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ตอนที IV ผลการดําเนิ นงานขององค์กร
IV-1 ผลด้านการดูแลผู้ป่วย (PCR)
ตัวชีวัด

เป้ าหมาย

2557

2558

2559

การเสียชีวิต
. จํานวนการเสียชีวติ ใน
โรงพยาบาลทุกประเภท (ราย)
- จํานวนการเสียชีวติ ทีห้อง
อุบตั เิ หตุฉุกเฉิน (ราย)

ลดลง

43 ราย

32 ราย

28 ราย

ลดลง

19 ราย

3 ราย

11 ราย

ลดลง

24 ราย

29 ราย

16 ราย

1 ราย

3 ราย

ราย

0 ราย

ราย

ราย

0 ราย

< :
100,000

ราย

ราย

0 ราย

<9:1,000

ราย

ราย

0 ราย

<8:1,000

ราย

<2%

0.79%

0

0

-

จํานวนการเสียชีวติ ใน
หอผูป้ ่วยใน (ราย)

2. จํานวนอุบตั กิ ารณ์การตายอย่าง
ไม่คาดคิด
3. จํานวนการเสียชีวติ ของมารดา
(ราย)
4. อัตราส่วนการตายของมารดาต่อ
การเกิดมีชพี แสนคน (MMR per
100,000 live birth)
5. อัตราตายปริกาํ เนิด (Perinatal
mortality rate per 1,000 LB)
6. Neonatal mortality rate (per
1,000 LB)
7. อัตราการ Re-admission
ภายใน 28 วัน โดยมิได้วางแผน
Patient Safety Goal
8. อุบตั กิ ารณ์ให้เลือดผิดพลาด
ตัวชีวัดเฉพาะโรค
กลุ่มโรคฉุกเฉิ น
1. AMI
โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี (มกราคม 2560)

ราย
0 ราย
0.55%
0.39%
(24x100/4, (18x100/4,53
356)
9)
1 ราย

0

2560
(ต.ค.-มี.ค.)
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ตัวชีวัด
จํานวนผูป้ ่วย MI และกลุ่มเสียงเกิด
ภาวะ Cardiac arrest (เสียชีวติ )
2. Stroke
อัตราผูป้ ่วย Stroke เข้าถึง
โรงพยาบาลภายใน 2 ชัวโมง Fast
Track stroke (Onset to Door)
อัตราผูป้ ่วย Stroke ได้รบั การ
วินิจฉัยและส่งต่อภายใน นาที
3. Head injury
จํานวนผูป้ ่วย เสียชีวติ จาก Head
injury
กลุ่มโรคเรือรัง
4. DM
อุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่วย DM เกิดภาวะ
Diabetic coma
ร้อยละของผูป้ ่วยเบาหวานทีมีระดับ
HbA1C ตํากว่า 7 (นิยามหมายถึง
รักษาเกิน 1 ปี ต่อเนืองที รพ.เขา
พนม)
5. Hypertension
ร้อยละของผูป้ ่วยความดันโลหิตสูง
ทีควบคุมระดับความดันโลหิตได้ตาํ
กว่า 140/90 mmHg
6. CKD
อัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/
min/ 1.73 m3/ปี
7. COPD
อุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่วย COPD เสียชีวติ
ด้วยภาวะ Respiratory failure
โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี (มกราคม 2560)

2560
(ต.ค.-มี.ค.)

เป้ าหมาย

2557

2558

2559

0

ราย

ราย

6 ราย

> 80%

22.22

47.37

56.94

> 80%

77.44

84.21

94.44

< 16 ต่อ
แสน
ประชากร

17 ราย

10 ราย

13 ราย

ลดลง

NA

2 ราย

1 ราย

0 ราย

6.31
(102 ราย)

> 40%

28.58

25.62

20.44
(305 ราย)

> 60%

62.71

46.9

.

> 50%

NA

NA

64.78

0

ราย

ราย

ราย

58.69
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ตัวชีวัด
8. Asthma
อุบตั กิ ารณ์การเสียชีวติ ด้วยภาวะ
Respiratory failure /
Ac.Asthmatic Attack
กลุ่มโรคติ ดเชือ
9. Sepsis
-อุบตั กิ ารณ์การเสียชีวติ ในผูป้ ่วย
Severe sepsis
10. TB
- อัตราผลสําเร็จของการรักษา
ผูป้ ่วยวัณโรค ( TB Success rate)
11. HIV
- อัตราผูป้ ่วย HIV/AIDS ประสบ
ความสําเร็จในการรักษาด้วยยา
ต้านไวรัส (Viral Load
undetectable)
12. DHF
- อัตราการเสียชีวติ ด้วย
ไข้เลือดออก

เป้ าหมาย

2557

2558

2559

0 ราย

0 ราย

ราย

ราย

0

ราย

>95%

96.6%

78.79%

93%

>95%

77.54%

90%

90%

≤ 1%

0.31%

1.18%

. %

< 25 :
1,000

19.04

11.8

.%

-

อุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่วย DHF เกิด
ภาวะ Profound shock
กลุ่มแม่และเด็ก
. PPH
-ร้อยละของการเกิด PPH c Shock
14. Birth Asphyxia
- อัตราการเกิด Birth Asphyxia
(per 1,000 LB)

IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้ นของผู้ป่วยและผู้รบั ผลงานอืน (CFR)
โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี (มกราคม 2560)

2560
(ต.ค.-มี.ค.)
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ตัวชีวัด
ร้อยละของความพึงพอใจผูป้ ่วยนอก
ร้อยละของความพึงพอใจผูป้ ่วยใน
จํานวนข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจาก
ผูร้ บั บริการ

เป้ าหมาย
≥ 85%
≥ 85 %

2557
85.72%
91.66%

2558
81.95%
85.97%

2559
. %
%

ลดลง

46 เรือง

17 เรือง

15 เรือง

ตัวชีวัด
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current
ratio)
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick ratio)
อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดต่อหนีสินหมุนเวียน (Cash ratio)

เป้ าหมาย

2557

≥ 1.5
≥ 1.0 %

6.31%
6.15 %

5.16 %
. %

4.52 %
4.39 %

≥ 0.8 %

. %

4.18 %

ทุนสํารองสุทธิ
อัตรากําไรสุทธิ

≥ .%
≥ .%

7.15 %
.
%
9.4 %

(ต.ค.มี.ค.)

IV-3 ผลด้านการเงิ น (FNR)
(ต.ค.-มี.ค.)

. %
. %
4.76 % 2.93 %

IV- 4 ผลด้านทรัพยากรบุคคล (HR)
ตัวชีวัด
เป้ าหมาย 2557
2558 2559
ความผูกพันและความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในงานของบุคลากรสุขภาพ
80%
75.05% 71.60% NA
บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ
>85%
NA 75.92% NA
ร้อยละของ turnover rate (การย้าย, ลาออก)
-อัตราการโอนย้าย
ไม่เกิน 2% 0%
0%
3.5%
-อัตราการลาออก
ไม่เกิน 1% 0%
1.82% 14.28%
ขีดความสามารถ/สมรรถนะ
บุคลากรมีสมรรถนะหลักผ่านเกณฑ์
>85%
NA 80.45% 80.5%
อาชีวอนามัย
ร้อยละของบุคลากรได้รบั การตรวจสุขภาพประจําปี 100% 94.50% 98.80%
.%
โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี (มกราคม 2560)

25560
(ต.ค.-มี.ค.)
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ตัวชีวัด
ร้อยละของบุคลากรทีได้รบั อุบตั เิ หตุ สัมผัสเลือด
สารคัดหลังถูกเข็ม/ของมีคมทิมตํา

เป้ าหมาย
< 2%

2557
1.9%
(3 คน)

25560
2558 2559 (ต.ค.-มี.ค.)
1.8%
2.35
. %
(3 คน) ( ราย) (4 ราย)

IV- 5 ผลด้านระบบงานและกระบวนการสําคัญ (SPR)

ตัวชีวัด
เป้ าหมาย
2557
2558
2559
1. ระบบความเสียง ความปลอดภัย
คุณภาพ
- จํานวนอุบตั กิ ารณ์ความเสียงระดับ G H I
ซํา
0
1
2
1
2. ระบบสิ งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย
ผ่าน
ระบบบําบัดนําเสียผ่านเกณฑ์ทุก
เกณฑ์
ไม่ผ่าน
Parameter
มาตรฐาน
เกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์
อัตราการจัดการขยะติดเชือและขยะ
อันตรายในโรงพยาบาลและเครือข่ายได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
≥ 90%
86.2
79.54
85.8
3. ระบบ IC
อัตราการติดเชือในโรงพยาบาลต่อ 1,000
วันนอน
≤ 0.3%
0%
0.28%
0.32%
4. ระบบเวชระเบียน
ร้อยละความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่วย
93.60
93.07
99.08
นอก
> 80%
ร้อยละความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่วย
91.66
98.89
99.75
ใน
> 80%
5. ระบบจัดการด้านยา
อุบตั กิ ารณ์ Adverse Drug Event ระดับ EI (ครัง)
0
1
0
อุบตั กิ ารณ์การเกิดแพ้ยาซําในโรงพยาบาล
รพ. 0 ครัง รพ. 0 ครัง รพ. 0 ครัง
และเครือข่าย (เป้ าหมาย = 0 )
0
(รพ.สต.4) (รพ.สต.3) (รพ.สต.3)
โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี (มกราคม 2560)

2560
(ต.ค.มี.ค.)

NA
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ตัวชีวัด
6. ระบบบริ การตรวจทางรังสีวิทยา
- ร้อยละของฟิลม์ เสีย X-ray ซํา
(เนืองจากแพทย์ไม่สามารถอ่านฟิลม์ ได้
ฟิลม์ มองไม่ชดั )
7. ระบบบริ การห้องปฏิ บตั ิ การทาง
การแพทย์
- อัตราการรายงานค่าวิกฤตในเวลาที
กําหนด
8. การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
- อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
(ลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี) ปี
ปฏิทนิ

เป้ าหมาย

2557

2558

2559

<1%

0.24

0.09
(35 ครัง)

1.29
(60 ครัง)

%

98.05%

100%

100%

ลดลง >
327.05 (ปี
ร้อยละ 16 55) 56.30 160.28

- อุบตั กิ ารณ์การระบาดเกิดโรคทีป้ องกันได้
ด้วยวัคซีนพืนที

2560
(ต.ค.มี.ค.)

74.96
ราย
(คอตีบ
เสียชีวติ )

IV- 6 ผลด้านการนํา (LDR)
2560
(ต.ค.-มี.ค.)
ตัวชีวัด
เป้ าหมาย
ร้อยละการบรรลุผลการปฏิบตั ติ ามคํารับรอง
การปฏิบตั ริ าชการ
90%

โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี (มกราคม 2560)

2557

2558

2559

89%

71.03%

51.64%
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IV- 7 ผลด้านการส่งเสริ มสุขภาพ (HPR)
เป้ าหมาย

2557

2558

2559

มีแนวโน้มที
ดี
-เพิมขึน
-ลดลง
-ลดลง

76.3%
14.1%
9.6%

.%
18.2%
14.5%

78.3%
17.4%
8.18%

100%
> 90%

47.71%
.

56.67%
95.02

67.37%
97.02

> 90%

.

93.21

95.85

< %
< 10%

15.93
6.99

ตัวชีวัด

2560
(ต.ค.มี.ค.)

ด้านบุคลากร
.สภาวะสุขภาพของบุคลากร
-กลุ่มสุขภาพดี
-กลุ่มเสียง
-กลุ่มป่วย
ด้านผู้รบั บริ การ
ร้อยละเด็กอายุ - ปีได้รบั วัคซีนครบตาม
เกณฑ์มาตรฐาน (เขตุ PCU)
อัตราประชากรกลุ่มเสียงได้รบั การคัดกรอง
โรคเบาหวาน
อัตราประชากรกลุ่มเสียงได้รบั การคัดกรองโรค
ความดันโลหิตสูง
อัตราการเกิดผูป้ ่วยเบาหวานรายใหม่
อัตราการเกิดผูป้ ่วยความดันรายใหม่
ทารกแรกเกิดจนถึงอายุตากว่
ํ า เดือนแรก
กินนมแม่อย่างเดียว (เขตุ PCU รพ.)
ร้อยละของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปราศจากฟ ันผุ
ร้อยละของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รบั การตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ร้อยละของสตรีอายุ - ปีมกี ารตรวจเต้านม
ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง
ร้อยละของผูป้ ่วย COPD ทีสามารถเลิกบุหรีได้
ด้านชุมชน
-การพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพผ่านเกณฑ์
ระดับดีขนไป
ึ
โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี (มกราคม 2560)

13.16
19.58

14.88
23.25

>50%

54.32%

33.17%

56.97%

>60%

64.87%

76.82%

78.75%

เพิมขึน
20%

17.03%

18.94%

21.17%

>80%
50%

88.00
17.88%
( ราย)

88.67
19.00%
( ราย)

84.24
42.35%
(36 ราย)

ตําบล

ตําบล

ตําบล

ตําบล

100%
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ตัวชีวัด
-จํานวนหมู่บา้ นปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ
-ร้อยละของ อปท.มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
ด้านสุขภาพ

เป้ าหมาย

2557

2558

2559

หมู่บา้ น

หมู่บา้ น

หมู่บา้ น

หมู่บา้ น

%

%

%

100%

IV-1 ผลด้านการดูแลผู้ป่วย (PCR)
ตัวชีวัด : จํานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาลทุกประเภท
50
40
30
20
10
0

43
18

25
17

จํานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาลทุกประเภท (ราย)

5 อันดับการเสียชีวิตทีหอผู้ป่วยใน
ปี 2557
(ทังหมด 24 ราย)
5 ลําดับโรค ดังนี
1.CA 5 ราย
-ESRD 5 ราย
2.HIV ราย
3.Cardiac arrest ราย
-Stroke ราย
4.Cirrhosis 1 ราย
-CHF 1 ราย
โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี (มกราคม 2560)

ปี 2558
(ทังหมด 29 ราย)
5 ลําดับโรค ดังนี
1. CA 6 ราย
2. MI 2 ราย
3. Respiratory Failure 2
ราย ,Old CVA ราย
4.Septic shock 1 ราย
-Pneumonia 1 ราย
-HIV 1 ราย

ปี 2559
(ทังหมด 16 ราย)
5 ลําดับโรค ดังนี
1. CA Lung 3 ราย CA
Stomach 1 ราย
2. Septic shock = 3 ราย
3. CHF = 2 ราย
4. Pneumonia = 2 ราย
5. AIDS c Pulmonary TB
=2 ราย

2560
(ต.ค.มี.ค.)
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-COPD 1 ราย
-Pneumonia 1 ราย
-AMI ราย

-Pulmonary TB ราย

6. Hypoglycemia c coma
= 1 ราย
7. Atrial fibrillation and
flutter = 1 ราย
8. Stroke = 1 ราย

จากการทบทวนการเสียชีวติ ในตึกผูป้ ่วยในตังแต่ปี 7- 9 พบว่าแนวโน้มการตายผูป้ ่วยในปี 2559
ลดลง โดยสาเหตุการเสียชีวติ อันดับแรก เป็นกลุ่มผูป้ ่วยโรคมะเร็งและไตวายเรือรังระยะสุดท้าย ซึงเป็นผูป้ ่วยท ี
ต้องการดูแลระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง โรงพยาบาลจึงได้พฒ
ั นาระบบการดูแลผูป้ ่วยแบบประคับประคอง
(Palliative care) ทังในโรงพยาบาลและเชือมโยงการดูแลอย่างต่อเนืองสู่ชุมชนอย่างต่อเนือง ร่วมกับทีมดูแล
ต่อเนืองทีบ้านและเครือข่าย รพ.สต. ส่วนอุบตั กิ ารณ์ทเป็
ี น Case AE ปี
เป็น Case AMI เสียชีวติ กรณี
Unexpected dead 1 ราย และปี
เป็น Case AMI เสียชีวติ กรณี Unexpected dead 3 ราย (Delay
Diagnosis ราย และ Miss Diagnosis ราย) ทีม PCT จึงได้พฒ
ั นาระบบการดูแลผูป้ ่วยโรค MI โดยมีแบบ
ประเมินการตรวจวินิจฉัยตังแต่แรกรับที ER ต่อเนืองไปจนถึงตึกผูป้ ่วยใน ปรับปรุงแบบคัดกรองและจําแนกกลุ่ม
เสียงต่อการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด เพือให้ประเมินผูป้ ่วยได้รวดเร็วขึน ผลลัพธ์ พ บว่าปี 2559 การเสียชีวติ ทีหอ
ผูป้ ่วยใน ไม่พบอุบตั กิ ารณ์เสียชีวติ ในผูป้ ่วย AMI แต่ส่วนใหญ่เป็นการเสียชีวติ ในกลุ่ม Palliative care ส่วน
จํานวนการเสียชีวติ ของมารดา การตายปริกาํ เนิด เป็นศูนย์มาอย่างต่อเนือง
5 อันดับ ผู้ป่วยเสียชีวิตใน ER
ปี 2557
ปี 2558
(ทังหมด 19 ราย)
(ทังหมด 3 ราย)
1.Cardiac arrest c MI, R/O 1. MCA 2 ราย
MI 8 ราย
2. AMI 1 ราย
2.Cadiopulmonary c
Cardiac arrest 3 ราย3.Gun
shot wound 3 ราย
4.Accident c head injury 1
ราย, UGIB ราย, Unknow
case 1 ราย, Electric shock
ราย, CA 1 ราย

ปี 2559
(ทังหมด 11 ราย)
1.AMI 5 ราย
2.Cardiac arrest 2 ราย
3.อุบตั เิ หตุจราจร/Unknow
caused, Sepsis,CHF 1/1/1/1
ราย

จากการวิเคราะห์ การเสียชีวติ ใน ER พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก Cardiac arrest c MI ในกลุ่มทีมีโรค
ประจําตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อยู่เดิมแต่ขาดการรักษาต่อเนือง ผู้ป ่ วยหรือญาติไม่ท ราบอาการ
โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี (มกราคม 2560)
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เริมแรกของโรคทีต้องมาโรงพยาบาล ทําให้ผู้ป ่วยบางรายมาโรงพยาบาลด้วยอาการไม่รู้สกึ ตัว หรือญาตินําส่ง
โรงพยาบาลล่าช้าและไม่ทราบระยะเวลาทีเป็น รวมทังระบบ Fast track ทีไม่สมบูรณ์ โรงพยาบาลจึงได้มกี าร
พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่วย MI โดยเน้นการประชาสัมพันธ์การใช้ระบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( ) มีการขึน
ทะเบียนผูป้ ่วย Member club และจัดทํา Mapping เพือให้ทมี บริการการแพทย์ฉุกเฉินสามารถเข้าไปรับผูป้ ่วยมา
โรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา มีการค้นหาผูป้ ่ วยกลุ่มเสียงต่อการเกิดโรคในคลินิก NCD พัฒนาแบบ
ประเมินการตรวจวินิจฉัยผู้ป ่ วยโรคหัวใจขาดเลือด พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการอ่าน EKG
และรายงาน EKG ให้แพทย์ทางระบบ Line Application นอกจากนีได้มกี ารพัฒนาศักยภาพแพทย์และพยาบาล
ในการให้ยาละลายลิมเลือด (SK) ตามแผนพัฒนา Service plan ของจังหวัดกระบี
ตัวชีวัด : จํานวนอุบตั ิ การณ์การตายอย่างไม่คาดคิ ด (เป้ าหมาย 0)
การทบทวนอุบตั กิ ารณ์เสียชีวติ ปี
พบว่าแผนกผูป้ ่วยใน มีผปู้ ่วย AMI เสียชีวติ กรณี
Unexpected dead 1 ราย และปี
มีผปู้ ่วย AMI
5
3
4
เสียชีวติ กรณี Unexpected dead 3 ราย (Delay
3
1
1
2
0
0
0
Diagnosis ราย และ Miss Diagnosis ราย) จาก
1
0
การทํา RCA ในกลุ่มผูป้ ่วยที Miss Diagnosis AMI
พบว่ามีการประเมินหรือวินิจฉัยผูป้ ่วยไม่ครอบคลุม
กลุ่มอาการทีต้องเฝ้ าระวังต่อการเป็นโรค MI ตังแต่
จํานวน
เป้าหมาย
แรกรับที ER จนถึงการดูแลต่อทีตึกผูป้ ่วยใน ทําให้
เกิดการ Miss Diagnosis ส่วนกรณีท ี Delay Diagnosis พบว่าผูป้ ่วยทีมาด้วยอาการหรือภาวะแทรกซ้อนของโรค
ทีเป็นอยูเ่ ดิม เช่น โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง แต่ตรวจวินิจฉัยไม่พบตังแต่แรกรับทีมาโรงพยาบาล เมือ
Admit ต่อทีตึกผูป้ ่วยใน มีการตรวจประเมินซําพบว่ ามีอาการของโรค AMI จึงทําให้เกิดการ Delay Diagnosis
ทีม PCT จึงได้พฒ
ั นาระบบการดูแลผูป้ ่วยโรค AMI โดยมีแบบประเมินการตรวจวินิจฉัยตังแต่แรกรับที ER
ต่อเนืองไปจนถึงตึกผูป้ ่วยใน ปรับปรุงแบบคัดกรองและจําแนกกลุ่มเสียงต่อการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด เพิมเติม
เพือให้ได้รบั การตรวจ EKG ทันเวลาและรายงานแพทย์ได้ทนั ที ผลลัพธ์พบว่า ปี 2559 ไม่พบอุบตั กิ ารณ์เสียชีวติ
ด้วย AMI ใน Ward ซํา ปี 2559 พบอุบตั กิ ารณ์ ระดับ I ในผูป้ ่วยเด็ก Sepsis 1 ราย จากการ RCA พบว่า
กระบวนการประเมิน (Assessment) ผิดพลาด ทําให้ส่งต่อได้ล่าช้า และผูป้ ่วยเสียชีวติ ใน ER ทีม PCT จีง
กําหนดเป้ าหมายการดูแล Sepsis คือ Early detection ,Early Diagnosis and Early Treatment จุดเน้นใน
ผูป้ ่วย Sepsis shock จึงพัฒนาระบบคือ PCT กําหนดเกณฑ์การประเมิน และวินิจฉัย Sepsis ให้มี Lab CBC 24
ชัวโมง ทีม PTC เพิมยา HAD Norepinephrine แนวทางการ Monitoring ยา HAD ทีม NSO พัฒนา
Competency การประเมิน Sepsis shock และ Re-assessment แก่พยาบาล MSO ระบบ Consult Staff ผลการ
ดําเนินงานหลังการวางระบบ ยังไม่พบอุบตั กิ ารณ์เสียชีวติ ใน Sepsis
จํานวน (ราย)

จํานวนอุบตั ิการณ์การตายอย่างไม่คาดคิด
เป้ าหมาย 0

โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี (มกราคม 2560)
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ตัวชีวัด : อัตราการ Re-admission ภายใน 28 วัน โดยมิ ได้วางแผน (เป้ าหมายน้ อยกว่าร้อยละ 2)
จากการวิเคราะห์พบว่า อัตราการ Readmit ภายใน 28 วัน มีแนวโน้มลดลง ส่วนใหญ่
เกิดในกลุ่มผูป้ ่วย DM Re-admit ด้วยภาวะ Hyper
– Hypoglycemia สาเหตุจากผูป้ ่วยและญาติหยุด
3
2
2
2
2.5
การใช้ยาฉีด Insulin เองทีบ้านจึงมาด้วย
2
1.5
0.79
0.55
Hyperglycemia ปรับปรุงการวางแผนจําหน่าย
0.39
1
0.5
โดยสหสาขายังขาดการวิเคราะห์ป ัญหาสําคัญไม่
0
2560(ต.ค.2557
2558
2559
ครอบคลุมและส่งต่อข้อมูลกับทีม COC อย่างเป็น
มี.ค.)
จํานวน
0.79
0.55
0.39
ระบบ ปี 2558 ทีม PCT ศูนย์ COC จึงวิเคราะห์
เป้าหมาย
2
2
2
ป ัญหาผูป้ ่วย ให้ครอบคลุมด้วย Kaopanom DM
Chart เช่น ป ัญหาการใช้ยาทีบ้าน ส่วน COPD Re-admit ด้วยภาวะ Acute Exacerbation ซึงพบในกลุ่ม Poor
controlled ซึงป ัญหาขาดนัด มีการส่งต่อข้อมูลศูนย์ COC ในจัดการป ัจจัยสิงแวดล้อมทีบ้าน การเสริมพลังการใช้
ยาพ่นและมารักษาอย่างต่อเนือง มีการติดตามนัดทางโทรศัพท์ในกลุ่มขาดนัด ผลลัพธ์ พบว่า อัตรา Readmitted, exacerbation เริมมีแนวโน้มลดลงแต่ยงั พบในกลุ่ม Palliative care เช่น ESRD กลุ่มผูส้ งู อายุทมีี โรค
เรือรังร่วมหลายโรค
อัตรา

อัตราการ Re- admit ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
ล่วงหน้า
ดี
(เป้ าหมาย < 2%)

ตัวชีวัด : อุบตั ิ การณ์ให้เลือดผิ ดพลาด เท่ากับ
ในปีงบประมาณ 558 อุบตั กิ ารณ์ให้เลือดผิดหมู่ จํานวน 1 ราย ระดับ F ได้มกี ารวิเคราะห์ RCA หลัง
ปรับปรุงแนวทางและวางมาตรการในการให้เลือดเพิมขึน ผลลัพธ์ ยังไม่พบอุบตั กิ ารณ์ให้เลือดผิดพลาดซํา
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ตัวชีวัดกลุ่มโรค
กลุ่มโรคฉุกเฉิ น
. โรคหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน
ตัวชีวัด : จํานวนผู้ป่วย MI และกลุ่มเสียงเกิ ดภาวะ Cardiac arrest (เสียชีวิต)
จากาการทบทวนกระบวนการดูแลผูป้ ่วย AMI
พบว่าร้อยละของผูป้ ่วย AMI ได้รบั การวินิจฉัยและส่ง
ต่อทันเวลาภายใน 30 นาที มีแนวโน้มเพิมขึน ปี
6
6
8
2557-2558 พบอุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่วยเสียชีวติ ขณะ Admit
4
6
4
1 ราย และ 3 ราย ตามลําดับ ซึงพบว่าเกิดจาก
0
0
0
2
0
Delayed diagnosis จากการประเมินอาการของผูป้ ่วย
และการทํา EKG ยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และพบอุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่วย Admit ด้วยโรคอืน เกิดภาวะ
จํานวน
เป้าหมาย
AMI ขึนในแผนก IPD แล้วเกิดการ Delayed
diagnosis ทบทวนพบว่าทีมยังไม่ได้กาํ หนดกลุ่ม
ผูป้ ่วยเสียงสูงต่อ AMI และแนวทางการเฝ้ าระวังและการรายงานแพทย์ของพยาบาลเพือประเมิน EKG ทีรวดเร็ว
แนวทางปฏิบตั ไิ ม่ชดั เจน จึงได้ปรับปรุงระบบการประเมินผูป้ ่วยทีครอบคลุมกลุ่มอาการทัง Typical และ Atypical
chest pain การระบุกลุ่มเสียงสูง ในการวินิจฉัยภาวะ AMI ให้ได้รบั การตรวจ EKG และผูป้ ่วยทีสงสัยภาวะ AMI
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการอ่าน EKG เบืองต้น มีผลให้แนวโน้มผูป้ ่วย AMI ได้รบั การวินิจฉัยอย่าง
ถูกต้อง และได้รบั การส่งต่อตามเวลาภายใน นาที เพิมขึน
จํานวน (ราย)

จํานวนผูป้ ่ วย MI และกลุ่มเสียงเกิดภาวะ
Cardiac arrest (เสียชีวิต)

. โรคหลอดเลือดสมอง Stroke
ตัวชีวัด: อัตราผู้ป่วย Stroke เข้าถึงโรงพยาบาลภายใน 2 ชัวโมง Fast Track stroke (Onset to Door)
เป้ าหมาย > 80%
อัตราผู้ป่วย Stroke เข้ าถึงโรงพยาบาลภายใน 2
ชัวโมง Fast Track stroke (Onset to
Door) เป้าหมาย > 80%
100

80

50

22.22

80
47.37

80
56.94

0

อัตรา

ร้ อยละ
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จากการทบทวนอุบติการณ์ พบว่า ผูป้ ่วย
Stroke การเข้าถึงบริการเกินระยะ Golden period
ทีมได้ประสานกับทีมโรคเรือร้ง การให้ความรูเ้ รืองโรค
หลอดเลือดสมอง และอาการเตือนให้ระวังการเป็น
โรค ในผูป้ ่วยกลุ่มเสียง เช่น โรคเบาหวาน , ความดัน
โลหิตสูง คลินิกโรคหอบหืด และญาติผดู้ แู ลในคลินิก
ของโรงพยาบาลเขาพนม ให้เบอร์ตดิ ต่อในสมุด
ประจําตัวระบบ EMS
และเพิมการ
ประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงระบบ Fast track stroke
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ด้านการเข้ารับบริการปรับแบบประเมินคัดกรองในผูป้ ่วยกลุ่มเสียงให้ครอบคลุมและชัดเจนมากขึน เพือให้ได้รบั
การวินิจฉัยทีรวดเร็วและส่งต่อทันเวลาให้ยาละลายลิมเลือด rt-PA ผลลัพธ์ทาํ ให้ Onset to Door มีแนวโน้มสูงขึน
ตัวชีวัด: อัตราผู้ป่วยได้รบั การวิ นิจฉัยและส่งต่อภายใน
อัตราผูป้ ่ วยได้รับการวินิจฉัยและส่ งต่อภายใน
30 นาที เป้ าหมาย > 80%
100

80
77.44

84.51
80

94.44
80

อัตรา

เป้าหมาย

50
0

นาที เป้ าหมาย > %
จากการวิเคราะห์พบว่า อัตราการส่งต่อ
ผูป้ ่วยที stroke fast track ภายใน นาที มี
แนวโน้มเพิมสูงขึน เนืองจากมีการวางระบบการ
ดูแลร่วมกับโรงพยาบาลกระบีในการประสานงาน
กับห้องฉุกเฉิน เพือเข้าระบบ CT Fast Track
ผลลัพธ์ การส่งต่อทันเวลาตามเป้ าหมาย นาที
สูงขึน

3. Head injury
ตัวชีวัด: จํานวนผู้ป่วย Head injury เกิ ด ภาวะ Severe Head injury เสียชีวิต เป้ าหมาย ลดลง
แนวโน้มการเสียชีวติ Head injury ยังเป็น
สาเหตุการตายลําดับ - ในแผนกฉุกเฉิน ได้
พัฒนาด้านการเข้าถึงบริการ พัฒนาระบบ EMS
17
13
20
10
การคัดกรองและช่วยเหลือผูป้ ่วย ณ จุดเกิดเหตุ
10
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทีเกียวข้องการคัดกรอง
0
และประเมิน และประเมินซําก่อนจําหน่ายผูป้ ่วย
และการประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข้องด้าน
จํานวน
การป้ องกัน โดยคืนข้อมูลจุดเสียงกลับหน่วยงานที
เกียวข้อง เพือปรับปรุง เช่น จุดโค้งอันตราย ไฟส่องสว่าง ป้ ายเตือน เป็นต้น ด้านผลลัพธ์ การส่งต่อผูป้ ่วย ยังไม่
พบภาวะแทรกซ้อนระหว่างการส่งต่อผูป้ ่วย
จํานวนผู้ป่วย Head injury เกิด ภาวะ
Severe Head injury เสียชีวิต

โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี (มกราคม 2560)
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กลุ่มโรคเรือรัง
4.โรคเบาหวาน
ตัวชีวัด : ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานทีมีระดับ HbA1C < 7% มากกว่าร้อยละ 5
ร้ อยละของผู้ป่วยเบาหวานทีมีระดับ HbA1C
ตํากว่า 7 (นิยามหมายถึง รักษาเกิน 1 ปี ต่อเนืองที
รพ.เขาพนม) > 40 %
60
40
20
0

40
28.58

40
25.62

40
20.44

40
6.31

ร้ อยละ

เป้าหมาย

จากการวิเคราะห์ พบว่าผูป้ ่วยเบาหวานทีมี
ระดับ HbA1C < 7% ยังมีแนวโน้มลดลง สาเหตุ
จากป ัจจัยด้านพฤติกรรม การใช้ยาไม่ตรงตาม
แผนการรักษาไม่สมั พันธ์มออาหาร
ื
ทีม PCT
ปรับปรุงกระบวนการดูแลโดยกําหนดเป้ าหมาย
การแบ่งกลุ่มใหม่ให้ชดั เจนยิงขึน ปรับปรุงแนวทาง
การรักษาแต่ละกลุ่ม การ Empowerment แต่ละ
กลุ่ม เพือประเมินผลลัพธ์ให้ชดั เจนขึน กลุม่ ทีมี
ภาวะแทรกซ้อน ได้รบั การดูแลภาวะแทรกซ้อน

โดยทีมสหวิชาชีพ ประเมินผลการรักษา
5. โรคความดันโลหิ ตสูง
ตัวชีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิ ตสูงทีควบคุมระดับความดันโลหิ ตได้ตากว่
ํ า 140/90 mmHg
มากกว่าร้อยละ
ร้อยละ 62.71 , 46.9 , 51.71
กราฟแสดงร้อยละผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสู ง
BP <140/90 mmHg
80

72.89

ร้ อยละ

60

62.71
40

40

46.9
40

51.71
40

40
20
0

ร้ อยละ

เป้าหมาย

แนวโน้มสูงขึน
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40

จากการวิเคราะห์ พบว่า ผูป้ ่วยความดัน
โลหิตสูงส่วนใหญ่พบในกลุ่มผูส้ งู อายุ และมีภาวะโรค
ร่วมอยูแ่ ล้ว ทําให้ไม่สามารถควบคุมระดับความดัน
โลหิตให้ใกล้เคียงปกติ ได้กาํ หนดเป้ าหมายการ
จัดการแต่ละกลุ่ม และปรับปรุงกระบวนการดูดแล
รักษา ค้นหาป ัญหาเรืองเฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อน
การประเมินพฤติกรรมความเสียง และการใช้ยา ใน
ผูป้ ่วยทีไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้
ตามเกณฑ์ การให้คาํ ปรึกษารายบุคคลโดยพยาบาล
ผูจ้ ดั การรายกรณี และการ Consulting โดยเภสัช
กร ทําให้การควบคุมระดับความดันในเลือดมี
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6. โรคไตวายเรือรัง CKD
ตัวชีวัด: อัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/ min/ 1.73 m3/ปี
ร้อยละผูป้ ่ วยมีอตั ราการลดลงของ
eGFR < 4 ml/min/1.73m2/year
80
60

64.78
50

58.69
50

2559

2560(ต.ค.-มี.ค.)

40
20

หลังเปิดดําเนินการคลินิกไต ผลลัพธ์ อัตราการลดลง
ของ ร้อยละผูป้ ่วยมีอตั ราการลดลงของ eGFR < 4
ml/min/1.73m2/year ดําเนินงานได้ตามเป้ าหมาย แต่
มีแนวโน้มทีลดลงเล็กน้อย ทีมมีแผนการพัฒนาอย่าง
ต่อเนือง

0
ร้ อยละ

เป้าหมาย

จํานวน (ราย)

7. โรคปอดอุดกันเรือรัง COPD
ตัวชีวัด: จํานวนอุบตั ิ การณ์ผ้ปู ่ วย COPD เสียชีวิตเกิ ดภาวะ Respiratory failure
จากจากวิเคราะห์ พบผูป้ ่วยเสียชีวติ ปี
จํานวนอุบตั ิการณ์ผ้ ปู ่ วย COPD เสียชีวิตเกิดภาวะ
2557-2558 ปีละ 1 ราย เนืองจากเป็นผูป้ ่วยทียังไม่
Respiratory failure (เป้าหมาย 0 )
เข้ารับบริการในคลินิก COPD และปี 2558 เสียชีวติ
2
1
1
1 ราย เป็นผูป้ ่วยย้ายมาจากทีอืนซึงไม่ได้รบั บริการ
1
0
0
0
ในคลินิก และปี นอกจากนียังพบป ัญหาผูป้ ่วย
0
COPD c exacerbation c respiratory failure
จํานวน 6 ราย, 3 ราย และ 11 ราย ตามลําดับ แต่
ไม่เสียชีวติ ซึงต้อง Refer จากการทบทวนพบว่า
จํานวน
เป้าหมาย
ป ัญหาส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มผูป้ ่วย กลับม าสูบบุหรีซํา
ไม่เลิกสูบบุหรี จากการหยุดยาเอง ไม่มาต่อเนืองตามนัด และป ัญหาการ Re-admit ส่วนใหญ่เกิดจากพยาธิสภาพ
ของโรคและในผูป้ ่วยทีมีโรคร่วม ทีม PCT จึงได้พฒั นากระบวนการดูแลผูป้ ่วยตามมาตรฐานต่อ และเพิมช่อง
ทางการเข้าถึงบริการให้ผปู้ ่วยได้เข้ารับบริการใน คลินิก COPD และเน้นในกระบวนการ การสร้างเสริมพลัง
Empowerment โดยเฉพาะในผูป้ ่ว ย Poor controlled ให้เลิกสูบบุหรี และติดตามผลทุกครังทีมาตามนัด การการ
ฟืนฟูสมรรถภาพปอดโดยสหวิชาชีพ
8. โรคหอบหืด Asthma
ตัวชีวัด: จํานวนอุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่วย Asthma เกิดภาวะ Ac. Asthmatic attack
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จํานวน (ราย)

จํานวนอุบตั ิการณ์ผ้ ปู ่ วย Asthma เกิดภาวะ
Ac. Asthmatic attack
เป้าหมาย 0
5
4
3
2
1
0

3
0

1

จากการวิเคราะห์ พบว่า หลังการเปิด
ให้บริการ Asthma clinic พบว่าอัตราการกลับมา Revisit ER ด้วย Asthma ภายใน 48 ชม มีแนวโน้มลดลง จากปี
2557-2559 ร้อยละ 5.55, 1.49 และ 0.66 ตามลําดับ และยัง
ไม่พบอุบตั กิ ารณ์เสียชีวติ ใน Asthma ปี 2557-2559 พบ

ผูป้ ่วยเกิด Acute asthmatic attack ใส่ Tube Refer
จํานวน 3 ราย, 0 ราย และ 1 ราย ตามลําดับ จากการ
จํานวน
เป้าหมาย
ทบทวนกระบวนการดูแลผูป้ ่วย พบว่า เป็นในกลุม่ ที
หยุดยาเอง ใช้ยาไม่ต่อเนืองสมําเสมอ มีป ัจจัยกระตุน้
จากสิงแวดล้อมทีบ้าน ทีทํางาน และไม่ใช้อุปกรณ์ป้ องกันขณะทํางานในโรงงาน ทําให้เกิดอาการกําเริบรุนแรง
ทีม PCT จึงพัฒนากระบวนการดูแลผูป้ ่วยในกระบวนการรักษาใช้ยาตามแนวเวชปฏิบตั ิ GINA Guideline
ต่อเนืองและประเมินผลการสังใช้ยาแก่ผปู้ ่วยตามจํานวนทีสอดคล้องการนัดแต่ละครัง การสร้างเสริมพลัง
Empowerment โดยเฉพาะในกลุ่ม Poor controlled ให้ใช้ยา Controller ทีถูกต้องต่อเนืองตามแผนการรักษา
ผลลัพธ์ทาํ ให้แนวโน้มผูป้ ่วยมารักษาที ER ด้วยภาวะ และมา Re-visit ซําด้วย Acute asthmatic attack ลดลง
กลุ่มโรคติ ดเชือ
9. ตัวชีวัด : Sepsis
ตัวชีวัด : อุบตั ิ การณ์การเสียชีวิตในผู้ป่วย Severe sepsis (เป้ าหมาย )
จากการวิเคราะห์พบว่า ปี
พบอุบตั กิ ารณ์
ระดับ I ในผูป้ ่วยเด็ก Sepsis 1 ราย ช่วงเวลา เวรเช้าต่อ
บ่าย ในหน่วยงาน ER จากผลการทบทวน พบความเสียง
1
0
0
0
5
4
3
2
1
0
ในกระบวนการประเมินผิดพลาด (Delay Assessment) ทีม
PCT จึงเริมพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่วย Sepsis โดยกําหนด
Axis Title
เป้ าหมายในผูป้ ่วย Severe Sepsis / Septic shock ให้
จํานวน
เป้าหมาย
สามารถ Early detection , Early Diagnosis and Early
Treatment ได้รวดเร็ว โดยทีม PCT พัฒนาระบบโดย
กําหนดเกณฑ์การประเมิน และวินิจฉัย Severe sepsis ทีม PTC เพิมยา HAD Norepinephrine แนวทางการ
Monitoring ยา HAD ทีม NSO พัฒนา Competency การประเมิน Sepsis shock และ Re-assessment แก่ NA
พยาบาล ใน รพ.และใน รพ.สต. MSO ระบบขอคําปรึกษาแพทย์ Staff ผูบ้ ริหารสนับสนุนให้มี Lab และ X-Ray
ตลอด 24 ชัวโมง และมีระบบการกํากับติดตามผลลัพธ์ทกุ เดือน ผลลัพธ์ พบว่า ยังไม่เกิดอุบตั กิ ารณ์เสียชีวติ ซํา
จํานวน (ราย)

กราฟแสดงอุบตั ิการณ์การเสี ยชีวิตในผูป้ ่ วย
Severe sepsis (เป้ าหมาย 0 )

10. วัณโรค
โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี (มกราคม 2560)
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ตัวชีวัด : TB Success rate มากกว่าร้อยละ 90

ร้ อยละ

อัตราผลสําเร็ จของการรักษาผูป้ ่ วยวัณโรค (TB
Success rate)
เป้ าหมาย > 90 %
100

92.68
90

96.6
90

98.7
90

90
80

Series1

Series2

อัตราการหาย Success rate TB มีแนวโน้มที
สูงขึน เนืองจากทีมสหวิชาชีพ และเครือข่ายบริการ
สุขภาพ มีระบบการ ดูแลตาม CPG การติดตามนัด
ระบบ DOT และการวางแผนจําหน่าย และระบบการ
รายงานข้อมูลด้วยสารสนเทศตามโปรแกรม สคร. ช่วย
ในการกํากับติดตาม และมีระบบประสานข้อมูลกับ รพ.
สต. ทุกราย ทําให้สามารถติดตามผูป้ ่วยทําให้ผล
สําเร็จการรักษาได้สาํ เร็จสูงขึน

ร้ อยละ

11. เอดส์
ตัวชีวัด : ผู้ป่วยเอดส์ประสบความสําเร็จในการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (Viral Load undetectable)
มากกว่าร้อยละ
จากการทบทวน พบป ัญหาทีสําคัญ
กราฟแสดงอัตราผูป้ ่ วย HIV/AIDS ประสบ
คือ การตรวจติดตามระดับ CD4และ VL ผูป้ ่วยขาดนัด
ความสําเร็ จในการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (Viral
และความเสียงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนกรณีทได้
ี รบั
Load undetectable) เป้ าหมาย >95%
95
95
95
ยาต้านไวรัสขณะทีมี CD4 ตํามาก และมีผปู้ ่วย
77.54
100
เสียชีวติ ทีมได้ปรับปรุงระบบติดตามระดับ CD4 และ
50
VL และ DR ปรับระบบการนัดตรวจทาง
0
ห้องปฏิบตั กิ าร ผูป้ ่วยในพัฒนากระบวนการดูแลผูป้ ่วย
Palliative care
12.ไข้เลือดออก
ตัวชีวัด : อัตราการผูป้ ่วยไข้เลือดออกเสียชีวติ
ตัวชีวัด : อุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่วย DHF เกิดภาวะ Profound shock
จากการวิเคราะห์ในระยะ ปีทผ่ี าน ( ) พบว่า ยังไม่อตั ราการผูป้ ่วยไข้เลือดออกเสียชีวติ และ
อุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่วย DHF เกิดภาวะ Profound shock

กลุ่มแม่และเด็ก
13. ตกเลือกหลังคลอด PPH c Shock
โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี (มกราคม 2560)
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ตัวชีวัด : ร้อยละของการเกิ ด PPH c Shock (เป้ าหมาย < 1%)
จากการทบทวน พบว่า PPH c Shock ปี 2557-2559
พบว่า เกิดในมารดาทีมีภาวะเสียง คือ รกค้าง มดลูก
หดรัดตัวไม่ดี มารดาอายุน้อย กระบวนการ ส่วนใหญ่
เป็นการตกเลือดภายใน 24 ชม.หลังคลอด Care
1.18
1.12
1
1
1
2
1.5
Process ทีพบป ัญหาคือ การประเมิน PPH c Shock
0.31
1
0.5
0
และการประเมินซําล่าช้า ระยะ 2 ชัวโมงหลังคลอด
และการส่งต่อข้อมูลกลุ่มเสียงเพือสือสารเฝ้ าระวังไม่
ร้ อยละ
เป้าหมาย
เพียงพอทีชัดเจน ทีม PCT มีการปรับระบบงานโดย
กําหนดให้ early warning sign เร็วขึน กลุ่มเฝ้ าระวัง
Total blood loss จากเดิม 400 ml เป็น 300 ml. กําหนดให้มกี ารรายงานแพทย์เพือเฝ้ าระวัง การรายงานปริมาณ
เลือดจริงโดยใช้ถุงตวงเลือดทุกราย การชังนําหนัก Pad เพือประเมินปริมาณเลือดให้ชดั เจน
ร้ อยละ

กราฟแสดงร้อยละของการเกิด PPH c
Shock
(เป้ าหมาย < 1%)

ตัวชีวัด : อัตราทารกขาดออกซิ เจนแรกคลอด (Birth Asphysia) เป้ าหมายไม่เกิ น 25:1,000 การเกิ ดมีชีพ
จากวิเคราะห์พบว่า Birth Asphyxia มี
อัตราทารกขาดออกซิ เจนแรกคลอด
แนวโน้มทีลดลง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมารดามี
(Birth Asphysia)
ภาวะ Thick meconium และภาวะ Preterm labor
เป้ าหมายไม่เกิน 25:1,000 การเกิดมีชีพ
จึงมีการพัฒนาระบบการดูแลหญิงตังครรภ์ตงแต่
ั ขณะ
25
25
25
30
19.04
ฝากครรภ์จนถึง ระยะคลอด ช่วยลดอัตราการเกิด
11.8
20
7.5
10
ภาวะ Birth Asphyxia มาอย่างต่อเนืองตามาตรฐาน
0
ตังแต่กระบวนการ ANCโดยส่งเสริมติดตามการฝาก
ครรภ์เร็ว ประเมินและจัดการความเสียงรายบุคคล มี
เป้าหมาย
Birth Asphyxia
มาตรการการแก้ไข้ภาวะทุพโภชนาการในหญิง
ตังครรภ์ให้มกี ารดําเนินการป้ องกันและควบคุมความเสียงต่อการคลอดก่อนกําหนดตามมาตรฐาน WHO จ่ายยา
เม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก กรดโฟลิคในหญิงตังครรภ์ มาตรการลดการคลอดก่อนกําหนดและ ลด
ภาวะแทรกซ้อนคือการเสนอใช้ยา Nefedipine และใช้ยา Corticosteroid ในระยะคลอด มีการใช้ Admission
Record ในการประเมินความเสียง Birth Asphyxia ปี 2558 ให้มกี ารใช้ NST ในการประเมินผูป้ ่วยแรกรับทุกราย
และการป้ องกันการดําเนินการคลอดผิดปกติจากการประเมินด้วย Partograph ผลลัพธ์ ทําให้อตั รา Birth
Asphysia ลดลง

IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้ นของผู้ป่วยและผู้รบั ผลงานอืน
ตัวชีวัด : 1 ร้อยละความพึงพอใจผู้ป่วยนอก มากกว่าร้อยละ
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จากการวิเคราะห์พบว่าความพึง
พอใจผูป้ ่วย มีแนวโน้ม สูง ตํา แต่ละปี
แตกต่างกัน ป ัจจัยทีเกียวข้องอาจเป็น
90
87.72
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล ช่วงเวลา
88
85.72
85
85
85
86
ผูร้ บั บริการมากน้อยแตกต่างกัน ประเด็น
84
81.95
ความพึงพอใจน้อยมากทีสุดคือ เรืองคอย
82
80
รับบริการนานในแผนกผูป้ ่วยนอกนาน
78
จากป ัญหาสําคัญคือจํานวนบุคลากรแพทย์
ทีไม่คงที ในแต่ละปีเพือให้บริการอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะวันทีมีคลินิกพิเศษ
จํานวน
เป้าหมาย
หลายคลินิก ระยะเวลารอคอยจะนานขึน
ทีมได้ปรับปรุงระบบงานได้แก่ การพัฒนาจุดคัดกรอง ลดความแออัดในกลุ่มโรคเรือรังโดยแยกคลินิกพิเศษทุก
คลินิกจากผูป้ ่วยนอก สหวิชาชีพออกให้บริ การตรวจคลินกิ เบาหวานในเขตุ PCU โรงพยาบาล และรพ.สต.ขนาด
ใหญ่ การกํากับติดตามนโยบายให้แพทย์ตรวจตรงเวลาโดยผูอ้ าํ นวยการ และวางแผนระบบนัดทีเหมาะสม การ
พัฒนาระบบเรียกคิวบริการเพือความสะดวกเละรวดเร็ว
ร้ อยละ

กราฟแสดงร้อยละความพึงพอใจผูป้ ่ วยนอก
เป้ าหมาย ≥ ร้อยละ 85

ตัวชีวัด : 2.ร้อยละความพึงพอใจผู้ป่วยใน มากกว่าร้อยละ
การประเมินความพึงพอใจ
ผูป้ ่วยใน พบว่าแนวโน้มความพึงพอใจ
เพิมขึน ประเด็นความพึงพอใจมากทีสุด
94
91.6
92
คือ หัวข้อความตังใจของพยาบาลทีจะ
90
86
85.97
88
ให้บริการ การให้ขอ้ มูลและคําแนะนํา
85
85
85
86
เกียวกับการรักษาพยาบาล ความใส่ใจ
84
82
ความสะอาดเป็นระเบียบ ส่วน
80
ข้อเสนอแนะทีพึงพอใจน้อย ได้แก่
ความรวดเร็วของพยาบาลในการให้
ความช่วยเหลือ สือแผ่นพับ ข้อมูล
จํานวน
เป้าหมาย
เกียวกับกฎระเบียบการพักรักษาใน
โรงพยาบาล การเตรียมพร้อมเรืองการดูแลสุขภาพก่อนกลับ และการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกียวกับการ
รักษาพยาบาล องค์กรพยาบาลร่วมกับทีมนําต่างๆ ได้ปรับปรุงพัฒนาเชิงนโยบายและติดตามกํากับ เช่น ด้าน
พฤติกรรมบริการ การให้ขอ้ มูล การวางแผนจําหน่าย กิจกรรม 5 ส ทําให้แนวโน้มความพึงพอใจสูงขึน
ร้ อยละ

กราฟแสดงร้อยละความพึงพอใจผูป้ ่ วยใน
(เป้ าหมาย ≥ ร้อยละ 85)
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ตัวชีวัด : 3 จํานวนข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้รบั บริ การ ลดลง
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าข้อร้องเรียนส่วน
ใหญ่อนั ดับแรกเป็นเรือง การรอคอยบริการตรวจ
ผูป้ ่วยนอกนาน ล่าช้า เนืองจากโรงพยาบาลมี
50
46
ข้อจํากัดด้านบุคลากรแพทย์ในช่วงบางวันทีไม่
40
30
สามารถจัดแพทย์ได้ทุกห้องตรวจ ส่วนด้านความ
20
17
15
สะอาดของอาคารสถานที ห้องนํา ปีทผ่ี านมามีผล
10
0
การร้องเรียนลดลง เนืองจากโรงพยาบาลได้
ปรับปรุงเรืองห้องนําทีเพียงพอและสะอาดใน
แผนกผูป้ ่วยนอก แผนกอุบตั เิ หตุ และมีแผน
ปรับปรุงห้องนําแผนกผูป้ ่วยในปี 2560 ด้าน
ระบบบริการและพฤติกรรมบริการเช่น ไม่พบเจ้าหน้าในบางแผนก สีหน้าไม่ยมแย้
ิ ม มีระบบติดตามนิเทศใน
ระดับหน่ วยงาน ด้านระบบสิงแวดล้อมปรับปรุงลานจอดรถและจัดระบบสัญจรในโรงพยาบาล ในภาพรวมได้รบั
คําชืนชมจากผูร้ บั บริการ เนืองจากมีการจัดระบบการจราจรภายในให้สะดวก ปลอดภัย เพิมขึน
ปี 2556 อุบตั กิ ารณ์ขอ้ ร้องเรียนการรักษาพยาบาล เกิดอุบตั กิ ารณ์ระดับ I จํานวน เรือง คือกรณีทารก
คลอดเสียชีวติ มีการฟ้ องร้องและเข้าสู่คณะกรรมการไกล่เกลียตามาตรา 41 จากการวิเคราะห์ RCA พบว่าเกิด
จากการประเมินส่วนนําผิดพลาด เกิดการทบทวนกระบวนการเรียนรู้ มาพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีแพทย์และ
พยาบาลในการประเมินผูป้ ่วยคลอดในระยะต่างๆ เช่น การประเมินส่วนนํา การพัฒนากระบวนการบันทึกที
สมบูรณ์มคี วามต่อเนืองสอดคล้องกันในการดูแลผูป้ ่วย การปรับปรุงกระบวนการให้ขอ้ มูลผูค้ ลอดและญาติใน
ระยะต่างๆ การพัฒนาให้มอี ุปกรณ์เครืองมือ เช่น อัลตราซาวด์ NST เพือประเมินความเสียงทารกในครรภ์
ผลลัพธ์ในปี 2558 ยังไม่พบอุบตั กิ ารณ์การประเมินส่วนนําทารกผิดพลาด ด้านมารดาและทารก
ปี 2559 พบอุบตั กิ ารณ์ ร้องเรียนเด็กเสียชีวติ ด้วยภาวะ Severe sepsis ครอบครัวร้องเรียนด้วยวาจา
ทีมโรงพยาบาลเจรจาไกล่เกลีย และ PCT ได้พฒ
ั นาระบบบริการการดูแลผูป้ ่วย Severe sepsis ปี
เกิดการ
เกิดอักเสบหลังฉีดวัคซีนต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล ราย ได้ไม่เข้าสู่มาตรา 41
จํานวนข้ อร้ องเรียนและข้ อเสนอแนะจาก
ผู้รับบริการ

IV-3 ผลด้านการเงิ น
.สภาพคล่องทางการเงิ น/ความสามารถในการทํากําไร
ตัวชีวัด: .อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio) ≥ 1.5
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2.อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick ratio) ≥ 1.0
3.อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อหนีสินหมุนเวียน (Cash ratio) ≥ 0.8
4.อัตรากําไรสุทธิตอ้ งเป็นบวก
10

กราฟแสดงอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
6.31 (Current ratio)
5.16

5
1.5

1.5

4.52

6.15

0
2557

2558

2559

กราฟแสดงอัตราส่วนเงินสดและรายการ
เที7.15
ยบเท่าเงินสดต่อหนีสินหมุนเวียน…

5

4.81

4.18

กราฟแสดงอัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว
(Quick ratio)

5

1.5

0

10

10

10

5.06

4.39

1

1

1

2557

2558

2559

9.40

5

กราฟแสดงอัตรากําไรสุทธิ
4.76
2.93

0

0.8

0.8

0.8

2557

2558

2559

0

0
2557

0
2558

0
2559

จากกราฟแสดงประสิทธิภาพความมันคงทางการ
เงิน ตังแต่ปีงบประมาณ
–
มีค่าลดลง ใน
40
ปีงบประมาณ
และปีงบประมาณ
เมือ
20
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ
เนืองจาก
โรงพยาบาลมีการขยายการให้บริการเพิมมากขึนเพือ
0
0
0
0
2557
2558
2559
รองรับกับจํานวนผูร้ บั บริการ จึงมีอาคารสิงก่อสร้าง
ครุภณ
ั ฑ์ และบุคลากรเพิมขึน ทําให้ตอ้ งรับภาระค่าใช้จา่ ย
ด้านบุคลากร ค่าบํารุงรักษา และค่าเสือมราคาจํานวนมาก ซึงมีผลกระทบกับค่าใช้จ่ายในการ คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล ได้กาํ หนดนโยบายและวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นการเงินการคลังอย่างชัดเจนทุกเดือน มี
การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ถงึ แหล่งทีมาของเงินบํารุงโรงพยาบาลเขาพนม ทีสําคัญ
ได้แก่ รายได้เงินเหมาจ่ายรายหัวผูป้ ่วยนอก ร้อยละ . รายได้เงินเหมาจ่ายรายหัวผูป้ ่วยใน ร้อยละ .
และรายได้เงินเหมาจ่ายรายหัวส่งเสริมและป้ องกันโรค ร้อยละ . ทังนีเนืองมาจากการดําเนินงานขึนทะเบยี น
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีความครอบคลุมถึงร้อยละ . สูงทีสุดในจังหวัดกระบี นอกจากนียังมีรายได้มา
จากการเรียกเก็บค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ประกันสังคม และผูป้ ่วยทีชําระเงินเอง โดยป ัจจัยแห่ง
ความสําเร็จทีสําคัญคือการบันทึกรายงานเรียกเก็บได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ให้ความสําคัญในการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์เวชระเบียนผูป้ ่วยในและการพัฒนาศักยภาพบริการให้สอดคล้องกับแผน Service plan มี
ผลให้ค่า CMI เพิมขึนอย่างต่อเนือง
60

กราฟแสดง ทุนสํารองสุทธิ
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นโยบายทีสําคัญของผู้อํานวยการและทีมคณะกรรมการบริห ารในการควบคุมค่าใช้จ่ายตาม
แผนปฏิบตั ริ าชการ การจ้างคนให้พอเหมาะกับงานไม่เกินกรอบ FTE และจ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสม มาตรการ
ประหยัดพลังงาน การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ทุกประเภท คลังพัสดุ ตามนโยบายลดต้นทุน มีการบํารุงรักษา
ครุภณ
ั ฑ์เพือคงสภาพการใช้งาน การจ้างเหมาบริการตามสภาพความเป็นจริง ส่งผลให้มสี ภาพคล่องทางการเงิน
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนือง และมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนเร็วเพียงพอกับหนีสินหมุนเวียน ทําให้สามารถ
ชําระหนีสินหมุนเวียนได้ทนั ตามกําหนด และสถานการณ์การเงินการคลังยังมีความคล่องตัวในการพัฒนาองค์กร
ส่งผลให้มคี วามสามารถในการทํากําไรเพิมขึน
IV- 4 ผลด้านทรัพยากรบุคคล
1.ความผูกพันและความพึงพอใจ
ตัวชีวัด : .ความพึงพอใจในงานของบุคลากรสุขภาพมากกว่าร้อยละ
.บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าร้อยละ

ผลการสํารวจความพึง พอใจบุคลากร ปี
ร้อยละ 71.88, 78.60, 75.05 และ .
ตามลําดับ ซึงมีแนวโน้ มลดลง จากการวิเคราะห์พบว่าบุคลากรมีความกังวลและรู้สกึ ว่าภาระงานเพิมขึน
เนืองจากต้องมีการพัฒนาคุณ ภาพงานให้สอดคล้องแต่ผ่านมาตรฐานด้านต่างๆ อีกทังความคาดหวัง ของ
ผูร้ บั บริการเพิมสูงขึน ประกอบกับในยุคทีมีการพัฒนาของเทคโนโลยี Social network ผูป้ ่ วยและญาติมคี วาม
นิยมถ่ายภาพและโพสต์ขอ้ ความทังในด้านบวกและด้านลบ บุคลากรโดยเฉพาะกลุ่มพยาบาลจึงมีความรูส้ กึ ว่า
โดนจ้องจับผิดอยูต่ ลอดเวลา ผู้อาํ นวยการโรงพยาบาลจึงได้มนี โยบายให้บุคลากรใช้โทรศัพท์ส่วนตัวเฉพาะ
กรณีทจํี าเป็นเท่านัน ห้ามมิให้บุคลากรเปิดเล่น Social media ต่างๆ ในขณะปฏิบตั งิ าน รวมทังในปี
ได้
จัดโครงการอบรมพฤติกรรมบริการทีเป็นเลิศ โดยเชิญบุคลากรผู้เชียวชาญมาสอนในเรืองทักษะการแก้ป ัญหา
กรณีทต้ี องเผชิญกับผูป้ ่วยและญาติ เพือหลีกเลียงข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรม
ในปี
ได้มกี ารสํารวจความผูกพันต่อองค์การ พบว่าบุคลากรโรงพยาบาลเขาพนมมีความ
ผูกพันต่อองค์การโดยรวมร้อยละ . ป ัจจัยทีมีความผูกพัน มากทีสุดคือ ป ัจจั ยด้านลักษณะงาน ร้อยละ
. ในประเด็นลักษณะงานทีทํามีการพบปะและประสานงานกับผูอ้ นมี
ื มากทีสุดถึงร้อยละ . ส่วนป ัจจัย
ทีมีความผูกพันน้อยทีสุด คือป ัจจัยด้านการบริหารงาน ร้อยละ . ส่วนทัศนคติความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรผลการสํารวจพบว่า บุคลากรมีความภูมใิ จทีได้ทาํ งานในโรงพยาบาลแห่งนีมากทีสุดถึงร้อยละ .
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ส่วนข้อทีน้ อยทีสุดคือจะไม่ไ ปทํางานทีอืนเมือมีข้อเสนอทีดีกว่า แสดงว่าหากทีอืนมีข้อเสนอทีดีก็จ ะไม่ไ ป
ทํางานทีอืนอย่างแน่ นอน ดังนันทีมพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล จึงได้
ร่วมกันวิเคราะห์และจัดทําแผนการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ได้แก่ การจัดคนให้ตรงกับความรู้
ความสามารถและข้อจํากัด ระบบการมอบหมายงานและการประเมินผลสัมฤทธิของงานและสมรรถนะในการ
ปฏิบตั งิ าน การจัดสวัสดิการต่างๆ , นโยบายไม่คา้ งจ่ายค่าตอบแทน, การยกย่องชมเชย/การให้รางวัล, การ
แก้ไ ขป ัญหา /ข้อร้องเรียน ให้โอกาสทีเท่าเทียมกัน จัดสภาพแวดล้อมให้เอือต่อการปฏิบตั งิ านและป้ องกัน
อันตรายต่อการปฏิบตั งิ าน จัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ น่ าทํางาน จัดมุมพักผ่อนสําหรับเจ้าหน้าที, จัดทํา
แนวทางการเรียกอัตรากําลังเสริมในหน่วยงานทีมีความเสียงสูง, จัดโครงการศึกษาดูงาน/ OD นอกสถานทีปี
เว้นปีอย่างต่อเนืองทําให้เจ้าหน้าทีเกิดความรักและความผูกพัน

.ร้อยละของ turnover rate (อัตราการโอนย้ายน้ อยกว่าร้อยละ , อัตราการลาออกน้ อยกว่าร้อยละ )

จากการวิเคราะห์ พบว่าอัตราการลาออก/โอนย้าย พบว่าการโอนย้ายมีน้อย เนืองจากบุคลากร
ส่วนใหญ่เป็นคนในพืนที และมีการโอนย้ายในกรณีตดิ ตามครอบครัว หรือกลับภูมลิ าํ เนา และเป็นนโยบายระดับ
จังหวัดและนโยบายของผูบ้ ริหารองค์กรในเรืองการพิจารณาการย้ายตามความจําเป็นทีเหมาะสม ส่วนการลาออก
มีสถิตทิ สูี งกว่าการโอนย้าย เนืองจากบุคลากรทีลาออกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกจ้างชัวคราว เช่น ผูช้ ่วยเหลือคนไข้
คนงาน เพราะได้รบั งานทีก้าวหน้ากว่าและมีความมันคงและรายได้ดกี ว่า ส่วนสาขาวิชาชีพหลัก เช่น แพทย์ มัก
โอนย้ายหมุนเวียนเนืองจากการศึกษาต่อ

2.ขีดความสามารถและสมรรถนะ
ตัวชีวัด : บุคลากรมีสมรรถนะหลักผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ
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เป้ าหมายของการประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ของ กพ. ในรอบการประเมินทีผ่านมา
โดยตังเป้ าหมายให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 85 ของ เกณฑ์การประเมิน พบว่า สมรรถนะการยึดมันใน
ความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม มีผลการประเมินสูงเป็นอันดับ 1 คือ ร้อยละ 85.22 รองลงมาสมรรถนะ
บริการทีดี ได้รอ้ ยละ 82.47 สมรรถนะทีองค์การต้องให้ความสําคัญและจําเป็นต้องวางแผนในการพัฒนา ซึงมีผล
การประเมินตํากว่าเกณฑ์ คือ สมรรถนะการสังสมความเชียวชาญในงานอาชีพ และสมรรถนะการทํางานเป็นทีม
ได้ร้อยละ 74.46 และร้อยละ 78.36 ตามลําดับ ทีมพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงได้จดั ทําแผนการพัฒนาในภาพรวม
เพือยกระดับพฤติกรรมทีดี “เขาพนม”

.อาชีวอนามัย
ตัวชีวัด : ร้อยละของบุคลากรได้รบั การตรวจสุขภาพประจําปี (เป้ าหมาย
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%)

25

ร้ อยละของบุคลากรได้ รับการตรวจสุขภาพประจําปี
(เป้าหมาย 100%)
100
100

100
98.8

100
98.8

2558

2559

94.5
95
90
2557

ร้ อยละ

2560

เป้าหมาย

จากการวิเคราะห์พบว่า บุคลากรได้รบั การ
ตรวจสุขภาพประจําปี มีแนวโน้มทีสูงขึนต่อเนือง มี
การติดตามผลการปรับเปลียนพฤติกรรม และ
รักษากลุ่มเสียงกลุ่มป่วย ส่วนกลุ่มบุคลากรทียัง
ตรวจไม่ได้ตามเป้ าหมายคือ กลุ่มแพทย์ได้แจ้ง
ข้อมูลคืนกลับองค์กรแพทย์ เพือประสานติดตามให้
ได้รบั การตรวจให้ได้ตามเป้ าหมาย

ตัวชีวัด : ร้อยละของบุคลากรทีได้รบั อุบตั ิ เหตุ สัมผัสเลือดสารคัดหลังถูกเข็ม/ของมีคมทิ มตําน้ อยกว่า
ร้อยละ
จากการวิเคราะห์พบว่า ปี 2558-2559 บุคลากร
ทีได้ร บั อุบตั เิ หตุสมั ผัสเลือด สารคัดหลัง ถูกเข็ม/
ร้อยละของบุคลากรทีได้รับอุบตั ิเหตุ สัมผัส
ของมีคมทิมตํามีแนวโน้มสูง ขึน พบอุบตั กิ ารณ์ใ น
เลือดสารคัดหลังถูกเข็ม/ของมีคมทิ มตํา
หน่ วยงานทีต้องปฏิบตั ิง านรวดเร็ว เช่น ER, LR
น้อยกว่า ร้อยละ 2
เป็นกลุ่มบุคลากรพยาบาลและแพทย์ สาเหตุจาก
2.5
2
2
2 2.35
2 2.35
อัน ดับ1. การไม่ ปฏิบตั ิต ามแนวทางมาตรฐาน
2
1.9
1.8
1.5
พืนฐานในเรืองการใช้ PPE
1
2. ความรีบ เร่ ง ในการปฏิบ ัติง าน ขาด
0.5
ความระมัดระวัง
0
3. ผู้ ป่ ว ย ไ ม่ ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ดิ น
2557
2558
2559
2560 (ต.ค.-มี.ค.)
เคลือนไหวแขน-ขากะทัน หัน จากการทบทวน
ของหน่ วยงานร่วมกับอาชีวอนามัยและIC พบว่า PPE ทีไม่ใส่มากทีสุด คือแว่นตาหรือ Face shield ทําให้เลือด
และสารคัดหลังกระเด็นเข้าตา ได้มกี ารกําหนดการใส่ PPE ในหัตถการทีความเสียงสูง คือ CPR , Suture ,การ
ฉีดล้างแผล โดยมีหน่วยงานเป็นผูค้ วบคุมกํากับ และติดตามประเมินการปฏิบตั ิ

IV- 5 ผลด้านระบบงานและกระบวนการสําคัญ (SPR)
ตัวชีวัด : อุบตั ิ การณ์ความเสียงระดับ G H I ซํา
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ตัวชีวัด
เป้ าหมาย
- จํานวนอุบตั กิ ารณ์ความเสียงระดับ G H I ซํา
0

2557
1

2558
2

2559
1

ระบบการบริหารความเสียง หน่ วยงานมีการรายงานความเสียง Near Miss Clinical Risk และ
Specific Clinical Risk เพิมขึนเนืองจากทีมบริห ารความเสียงทํางานเชือมประสานกับทีมนํ า การทบทวนหา
สาเหตุทแท้
ี จริงของความเสียงระดับ E ขึนไป เพือนําไปสู่การแก้ป ัญหาเชิงระบบในการจัดการและการป้ องกัน
อย่างครอบคลุม ในปี 2558 ความเสียงสําคัญทางคลินิกทีพบความรุนแรงระดับ I เป็นความเสียงผู้ป ่วยกลุ่ม AMI
เสียชีวติ ทีตึกผูป้ ่วยใน จํานวน 3 ราย จากการทบทวนหาสาเหตุทแท้
ี จริง พบว่าเกิดจากการประเมิน การคัดกรอง
ผูป้ ่ วยทีมีอาการไม่จําเพาะ (Atypical) การ Miss Diagnosis จึงทบทวน ปรับปรุงแนวทางการคัดกรองการดูแล
ผู้ป ่ วย เน้ น Early Sign / Warning sign และวางมาตรการเพือป้ องกัน การเกิดความเสียงซําในปี2559 ไม่พบ
อุบตั กิ ารณ์เสียชีวติ ในผูป้ ่วย AMI ในแผนกผูป้ ่วยใน
2. ระบบสิ งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย
ตัวชีวัด : ระบบบําบัดนําเสียผ่านเกณฑ์ทุก Parameter
ตัวชีวัด
เป้ าหมาย
ระบบบําบัดนําเสียผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ทุก
ทุก Parameter
Parameter

2557
ไม่ผ่าน
เกณฑ์

2558

2559

2560
(ต.ค.-มี.ค.)

ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

NA

ระบบบําบัดนําเสียของโรงพยาบาลประกอบด้วย ถังเกรอะกรองไร้อากาศ (Septic anaerobic filter) ถัง
เติมอากาศ (Aerobic tank) และระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed wetland) และกําหนดให้นําทิงเข้าสู้ระบบบําบัด
นําเสียทังหมด 100% โดยก่อสร้างระบบใหม่และเปิดใช้ระบบฯ เมือวันที วันที 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557 มีการ
ควบคุมระบบถังเติมอากาศ (Aerobic tank) ทีจะต้องเติมอากาศตังแต่เวลา 08.00 – 11.00 และ เวลา 14.00 –
17.00 น. จํานวน 3 เครือง โดยควบคุม PH ปริมาณออกซิเจนละลายในนํา จุลนิ ทรียใ์ นระบบ และปริมาณคลอรีน
อิสระ ติดตังระบบฆ่าเชือแบบประดิษ ฐ์เอง (ถัง หยดคลอรีน ) โดยใช้คลอรีน อัดเม็ดอัตราส่วน คลอรีน 0.6
กิโลกรัมต่อนํา 100 ลิตร บันทึก และจัดทําตารางการควบคุมระบบประจําวัน และรายงานผลตามมาตรา 80 มีการ
ให้คาํ ปรึกษาในการควบคุมระบบและตรวจวิเคราะห์นําเสียจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการบําบัดน้าเสียผ่าน
เกณฑ์ทุก Parameter ตังแต่ปี 2558-2559

ตัวชีวัด : อัตราการจัดการขยะในโรงพยาบาลได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (เป้ าหมาย ≥ 90%)
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จากการวิเคราะห์พบว่า ผลการประเมินการ
จัดการขยะในโรงพยาบาล ในในปี 2558 การจัดการ
ขยะถูกต้องลดลงเหลือร้อยละ 80.9 เนืองจากมีการ
100
90
90
90
95
ใช้เกณฑ์มาตรฐานการประเมินการคัดแยกขยะใหม่
86.2
85.8
90
80.9
85
เพือให้เป้ าหมายต้องการให้คดั แยกขยะและการ
80
75
กําจัดขยะให้ถูกต้อง ซึงพบว่าแผนกทีมีการคัดแยก
70
ขยะไม่ถูกมากทีสุดคือ งานเภสัชกรรม งานซักฟอก
และงานรังสีการแพทย์ ได้รอ้ ยละ 50 ส่วนหน่วยงาน
ทีคัดแยกได้ถูกต้องทีสุดคือ งานจ่ายกลางและห้อง
อัตรา
เป้าหมาย
ผ่าตัดเล็ก ร้อยละ 100 รองลงมาคือ งานผูป้ ่วยใน
ร้อยละ 94.74 และ งานผูป้ ่วยนอก ร้อยละ 87.50 และในปี 2559 ผลการประเมินการจัดการขยะถูกต้องเพิมขึน
คิดเป็นร้อยละ 85.8 เนืองจากทีม ENV มีกจิ กรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ การอบรมให้ความรู้ ในกลุ่มเจ้าหน้าที
ทัวไป กลุ่มแม่บา้ น/คนงาน และกลุม่ การพยาบาล การติดป้ ายประเภทของถังขยะ และการควบคุมกํากับทีหน้า
งาน โดยเฉพาะในหน่วยงานทีปฏิบตั ไิ ด้น้อยอยู่
ส่วนทียังเป็นป ัญหาการจัดการขยะ คือ เส้นทางการเคลือนย้ายและจุดรับส่งขยะ บริเวณอาคารอุบตั เิ หตุ
และอาคารผูป้ ่วยในทียังไม่ได้มาตรฐานการเคลือนย้ายขยะ และมีการดําเนินการปรับปรุงแผนปีงบประมาณ
2560
ร้ อยละ

อัตราการจัดการขยะในโรงพยาบาลได้ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน (เป้าหมาย ≥90%)

จากการวิเคราะห์พบว่า ทีม ENV จาก รพ. มี
การลงประเมินการจัดการขยะของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพอําเภอเขาพนม เนืองจากขยะติด
90
90
100
80.2
เชือและขยะอันตรายส่งมารวบรวมในการกําจัด
80
61.9
60
ร่วมกับโรงพยาบาล ผลพบว่าปี 2558 รพ.สต. 8
40
แห่ง จัดการขยะถูกต้อง ร้อยละ 61.9 และปี 2559
20
เพิมขึนร้อยละ 80.2 เนืองจากทีมในโรงพยาบาลมี
0
2558
2559
2560(ต.ค.-มี.ค.)
การส่งเสริมให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีรพ.สต. หน้า
อัตรา
เป้าหมาย
งาน ด้านมาตรฐานการจัดการขยะของ
โรงพยาบาลซํา แต่ยงั พบป ัญหาเรืองการ
เคลือนย้ายขยะทียังไม่ได้มาตรฐานคือ รถขนส่งและภาชนะทีใช้ในการขนส่งขยะเคลือนย้ายมาโรงพยาบาล ทาง
รพ.จึงสนับสนุนถังขยะทีเป็นระบบปิดมาหมุนเวียนเพือส่งกําจัดขยะ
ร้ อยละ

อัตราการจัดการขยะใน รพ.สต.
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวชีวัด
อุบตั กิ ารณ์ความไม่เพียงพอของเครืองมือ
โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี (มกราคม 2560)

เป้ าหมาย
< 5 ครัง

2557
1

2558
1

2559
1

2560
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อุบตั กิ ารณ์ความไม่พร้อมใช้ของเครืองมือ

< 10 ครัง

2

3

9

จากบทเรียนทีทีมได้สํารวจความต้องการเครืองมือเพือกําหนดปริมาณเครืองมือขันตําทีแต่ละหน่ วยงาน
ควรมีและใช้เป็ น ข้อมูลประกอบการพิจ ารณาจัดซือเครืองมือแพทย์เพือความเพียงพอของเครืองมือในแต่ละ
หน่วยงาน และการใช้โปรแกรมซ่อมออนไลน์ (RMC) ช่วยประมวลข้อมูลเครืองมือให้จดั ทําแฟ้ มประวัตเิ ครืองมือ
เป็นป ัจจุบนั แต่ละหน่ วยงาน ทีมกี ารคืนข้อมูลกลับแก่ทุกหน่ วยงานในการร่วมควบคุมเครืองมือ พบว่า ปี 2559
พบอุบตั กิ ารณ์ความไม่เพียงพอของเครืองมือแพทย์ 1 ครังในเดือนสิงหาคม 2559 คือเครือง NST (เครืองตรวจ
สุข ภาพทารกในครรภ์) ชํา รุ ด ต้อ งส่ง ซ่อ ม 1 เดือ น ทําให้มีผู้ป ่ วยไม่ไ ด้ร บั การตรวจมากกว่า 10 ราย ทาง
โรงพยาบาลแก้ป ัญหาด้วยการส่งต่อผู้ป ่ วยไปสถานพยาบาลอืน จากการทบทวนในหน่ วยงานพบว่าเกิดจาก
บริษ ัท ทีรับเครืองไปซ่อม ไม่มีเครืองสํารองให้ใ ช้เนืองจากเครืองสํารองหมด นอกจากนันยังพบอุบตั ิการณ์
เครืองมือแพทย์ไม่พร้อมใช้งาน 9 ครังในปีงบประมาณ 2559 ซึงส่วนใหญ่เกิดจากเครืองมือทํางานผิดปกติและ
ได้รบั การแก้ไขตามแนวทางการส่งซ่อมเครืองมือไม่เกิดผลกระทบต่อผูป้ ่วยในระดับรุนแรง
3. ระบบการป้ องกันและควบคุมการติ ดเชือในโรงพยาบาล
ตัวชีวัด : อัตราการติ ดเชือในโรงพยาบาล (เป้ าหมาย ≤ 0.3% ต่อ 1,000 วันนอน)
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า อัตรา
การติดเชือโดยรวมมีแนวโน้มเพิมขึน ทังนี
อาจเนืองมาจากได้มกี ารกําหนดTargeted
1
Surveillanceเพิมในปี 2559 คือ Sepsis, VAP
0.9
0.8
และได้กาํ หนด trigger tool มาใช้ในการสุ่ม
0.7
0.6
ทบทวนเวชระเบียนทีอาจมีการติดเชือ ทําให้
0.5
0.32
0.3
0.3
0.3
0.28
0.4
สามารถเฝ้ าระวังและค้นหาผูป้ ่วยติดเชือได้
0.3
0.2
0
0.1
ครอบคลุมมากขึน : ปี 2559 มีตดิ เชือCAUTI
0
2560(ต.ค.1 ราย พบป ัญหาการนิเทศควบคุมกํากับผู้
2557
2558
2559
มี.ค.)
ปฏิบตั ิ มีการนํา CAUTI Bundle Care มา
จํานวน
0
0.28
0.32
ประเมินผลการปฏิบตั กิ ารดูแลผูป้ ่วยคาสาย
เป้าหมาย
0.3
0.3
0.3
สวนป ัสสาวะโดย ICWN ทุกราย , Neonatal
sepsis 1 ราย พบว่ามีการล้างมือก่อนสัมผัสทารกแรกคลอดอยูใ่ นระดับตํา งานหลังคลอดมีการกระตุน้ การล้าง
มือเฉพาะกลุ่มบุคคลและติดตามประเมินการล้างมือในmomentที1
ปี 2557 อัตราการติดเชือ = 0 ปี 2558 พบ Infected at local IV site 1 ราย ผลการทบทวน
พบว่า กลุ่มผูป้ ่ วยให้สารนําทีต้องเฝ้ าระวังใกล้ชดิ คือ กลุ่มผู้สงู อายุทมีี underlying เช่น DM และเด็กเล็กอายุตํา
กว่า 1 ปี มีการปรับกระบวนการดูแลโดยเพิมการให้คําแนะนํ าแก่ผู้ดูแลทุกรายและการประเมิน โดยพยาบาล
เจ้าของassign ผลการติดตาม ปี 2559 พบ Phlebitis (Grade 3) 1 ราย Infected at local IV site 1 ราย เนืองจาก
ร้ อยละ

กราฟแสดงอัตราการติดเชือในโรงพยาบาล
(per 1,000 bed day) เป้ าหมาย ≤ 0.3%
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ขาด IV Round ตามแนวทาง และพบแผลฝี เย็บติดเชือ 1 ราย จาก RCA พบว่าการทําความสะอาดแผลฝีเย็บ
ไม่สะอาดเนืองจากมารดาคลอดเร็ว และขาดการประเมินแผลฝีเย็บก่อนกลับบ้าน องค์กรพยาบาลและหน่วยงาน
ห้องคลอดจึงได้กาํ หนดให้มกี ารประเมินแผลฝีเย็บแรกรับทีตึกหลังคลอดและก่อนจําหน่ายมารดากลับบ้านทุกราย
ปี 2559 ไม่พบการติดเชือ
4. ระบบเวชระเบียน
ตัวชีวัด : อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอกมากกว่าร้อยละ
จากการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของ
ร้ อยละความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
99.08
เวชระเบียนผูป้ ่วยนอกโดยใช้เกณฑ์ สปสช.
93.6
93.07
100
80
80
80
ตังแต่ปี พบว่าความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
80
60
มีแนวโน้มสูงขึน เนืองจากได้มกี ารทบทวน
40
เชิงระบบตามเกณฑ์ ในระบบ Hospital Os
20
แฟ้ มข้อมูลต่างๆตังแต่จุดเวชระเบียน การ
0
2560(ต.ค.-มี.ค.)
2557
2558
2559
ออกแบบระบบสารสนเทศทีครบถ้วนตาม
ร้ อยละ
93.6
93.07
99.08
เกณฑ์ และสามารถนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์
เป้าหมาย
80
80
80
ในการพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่วย การ
วิเคราะห์ป ัญหาสุขภาพ การพัฒนาบุคคลากรทีเกียวข้องทุกแผนกในการบันทึกข้อมูล ให้เข้าใจเกณฑ์ ผลลัพธ์
จึงทําให้แนวโน้มความสมบูรณ์ของเวชระเบียนเพิมขึนอย่างต่อเนือง
ตัวชีวัด : อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยในมากกว่าร้อยละ
จากการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
99.75
98.89
เวชระเบียนผูป้ ่วยใน ตามแนวทางการบันทึก
91.66
100
80
80
80
และตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวช
80
60
ระเบียน (Medical Record Audit) โดย
40
คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนภายนอก
20
0
และภายในหน่วยงานใน ผลการสุ่มเวช
2560(ต.ค.2557
2558
2559
มี.ค.)
ระเบียน พบว่า อัตราความสมบูรณ์น้อยทีสุด
ร้ อยละ
91.66
98.89
99.75
คือ Progress note คณะกรรมการเวช
เป้าหมาย
80
80
80
ระเบียนได้ประชุมเจ้าหน้าทีเรืองการบันทึก
เวชระเบียนผูป้ ่วยในอย่างต่อเนือง ประสานองค์กรแพทย์เรืองความครบถ้วน สมบูรณ์ของการบันทึกและมีการ
ตรวจสอบเป็นประจําทุกเดือน ปรับปรุงแบบฟอร์ม การบันทึก ให้มคี วามต่อเนืองและเนือหาครอบคลุมแบบ S O
A P (subjective, objective, assessment, plan) ใน วันแรก ผลลัพธ์ทาํ ให้ความสมบูรณ์ของการบันทึกเวช
ระเบียนด้านคุณภาพตามเป้ าหมายทีกําหนด
Axis Title

ร้อยละความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน
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5. ระบบยา
5.1 ตัวชีวัด: จํานวนอุบตั กิ ารณ์ Adverse Drug Event ระดับ E-I (เป้ าหมาย = 0 ครัง)

ตัวชีวัด
อุบตั กิ ารณ์ Adverse Drug Event ระดับ E-I (ครัง)

เป้ าหมาย
0 ครัง

2557 2558 2559
1

1

2560
(ต.ค.มี.ค.)

0

ในปี งบประมาณ 2556 พบความคลาดเคลือนทางยาระดับ E ในผูป้ ่วย 1 ราย คือ ผูป้ ่วยได้รบั ยาลด
ความดันโลหิต (Losartan) ซึงไม่เคยมีประวัตเิ ป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อน ส่งผลให้ผปู้ ่วยมีอาการวิงเวียน
ศีรษะ(สามารถค้นพบความเสียงได้ เนืองจากผูป้ ่วยมารับบริการทีกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกด้วยอาการวิงเวียน พร้อมกับนํายาทีได้รบั มาด้วย) สาเหตุ เนืองจากการสังจ่ายยาในระบบ Hos-OS มี
ความผิดพลาด ผูส้ งใช้
ั ยา (พยาบาลเวชปฏิบตั )ิ ต้องการสังยา Omeprazole(Losec) ในระบบคอมพิวเตอร์ซงึ
สามารถพิมพ์ชอการค้
ื
าของยาในการสังใช้ยาได้ ทําให้เลือกยาผิดชนิดเป็นยา Losartan จึงมีการทบทวนและปรับ
ระบบ Hos-OS ให้พมิ พ์คาํ สังใช้ยาด้วยชือสามัญเท่านัน พร้อมปรับปรุงระบบ Tall man letter อย่างสมําเสมอ
เพือป้ องกันความคลาดเคลือน
ในปี งบประมาณ 2557พบความคลาดเคลือนทางยาระดับ E ในผูป้ ่วย 1 รายเป็นผูป้ ่วยมารับยาจิตเวช
ต่อเนือง ณ วันทีมารับบริการผูป้ ่วยมีอาการกล้ามเนือเกร็ง นําลายไหล ( Extrapyramidal symptoms (EPS)
ประวัตยิ าเดิมครังล่าสุดทีผูป้ ่วยได้รบั คือยา dipotassium chlorazepate 5 mg ซึงแพทย์เขียนสังใช้ยาใน OPD
card โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ T5ทบทวนประวัตยิ อ้ นหลังกลับไปพบว่า ยาทีผูป้ ่วยควรจะได้รบั คือยา trihexyphenidyl
5 mg ดําเนินการแก้ไขโดยแจ้งให้แพทย์สงใช้
ั ยาโดยไม่ใช้ตวั ย่อและควรสังใช้ยาด้วยชือสามัญทางยา (generic
name) ทุกครัง หลังจากดําเนินการแก้ไขระบบยาขึนใหม่ ปีประมาณ 2558-2559 ยังไม่พบความคลาดเคลือน
ทางยาเหล่านีซํา
5.2 อุบตั ิ การณ์การเกิ ดแพ้ยาซําในโรงพยาบาลและเครือข่าย (เป้ าหมาย = 0 )
ตัวชีวัด
เป้ าหมาย
2556
2557
2558
- อุบตั กิ ารณ์การเกิดแพ้ยาซําใน
0 ครัง
0
รพ. 0 ครัง รพ. 0 ครัง
โรงพยาบาลและเครือข่าย (ครัง)
(รพ.สต.4) (รพ.สต.3)

2559
รพ. 0 ครัง
(รพ.สต.3)

จากบทเรียนในปี 2553 พบผูป้ ่วยแพ้ยาซํา ในรพ. 1 ราย เนืองจาก ผูป้ ่วยมีประวัตแิ พ้ยาและบัตรแพ้ยา
ระบุชอสามั
ื
ญทางยาจากสถานพยาบาลอืนมารับบริการทีห้องฉุกเฉิน แพทย์มกี ารสังใช้ยาด้วยชือทางการค้า
ร่วมกับผูป้ ่วยยังไม่เข้าสู่ระบบการป้ องกันการแพ้ยาในโรงพยาบาลเขาพนม ทําให้ผปู้ ่วยได้รบั ยาทีแพ้ และเกิด
อาการแพ้ยาซํา ทีม PTC ได้พฒ
ั นาระบบการประเมินระดับการแพ้ยาโดยบันทึกในแบบบันทึกอาการไม่พงึ
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ประสงค์จากการใช้ยาสือสารด้วยสติกเกอร์สเี ขียวเฝ้ าระวังการใช้ยา ทีOPD card หรือกรณีมบี ตั รแพ้ยาจาก
หน่วยงานอืน หรือมีขอ้ มูลน่าเชือถืออาจประเมินเป็นระดับ Possible ใช้แบบประเมิน Naranjo algorithm เปลียน
ปก OPD Card เป็นสีเหลือง ใช้สารสนเทศช่วย เป็นต้น ผลลัพธ์ทาํ ให้ไม่เกิดอุบตั กิ ารณ์แพ้ยาซําในโรงพยาบาล
ในปี 2557-2559 ส่งเสริมให้มกี ารรายอุบตั กิ ารณ์ จาก รพ.สต. พบมีการรายงาน จํานวน 4 ราย, ราย
และ ราย ตามลําดับ มีการส่งต่อข้อมูลแพ้ยาในระบบเครือข่าย จาก รพ. กลับสู่ รพ.สต. เช่น ผูป้ ่วยแพ้ยาเดิม
ประมาณ , ราย ได้ส่งข้อมูลกลับสู่ รพ.สต.เพือ ดําเนินการบันทึกข้อมูล ผูป้ ่วยรายใหม่ทได้
ี รบั การวินิจฉัยแพ้
ยา สรุปส่งรายงานเป็นรายเดือนเพือเสนอแนะแนวทางการแก้ไขแก่ รพ.สต.
6. ระบบบริ การตรวจทางรังสีวิทยา
ตัวชีวัด : ร้อยละของฟิ ล์มเสียน้ อยกว่าร้อยละ 1
จากการวิเคราะห์ พบว่า ป ัญหาสําคัญคือเทคนิคการ
ตังค่า KVP การจัด Position ไม่เหมาะสม เนืองจากใน
1.5
ระยะหลายปีทผ่ี านมาหน่วยงานขาดนักรังสีการแพทย์
1.29
1
1
1
1
มีการรายงานความเสียงน้อย แก้ป ัญหาโดยมีการฝึก
0.5
บุคลากรมาปฏิบตั หิ น้าทีเอกเรย์ ปี 2559 มีนกั รังสี
0.24
0.09
0
การแพทย์ประจําหน่วยงาน จึงได้ปรับปรุงโดยจัดทํา
2557
2558
2559
2560 (ต.ค.-มี.ค.)
ตารางการตังค่าเครืองเอกเรย์แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านและการ
ร้ อยละของฟิ ล์มเสีย
เป้าหมาย
ทบทวนเทคนิคต่างๆโดยผูช้ าํ นาญการกว่า จัดทํา
Exposure technique chart ทักษะพืนฐานการถ่ายภาพ
X-Ray การตังค่าปริมาณรังสีทเหมาะสมกั
ี
บแต่ละอวัยวะทีตรวจทําให้คณ
ุ ภาพฟิลม์ ได้มาตรฐานลดฟิลม์ เสีย และ
ปี 2560 พัฒนาเป็นระบบเอ๊กเรย์คอมพิวเตอร์ (PACS : Picture Archiving and Communication System)
ร้อยละของฟิ ล์มเสียน้อยกว่าร้อยละ 1

7. ระบบบริ การห้องปฏิ บตั ิ การทางการแพทย์
ตัวชีวัด : อัตราการรายงานค่าวิ กฤตในเวลาทีกําหนด (เป้ าหมาย 100%)
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จากการสุ่มตามรอยเวชระเบียน ปี 2557 ระบบยังการ
ประสานงานยังออกแบบการรายงานค่าวิกฤตกับ
100
100
100
หน่วยงานทีเกียวข้องยังไม่ได้ตามเป้ าหมาย 100% จึง
100
98.05
ร่วมกับทีมองค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล ให้มกี าร
98
96
รายงานค่าวิกฤตทางโทรศัพท์ มีการบันทึกการแจ้ง/ผู้
แจ้งและผูร้ บั แจ้งไว้ในระบบ LIS ของห้องปฏิบตั กิ าร
อัตรา
เป้าหมาย
และในกรณีททํี าการตรวจซําเพือยืนยัน หรือพบความ
ผิดปกติเกิดขึน จดบันทึกการตรวจซํา โดยกําหนดให้
รายละเอียดขันตอนการรายงานผลการทดสอบให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบปฏิบตั งิ านเรือง การรายงานผล การตรวจ
วิเคราะห์ และมีการกําหนดค่าวิกฤติสาํ หรับการรายงานผล ซึงเป็นค่าทีได้ผ่านการตกลงระหว่างทีม PCT ที
เกียวข้อง ผลลัพธ์ทาํ ให้การรายงานค่าวิกฤตดําเนินการได้ตามเป้ าหมาย
อัตราการรายงานค่าวิกฤตในเวลาทีกําหนด
(เป้ าหมาย 100%)

8. การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
8.1 ตัวชีวัด : อัตราป่ วยด้วยโรคไข้เลือดออก (ลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี )
จากการวิเคราะห์อตั ราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกตามการระบาดของโรคพบว่า สถาณ
การณ์การระบาดอําเภอเขาพนม เฉลียอัตราป่วยอยูใ่ น
327.05
ลําดับ 4 ของจังหวัดกระบี ลักษณะการระบาด ปีเว้นปี
400
175.05
160.28
74.96
เนืองจากบริบทพืนทีเป็นป่า เขา อาชีพการทําสวนยาง
56.3
200
12
12
12
12
12
0
ปาล์ม มีแหล่งนําขัง ฝนชกชุก ชุมชนมีเหล่งขยะ ทีม
2555
2556
2557
2558
2559
SRRT ได้วางระบบการตอบสนองต่อการระบาดของ
อัตราป่ วย
เป้าหมาย
โรค โดยผูบ้ ริหารสูงสุดกําหนดเป็นนโยบายสําคัญของ
หน่วยงาน ร่วมวางแผนและติดตามประเมินสถานการณ์ประจําวัน ประจําเดือนในกรรมการบริหาร ให้ทมี มีการ
เก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลการเฝ้ าระวังอย่างทันท่วงทีผ่านโปรแกรมเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา ใช้มาตรการให้ทมี
SRRT เฝ้ าระวังควบคุมโรคโดยร่วมภาคีเครือข่าย เช่น เทศบาล อสม.โรงเรียน ชุมชน และร่วมวางแผนควบคุม
โรคในคณะกรรมระดับอําเภอโดยนายอําเภอเป็นประธาน จัดให้มชี ่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลทีหลากหลาย
สนับสนุนนโยบาย มาตรการ 3 เก็บ เก็บบ้าน เก็บนํา เก็บขยะ ให้เป็นนโยบายสาธารณะ และให้บุคลากรใน
โรงพยาบาลและทีมเครือข่ายออกควบคุมโรคให้รวดเร็วโดยสนับสนุนงบประมาณนอกเวลาราชการ รถ
ประชาสัมพันธ์และควบคุมโรค และผูบ้ ริหารลงพืนทีด้วยตนเองเพือสร้างความร่วมมือ ส่วนระบบบริการใน
โรงพยาบาลกําหนดให้มแี พทย์รบั ผิดชอบหลักในการ Audit เวชระเบียนเพือพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาล
ผลลัพธ์ อัตราป่วยด้วยไข้เลือดออกยังไม่ได้ตามเป้ าหมายแต่มแี นวโน้มควบคุมได้ ไม่มรี ายงานการเสียชีวติ ใน
ระยะ 5 ปีทผ่ี านมา
อัตรา

อัตราป่ วยด้วยโรคไข้เลือดออก
(ลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี )
2555-2559
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8.2 ตัวชีวัด: อุบตั ิ การณ์การระบาดเกิ ดโรคทีป้ องกันได้ด้วยวัคซีนพืนที (เป้ าหมาย 0 )
ตัวชีวัด
อุบตั กิ ารณ์การระบาดเกิดโรคทีป้ องกัน
ได้ดว้ ยวัคซีนพืนที

เป้ าหมาย

2557

2558

2559
ราย
(คอตีบเสียชีวติ )

2560
(ต.ค.-มี.ค.)
0

ปี 2559 เกิดอุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่วยเด็กโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 ซึงเป็นโรงเรียนพิเศษ มีจาํ นวน
ประชากรแฝงมาก เด็กเสียชีวติ ด้วยโรคคอตีบ 1 ราย เป็นเด็กทีย้ายมาจากทีอืนประวัตวิ คั ซีนไม่แน่นอน ทีม
SRRT อําเภอร่วมกับ SRRT จังหวัดกระบี ดําเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ศึกษาป ัจจัยเสียงของการเกิดโรค
ค้นหาผูป้ ่วยรายใหม่ การกําหนดมาตรการในการป้ องกันและควบคุมโรค กําหนดกลุ่มผูส้ มั ผัสโรค กลุม่ ค้นหาผู้
สัมผัส ค้นหาผูป้ ่วยเพิมเติมในชุมชน ดําเนินการเมือเป็นผูป้ ่วยเข้าข่ายหรือผูป้ ่วยยืนยัน ตามนิยาม เก็บตัวอย่าง
Throat swab ก่อน-หลังให้ยาปฏิชวี นะในกลุ่มสัมผัสใกล้ชดิ และการติดตามการรับประทานยาและเฝ้ าระวังอาการ
อย่างเคร่งครัด มาตรการด้านการควบคุมการระบาด ในพืนทีระบาด พืนทีเสียง ติดตามให้วคั ซีนโรคคอตีบให้
ครบตามเกณฑ์ รณรงค์การให้วคั ซีนโรคคอตีบในเด็กกลุม่ เสียง ให้วคั ซีนdT ในกลุ่มเป้ าหมายการฉีดวัคซีน คือ
ประชากรตําบลเขาพนมอายุ 12- 50 ปี ได้รบั วัคซีน dTเพือเพิมระดับภูมคิ มุ้ กันโรคของแต่ละบุคคล และสร้าง
Herd immunity ผลการรณรงค์ให้วคั ซีน dT ความครอบคลุม ร้อยละ133.10 ผลลัพธ์ ยังไม่เกิดโรคระบาดที
สามารถป้ องกันได้ดว้ ยวัคซีนจากบทเรียนได้ประสานกับครูกรณีรบั เด็กไว้กําหนดให้มกี ารรวบรวมประวัตดิ า้ น
สุขภาพ การได้รบั วัคซีน และมีการประสานงานโรงพยาบาล

ร้ อยละ

IV- 6 ผลด้านการนํา (LDR)
ตัวชีวัด : 1.ร้อยละการบรรลุผลการปฏิ บตั ิ ตามคํารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการ (เป้ าหมาย ≥ร้อยละ )
จากการวิเคราะห์ พบว่า การบรรลุผลการ
กราฟแสดงการบรรลุผลการปฏิบตั ิตามคํารับรองการ
ปฏิบตั ติ ามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ มีแนวโน้ม
ปฏิบตั ิราชการ
ลดลง กรรมการบริหารโรงพยาบาลและ
90
90
90
89
100
71.03
80
คณะกรรมการ คปสอ. และติดตามตัวชีวัด
51.64
60
40
ยุทธศาสตร์ทไม่
ี ผ่านเกณฑ์ทุกเดือน ด้านคุณภาพ
20
บริการ มอบหมายให้มกี ารทบทวนเวชระเบียน
0
ผูป้ ่วยเสียชีวติ โดยองค์กรแพทย์และผูเ้ กียวข้อง
การมีเวที Morning brief ทุกสัปดาห์ ทําให้
ร้ อยละ
เป้าหมาย
ผูบ้ ริหารได้รบั ทราบป ัญหาอุป สรรคและเข้ามาช่วย
แก้ไขป ัญหา

IV- 7 ผลด้านการส่งเสริ มสุขภาพ (HPR)
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ร้ อยละ

ด้านบุคลากร
ตัวชีวัด : สภาวะสุขภาพของบุคลากร (เป้ าหมายกลุ่มสุขภาพดีเพิ มขึน กลุ่มเสียงลดลง กลุ่มป่ วยลดลง)
จากการวิเคราะห์ พบว่า สภาวะ
กราฟแสดงสภาวะสุขภาพของบุคลากร
สุขภาพของบุคลากรในภาพรวมมีแนวโน้มดี
ดี
100
ขึนตามเป้ าหมายใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มดี และ
76.3
73.2
80
67.3
กลุ่มป่วย เนืองจากผูบ้ ริหารสูงสุดและทีมนํา
60
HPH มีนโยบายให้บุคลากรสาธารณสุขเป็น
40
แบบอย่างด้านการสร้างสุขภาพ มีกจิ กรรม
18.2
18.3
14.5
14.1
9.6
8.5
20
สร้างแรงจูงใจทีชัดเจนเพือปรับเปลียน
0
พฤติกรรมสุขภาพ เช่น กิจกรรมให้สวัสดิการ
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
เมมนูอาหารสลัดผักฟรีแก่เจ้าหน้าทีกลุ่ม BMI
สุขภาพดี
กลุม่ เสียง
กลุม่ ป่ วย
และกลุ่มป่วย กิจกรรมออกกําลังกายก่อนเลิก
งาน ให้ความรูแ้ ละสร้างเสริมพลังการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพโดยผูอ้ าํ นวยการแก่เจ้าหน้าทีกลุ่ม BMI และ
กลุ่มป่วยด้วยตัวเอง และติดตามผลลัพธ์ มอบรางวัลบุคค ลต้นแบบในการปรับเปลียนพฤติกรรม ผลลัพธ์ กลุ่ม
สุขภาพดี จากปี 2558-2559 เพิมขึนขึน 6% กลุ่มป่วยลดลง 6% กลุ่มเสียงคงที และมีบุคคลต้นแบบด้านออก
กําลังกายต่อเนือง สมําเสมอ ผ่านการคัดเลือก เป็น Role model จํานวน 3 คน
ด้านผู้รบั บริ การ
ตัวชีวัด : ร้อยละเด็กอายุ - ปี ได้รบั วัคซีนครบตามเกณฑ์มาตรฐาน (เป้ าหมาย

%)

จากการวิเคราะห์ พบว่า ผลการติดตาม
ประมวลข้อมูลการได้รบั วัคซีนครบตามเกณฑ์
100
100
100
100
มาตรฐานในเด็ก - ปี มีการจัดเก็บข้อมูลการ
100
67.37
56.67
47.71
ได้รบั วัคซีนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (43
50
แฟ้ ม) เพือวิเคราะห์ความครอบคลุม ป ัญหา
0
พบว่าการบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดการ
ติดตาม และคืนข้อมูลการรายงานความ
ร้ อยละ
เป้าหมาย
คอลัมน์1
ครอบคลุมการได้รบั วัคซีน การประมวลผล
ฐานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ มีป ัจจัยด้านอืนๆ เช่น การย้ายถินจากฐาน ป ัญหาครอบครัวของเด็กทีขาดผูป้ กครอง
ดูแล ทําให้กระทบการได้รบั วัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ในปี
จัดทําระบบการประมวลผลระบบรายงานแบบ
เชิงลึก ทําให้วเิ คราะห์ขอ้ มูลได้เพิมมากขึน ใช้เครือข่าย อสม.ในการติดตามกลุ่มเป้ าหมาย ในปี
พบ
เหตุการณ์สาํ คัญ เกิดผูป้ ่วยเด็กเสียชีวติ จากโรคคอตีบในเด็กโรงเรียนการศึกษาพิเศษในพืนที ราย ซึงย้ ายถิน
มาจากทีอืนประวัตวิ คั ซีนไม่ชดั เจน ซึงเป็นนักเรียนกลุม่ เป้ าหมาย ป.1 และ ป. ได้ปรับปรุงการประสานงาน
ร่วมกับโรงเรียนโดยการตรวจสอบประวัตวิ คั ซีน จัดทําหนังสือราชการแจ้งไปยังสถานศึกษา หากมีนกั เรียน
ร้ อยละเด็กอายุ 0-5 ปี ได้ รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
มาตรฐาน เป้าหมาย 100%

โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี (มกราคม 2560)

35

สมัครเข้ารับการศึกษาให้ตรวจสอบประวัตวิ คั ซีนทุกครังก่อนรับนักเรียนเข้าศึกษา ผลลัพธ์ ปี
ดําเนินการได้ %

สามรถ

ตัวชีวัด : อัตราประชากรกลุ่มเสียงได้รบั การคัดกรองโรคความโรคเบาหวาน (เป้ าหมาย > ร้อยละ 90)
ตัวชีวัด : อัตราประชากรกลุ่มเสียงได้รบั การคัดกรองโรคความดันโลหิ ตสูง
(เป้ าหมาย > ร้อยละ 90)
อัตราประชากรกลุม่ เสียงได้ รับการคัดกรองโรคความ
ดันโลหิตสูง
เป้าหมาย มากกว่าร้ อยละ 90

อัตราประชากรกลุม่ เสียงได้ รับการคัดกรอง
โรคเบาหวาน
เป้าหมาย มากกว่าร้ อยละ 90
100
95

93.75
90

95.02
90

97.02

100

90

95

90

90

85

85

อัตรา

เป้าหมาย

93.35
90

93.21
90

ร้ อยละ

95.85
90

เป้าหมาย

จากการวิเคราะห์พบว่า แนวโน้มของประชากรกลุ่มเสียงได้รบั การคัดกรองโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงเชิงรุกครอบคลุมเป้ าหมายสูงขึน เนืองจากเพิมการประชาสัมพันธ์ในชุมชนโดยผ่าน อ.ส.ม.ในช่วงรณรงค์
โดยให้ความรูเ้ กียวกับโรคทีจะคัดกรอง จัดอบรมเพือให้มี อสม.เชียวชาญในแต่ละงาน ประจําหมู่บา้ นเพือเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบและเป็นแกนนําในการตรวจคัดกรอง ผลลัพธ์ ทําให้แนวโน้มการคัดกรองและได้รบั การติดตามผูป้ ่วย
เข้าสู่กระบวนการปรับเปลียนพฤติกรรมและการรักษาเร็วขึน

. ตัวชีวัด อัตราการเกิ ดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ (เป้ าหมายน้ อยกว่าร้อยละ )

โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี (มกราคม 2560)
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. ตัวชีวัดอัตราการเกิ ดผู้ป่วยความดันรายใหม่ (เป้ าหมาย น้ อยกว่าร้อยละ )
อัตราการเกิดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
เป้าหมาย < ร้ อยละ 5
20
15
10
5
0

15.93
5

13.16

14.88

5

5

อัตรา

เป้าหมาย

อัตราการเกิดผู้ป่วยความดันรายใหม่
เป้าหมาย ≤ ร้ อยละ10
25
20
15
10
5
0

19.58
10
6.99

10

อัตรา

23.25
10

เป้าหมาย

กลุ่มเสียงเบาหวาน และความดันมีแนวโน้มเพิมสูงขึน ทังสองกลุ่ม เนืองจากกลุ่มเสียงขาดการควบคุม
พฤติก รรมการกิน และขาดการออกกํา ลัง กายอย่างต่ อเนือง ทีมชุ มชนจึง ได้มีก ารดําเนิน งานปรับเปลียน
พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก อ ส มีทงรายกลุ
ั
่มและรายบุคคล มีการจัดทําเวทีประชาคมเพือร่วมกันหาแนวทาง
ลดเสียงลดโรค โดยได้รบั การสนับสนุ นงบประมาณจาก อปท. และกองทุนสุขภาพตําบล ได้มกี ารดําเนินงาน
หมู่บา้ นลดเสียงลดโรคเพือขับเคลือนก้าวสู่การเป็นตําบลจัดการสุขภาพ
ตัวชีวัด : อัตราทารกแรกเกิ ดจนถึงอายุตากว่
ํ า เดือนแรก กิ นนมแม่อย่างเดียว เป้ าหมายมากกว่าร้อย
ละ
การดําเนินงานส่งเสริมการเลียงลูกด้วย
อัตราทารกแรกเกิดจนถึงอายุตากว่
ํ า 6 เดือนแรก กินนม
นมแม่อย่างเดียวแก่ท ารกแรกเกิดถึง เดือน
แม่อย่างเดียว (เขตุ PCU รพ.)
เริมจากคลินิกฝากครรภ์จดั กิจกรรมโรงเรียนพ่อ
เป้ าหมาย > 50%
แ ม่ โ ด ย ใ ห้ พ่ อ มี บ ท บ า ท ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
56.97
54.32
60
50
50
50
คุ ณ ประโยชน์ ข องนมแม่ โดยมีห ลัก ในการ
50
ดํา เนิ น งานคือ ดูด เร็ว ดูด บ่ อ ย ดูด ถู ก วิธี ใน
33.17
40
แผนกห้องคลอดจะมีการกระตุ้นให้มกี ารดูดเร็ว
30
หลัง คลอด แผนกหลัง คลอดจะมีมิส นมแม่ ใ ห้
20
ความรู้และสาธิตการอุ้มให้น มและแก้ไขป ัญหา
10
0
เต้านมร่วมกับงานการแพทย์แผนไทย ในการ
2560(ต.ค.-มี.ค.)
2557
2558
2559
ร้ อยละ
ประคบเต้านมเพือกระตุ้นการไหลของนํานม มี
54.32
33.17
56.97
เป้าหมาย
50
50
50
นโยบายห้า มนํ า ขวดนมมาใช้ใ นโรงพยาบาล
คอลัมน์1
หลังจากจําหน่ ายมารดาสู่ชุมชน มีการส่งข้อมูล
ให้ตดิ ตามโดยเจ้าหน้าทีและ อสม.นมแม่ หากมีป ัญหามีช่องทางในการสือสารผ่านโทรศัพท์และ social network
โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี (มกราคม 2560)

37

หลังจากนันจะคืนข้อมูลกลับมายังงานอนามัยแม่และเด็กเพือวิเคราะห์ขอ้ มูลและแก้ไขปรับปรุง ผลลัพธ์การ
ดําเนินงาน ทําให้แนวโน้มทีดีขนึ
ตัวชีวัด : ร้อยละของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปราศจากฟันผุ (เป้ าหมาย ≥ ร้อยละ )
100

จากกราฟ พบว่า แนวโน้มการเกิดโรคฟ ันผุใน
80
78.75
เด็กประถมศึกษามีแนวโน้มทีจะเพิมขึน กลุ่ม
76.82
64.87
งานทันตกรรม กําหนดเป้ าหมายลดป ัญหาฟ ัน
60
60
60
60
ผุในเด็กประถมศึกษาป.1 โดยจัดให้มหี น่วยทัน
40
ตกรรมเคลือนทีออกให้บริการรักษาทางทันตก
20
รรมในเด็กนักเรียนทีพบป ัญหา ให้บริการอุด
0
ฟ ัน ขูดหิน นําลายและเคลือบปิดหลุมร่องฟ ัน
ปี การศึกษา 57
ปี การศึกษา 58
ปี การศึกษา59
การถอนฟ ันให้ผู้ป กครองพาเด็ก มาทํา การ
ร้ อยละของเด็กนักเรียนปราศจากฟั นผุ
เป้าหมาย
รักษาทีโรงพยาบาล โดยร่วมมือการส่ง เสริม
ป้ องกันการเกิดโรคฟ ันผุในเด็กกับโรงเรียนทุกแห่งในการ งดจําหน่ ายนําอัดลม และขนมกรุบกรอบในโรงเรียน
และจัดให้มกี จิ กรรมการแปรงฟ ันหลังอาหารกลางวันทุกวัน สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบล
ในการจัดซืออุปกรณ์แปรงฟ ันให้กบั เด็กนักเรียนทุกคน
ในแผนปี
กลุ่มงานทันตกรรม เป้ าหมาย ได้มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็ก –
ปี เนืองจากการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพตามกลุ่มวัย จังหวัดกระบี พบว่าในปี
เด็กอายุ ปี ปราศจากฟ ัน
ผุ ร้อยละ . และปี
เด็กอายุ ปี ปราศจากฟ ันผุ ร้อยละ . ซึงจะเห็นว่าแนวโน้มการเกิดโรคฟ ันผุใ น
เด็กประถมศึกษาชันปีท ี จะมีแนวโน้มทีสูงขึนได้ กลุ่มงานทันตกรรมจึงได้จดั กิจกรรมหน่วยทันตกรรมเคลือนที
ให้บริการรักษาในกลุ่มเด็ก – ปี โดยการอุดฟ ันนํานม ทาฟลูออไรด์วานิชปีการศึกษาละ ครัง เพือลดการ
เกิดโรคฟ ันผุ พร้อมทังสอนการแปรงฟ ันทีถูกวิธใี ห้กบั ผู้ดแู ลเด็ก รณรงค์ให้ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กจัดกิจกรร มการ
แปรงฟ ันหลังอาหารกลางวัน และเป็นศูนย์ปลอดขวดนม

ตัวชีวัด : ร้อยละสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รบั การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
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(เป้ าหมาย เพิ มขึน ≥ ร้อยละ 20)

ร้ อยละ

จากการวิเคราะห์ พบว่า การคัดกรองมะเร็ง
กราฟแสดงร้อยละประชากรสตรี อายุ 30-60
ปากมดลูกยังดําเนินงานไม่ได้ตามเป้ าหมาย ซึง
วิเคราะห์พบว่า เนืองจากกลุ่มเป้ าหมายยังเห็น
ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก
ความสําคัญน้อย จะมาตรวจเมือพบว่ามีความผิดปกติ
(เป้ าหมาย เพิ มขึนปี ละ 20%)
20
20
20
18.94
11.72
9.62
เท่านันและเดิมเป็นการให้บริการในเชิงรับในคลินิก
40
20
0
2560(…
2557
2558
2559
ทีมจึงปรับเปลียนวิธกี ารใหม่ โดยการ Empowerment
จํานวน
18.94
9.62
11.72
ในชุมชน และทีมเรียนรูก้ บั หน่วยงานอืนทีทําผลงาน
เป้าหมาย
20
20
20
การคัดกรองได้ดี โดยออกไปค้นหาและตรวจในชุมชน
โดยพาชุดอุปกรณ์ออกไปตังจุดตรวจในชุมชน และเคาะประตูบา้ น และเพิมเจ้าหน้าทีเป็นทีม ใช้เครือข่าย รพ.สต.
ใน CUP มาช่วย และให้รางวัลแรงจูงใจ โดยกําหนดให้ อสม. 1 คน ต้องนํากลุ่มสตรีเป้ าหมายมาตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกอย่างน้อย 4 ราย สร้างแรงจูงใจและสร้างกระแสประชาสัมพันธ์ จึงทําให้แนวโน้มผลการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกสะสมเพิมขึนจาก ปี - เท่ากับ 9.62 % เป็น . % แต่ยงั ไม่ได้ตามเป้ าหมาย ทีต้อง
เพิมขึนปีละ %

ตัวชีวัด : ร้อยละของการตังครรภ์ในมารดาอายุน้อยกว่า

ปี (Teenage pregnancy)

จากการวิเคราะห์ป ัญหา Teenage pregnancy
พบว่าอุบตั กิ ารณ์มารดาตังครรภ์ อายุน้อยกว่า ปีมี
เพิมขึนเรือยๆ ซึงรวมถึงอุบตั ิการณ์ การตังครรภ์ใ น
วัยรุ่นทีไม่พงึ ประสงค์ดว้ ย จึงดําเนินการปรับกลยุทธ์
18.8
18.68
14.86
30
10
10
10
เพือแก้ป ัญหาเรืองดัง กล่ า ว มีก ารดํา เนิ น งานเชิง
ป้ องกันครอบคลุมพืนทีบริการเครือข่ายสุขภาพอําเภอ
-20
เขาพนมแบบบูร ณาการ เพือสร้างความเข้าใจและ
ร้ อยละ
เป้าหมาย
คอลัมน์1
สนับสนุ นให้ลดการตังครรภ์ก่อนอายุ 20 ปี เป้ าหมาย
สําคัญในกลุ่มนักเรียนมัธยม กรณีเกิดตังครรภ์แล้วมีการการคุมกํานิดโดยบริการวางแผนครอบครัวในวัยรุ่น ใช้
มาตรการดูแลเชิงรุก โดยการคุมกําเนิดกึงถาวร (Norplant,ใส่ห่วงอนามัย)หลังคลอดก่อนจําหน่ายกลับบ้าน เพือ
ลดโอกาสการตังครรภ์ซาในวั
ํ ยรุ่น
ร้ อยละของการตังครรภ์ ในมารดาอายุน้อยกว่า 20
ปี (Teenage pregnancy)
เป้าหมาย ไม่เกินร้ อยละ 10

ตัวชีวัด : ร้อยละของผู้ป่วย COPD ทีสามารถเลิ กบุหรีได้ (เป้ าหมาย > 50%)
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เป้ าหมายของการดูแลผูป้ ่วย COPD ทีสูบบุหรี เพือ
สร้างสุขภาพ มีแนวโน้มการ ลด และ เลิกได้สงู ขึน
100
80
50
50
50
เนืองจากทีมมีการคัดกรองผูป้ ่วยสูบบุหรี และให้
42.35
60
19
17.88
40
คําปรึกษาการเลิกบุหรีในคลินิก COPD โดยพยาบาล
20
0
เพือเข้ารับการบําบัดตามแนวทางของคลินิกอดบุหรีและ
ส่งเข้าคลินิกอดบุหรี มีการติดตามผูป้ ่วยอย่างต่อเนือง
จากระบบ Hos OS เพือประเมินผลลัพธ์การให้
ร้ อยละ
เป้าหมาย
คําปรึกษา แต่ยงั พบว่าผูป้ ่วยประสบความสําเร็จในการ
เลิกบุหรีมีน้อยมาก การไม่มาพบเจ้าหน้าทีตามนัด เมือมีการโทรติดตามผูป้ ่วยแจ้งว่ากลับไปสูบบุหรีเหมื อนเดิม
แล้วเพราะมีสงแวดล้
ิ
อมคอยกระตุน้ ให้มอี าการอยากสูบหรีทีสําคัญคือ เพือนบ้าน เพือนร่วมงาน นอกจากนีสภาพ
จิตใจไม่มคี วามเข้มแข็งพอ แผนพัฒนา คือการติดตามประเมินและสร้างเสริมพลังแต่กลุ่มเป้ าหมายทียังเลิกบุหรี
ไม่ได้ จํานวน 45 คน โดยการให้คาํ ปรึกษาในวันคลินิก การติดตามเฉพาะราย สรรหา Role Model ทีสามารถ
เลิกบุหรีได้ดว้ ยตนเองมา Empowerment ในคลินิก และการติดตามผูป้ ่วยทีเข้าคลินิกอดบุหรีทางโทรศัพท์อย่าง
ต่อเนือง เพือกระตุน้ ให้ผปู้ ่วยสามารถ ลด และเลิกสูบบุหรีได้เพิมขึน
ร้ อยละ

ร้ อยละของผู้ป่วย COPD ทีสามารถเลิกบุหรีได้

ด้านชุมชน
ตัวชีวัด
-จํานวนหมู่บา้ นปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ
-การพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพผ่านเกณฑ์
ระดับดีขนไป
ึ
-ร้อยละของ อปท.มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
ด้านสุขภาพ

เป้ าหมาย
9 หมู่บา้ น

2556
หมู่บา้ น

2557
2558
หมู่บา้ น 9 หมู่บา้ น 9 หมู่บา้ น

ตําบล

ตําบล

ตําบล

ตําบล

ตําบล

%

%

%

%

%

เครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอเขาพนมมีเป้ าหมายให้สถานบริการแต่ละแห่ง (รพ.สต. 8 แห่ง, PCU
รพ. 1 แห่ง) มีการดําเนินงานหมู่บา้ นปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสียง ลดโรค ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สํานักงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ อย่างน้อยสถานบริการละ 1 หมู่บา้ น และพัฒนาจากระดับหมู่บา้ นเป็นระดับตําบล
โดยใช้เกณฑ์ตาํ บลจัดการสุขภาพของกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ ซึงป ัจจัยแห่งความสําเร็จทีสําคัญคือความ
ร่วมมือของทุกภาคีเครือข่ายในชุมชน โดยเฉพาะ อสม. แกนนําชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีช่วย
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนือง ส่วนบุคลากรสาธารณสุขเป็นเพียงพีเลียงที
คอยสนับสนุนข้อมูลความรูด้ า้ นวิชาการและช่วยจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีไม่มใี นชุมชน เช่น เครืองวัดความดัน
โลหิตสูง เครืองเจาะนําตาลทีปลายนิว กระบวนการขับเคลือนจึงเป็นหน้าทีของสมาชิกทุกคนในชุมชน เป้ าหมาย
ทีสําคัญคือ ชุมชนมีการพึงตนเองและประชาชนมีสุขภาวะทีพึงประสงค์
โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี (มกราคม 2560)
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ตอนที IV ผลการดําเนิ นงานขององค์กร
IV-1 ผลด้านการดูแลผู้ป่วย (PCR)
ตัวชีวัด : จํานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาลทุกประเภท
50
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43
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25
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จํานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาลทุกประเภท (ราย)

5 อันดับการเสียชีวิตทีหอผู้ป่วยใน
ปี 2557
(ทังหมด 24 ราย)
5 ลําดับโรค ดังนี
1.CA 5 ราย
-ESRD 5 ราย
2.HIV ราย
3.Cardiac arrest ราย
-Stroke ราย
4.Cirrhosis 1 ราย
-CHF 1 ราย
-COPD 1 ราย
-Pneumonia 1 ราย
-AMI ราย

ปี 2558
(ทังหมด 29 ราย)
5 ลําดับโรค ดังนี
1. CA 6 ราย
2. MI 2 ราย
3. Respiratory Failure 2
ราย ,Old CVA ราย
4.Septic shock 1 ราย
-Pneumonia 1 ราย
-HIV 1 ราย
-Pulmonary TB ราย

ปี 2559
(ทังหมด 16 ราย)
5 ลําดับโรค ดังนี
1. CA 5 ราย
2. ESRD 2 ราย
3. CHF 2 ราย
4. Septic shock 1 ราย
5. HIV c TB 1 ราย

จากการทบทวนการเสียชีวติ ในตึกผูป้ ่วยในตังแต่ปี 7- 9 พบว่าแนวโน้มการตายผูป้ ่วยในปี 2559
ลดลง โดยสาเหตุการเสียชีวติ อันดับแรก เป็นกลุ่มผูป้ ่วยโรคมะเร็งและไตวายเรือรังระยะสุดท้าย ซึงเป็นผู้ ป่วยที
ต้องการดูแลระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง โรงพยาบาลจึงได้พฒ
ั นาระบบการดูแลผูป้ ่วยแบบประคับประคอง
(Palliative care) ทังในโรงพยาบาลและเชือมโยงการดูแลอย่างต่อเนืองสู่ชุมชนอย่างต่อเนือง ร่วมกับทีมดูแล
โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี (มกราคม 2560)
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ต่อเนืองทีบ้านและเครือข่าย รพ.สต. ส่วนอุบตั กิ ารณ์ทเป็
ี น Case AE ปี
เป็น Case AMI เสียชีวติ กรณี
Unexpected dead 1 ราย และปี
เป็น Case AMI เสียชีวติ กรณี Unexpected dead 3 ราย (Delay
Diagnosis ราย และ Miss Diagnosis ราย) ทีม PCT จึงได้พฒ
ั นาระบบการดูแลผูป้ ่วยโรค MI โดยมีแบบ
ประเมินการตรวจวินิจฉัยตังแต่แรกรับที ER ต่อเนืองไปจนถึงตึกผูป้ ่วยใน ปรับปรุงแบบคัดก รองและจําแนกกลุ่ม
เสียงต่อการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด เพือให้ประเมินผูป้ ่วยได้รวดเร็วขึน ผลลัพธ์ พบว่าปี 2559 การเสียชีวติ ทีหอ
ผูป้ ่วยในไม่พบอุบตั กิ ารณ์เสียชีวติ ในผูป้ ่วย AMI แต่ส่วนใหญ่เป็นการเสียชีวติ ในกลุ่ม Palliative care ส่วน
จํานวนการเสียชีวติ ของมารดา การตายปริกาํ เนิด เป็นศูนย์มาอย่างต่อเนือง
5 อันดับ ผู้ป่วยเสียชีวิตใน ER
ปี 2557
ปี 2558
(ทังหมด 19 ราย)
(ทังหมด 3 ราย)
1.Cardiac arrest c MI, R/O 1. MCA 2 ราย
MI 8 ราย
2. AMI 1 ราย
2.Cadiopulmonary c
Cardiac arrest 3 ราย3.Gun
shot wound 3 ราย
4.Accident c head injury 1
ราย, UGIB ราย, Unknow
case 1 ราย, Electric shock
ราย, CA 1 ราย

ปี 2559
(ทังหมด 11 ราย)
1.AMI 5 ราย
2.Cardiac arrest 2 ราย
3.อุบตั เิ หตุจราจร/Unknow
caused, Sepsis,CHF 1/1/1/1
ราย

จากการวิเคราะห์ การเสียชีวติ ใน ER พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก Cardiac arrest c MI ในกลุ่มทีมีโรค
ประจําตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อยู่เดิมแต่ขาดการรักษาต่อเนือง ผู้ป ่ วยหรือญาติไม่ท ราบอาการ
เริมแรกของโรคทีต้องมาโรงพยาบาล ทําให้ผู้ป ่วยบางรายมาโรงพยาบาลด้วยอาการไม่รู้สกึ ตัว หรือญาตินําส่ง
โรงพยาบาลล่าช้าและไม่ทราบระยะเวลาทีเป็น รวมทังระบบ Fast track ทีไม่สมบูรณ์ โรงพยาบาลจึงได้มกี าร
พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่วย MI โดยเน้นการประชาสัมพันธ์การใช้ระบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( ) มีการขึน
ทะเบียนผูป้ ่วย Member club และจัดทํา Mapping เพือให้ทมี บริการการแพทย์ฉุกเฉินสามารถเข้าไปรับผูป้ ่วยมา
โรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา มีการค้นหาผูป้ ่ วยกลุ่มเสียงต่อการเกิดโรคในคลินิก NCD พัฒนาแบบ
ประเมินการตรวจวินิจฉัยผู้ป ่ วยโรคหัวใจขาดเลือด พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการอ่าน EKG
และรายงาน EKG ให้แพทย์ทางระบบ Line Application นอกจากนีได้มกี ารพัฒนาศักยภาพแพทย์และพยาบาล
ในการให้ยาละลายลิมเลือด (SK) ตามแผนพัฒนา Service plan ของจังหวัดกระบี ผลการพัฒนาพบว่า แนวโน้ม
การเสียชีวติ ของผูป้ ่วย AMI ในแผนก ER มีแนวโน้มลดลง
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ตัวชีวัด : จํานวนอุบตั ิ การณ์การตายอย่างไม่คาดคิ ด (เป้ าหมาย 0)
การทบทวนอุบตั กิ ารณ์เสียชีวติ ปี
พบว่าแผนกผูป้ ่วยใน มีผปู้ ่วย AMI เสียชีวติ กรณี
Unexpected dead 1 ราย และปี
มีผปู้ ่วย AMI
5
3
4
เสียชีวติ กรณี Unexpected dead 3 ราย (Delay
3
1
1
2
0
0
0
Diagnosis ราย และ Miss Diagnosis ราย) จาก
1
0
การทํา RCA ในกลุ่มผูป้ ่วยที Miss Diagnosis AMI
พบว่ามีการประเมินหรือวินิจฉัยผูป้ ่วยไม่ครอบคลุม
กลุ่มอาการทีต้องเฝ้ าระวังต่อการเป็นโรค MI ตังแต่
จํานวน
เป้าหมาย
แรกรับที ER จนถึงการดูแลต่อทีตึกผูป้ ่วยใน ทําให้
เกิดการ Miss Diagnosis ส่วนกรณีท ี Delay Diagnosis พบว่าผูป้ ่วยทีมาด้วยอาการหรือภาวะแทรกซ้อนของโรค
ทีเป็นอยูเ่ ดิม เช่น โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง แต่ตรวจวินิจฉัยไม่พบตังแต่แรกรับทีมาโรงพยาบาล เมือ
Admit ต่อทีตึกผูป้ ่วยใน มีการตรวจประเมินซําพบว่ามีอาการของโรค AMI จึงทําให้เกิดการ Delay Diagnosis
ทีม PCT จึงได้พฒ
ั นาระบบการดูแลผูป้ ่วยโรค AMI โดยมีแบบประเมินการตรวจวินิจฉัยตังแต่แรกรับที ER
ต่อเนืองไปจนถึงตึกผูป้ ่วยใน ปรับปรุงแบบคัดกรองและจําแนกกลุ่มเสียงต่อการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเพิมเ ติม
เพือให้ได้รบั การตรวจ EKG ทันเวลาและรายงานแพทย์ได้ทนั ที ผลลัพธ์พบว่า ปี 2559 ไม่พบอุบตั กิ ารณ์เสียชีวติ
ด้วย AMI ใน Ward ซํา ปี 2559 พบอุบตั กิ ารณ์ ระดับ I ในผูป้ ่วยเด็ก Sepsis 1 ราย จากการ RCA พบว่า
กระบวนการประเมิน (Assessment) ผิดพลาด ทําให้ส่งต่อได้ล่าช้า และผูป้ ่วยเสียชีวติ ใน ER ทีม PCT จีง
กําหนดเป้ าหมายการดูแล Sepsis คือ Early detection ,Early Diagnosis and Early Treatment จุดเน้นใน
ผูป้ ่วย Sepsis shock จึงพัฒนาระบบคือ PCT กําหนดเกณฑ์การประเมิน และวินิจฉัย Sepsis ให้มี Lab CBC 24
ชัวโมง ทีม PTC เพิมยา HAD Norepinephrine แนวทางการ Monitoring ยา HAD ทีม NSO พัฒนา
Competency การประเมิน Sepsis shock และ Re-assessment แก่พยาบาล MSO ระบบ Consult Staff ผลการ
ดําเนินงานหลังการวางระบบ ยังไม่พบอุบตั กิ ารณ์เสียชีวติ ใน Sepsis
จํานวน (ราย)

จํานวนอุบตั ิการณ์การตายอย่างไม่คาดคิด
เป้ าหมาย 0

ตัวชีวัด : อัตราการ Re-admission ภายใน 28 วัน โดยมิ ได้วางแผน (เป้ าหมายน้ อยกว่าร้อยละ 2)
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อัตรา

ดี

จากการวิเคราะห์พบว่า อัตราการ Readmit ภายใน 28 วัน มีแนวโน้มลดลง ซีงเดิมส่วน
ใหญ่เกิดในกลุ่มผูป้ ่วย DM Re-admit ด้วยภาวะ
Hyper – Hypoglycemia สาเหตุจากผูป้ ่วยและ
3
2
2
2
2.5
ญาติหยุดการใช้ยาฉีด Insulin เองทีบ้านจึงมาด้วย
2
1.5
0.79
0.55
Hyperglycemia ซึงอาจเกิดจากการวางแผน
0.39
1
0.5
จําหน่ายโดยสหสาขายังขาดการวิเคราะห์ป ัญหา
0
2560(ต.ค.2557
2558
2559
สําคัญไม่ครอบคลุมและส่งต่อข้อมูลกับทีม COC
มี.ค.)
จํานวน
0.79
0.55
0.39
อย่างเป็นระบบ ปี 2558 ทีม PCT ละศูนย์ COC
เป้าหมาย
2
2
2
จึงปรับกระบวนการดูแลและการวางแผนจําหน่าย
ทีสามารถวิเคราะห์ป ัญหาผูป้ ่วยได้ตรงประเด็นและครอบคลุมด้วย Kaopanom DM Chart เช่น ป ัญหาการใช้ยาที
บ้าน ส่วน COPD Re-admit ด้วยภาวะ Acute Exacerbation ซึงพบในกลุ่ม Poor controlled ซึงป ัญหาขาดนัด
มีการส่งต่อข้อมูลศูนย์ COC ในจัดการป ัจจัยสิงแวดล้อมทีบ้าน การเสริมพลังการใช้ยาพ่นและมารักษาอย่าง
ต่อเนือง มีการติดตามนัดทางโทรศัพท์ในกลุ่มขาดนัด ผลลัพธ์ พบว่า อัตรา Re-admitted, exacerbation เริมมี
แนวโน้มลดลงแต่ยงั พบในกลุ่ม Palliative care เช่น ESRD กลุ่มผูส้ งู อายุทมีี โรคเรือรังร่วมหลายโรค
อัตราการ Re- admit ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
ล่วงหน้า
(เป้ าหมาย < 2%)

Patient Safety Goal
ตัวชีวัด : อุบตั ิ การณ์ให้เลือดผิ ดพลาด เท่ากับ
ในปี ง บประมาณ 558 อุบ ัติก ารณ์ ใ ห้เลือดผิดหมู่ จํานวน 1 ราย ระดับ F ได้มีการวิเคราะห์ RCA
ปรับปรุงแนวทางและวางมาตรการในการให้เลือดเพิมขึน ผลลัพธ์ ยังไม่พบอุบตั กิ ารณ์ให้เลือดผิดพลาดซํา

ตัวชีวัดเฉพาะโรค
กลุ่มโรคฉุกเฉิ น
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. โรคหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน
ตัวชีวัด : อุบตั ิ การณ์ผ้ปู ่ วย MI และกลุ่มเสียงเกิ ดภาวะ Cardiac arrest (เสียชีวิต)
จากาการทบทวนกระบวนการดูแลผูป้ ่วย
AMI พบว่าร้อยละของผูป้ ่วย AMI ได้รบั การวินิจฉัย
และส่งต่อทันเวลาภายใน 30 นาที มีแนวโน้ม
8
6
6
เพิมขึน ปี 2557-2558 พบอุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่วยเสียชีวติ
6
4
4
ขณะ Admit 1 ราย และ 3 ราย ตามลําดับ ซึงพบว่า
2
0
0
0
เกิดจาก Delayed diagnosis จากการประเมิน
0
อาการของผูป้ ่วยและการทํา EKG ยังไม่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และพบอุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่วย Admit
ด้วยโรคอืน เกิดภาวะ AMI ขึนในแผนก IPD แล้ว
จํานวน
เป้าหมาย
เกิดการ Delayed diagnosis ทบทวนพบว่าทีมยัง
ไม่ได้กาํ หนดกลุ่มผูป้ ่วยเสียงสูงต่อ AMI และแนวทางการเฝ้ าระวังและการรายงานแพทย์ของพยาบาลเพือ
ประเมิน EKG ทีรวดเร็ว แนวทางปฏิบตั ไิ ม่ชดั เจน ดังนันทีมดูแลผูป้ ่วยจึงได้พฒ
ั นาระบบ โดยใช้แนวทางการ
ประเมินผูป้ ่วยทีครอบคลุมกลุม่ อาการทัง Typical และ Atypical chest pain รวมถึงระบุกลุ่มเสียงสูง ในการ
วินิจฉัยภาวะ AMI และให้ผปู้ ่วยได้รบั การตรวจ EKG ในผูป้ ่วยทุกคน จัดทําแนวทางการระบุกลุ่มเสียง การเฝ้ า
ระวัง และระบบการรายงานแพทย์ในผูป้ ่วยทีสงสัยภาวะ AMI และพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการอ่าน EKG
เบืองต้น การพัฒนาทักษะการให้ยา SK กับแพทย์และพยาบาลผูด้ แู ล มีผลให้แนวโน้มผูป้ ่วย AMI ได้รบั การ
วินิจฉัยอย่างถูกต้อง ได้ให้ยา SK 2 ราย อย่างปลอดภัยและส่งต่อตามเวลาภายใน นาที เพิมขึน
จํานวน (ราย)

อุบตั ิการณ์ผปู้ ่ วย MI และกลุ่มเสียงเกิดภาวะ
Cardiac arrest (เสียชีวิต)

.โรคหลอดเลือดสมอง Stroke
ตัวชีวัด:ร้อยละของผู้ป่วย Stroke ได้รบั การวิ นิจฉัยและส่งต่อทันเวลาภายใน
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จากการทบทวนอุบติการณ์ความ
ร้ อยละของผู้ป่วย Stroke ได้ รับการวินิจฉัยและส่ ง
เสียงและการส่งต่อผูป้ ่วย Stroke พบประเด็น
ต่อทันเวลาภายใน 30 นาทีมากกว่าร้ อยละ 80
Delayed diagnosis พบว่า ทักษะการตรวจ
84.21
80
80
80
80
ร่างกายและการประเมินอาการของพยาบาล
100
74.44
67.44
63.33
80
ยังไม่ถูกต้อง ป ัญหาผูป้ ่วยทีส่งต่อด้วย Stroke
60
40
มักมาเกินระยะ Golden period เนืองจากไม่
20
0
ทราบอาการทีต้องมารับการรักษา PCT จึง
2558(ต.ค.2555
2556
2557
มี.ค.)
กําหนดกลุ่มเสียงสูงต่อ stroke ในคลินิกโรค
ร้ อยละของผู้ป่วย
เรือรัง เสริมพลังข้อมูลสําคัญเรือง stroke
Stroke ได้ รับการ
63.33
67.44
74.44
84.21
ประชาสัมพันธ์ ระบบ Fast track stroke ใช้
วินิจฉัยและส่งต่อ
ทันเวลาภายใน 30 นาที
บริการ 669 เพิมสมรรถนะในการดูแลผูป้ ่วย
เป้าหมาย
80
80
80
80
Stroke ผลลัพธ์ในปี
อัตราผูป้ ่วย
Stroke ได้รบั การวินิจฉัยและส่งต่อทันเวลาภายใน นาที เพิมขึนเป็นร้อยละ . จากร้อยละ . ในปี
อัตราผูป้ ่วยได้เข้าระบบ Fast track stroke ปี
มีแนวโน้มเพิมขึนเป็นร้อยละ . , 39.53,
22.22 และ . ตามลําดับ และเจ้าหน้าทีมีทกั ษะในการประเมินและตรวจร่างกายผูป้ ่วย Stroke ถึงร้อยละ
.
3. Head injury
ตัวชีวัด : จํานวนผูป้ ่วย Head injury เกิดภาวะ Severe Head injury เสียชีวติ (เป้ าหมาย < 16 ต่อแสน
ประชากร)
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า Head injury
เป็นสาเหตุการตายลําดับ 1 - 2 ของหน่วยงาน
อุบตั เิ หตุ สาเหตุจากไม่สวมหมวกกันน๊อค และเมา
สุรา ผลการทบทวนกระบวนการดูแล พบว่า ปี 2558
17
14
20
10
พบการ Re-visit ใน ชัวโมงด้วย Coma Score
10
Drop 1 ราย ได้พฒ
ั นากระบวนประเมินซําก่อน
0
จําหน่าย และการให้ขอ้ มูล ด้านผลการประสิทธิภาพ
การดูแลผูป้ ่วย Head Injury ณ จุดเกิดเหตุถูกต้อง
จํานวน
โดยทีมกูช้ พี เบืองต้นผลการประเมินพบว่า ปี 25572559 มีประสิทธิภาพดีขนึ 93.75% , 94.11% และ 96.92% ตามลําดับ เนืองจากทีมมีการพัฒนาศักยภาพทีมกู้
ชีพอย่างต่อเนือง
กลุ่มโรคเรือรัง
จํานวนผู้ป่วย Head injury เกิดภาวะ
Severe Head injury เสียชีวิต
(เป้าหมาย < 16 ต่อแสนประชากร)
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ร้ อยละ

4.โรคเบาหวาน
ตัวชีวัด : ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานทีมีระดับ HbA1C < 7% มากกว่าร้อยละ 5
จากการวิเคราะห์และทบทวนเวชระเบียน พบว่า
กราฟแสดงร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานทีมีระดับ
ผูป้ ่วยเบาหวานทีมีระดับ HbA1C < 7% มีแนวโน้ม
HbA1C ตํากว่า 7
ลดลง สาเหตุส่วนใหญ่เนืองจากพฤติกรรมการ
เป้ าหมาย > 50%
รับประทานอาหาร ผลไม้ทมีี รสหวาน รับประทาน
60
อาหารไม่เป็นเวลา การรับประทานยาไม่ตรงตาม
40
20
แผนการรักษา จึงได้ปรับปรุงแนวทางการ
0
Empowerment จากเดิมแบบรวมกลุ่มใหญ่ ไม่ได้
แยกกลุ่มเสียงสูง มาเป็นการจัดการรายกรณีโดยสห
วิชาชีพ ได้แก่ Case manager มีการซักประวัติ
ร้ อยละ
เป้าหมาย
พูดคุยกับผูป้ ่วยเพือการค้นหาสาเหตุรายกรณี ใน
ผูป้ ่ว ยทีมีประวัตริ ะดับ FBS ไม่คงทีให้เข้าโครงการตรวจระดับนําตาลในเลือดด้วยตนเองทีบ้าน (SMBG) ซึงอยูร่ ะ
ว่างประเมินผลโครงการ เภสัชกรสอนเรืองการใช้ยาอย่างถูกวิธตี ามแผนการรักษาของแพทย์ ส่วนในรายทีมี
ป ัญหาซับซ้อนส่งทีม HHC ติดตามเยียมบ้านเพือค้นหาสาเหตุป ัจจัย หรือสภาพแวดล้อมทีเกียวข้อง

ร้ อยละ

5. โรคความดันโลหิ ตสูง
ตัวชีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิ ตสูงทีควบคุมระดับความดันโลหิ ตได้ตากว่
ํ า 140/90 mmHg
มากกว่าร้อยละ
จากการวิเคราะห์ พบว่า ผูป้ ่วยความดัน
กราฟแสดงร้อยละผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสู ง
โลหิตสูงส่วนใหญ่พบในกลุ่มผูส้ งู อายุ และมีภาวะโรค
BP <140/90 mmHg
ร่วมอยูแ่ ล้ว มีพฤติกรรมในการดูแลตัวเองไม่
72.89
80
62.71
เหมาะสม เช่น พฤติกรรมการบริโภค ขาดการออก
51.71
46.9
60
40
40
40
40
40
กําลังกาย การรับประทานยาไม่ต่อเนือง ทําให้ไม่
40
สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้ใกล้เคียงปกติ
20
ได้ปรับปรุงการการค้นหาป ัญหาเรืองเฝ้ าระวัง
0
ภาวะแทรกซ้อน การประเมินพฤติกรรมความเสียง
และการใช้ยา ในผูป้ ่วยทีไม่สามารถควบคุมระดับ
ร้ อยละ
เป้าหมาย
ความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์ เป็นให้คาํ ปรึกษา
รายบุคคลโดยพยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณี และการ
Consulting โดยเภสัชกร ทําให้การควบคุมระดับความดันในเลือดมีแนวโน้มสูงขึน
6. โรคปอดอุดกันเรือรัง COPD
ตัวชีวัด: จํานวนอุบตั ิ การณ์ผ้ปู ่ วย COPD เสียชีวิตเกิ ดภาวะ Respiratory failure
โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี (มกราคม 2560)
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จากจากวิเคราะห์ พบผูป้ ่วยเสียชีวติ
ปี 2557-2558 ปีละ 1 ราย เนืองจากเป็น
ผูป้ ่วยทียังไม่เข้ารับบริการในคลินิก COPD
2
1
1
และปี 2558 เสียชีวติ 1 ราย เป็นผูป้ ่วยย้าย
1
มาจากทีอืนซึงไม่ได้รบั บริการในคลินิก และ
0
0
0
0
ปี นอกจากนียังพบป ัญหาผูป้ ่วย COPD c
exacerbation c respiratory failure จํานวน
6 ราย, 3 ราย และ 11 ราย ตามลําดับ แต่ไม่
จํานวน
เป้าหมาย
เสียชีวติ ซึงต้อง Refer จากการทบทวน
พบว่าป ัญหาส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มผูป้ ่วย กลับมาสูบบุหรีซํา ไม่เลิกสูบบุหรี จากการหยุดยาเอง ไม่มาต่อเนืองตาม
นัด และป ัญหาการ Re-admit ส่วนใหญ่เกิดจากพยาธิสภาพของโรคและในผูป้ ่วยทีมีโรคร่วม ทีม PCT จึงได้
พัฒนากระบวนการดูแลผูป้ ่วยตามมาตรฐานต่อ และเพิมช่องทางการเข้าถึงบริการ ให้ผปู้ ่วยได้เข้ารับบริการใน
คลินิก COPD และเน้นในกระบวนการ การสร้างเสริมพลัง Empowerment โดยเฉพาะในผูป้ ่วย Poor controlled
ให้เลิกสูบบุหรี และติดตามผลทุกครังทีมาตามนัด การการฟืนฟูสมรรถภาพปอดโดยสหวิชาชีพ
จํานวน (ราย)

จํานวนอุบตั ิการณ์ผ้ ปู ่ วย COPD เสียชีวิตเกิดภาวะ
Respiratory failure (เป้าหมาย 0 )

7. โรคหอบหืด Asthma
ตัวชีวัด: จํานวนอุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่วย Asthma เกิดภาวะ Ac. Asthmatic attack
จากการวิเคราะห์ พบว่า หลังการ
เปิดให้บริการ Asthma clinic พบว่าอัตรา
การกลับมา Re-visit ER ด้วย Asthma
ภายใน 48 ชม มีแนวโน้มลดลง จากปี
5
3
4
2557-2559 ร้อยละ 5.55, 1.49 และ 0.66
3
1
2
0
1
ตามลําดับ และยังไม่พบอุบตั กิ ารณ์เสียชีวติ
0
ใน Asthma ปี 2557-2559 พบผูป้ ่วยเกิด
Acute asthmatic attack ใส่ Tube Refer
จํานวน 3 ราย, 0 ราย และ 1 ราย
จํานวน
เป้าหมาย
ตามลําดับ จากการทบทวนกระบวนการ
ดูแลผูป้ ่วย พบว่า เป็นในกลุ่มทีหยุดยาเอง ใช้ยาไม่ต่อเนืองสมําเสมอ มีป ัจจัยกระตุ้ นจากสิงแวดล้อมทีบ้าน ที
ทํางาน และไม่ใช้อุปกรณ์ป้ องกันขณะทํางานในโรงงาน ทําให้เกิดอาการกําเริบรุนแรง ทีม PCT จึงพัฒนา
กระบวนการดูแลผูป้ ่วยในกระบวนการรักษาใช้ยาตามแนวเวชปฏิบตั ิ GINA Guideline ต่อเนืองและประเมินผล
การสังใช้ยาแก่ผปู้ ่วยตามจํานวนทีสอดคล้องการนัด แต่ละครัง การสร้างเสริมพลัง Empowerment โดยเฉพาะใน
กลุ่ม Poor controlled ให้ใช้ยา Controller ทีถูกต้องต่อเนืองตามแผนการรักษา ผลลัพธ์ทาํ ให้แนวโน้มผูป้ ่วยมา
รักษาที ER ด้วยภาวะ และมา Re-visit ซําด้วย Acute asthmatic attack ลดลง
จํานวน (ราย)

จํานวนอุบตั ิการณ์ผ้ ปู ่ วย Asthma เกิดภาวะ Ac.
Asthmatic attack
เป้าหมาย 0
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กลุ่มโรคติ ดเชือ
8. ตัวชีวัด : Sepsis
ตัวชีวัด : อุบตั ิ การณ์การเสียชีวิตในผู้ป่วย Severe sepsis (เป้ าหมาย )
จากการวิเคราะห์พบว่า ปี
พบ
อุบตั กิ ารณ์ ระดับ I ในผูป้ ่วยเด็ก Sepsis 1
ราย ช่วงเวลา เวรเช้าต่อบ่าย ในหน่วยงาน :
5
4
1
3
0
0
0
ER จากผลการทบทวน พบความเสียงใน
2
1
0
กระบวนการประเมินผิดพลาด (Delay
Assessment) ทีม PCT จึงเริมพัฒนาระบบ
Axis Title
การดูแลผูป้ ่วย Sepsis โดยกําหนดเป้ าหมาย
จํานวน
เป้าหมาย
ในผูป้ ่วย Severe Sepsis / Septic shock ให้
สามารถ Early detection , Early Diagnosis and Early Treatment ได้รวดเร็ว โดยพัฒนาระบบงานโดย ทีม
PCT กําหนดเกณฑ์การประเมิน และวินิจฉัย Severe sepsis ทีม PTC เพิมยา HAD Norepinephrine แนว
ทางการ Monitoring ยา HAD ทีม NSO พัฒนา Competency การประเมิน Sepsis shock และ Re-assessment
แก่ NA พยาบาล ใน รพ.และใน รพ.สต. MSO ระบบขอคําปรึกษาแพทย์ Staff ผูบ้ ริหารสนับสนุนให้มี Lab และ
X-Ray ตลอด 24 ชัวโมง และมีระบบการกํากับติดตามผลลัพธ์ทุกเดือน ผลลัพธ์ พบว่า ยังไม่พบการเสียชีวติ ซํา
ใน Severe sepsis
จํานวน (ราย)

กราฟแสดงอุบตั ิการณ์การเสี ยชีวิตในผูป้ ่ วย Severe sepsis
(เป้ าหมาย 0 )

9. วัณโรค
ตัวชีวัด : TB Success rate มากกว่าร้อยละ 90

ร้ อยละ

อัตราผลสําเร็ จของการรักษาผูป้ ่ วยวัณโรค (TB Success
rate)
เป้ าหมาย > 90 %
100

92.68
90

96.6
90

98.7
90

80

Series1

ให้ผลสําเร็จการรักษาได้สาํ เร็จสูงขึน
10. เอดส์
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Series2

อัตราการหาย Success rate TB มี
แนวโน้มทีสูงขึน เนืองจากทีมสหวิชาชีพ และ
เครือข่ายบริการสุขภาพ มีระบบการ ดูแลตาม
CPG การติดตามนัด ระบบ DOT และการ
วางแผนจําหน่าย และระบบการรายงานข้อมูล
ด้วยสารสนเทศตามโปรแกรม สคร. ช่วยในการ
กํากับติดตาม และมีระบบประสานข้อมูลกับ
รพ.สต. ทุกราย ทําให้สามารถติดตามผูป้ ่วยทํา
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ร้ อยละ

ตัวชีวัด : ผู้ป่วยเอดส์ประสบความสําเร็จในการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (Viral Load undetectable)
มากกว่าร้อยละ
จากการทบทวน พบป ัญหาทีสําคัญ
กราฟแสดงอัตราผูป้ ่ วย HIV/AIDS ประสบความสําเร็ จใน
คือ การตรวจติดตามระดับ CD4และ VL ผูป้ ่วย
การรักษาด้วยยาต้านไวรัส (Viral Load undetectable)
ขาดนัด และความเสียงต่อการเกิด
เป้ าหมาย >95%
95
95
95
ภาวะแทรกซ้อนกรณีทได้
ี รบั ยาต้านไวรัสขณะที
77.54
100
มี CD4 ตํามาก และมีผปู้ ่วยเสียชีวติ ทีมได้
50
ปรับปรุงระบบติดตามระดับ CD4 และ VL และ
0
DR ปรับระบบการนัดตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
ผูป้ ่วยในพัฒนากระบวนการดูแลผูป้ ่วย
Palliative care
11.ไข้เลือดออก
ตัวชีวัด : อัตราการผูป้ ่วยไข้เลือดออกเสียชีวติ (เป่ าหมาย 0 )
ตัวชีวัด : อุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่วย DHF เกิดภาวะ Profound shock (เป้ าหมาย 0 )
2560
(ต.ค.-มี.ค.)

ตัวชีวัด
เป้ าหมาย 2557 2558
2559
อัตราการผูป้ ่วยไข้เลือดออกเสียชีวติ
อุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่วย DHF เกิดภาวะ
Profound shock
จากตาราง พบว่า การดูแลผูป้ ่วยไข้เลือดออก ยังไม่พบอุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่วยไข้เลือดออกเสียชีวติ และผูป้ ่วย
DHF เกิดภาวะ Profound shock ในระยะ 3 ปีทผ่ี านมา
กลุ่มแม่และเด็ก
13. ตกเลือกหลังคลอด PPH c Shock
ตัวชีวัด : ร้อยละของการเกิ ด PPH c Shock (เป้ าหมาย < 1%)
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จากการทบทวน พบว่า PPH c
Shock ปี 2557-2559 พบว่า เกิดในมารดาทีมี
ภาวะเสียง คือ รกค้าง มดลูกหดรัดตัวไม่ดี
2
1.18
1.12
1
1
1
มารดาอายุน้อย กระบวนการ ส่วนใหญ่เป็น
1.5
0.31
1
0.5
การตกเลือดภายใน 24 ชม.หลังคลอด Care
0
Process ทีพบป ัญหาคือ การประเมิน PPH c
Shock และการประเมินซําล่าช้า ระยะ 2
ร้ อยละ
เป้าหมาย
ชัวโมงหลังคลอด และการส่งต่อข้อมูลกลุ่ม
เสียงเพือสือสารเฝ้ าระวังไม่เพียงพอทีชัดเจน
ทีม PCT มีการปรับระบบงานโดย กําหนดให้ early warning sign เร็วขึน กลุ่มเฝ้ าระวัง Total blood loss จาก
เดิม 400 ml เป็น 300 ml. กําหนดให้มกี ารรายงานแพทย์เพือเฝ้ าระวัง การรายงานปริมาณเลือดจริงโดยใช้ถุง
ตวงเลือดทุกราย การชังนําหนัก Pad เพือประเมินปริมาณเลือดให้ชดั เจน
ร้ อยละ

กราฟแสดงร้อยละของการเกิด PPH c Shock
(เป้ าหมาย < 1%)

ตัวชีวัด : อัตราทารกขาดออกซิ เจนแรกคลอด (Birth Asphysia) เป้ าหมายไม่เกิ น 25:1,000 การเกิ ดมีชีพ
จากวิเคราะห์พบว่า Birth Asphyxia มี
แนวโน้มทีลดลง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมารดา
มีภาวะ Thick meconium และภาวะ Preterm
25
25
25
labor จึงมีการพัฒนาระบบการดูแลหญิง
30
19.04
11.8
20
7.5
ตังครรภ์ตงแต่
ั ขณะฝากครรภ์จนถึง ระยะคลอด
10
0
ช่วยลดอัตราการเกิดภาวะ Birth Asphyxia มา
อย่างต่อเนืองตามาตรฐาน ตังแต่กระบวนการ
ANCโดยส่งเสริมติดตามการฝากครรภ์เร็ว
เป้าหมาย
Birth Asphyxia
ประเมินและจัดการความเสียงรายบุคคล มี
มาตรการการแก้ไข้ภาวะทุพโภชนาการในหญิง ตังครรภ์ให้มกี ารดําเนินการป้ องกันและควบคุมความเสียงต่อการ
คลอดก่อนกําหนดตามมาตรฐาน WHO จ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก กรดโฟลิคในหญิงตังครรภ์
มาตรการลดการคลอดก่อนกําหนดและ ลดภาวะแทรกซ้อนคือการเสนอใช้ยา Nefedipine และใช้ยา
Corticosteroid ในระยะคลอด มีการใช้ Admission Record ในการประเมินความเสียง Birth Asphyxia
ปี 2558 ให้มกี ารใช้ NST ในการประเมินผูป้ ่วยแรกรับทุกราย และการป้ องกันการดําเนินการคลอดผิดปกติจาก
การประเมินด้วย Partograph ผลลัพธ์ ทําให้อตั รา Birth Asphysia ลดลง
อัตราทารกขาดออกซิ เจนแรกคลอด
(Birth Asphysia)
เป้ าหมายไม่เกิน 25:1,000 การเกิดมีชีพ
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