอ้มลูการสง่ตอ่ให ้
เป็นระบบ และใชท้ัง้
จังหวัด
3) ก าหนดแตง่ตัง้
ผูร้ับผดิชอบหลกั 
(PM)

กลุม่โรค Continuing 
care
1. Minor Stroke
2. Major Stroke
3. Rehabilitation 
potential category  
A-D

1) Line group 
2) ระบบพีเ่ลีย้ง
3) จัดท าแบบฟอรม์
การบนัทกึอาการของ
ผูป่้วย พรอ้มจัดสง่
แผนการรักษาของ
ผูป่้วย ใหก้บัรพช.

1) พัฒนาศกัยภาพ 
นักกายภาพบ าบดั PT
(Physical therapy) )
2) ก าหนด case 
manager ในทกุระดบั



แผนพฒันา Intermediate care  
สาขา Head Injury

ระดบัความสามารถ
ในการจดับรกิาร

ระบบสง่ตอ่/
สง่กลบั/ล าเลยีง
ผูป่้วยระหวา่งสถาน

บรกิาร

การประเมนิ      
คดัแยกผูป่้วย
กลุม่เป้าหมาย   
เพือ่สง่กลบั

การใหค้ าปรกึษา
ระหวา่งสถาน
บรกิาร

การพฒันา
ศกัยภาพบคุลากร

รพ.ลี ้(F1)
รพ.ป่าซาง (F2) 
รพ. บา้นโฮง่ (F2) 
รพ.แมท่า (F2) 
รพ.ทุง่หวัชา้ง (F2)
รพ.บา้นธิ (F2) 

1) ระบบ Thai refer 
2) จัดท าแบบฟอรม์
ขอ้มลูการสง่ตอ่ให ้
เป็นระบบ และใชท้ัง้
จังหวัด
3) ก าหนดแตง่ตัง้
ผูร้ับผดิชอบหลกั 
(PM) ในการ รับ - สง่ 
ผูป่้วยกลบั รพช. และ
มกีารทบทวน
ขอ้ตกลงรว่มกนัให ้
ชดัเจน

(1) Case Mind 
Head Injury
(2) กรณีทีท่ า CT 
scan ผลการท า CT 
Scan ไมพ่บความ
ผดิปกต ิจะrefer 
กลบัไป admit รพช. 
โดยกอ่นกลบัจะมทีมี
สอนญาตแิละผูป่้วย
ปฏบิตัติวัและดแูล
ผูป่้วยไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

1) ระบบพีเ่ลีย้ง
2) จัดท าแบบฟอรม์
การบนัทกึอาการของ
ผูป่้วย พรอ้มจัดสง่
แผนการรักษาของ
ผูป่้วย ใหก้บัรพช.

1) จัดใหม้ทีมีพีเ่ลีย้ง
2) พัฒนาศกัยภาพ
ของบคุลากรระดบั
แพทย ์พยาบาล ทีใ่ห ้
การดแูลผูป่้วยของ
โรงพยาบาลชมุชน 
ใหไ้ดม้าตรฐานและมี
ประสทิธภิาพ



แผนพฒันา Intermediate care  
กลุม่โรค Chronic Wound care 

ระดบัความสามารถ
ในการจดับรกิาร

ระบบสง่ตอ่/
สง่กลบั/ล าเลยีง
ผูป่้วยระหวา่งสถาน

บรกิาร

การประเมนิ      
คดัแยกผูป่้วย
กลุม่เป้าหมาย   
เพือ่สง่กลบั

การใหค้ าปรกึษา
ระหวา่งสถาน
บรกิาร

การพฒันา
ศกัยภาพบคุลากร

รพ.ลี ้(F1)
รพ.ป่าซาง (F2) 
รพ. บา้นโฮง่ (F2) 
รพ.แมท่า (F2) 
รพ.ทุง่หวัชา้ง (F2)
รพ.บา้นธิ (F2)

1) ระบบ Thai refer 
2) line group
3) จัดท าแบบฟอรม์
ขอ้มลูการสง่ตอ่ให ้
เป็นระบบ และใชท้ัง้
จังหวัด
4) ก าหนดแตง่ตัง้
ผูร้ับผดิชอบหลกั 
(PM) ในการ รับ – สง่
ผูป่้วยกลบั รพช. และ
มกีารทบทวน
ขอ้ตกลงรว่มกนัให ้
ชดัเจน

ผูป่้วยทมี ีscore 
การประเมนิการหาย
ของแผล < 13 ขึน้ไป

1) Line group 
2) ระบบพีเ่ลีย้ง
3) จัดท าแบบฟอรม์
การบนัทกึอาการของ
ผูป่้วย พรอ้มจัดสง่
แผนการรักษาของ
ผูป่้วย ใหก้บัรพช.

1) จัดอบรมระยะสัน้
2) เป็นพีเ่ลีย้งเปิด
คลนิกิแผลใน รพช. 
(น ารอ่ง รพ.ป่าซาง 
รพ.แมท่า)
และออกนเิทศตดิตาม



แผนพฒันา Intermediate care
กลุม่โรค Post-operative physical therapy

ระดบัความสามารถ
ในการจดับรกิาร

ระบบสง่ตอ่/
สง่กลบั/ล าเลยีง
ผูป่้วยระหวา่งสถาน

บรกิาร

การประเมนิ      
คดัแยกผูป่้วย
กลุม่เป้าหมาย   
เพือ่สง่กลบั

การใหค้ าปรกึษา
ระหวา่งสถาน
บรกิาร

การพฒันา
ศกัยภาพบคุลากร

รพ.ลี ้(F1)
รพ.ป่าซาง (F2) 
รพ. บา้นโฮง่ (F2) 
รพ.แมท่า (F2) 
รพ.ทุง่หวัชา้ง (F2)
รพ.บา้นธิ (F2)

1) ระบบ Thai refer 
2) จัดท าแบบฟอรม์
ขอ้มลูการสง่ตอ่ให ้
เป็นระบบ และใชท้ัง้
จังหวัด
3) ก าหนดแตง่ตัง้
ผูร้ับผดิชอบหลกั 
(PM) ในการ รับ - สง่ 
ผูป่้วยกลบั รพช. และ
มกีารทบทวน
ขอ้ตกลงรว่มกนัให ้
ชดัเจน

1) Hip fracture
2) Spinal cord 

Injury

1 ) ก าหนดแนวทาง
และมาตรฐานการ
ดแูลผูป่้วยหลงัผ่าตดั
แผนกศลัยกรรม
กระดกูทีต่อ้งไดร้ับ
การฟ้ืนฟู
2) จัดท าแบบฟอรม์
การบนัทกึอาการของ
ผูป่้วย พรอ้มจัดสง่
แผนการรักษาของ
ผูป่้วย ใหก้บัรพช.

1) จัดใหม้ทีมีพีเ่ลีย้ง
2) พัฒนาศกัยภาพ
ของบคุลากรระดบั
แพทย ์พยาบาล ทีใ่ห ้
การดแูลผูป่้วยของ
โรงพยาบาลชมุชน 
ใหไ้ดม้าตรฐานและมี
ประสทิธภิาพ



จ านวนผูป่้วยทีเ่ย ีย่มบา้น จงัหวดัล าพนู ปี 2559

กลุม่โรค ดขี ึน้ มภีาวะแทรกซอ้น ไมพ่บผูป่้วย เสยีชวีติ
อาการคงเดมิ/
ญาตดิแูลได้

ไมม่ผีล
เยีย่ม

ผลรวม
ท ัง้หมด

ศลัยกรรม 140 11 11 23 91 3 279

แผลเรือ้รงั 40 7 5 6 21 1 80

CVA 262 11 39 21 133 16 482

Head injury 31 1 16 5 53

รวม 473 29 56 50 261 25 894



กลุม่โรค ดขี ึน้ มภีาวะแทรกซอ้น
ไมพ่บ
ผูป่้วย

เสยีชวีติ
อาการคงเดมิ/
ญาตดิแูลได้

ไมม่ผีล
เยีย่ม

ผลรวม
ท ัง้หมด

ศลัยกรรม 23 2 2 3 27 18 75

แผลเรือ้รงั 6 2 1 1 7 17

CVA 24 7 5 27 36 99

Head 
injury 

10 1 1 7 19

รวม 63 4 11 9 62 61 210

จ านวนผูป่้วยทีเ่ย ีย่มบา้น จงัหวดัล าพนู ปี 2560



สถานการณ์การเงนิ





ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินของหน่วยบริการ  (Risk scoring)  
โรงพยาบาลล าพูน  ไตรมาสที่ 2 ข้อมูล ณ 1 พฤษภาคม 2560

ID Ket
Provinc

e
OrgID Org

CapacityG
roup

CR QR Cash NWC NI+Depleciation
Liquid 
Index

StatusI
ndex

Survive
Index

Risk 
Scorin

g

95 1 ล าพูน 10714
ล าพูน
,รพท 

รพท. S 
>400 

2.37 1.95 1.17
176,765,597.7

2
61,437,097.46 0 0 0 0



300.00 

400.00 

500.00 

600.00 

700.00 

800.00 

900.00 

1,000.00 

1,100.00 

1,200.00 

2558 2559 2560

2558 2559 2560

Mean 58 ณ 30 ก.ย.58 Mean 59 ณ 30 ก.ย.59 Mean ปี 60 ณ 31 พ.ค.60

ผู้ป่วนนอก 
(OPD)

833.15 814.78 848.33 875.48 906.82 892.50



0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

16,000.00

18,000.00

2558 2559 2560

2558 2559 2560

Mean 58 ณ 30 ก.ย.58 Mean 59 ณ 30 ก.ย.59 Mean ปี 60 ณ 31 พ.ค.60

ผู้ป่วนใน 
(IPD)

14,457.94 11,850.65 14,146.45 15,345.79 12,891.85 15,614.14



แผนทางการเงินส าหรับหน่วยบริการ Planfin

รหัส
ราย
การ

รายการ ประมาณการปี 2560
ประมาณการปี 2560 (ต.ค.59-

เม.ย.60)

เป้าหมายการ
เพิม่-ลดรายได้
และค่าใช้จ่าย  

(%)

ผลการด าเนินงาน
(ต.ค.59-เม.ย.60)

P04 รายได้ UC 200,000,000.00 116,666,666.66 21.40 148,430,465.99

P05 รายได้จาก  EMS 2,200,000.00 1,283,333.33 -4.31 1,230,324.00

P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 4,500,000.00 2,625,000.00 -7.36 2,444,968.35

P61 รายได้ค่ารักษา อปท. 18,000,000.01 10,500,000.00 -1.80 10,314,612.99
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง

กรมบัญชีกลาง
145,000,000.00 84,583,333.33 0.71 85,192,325.73

P08 รายได้ประกนัสังคม 83,000,000.00 48,416,666.67 -3.39 46,828,812.23

P09 รายได้แรงงานต่างด้าว 1,200,000.00 700,000.00 22.48 903,000.25

P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอ่ืน ๆ 100,000,000.00 58,333,333.33 -2.67 56,816,937.99
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 285,000,000.00 166,250,000.00 0.38 166,881,673.16
P12 รายได้อ่ืน 60,000,000.00 35,000,000.00 -15.14 30,397,240.45
P13 รายได้งบลงทุน 130,258,898.00 75,984,357.17 -18.12 64,329,634.02
P13S รวมรายได้ 1,029,158,898.00 600,342,690.50 2.19 613,769,995.16



แผนทางการเงินส าหรับหน่วยบริการ Planfin
รหัสราย
การ

รายการ ประมาณการปี 2560
ประมาณการปี 2560
(ต.ค.59-เม.ย.60)

เป้าหมายการ
เพิม่-ลดรายได้
และค่าใช้จ่าย  

(%)

ผลการด าเนินงาน
(ต.ค.59-เม.ย.60)

P14 ต้นทนุยา 166,000,000.00
96,833,333.33

0.60
97,419,245.27

P15 ต้นทนุเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 87,000,000.00
50,750,000.00

0.22
50,863,712.26

P151 ต้นทนุวัสดุทนัตกรรม 1,500,000.00
875,000.00

-11.51
784,672.67

P16 ต้นทนุวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 33,300,000.00
19,425,000.00

5.99
20,663,701.37

P17 เงนิเดือนและค่าจ้างประจ า 285,000,000.01
166,250,000.01

-2.08
162,858,025.61

P18 ค่าจ้างช่ัวคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอ่ืน 69,000,000.01
40,250,000.00

2.58
41,314,480.41

P19 ค่าตอบแทน 140,000,000.00
81,666,666.67

-2.83
79,419,156.25

P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน 23,500,000.00
13,708,333.33

12.52
15,669,421.87

P21 ค่าใช้สอย 70,000,000.01
40,833,333.34

-18.94
34,331,420.10

P22 ค่าสาธารณูปโภค 24,000,000.00
14,000,000.00

-58.68
8,823,060.84



ขอบคณุครบั


