สรุปการตรวจราชการ รอบที่ 1
ประจาปีงบประมาณ 2562

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะที่ 2
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

คณะที่ 2
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ (พชอ.)

2. คลินิกหมอครอบครัว

3. รพ.สต. ติดดาว

4. ผู้ป่วยวัณโรคปอดราย
ใหม่

5. รพ.ใช้ยาอย่างสมเหตุผล

6. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง (STROKE)

7. การตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือด (SEPSIS)

8. การตายผู้เจ็บป่วยวิกฤติ
ฉุกเฉิน (TRAUMA)

9. บาบัดรักษาผู้ป่วยยา
เสพติด

10. การฆ่าตัวตายสาเร็จ

11. CKD สาขาไต

12. One day Surgery

13. บริจาคอวัยวะ และ
บริจาคดวงตา

14. แพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

15. การตายผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดหัวใจ (STEMI)

ประเด็นที่ 4 : Fast Track (STROKE)
ตัวชี้วัด : 6. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (เป้าหมาย < ร้อยละ 7 )
สถานการณ์
 Neuro med 3 คน / พยาบาลเฉพาะทาง med 9 คน / Neuro surg. 2 คน / พยาบาล surg. 6 คน
 Pre hospital เครือข่าย รพ.กาญจนดิษฐ์ / รพร.เวียงสระ วางแผน รพ.ท่าโรงช้าง / รพ.ไชยา
 In hospital = Stroke unit 8 เตียง (ไม่เพียงพอ)
 Post acute care (Re-habitation) รพ.พุนพิน 12 เตียง
KPI

เกณฑ์

เป้าหมาย

ผลงาน

ร้อยละ

n6 อัตราตายผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

≤7%

904

53

5.86

6.1 Ischemic Stroke

≤5%

442

11

2.49

6.2 Hemorrhagic Stroke

≤25%

81

17

20.98

6.3 การรักษา ใน Stroke unit

≥40%

427

277

64.87

6.4 Door to needle time

≥50%

85

100

85

6.5 Door to OR

≥60%

100

ประเด็นที่ 4 : Fast Track (STROKE)
ตัวชี้วัด : 6. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (ต่อ)
ปัญหา/ข้อจากัด
ข้อเสนอแนะ
Action Plan
Pre hospital ประชากรกลุ่ม จัดการประเมินความเสี่ยง
จัดประชุม
เสี่ยง ซึ่งได้แก่ผู้ป่วยโรคไม่
จาแนกกลุ่มเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
คณะกรรมการโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (NCD) และ
ติดต่อเรื้อรัง (NCD
ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น
Board) ระดับจังหวัด
In hospital Stroke unit
วางแผนพัฒนา2ndstroke unit โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ไม่เพียงพอ
ดาเนินงานโรคไม่ติดต่อ
เรื้องรัง และการ
Post acute care การ
วางแผนพัฒนา Intermediate
บาดเจ็บ จังหวัด
ให้บริการ Intermediate
bed ในทุกโรงพยาบาลชุมชน
สุราษฎร์ธานี
care ยังไม่ครอบคลุมทุก
และ Intermediate ward
ปีงบประมาณ 2562
โรงพยาบาล

ประเด็นที่ 4 : Fast Track (SEPSIS)
ตัวชี้วัด : 7. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ชนิด community-acquired
(เป้าหมาย < ร้อยละ 30 )
สถานการณ์






ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจานวนโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและในผู้สูงอายุ
ได้ปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วย sepsis fast track ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ใช้ qSOFA เป็นเกณฑ์ในการคัดกรองเพื่อให้ผู้ป่วย sepsis ได้รับการดูแลตั้งแต่เบื้องต้น
การปฏิบัติตาม sepsis fast track ยังไม่ครอบคลุมทุกเรื่อง
การลงข้อมูลผ่านระบบ QR code ซึ่งสามารถวิเคราะห์ผลได้เป็น Real time

KPI

เกณฑ์

ร้อยละ

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง community-acquired

≤30%

57.20

H/C ภายใน 30 นาทีหลังการวินิจฉัย

≥90%

88.00

Antibiotic ภายใน 1 ชม.หลังการวินิจฉัย

≥90%

80.00

IVF ตาม Protocol ภายใน 1 ชม.

≥90%

74.50

Severe Sepsis ได้รับการดูแลใน ICUภายใน 3 ชม.

≥30%

79.50

ประเด็นที่ 4 : Fast Track (SEPSIS)
ตัวชี้วัด : 7. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ชนิด community-acquired
(เป้าหมาย < ร้อยละ 30 )
ปัญหา/ข้อจากัด
Action plan

1. การวินิจฉัยล่าช้า

 คัดกรอง sepsis โดยใช้ Early warning sign (SOS score
ร่วมกับ qSOFA)

2. ไม่มียา Antibiotic ในโรงพยาบาล
 ให้มารับยา จาก รพ.สุราษฎร์
ชุมชน
3. แพทย์ใหม่ ไม่มั่นใจในการให้ IVF  จัดอบรมให้แพทย์จบใหม่ใน รพช.

ประเด็นที่ 4 : Fast Track (TRAUMA)
ตัวชี้วัด : 8. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชม. ใน รพ. ระดับ A,S,M1 (ทั้งที่ ER
และ Admit) (เป้าหมาย < ร้อยละ 12 )

สถานการณ์





โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถพัฒนาระบบ ECS คุณภาพได้ทุก รพ.
มีแพทย์ EP รวม 4 ท่าน (+1 ปี 62)
ICU Trauma 6 เตียง
TEA Unit รพ.เกาะสมุย มีการจัดตั้งแล้ว แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ อยู่ระหว่างกาลังพัฒนา
( ไม่มีแพทย์ EP / มีพยาบาลเฉพาะทาง )

มาตรการดาเนินงาน ปี 62
1. ทบทวนการคัดกรองผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินด้วยระบบEmergency Severity Index (ESI) 5
ระดับ
2. มีการจัดตั้งทีม PCT การแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งจะมีบทบาทในการทบทวน Dead Case
3. การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศ
4. การพัฒนาบริการ Trauma Fast Track ในผู้ป่วย Head Injury, Multiple Trauma

ประเด็นที่ 4 : Fast Track (TRAUMA)
ตัวชี้วัด : 8. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชม. ใน รพ. ระดับ A,S,M1 (ทั้งที่ ER
และ Admit) (เป้าหมาย < ร้อยละ 12 )
KPI

เกณฑ์

อัตราตายการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ A ,S ,M1 (ทั้งที่ ER และ Admit)

< ร้อยละ 12

เป้าหมาย ผลงาน

ร้อยละ

1,481

140

9.45

อัตราผู้ป่วย Trauma triage level 1 เข้าห้องผ่าตัดภายใน 60 นาที

≥ ร้อยละ 80

42

39

92.86

อัตราผู้ป่วย triage level 1,2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน < 2 ชม

≥ ร้อยละ 60

5,101

1,938

37.99

อัตราผู้ป่วยเสียชีวิต PS score>0.75 ได้รับการทา RCA

ร้อยละ 100

16

16

100

อัตราเสียชีวิตผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง Severe Traumatic Brain Injury ≤ ร้อยละ 45
อัตรา TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A , S และ M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ≥ ร้อยละ 80
≥ ร้อยละ 80
ร้อยละทีม ECS คุณภาพใน รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป

413
2
19

22
1
19

5.33
50
100

ปัญหา/ข้อจากัด
ป้ายประชาสัมพันธ์ EMS มีจานวนน้อย

ยังไม่มี Trauma Nurse Co-ordinator ในระดับ M1
รถพยาบาล EMS มีอายุใช้งานมาก

Action Plan
เพิ่มการติดป้ายประชาสัมพันธ์ 1669

ประเด็นที่ 5 : ยาเสพติด
ตัวชี้วัด : 9. ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดและได้รับการติดตามต่อเนื่อง 1 ปี และร้อยละ 40 ของ
ผู้ใช้ ผู้เสพที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดหยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน

ผลการดาเนินงาน ณ 31 มค 62
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลงาน

ร้อยละ

1. ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดของแต่ละระบบและ
ได้รับการติดตามต่อเนื่อง 1 ปี (Retension rate) ผ่านเกณฑ์
• มี 7 อาเภอที่ไม่มีผู้ติดเข้ารับการบาบัดรักษา ทั้ง 3 ระบบ คือ ดอนสัก คีรีรัฐนิคม
บ้านตาขุน ท่าฉาง เคียนซา วิภาวดี และเวียงสระ

1,134

457

40.30

2. ร้อยละ 40 ของผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจากบาบัด
ครบตามกาหนด 3 เดือน (Remission rate ) ผ่านเกณฑ์

1,171

672

57.39

สถานการณ์ ปี 62 (ณ 31 มค 62)

- มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง มากที่สุด ยาบ้า ไอซ์ กัญชา ตามลาดับ
- ในปี 62 คัดกรองได้ 1,154 ราย เป็นผู้เสพ ร้อยละ 62.48
ผู้ติด ร้อยละ 34.92
- ส่วนใหญ่ เพศชาย มีอายุ 18-20 ปี
- อาเภอที่มีการคัดกรองมากที่สุด 5 อันดับ คือ อาเภอเมือง พุนพิน ไชยา
เกาะสมุย และพนม
- ผลการเข้ารับการบาบัด สมัครใจ 837 ราย, บังคับบาบัด 249 ราย,
ต้องโทษ 48 ราย

ปัจจัยความสาเร็จ/ผลงานเด่น

1. การสนับสนุนการดาเนินงานของนายแพทย์สาธารณุสุข
จังหวัดอย่างต่อเนื่อง
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการในการร่วมแก้ไขปัญหายาแสพติด
ระดับจังหวัดครอบคลุมภาคีเครือข่าย
3. มีแผนการดาเนินงานครอบคลุมด้าน
- บุคลากร มีแผนการอบรม PG ยาเสพติด (ผ่านแล้ว 30 %),
เวชศาสตร์แพทย์ (ซึ่ง รพ. สุราษฎร์ฯ ผ่าน 1 คน 5%)
แผนอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่ (Matrix Program )
-. การพัฒนาสถานบาบัด และการให้บริการ รองรับผู้ป่วยที่มี
อาการทางจิต ที่ รพ. สุราษฎร์ธานี (อยู่ระหว่างสร้างตึก)
- แผนการพัฒนาการฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดรูปแบบ CBTx
2 อาเภอ คือ บ้านน้าพุ ต. ควนทราย อ. บ้านนาสาร
บ้านกระชุม ต. อรัญคามวารี อ. เคียนซา
ผล มีการทาข้อตกลง เตรียมพื้นที่ วางแผนดาเนินการให้ความรู้
กับพื้นที่
- มีนโยบาย Harm Reducton ทั้งจังหวัด โดยเฉพาะ
รพ. สุราษฎร์ธานี, รพ. เกาะสมุย (มี ผู้ป่วยเฮโรอีน) และมี
หน่วยงาน NGO (มูลนิธิรักไทย) ดาเนินการครบ16 ชุดบริการ
- มีการขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA ยาเสพติด)
ครบ 100%

ปัญหา/ข้อจากัด

ข้อเสนอแนะ

มีปัญหาการ Drop
out เนื่องจากเป็น
ผู้ป่วยกึ่งสมัครใจ (มา
จากการตั้งด่านคัด
กรอง)

ควรให้การบาบัดเพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจ โดย การประเมิน
Stage of change ทุกราย

ไม่สามารส่งผู้ป่วย
ควรประสานการส่งต่อผู้ป่วย
Hard core เข้ารับการ
ล่วงหน้าที่ รพ.ธ. สงขลา และ
รักษาได้ทุกครั้ง
รพ. ให้การดูแลเบื้องต้น
เนื่องจากเตียงเต็ม
มีปัญหาผู้ป่วยมีอาการ
แทรกซ้อนทางจิต
เพิ่มขึ้น

จังหวัดมีการวางแผนในการเปิด
หอผู้ป่วยจิตเวช ที่ รพ. สุ
ราษฎร์ธานี ในปี 63

การรายงานข้อมูลใน
ระบบ บสต. มีความไม่
เสถียร ทาให้ข้อมูลไม่
เป็นปัจจุบัน

มีการจัดทาโครงการพัฒนา
เจ้าหน้าที่ในการลงระบบ บสต.
เพื่อให้การลงข้อมูลง่าย สะดวก
ขึ้น

ประเด็นที่ : ประเด็นเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด : 16. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (STEMI) (เป้าหมาย ไม่เกิน 26 ต่อ
แสนประชากร)
สถานการณ์
 โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไป มีการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย STEMI 100 % / Consult Staff
รพ.สฏ ก่อน ให้ SK ทุกราย
 CCU 8 เตียง / CVT ห้องผ่าตัด 1 ห้อง/ ผ่าได้วันละ 2 Case / ระยะเวลารอคอยผ่าตัด 12 เดือน
 Cardiologists 1 คน / Interventionists 2 + EP 1 / CVT 1
 พยาบาล ICU-CVT 15 คน perfusionist 3 คน พยาบาล OR CVT 4 คน วิสัญญีแพทย์ CVT 2 คน

KPI
อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ร้อยละผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเสียชีวิต
ในโรงพยาบาล

เกณฑ์

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

≤26 ต่อ 1,060,648
แสนปชก.
8
≤10%

25

2.36

81

9.87

ประเด็นที่ : ประเด็นเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเสียชีวิตในโรงพยาบาล
ปัจจัยความสาเร็จ/ผลงานเด่น

“นักล่า ACS” ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
ปัญหา/ข้อจากัด
ผู้ป่วยขาดการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐานจากผู้พบ
เหตุการณ์

Action Plan

ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคม
แพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ในการสอนภาคประชาชนในจังหวัดต่างๆ หรือ
สานักงานสาธารณสุข
ความไม่เพียงพอของบุคลากรในการจัดเก็บ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดเก็บข้อมูลโรคหัวใจ
ข้อมูลโรคหัวใจ
STEMI และ NSTE-ACS โดยใช้ฐานข้อมูล Thai ACS
Registry
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทัว่ ไปไม่ทราบ กาหนด campaign alarm & alert เหมือน stroke
อาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือด
หัวใจ ทาให้ตัดสินใจรับการรักษาล่าช้า

ประเด็นที่ 8 : การพัฒนาระบบบริการ ODS
ตัวชี้วัด : 12. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery (เป้าหมาย ร้อยละ 20)
สถานการณ์
 รพ.สุราษฎร์ธานี มีการดาเนินงานผ่าตัดแบบ ODS เมื่อเดือน
มี.ค. 2561
 โรคที่ดาเนินการ ได้แก่ Hernia และ Colorectal Polyp แต่
การดาเนินงานไม่ถงึ เป้าหมาย
 การผ่าตัดที่ผ่านมาไม่มี case complication
 ผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2562
- ต.ค 61 ผ่าตัดแบบ ODS 4 ราย คือ Colorectal
Polyp 3 ราย และ Hernia 1 ราย
- พ.ย. 61 ผ่าตัดแบบ ODS ในกลุ่มโรค Hernia 4 ราย
- ธ.ค. 61 ผ่าตัดแบบ ODS ในกลุ่มโรค Hernia 2 ราย
และ Colorectal Polyp 1 ราย

ปัญหา/ข้อจากัด

ตัวชี้วัด
ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด
แบบ One Day Surgery

เป้าหมาย

ผลงาน

ร้อยละ

ร้อยละ 20

11/23

47.83

มีการผลักดันให้ Node เปิด OR เพิ่มขึ้น
Action plan

บุคลากรที่รับผิดชอบงานยังไม่เพียงพอในการดาเนินงาน
(ขาดพยาบาลวิสัญญี)

จะมีการ Training วิสัญญีพญาบาล ต้องรอมติจากราชวิทยาลัยวิสัญญี
แพทย์

จานวนรายโรคหัตถการที่เข้ารับการประเมิน ODS มี จานวนน้อย

ให้ลงทะเบียนรายโรคที่ทาง รพ. ได้ทาอยู่แล้ว เช่น Vaginal bleeding
และ Pterygium Excision เข้ารับการประเมิน ODS ออนไลน์เพิ่มขึ้น

ห้องผ่าตัดมีจานวนจากัดเนื่องจากต้องใช้ห้องผ่าตัดร่วมกับห้อง
ผ่าตัดทั่วไปใน รพ.

ปัจจุบันมีการเพิ่มห้องผ่าตัดแล้ว (17 ห้อง)

ประเด็นที่ 7 : SP สาขาไต
ตัวชี้วัด : 11. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
(เป้าหมาย > ร้อยละ 66)
อาเภอ

การคัดกรอง

อัตราการลดลง

ร้อยละ

เป้าหมาย

ผลงาน

ร้อยละ

เมืองสุราษฎร์ฯ

14.19

147

75

51.07

กาญจนดิษฐ์

42.80

79

45

ดอนสัก

33.19

56

เกาะสมุย

11.98

เกาะพะงัน

อาเภอ

การคัดกรอง

อัตราการลดลง

ร้อยละ

เป้าหมาย

ผลงาน

ร้อยละ

เคียนซา

31.71

40

21

50.00

59.96

เวียงสระ

57.04

324

215

66.35

32

57.14

พระแสง

34.25

48

29

60.40

137

91

66.42

พุนพิน

35.74

183

116

63.39

25.50

1

0

0

ชัยบุรี

41.21

13

12

92.31

ไชยา

45.10

39

25

64.10

วิภาวดี

2.07

0

0

-

ท่าชนะ

47.22

21

11

52.38

34.73

1,326

คีรีรัฐนิคม

17.60

7

6

85.71

บ้านตาขุน

45.48

18

10

55.56

พนม

40.17

25

12

48.00

ท่าฉาง

50.00

21

11

52.38

บ้านนาสาร

49.94

97

58

59.75

บ้านนาเดิม

46.07

68

44

64.71

สุราษฎร์ธานี

813 61.31

ข้อมูลจาก HCD วันที่ 24 มกราคม 2562

ประเด็นที่ 7 : SP สาขาไต
ตัวชี้วัด : 11. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr > 66%
สถานการณ์








ผู้บริหารให้การสนับสนุน มีนโยบายที่ชัดเจน
อัตราการการลดลงของ eGFR ค่อนข้างสูง แต่อัตราผู้ป่วยที่คัดกรองได้ค่อนข้างต่า
มีการดาเนินงานคลินิกไต และมีการประเมินเพื่อพัฒนาคลินิกชะลอไตเสื่อมสาหรับสถานบริการสาธารณสุข ครอบคลุมทุก รพ.
รพช.ไม่ได้เจาะเลือดให้ครบ 2 ครั้ง เนื่องจากเกรงว่าจะเปลืองงบประมาณ
แพทย์ med ใน รพช. มีน้อย และ แพทย์ gen ก็มีภาระงานมาก
ข้อมูลผู้ป่วยบางส่วน lost / delay เนื่องจากไปทาการรักษาต่อที่ เอกชน/คลินิก
CKD และ NCD ไม่ได้ทางานคัดกรองร่วมกัน
ปัญหา/ข้อจากัด

ข้อมูลผู้ป่วยบางส่วน lost / delay
เนื่องจากไปทาการรักษาต่อที่ เอกชน/คลินิก
ผู้ป่วย DM ไม่ได้รับประทานยาของ รพ. อย่างต่อเนื่อง เลือก
รับประทานอาหารเสริมที่เชื่อว่าจะลดน้าตาลได้

ข้อเสนอแนะ

ประเด็นที่ 9 : SP สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
ตัวชี้วัด :13. อัตราส่วนจานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจานวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ.
(เป้าหมาย ≥0.8 : 100)
ตัวชี้วัด : 14. อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อจานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในรพ.(เป้าหมาย ≥1.3:100)
สถานการณ์
 ปี 61 มีผู้แสดงความจานงบริจาคอวัยวะ 1,315 ราย แสดง
ความจานงบริจาคดวงตา 1,785 ราย Potential Donor
จานวน 70 ราย วินิจฉัยภาวะสมองตาย จานวน 26 ราย ทาการ
เจรจาจานวน 26 ราย ได้อวัยวะ 1 ราย และดวงตา 3 ราย
 ต.ค 61 – ม.ค 62 มีผู้แสดงความจานงบริจาคอวัยวะ 588 ราย
แสดงความจานงบริจาคดวงตา 712 ราย Potential Donor
จานวน 8 ราย วินิจฉัยภาวะสมองตายจานวน 1 ราย ทาการ
เจรจาจานวน 7 รายยังไม่มีผู้บริจาคอวัยวะ
 มี fulltime Transplant TCN ได้แก่ ทีมเจรจา ทีมติดตาม และ
ทีมharvest time

ปัญหา/ข้อจากัด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลงาน

ร้อยละ

บริจาคอวัยวะจาก
ผู้ป่วยสมองตาย

≥0.8:100

1/2,033

0

บริจาคดวงตา

≥1.3:100

1/2,033

0

Action Plan

ประชาชนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ และไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้

ทีมลงไปคุยเจรจา ขอรับบริจาค ควรคุยกับญาติสายตรงพร้อม ๆ กันหลายคน
สาหรับ Case Potential Brain death แพทย์ควรเข้าไปพูดคุยกับญาติโดยตรงจะ
สร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่า

ขาดความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะรวมทั้งไม่
มีการประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอ

เพิ่มการประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล

บุคลากรที่รับผิดชอบงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริจาคอวัยวะ

ควรจัดสรรงบประมาณ เพื่ออบรมให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ

ตัวชี้วัดติดตาม
Palliative Care
Refracture Prevention
Eye
Cancer
Intermediate Care

Newborn

ประเด็นติดตาม : ทารกแรกเกิด
ตัวชี้วัด : อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วันที่มีน้าหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม < 3.8 ต่อ
1,000 ทารกเกิดมีชีพ เพิ่มเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ

สถานการณ์
 สาเหตุการตาย หลักคือ very low birth weight / พบภาวะแทรกซ้อนระหว่างส่งต่อสูง
 NICU 16 เตียง (เฉพาะ รพ.สฏ) / ไม่มี NICU ใน NODE
 บุคลากร แพทย์ รพ.สฏ. 8 คน / NODE 7 คน
 ขาดแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด และแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็ก กุมารแพทย์โรคหัวใจ
ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก พยาบาลเฉพาะทางด้านทารกแรกเกิด
KPI

เป้าหมาย

ผลงาน

ร้อยละ

อัตราตายทารกแรกเกิดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ต่อ1,000ทารกเกิดมีชีพ

4,382

12

2.73

รพ.สุราษฎร์ธานี

1,647

6

3.64

ประเด็นติดตาม : ทารกแรกเกิด
ตัวชี้วัด : อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วันที่มีน้าหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม < 3.8 ต่อ
1,000 ทารกเกิดมีชีพ เพิ่มเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ
ปัจจัยความสาเร็จ/ผลงานเด่น

Action Plan

 นวัตกรรม ผ้าสายเดี่ยว ยึดข้อมือป้องกันทารกดึงท่อช่วย
หายใจ/ 3 in 1 stopperจุกปิด connecter ของเครื่องช่วย
หายใจ / ม่านอุ่นรัก ป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่า
 Page กลุ่ม Newborn Care Team ใช้เพื่อการดูแลติดตาม
ทารกแรกเกิดหลังจาหน่ายจากโรงพยาบาล

อบรมเฉพาะทางทารกวิกฤต 4 เดือน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการทารพใน
กลุ่มโรคสาคัญ
ทบทวนทารกที่เสียชีวิตร่วมกันใน
แพทย์และพยาบาล

ปัญหา/ข้อจากัด

ข้อเสนอแนะ

หอ NICU แออัด เกินจานวนเตียง พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายให้สามารถเปิด NICU ได้มากขึ้น
รับทารกป่วยทั้งจังหวัด
สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลทารก
ระบบการ Refer New born
แรกเกิดระหว่างส่งต่อ การใช้แนวทาง STABLEในการส่งต่อทารกแรกเกิด,
การใช้แบบฟอร์มการบันทึกอาการระหว่างส่งต่อ
สนับสนุนการพัฒนาการดูแลด้านสูติกรรม จัดทาแนวทางการป้องกันการ
Preterm Labor
คลอดก่อนกาหนดภายในจังหวัด

ประเด็นที่ : ประเด็นติดตาม สาขามะเร็ง
ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กาหนด

สถานการณ์
 ใช้ทรัพยากรร่วม รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี ส่งต่อผู้ป่วยฉายแสง รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี
 รพ.มะเร็ง สฎ. แพทย์รังสีรักษา 2 รังสีวินฉิ ัย 1 Onco-med 1 Onco-Gynea 1 Anes 1 ENT 1
 รพ.สฏ. แพทย์อยุรกรรม 2 คน ศัลยกรรม 4 คน จากรพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานีร่วมตรวจรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 ใช้เครื่อง Bone Scan,เครื่อง Gatedloodpool,เครื่อง frozen ร่วมกับ รพ.สุราษฎร์ธานี

KPI
(ระยะเวลารอคอยการรักษา)

เกณฑ์

รพ.สุราษฎร์ธานี

1. Surgery ≤ 4 wk.

≥70%

เป้าหมาย
85

2. Chemotherapy ≤ 6 wk.

≥70%

114

105

92%

3. Radiotherapy ≤6 wk.

≥60%

105

35

33.3%

(ข้อมูล Thai Cancer Based รพ. มะเร็งสุราษฎร์ธานี)

ผลงาน
76

ร้อยละ
89%

ประเด็นที่ : ประเด็นติดตาม สาขามะเร็ง
ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
ปัญหา/ข้อจากัด

ข้อเสนอแนะ
กาหนดนโยบายด้าน
ข้อจากัดด้านงบประมาณ ทั้ง
Infrastructure and
ในด้าน Infrastructure and
service delivery จัดทา
service delivery KPI
แผนงบประมาณ M & E KPI
การขาดการเชื่อมต่อข้อมูล วางแผนการเชื่อมโยงข้อมูล
ภายในต่างจังหวัดและเขต ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็ง
บริการ
สุราษฎร์ธานี

Action Plan
จัดอบรมการใช้โปรแกรม TCB
และ Thai refer สาหรับ
รพท.รพช. 13–15 มี.ค.62 ณ
โรงแรมบรรจงบุรี

ประเด็นติดตาม : การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
ตัวชี้วัด : ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ป่วย
ประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (เป้าหมาย ร้อยละ 40)

สถานการณ์
 การใช้ Mo Injection โดย รพ. ระดับ A, S และ M1 มี
การบริหารยาครบทุกชนิด F1, F2 และ F3 มียาชนิด
รับประทานน้อยมากและบางแห่งยังไม่มียา สาเหตุที่
โรงพยาบาลไม่มี Strong Opioid Medication ชนิด
รับประทาน เนื่องจาก
1. ไม่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักของโรงพยาบาล
2. ยามีราคาแพง
3. ยามีระยะเวลาน้อย หมดอายุเร็ว ปริมาณการใช้น้อย
 มีแพทย์/พยาบาล และทีมปฏิบัติงาน PC ทุก รพ.

ปัญหา/ข้อจากัด
1.บุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative care มีน้อย
2.โปรแกรมฐานข้อมูลแต่ละโรงพยาบาลมีความแตกต่างกัน
ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการได้

3.ตัวชี้วัดยังไม่ได้ดาเนินการจัดเก็บในแนวทางเดียวกัน

ตัวชี้วัด
ร้อยละผู้ป่วยมีการรักษาด้วย
Opioid Medication

เป้าหมาย ร้อยละ
ร้อยละ
40

67.28

แผนการดาเนินงาน
จัดการอบรมและหาวิธีการให้แพทย์เข้าร่วมอบรมครบทุกรพ.

ประเด็นติดตาม : จักษุ
ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา ≥ ร้อยละ 75
ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥ ร้อยละ 85

สถานการณ์
จักษุแพทย์
ตัวชี้วัด
ปี 2562
• รพ.สุราษฎร์ธานี 7 ท่าน (ผ่าตัด 10-12 คน/วัน) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด
• รพ.กาญจนดิษฐ์ 1 ท่าน
(Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด
47.76%
• ห้องผ่าตัด 2 ห้อง
ภายใน 30 วัน
• มีระบบส่งต่อFast track ในกรณี Blinding
Cataract
ทบทวนการ key ข้อมูลลง Vision 2020
• ร้อยละของการผ่าตัดได้น้อยลง
ปี 60 98.68% ปี 61 75.40%

ปัญหา/ข้อจากัด
1.เครื่องมือทาผ่าตัดไม่เพียงพอ
ขอสนับสนุนเครื่องมือ hand piece
2.ผู้ป่วยไม่มาทาผ่าตัดตามนัด

ข้อเสนอแนะ
งบประมาณสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ
ในการผ่าตัด กรณีชารุดหรือเสียแบบใช้การไม่ได้
ขอเสนอความร่วมมือกับ อบต,อบจ
ตั้งหน่วย Counselling ก่อนการผ่าตัด

ประเด็นติดตาม : ออร์โธปิดิกส์ (Refracture Prevention)
ตัวชี้วัด :ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1 ขึ้นไปที่มีทีม Refracture Prevention
สถานการณ์
 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและโรงพยาบาล
เกาะสมุย มีทีม Refracture Prevention
 แพทย์ Ortho สุราษฎร์ 13 คน
เกาะสมุย 8 คน
 ในพื้นที่รพ.ใกล้เคียงที่ไม่มีทีม Refracture
Prevention จะมีการดาเนินการในลักษณะ
จัดทีมพี่เลี้ยงลงไปช่วย
 ในรพ. ระดับ M2 มีแพทย์ Ortho
จานวน 4 คน ได้แก่ รพ.เวียงสระ 2 คน
รพ.กาญจนดิษฐ์ 1 คน และ รพ.ไชยา 1 คน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลงาน

ร้อยละ

ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1
ขึ้นไปที่มีทีม Refracture
Prevention

ร้อยละ 20

2/2

100

- ผู้ป่วยที่มีกระดูกหักซ้าภายหลัง
กระดูกสะโพกหัก (Refracture)

ร้อยละ 30

0/0

0

ร้อยละ 50

52/63

82.54

- ผ่าตัดแบบ Early Surgery

ปัญหา/ข้อจากัด

Action Plan

โรงพยาบาลชุมชนไม่ทราบตัวชี้วัด จึงไม่ได้ประสานงานเชื่อมโยง
กับโรงพยาบาลศูนย์ในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง

ควรจัดประชุมชี้แจง ถ่ายทอดรายละเอียดตัวชี้วัดให้แก่ผู้รับผิดชอบ

ไม่มียาบางตัว เช่น วิตามินดี

ให้มีการนาเอาเครื่อง BMD มาใช้ในการประเมินภาวะ Osteoporosis เพื่อ
เป็นข้อบ่งชี้ในการเข้าถึงการใช้ยา

ประเด็นติดตาม : Intermediate Care
ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน

สถานการณ์

ตัวชี้วัด

เกณฑ์ ร้อยละ

ฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลต่อเนื่อง 3 โรค

ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M
 Stroke /Spinal Cord Injury/ Traumatic Brain Injury และ Fในจั ง หวั ด ที่ มี ก ารบริ บ าล
 รพ.พุนพิน Intermediate word / 12 เตียง / แพทย์ 1
ฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน
คน/ พยาบาล 3 คน / พยาบาลพี่เลี้ยง จากรพ.สฏ. 1 คน
 Intermediate Bad 13 รพช.
ผู้ ป่ ว ยที่ ร อดชี วิ ต และมี ค ะแนน
Barthel Index <15 รวมทั้ง
คะแนน Barthel index ≥ 15
ACTION PLAN
 การอบรมพยาบาลฟื้นฟูระยะสั้น 3 วัน ก.พ. 62 With multiple impairment
ได้รับการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะ
 สสจ. สารวจข้อมูลรพ.ระดับ F/M
กลาวงและติ ด ตาม จนครบ 6
 การนิเทศติดตาม รพท./ รพช. อีก 8 แห่ง
เดือน หรือจน Barthel Index =
 การติดตามผู้ป่วย IMC ward รพ.พุนพิน
20
 ประชุมคณะกรรมการ IMC ระดับจังหวัด
 ประชุมเครือข่ายฟื้นฟูในจังหวัด

50%

73%

60%

79%

ตัวชี้วัด : 4. อัตราความสาเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย > ร้อยละ 85 )
สถานการณ์
ปี 59

ปี 60

ปี 61

อัตราป่วยTB ต่อแสน ปชก.

113

109

108

ความสาเร็จการรักษา

85.28 88.11 88.50

เสียชีวิต

7.45

6.2

7.52

ขาดยา

4.40

4.33

1.95

Treatment coverage
(82.5%)

66.19 63.70 63.42

TB&HIV (95%)

85.02 88.67 85.69

การส่งตรวจ DST ( › 80%)

26.23 40.00 39.13

MDR TB

9

ผลการดาเนินงานตาม PA ปี 61
Success rate 90.61 %
เสียชีวิต 8.29%
ขาดยา 1.10%
ไม่มีล้มเหลว

3

9

ผลการดาเนินงานตาม Small success ไตรมาส 1/2562
1.วิเคราะห์สถานการณ์ และผลการดาเนินงานที่ผ่านมา และ
วางแผนแก้ไขปัญหา ลดการเสียชีวิต ลดการขาดยา พัฒนา
ระบบการส่งต่อ
2. จัดตั้ง Case Management team ครบทุก รพ.
3. ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการดื้อยาได้รับการทดสอบความไวต่อยา
47.37
4. การบันทึกและรายงานโปรแกรม TBCM ร.พ. รัฐ ในและ
นอกสังกัด สธ ดาเนินการ 100% รพ.เอกชน ดาเนินการ
81.82% (9/11)
5. TB Treatment Coverage ดาเนินการได้ 23.81%
(เป้าหมาย 82.5 %)
6. จานวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (ตัวชี้วัด PA) ขึ้น
ทะเบียนรักษา จานวน 181 ราย
7. การส่งตรวจ DST ร้อยละ 48.28

ประเด็นที่ 2 : TB
ตัวชี้วัด : 4. อัตราความสาเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
(เป้าหมาย > ร้อยละ 85 )
ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
TB Treatment Coverage
อาเภอ

เป้าหมาย
(156/แสน)

ผลงาน %
(เป้า 82.5%)

จานวนผู้ป่วย
ขึ้นทะเบียน
ตาม PA

เมืองสุราษฎร์

280

46.40

39

เกาะสมุย

106

26.39

ท่าโรงช้าง

66

กาญจนดิษฐ์

ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
TB Treatment Coverage
เป้าหมาย
(156/แสน)

ผลงาน %
(เป้า 82.5%)

จานวนผู้ป่วย
ขึ้นทะเบียน
ตาม PA

บ้านตาขุน

25

39.81

5

23

ดอนสัก

59

8.52

4

47.27

20

ชัยบุรี

44

16.00

4

166

20.44

18

วิภาวดี

24

20.70

3

พระแสง

108

19.36

11

พนม

60

8.28

2

พุนพิน

80

19.91

10

ท่าฉาง

53

11.36

2

ไชยา

81

27.29

9

เกาะพะงัน

27

7.32

1

เวียงสระ

96

20.74

9

เคียนซา

76

22.33

1

บ้านนาสาร

111

16.27

8

บ้านนาเดิม

38

7.95

0

คีรีรัฐนิคม

69

11.65

7

สุราษฎร์ธานี

1,655

23.81

181

ท่าชนะ

85

7.04

5

อาเภอ

ข้อมูลจากโปรแกรม TBCM online วันที่ 20 ก.พ. 2562

ตัวชี้วัด : 4. อัตราความสาเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
(เป้าหมาย > ร้อยละ 85 )
ปัจจัยความสาเร็จ/ผลงานเด่น
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญ ทีมงานระดับจังหวัดเข้มแข็ง นาประเด็นเข้าประชุม กวป. ทุกครั้ง
2. มี END TB Meeting ภายในจังหวัด ปีละ 3-4 ครั้ง
3. Case Management team เข้มแข็ง มีแพทย์ใน รพศ. เป็นที่ปรึกษา /พี่เลี้ยง ในการดูแลรักษาผู้ป่วยแก่
โรงพยาบาลอื่นๆ
4. นาบทเรียนของปีที่ผ่านมาปรับปรุงพัฒนางาน
Gap/ความเสี่ยง
TB Treatment Coverage ต่ากว่าค่าคาด
ประมาณ ตั้งแต่ปี 59

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1. สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เร่งรัด ค้นหาใน
กลุ่มเสี่ยงให้ครอบคลุม
2. พัฒนาการส่งต่อผู้ป่วยให้เป็นระบบ เพื่อให้ผู้ป่วยได้
ขึ้นทะเบียนรักษาครบทุกราย

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคยังสูงและไม่มี 1. เร่งรัดการค้นหา วินิจฉัย ขึ้นทะเบียนรักษาทุกราย
แนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน
ด้วยสูตรยาที่มีประสิทธิภาพ และรักษาโรคร่วม
พร้อมทั้งเฝ้าระวังและรักษาผลข้างเคียงจากยา

ประเด็นที่ 3 : RDU
ตัวชี้วัด : 5. ร้อยละ รพ.ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (เป้าหมาย RDU ขั้น 1 > 95%, RDU ขั้น 2 > 20%)
สถานการณ์ 
(RDU ขั้นที่ 1 = 100%
RDU ขั้นที่ 2 = 65%)
• ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 1 จานวน 20 แห่ง
• ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2 จานวน 13 แห่ง

ปัญหา/ข้อจากัด

ข้อเสนอแนะ

การใช้ยาปฏิชีวนะใน RI และ AD

ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเป็น
first-line drug

การใช้ยาปฏิชีวนะใน FTW และ APL

สื่อสารให้ปฏิบัติตาม CPG
ที่จังหวัดได้จัดทาขึ้น

ปัจจัยความสาเร็จ
• ผู้บริหารให้ความสาคัญ ผลักดัน สื่อสาร และทาความเข้าใจกับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
• การคืนข้อมูล RDU เข้าที่ประชุม กวป. ทุกเดือน
• ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนระบบบริการให้มีการใช้ยาสมเหตุผลระดับจังหวัด
อย่างต่อเนื่องทุก 2 เดือน
• การส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนเพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะ

ท่ าโรงช้ าง

ผลงานเด่น
• การจัดทา CPG แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะใน RI AD FTW และ APL ซึ่งได้
ผนวกกับแนวทางการเลือกใช้สมุนไพรสาหรับแต่ละกลุ่มโรคไว้ใน CPG อีกด้วย
RDU ขั้นที่ 1

RDU ขั้นที่ 2

RDU ขั้นที่ 3

ประเด็นที่ 3 : AMR
ตัวชี้วัด : 5 ร้อยละ รพ.ที่มีระบบ AMR (เป้าหมาย AMR ระดับ intermediate > 20%)
โรงพยาบาล
รพ.สุราษฎร์ธานี
รพ.เกาะสมุย

คะแนน
ที่ได้
272
201

ระดับ
การประเมิน
Intermediate
Basic

สถานการณ์
โรงพยาบาลระดับ A และ M1 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการในรูปแบบ
คณะกรรมการที่ชัดเจน มีตัวชี้วัด ผลการดาเนินงาน
ผ่านการประเมินในหัวข้อบังคับ (Basic) ครบทุกกิจกรรม
และผ่านระดับ intermediate ร้อยละ 50
ปัจจัยความสาเร็จ/ผลงานเด่น
รพ.สุราษฎร์ธานี มีแพทย์เฉพาะทาง ทาหน้าที่ผู้นา มีทีม
ที่ประกอบด้วยสหวิชาชีพที่เข้มแข็ง

ระดับ Basic
ระดับ Intermediate

ปัญหา/ข้อจากัด
รพ.เกาะสมุย
- ควรเพิ่มการประสานงานกัน
ภายในทีมกรรมการ AMR

ข้อเสนอแนะ
เสนอให้มีการจัดประชุมทีม
กันอย่างสม่าเสมอ

ประเด็นที่ 6 : SP สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ตัวชี้วัด : 10. อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ (เป้าหมาย ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน)
สถานการณ์
ปี 59-61ฆ่าตัวตายสาเร็จ 6.13,7.63 และ 6.36 ต่อประชากรแสนคน ปี 62=25 คน 2.36 ส่วน
ใหญ่เพศชาย วิธีการ ผูกคอ สารกาจัดวัชพืช พบวัยทางาน สูงอายุ (7) สาเหตุน้อยใจ/มีปัญหา
กับคนใกล้ชิด (11)โรคเรื้อรัง(8) โรคจิต/ซึมเศร้า(6) ผู้พยายามฆ่าตัวตาย 31ราย ท้าซ้า 1 ราย
ส่วนใหญ่วัยท้างาน วัยรุ่น สูงอายุ/ ไม่มีปัญหาสุขภาพ (51%)ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช 32%)
โรคเรือรัง 29%) สาเหตุน้า คือปัญหาความสัมพันธ์ วิธีการ คือกินยาเกินขนาด

ปัจจัยความสาเร็จ/ผลงานเด่น
ทีมสุขภาพจิตเข้มแข็ง พยาบาลจิตเวชครบทุก รพ.

ปัญหา/ข้อจากัด
- อัตราการฆ่าตัวตาย/ผู้พยายามฆ่าตัว
ตายมีแนวโน้มสูง

-โครงสร้างงานไม่ชัดเจน /ความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ/

แนวทางการดาเนินงาน
-บูรณาการการป้องกันการฆ่าตัวตาย ในกลุ่มเสี่ยง
เชื่อมโยงกับคณะกรรมการ พชอ.ตามหลัก 3 ส+2ข
(อ.พระแสง,อ.เคียนซา )
- เพิ่มการสื่อสารสัญญาณเตือนในผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยง
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้ที่
พยายามฆ่าตัวตาย ด้วยโปรแกรม PST
- การจัดการระบบข้อมูลการฆ่าตัวตาย
-วางแผนการพัฒนาบุคลากรบุคลากร PG เด็กและ
วัยรุ่น (M2 ลงไป)

อาเภอ

เป้าหมาย

ผลงาน

อัตรา

เมืองสุราษฎร์ฯ

11

1

0.55

กาญจนดิษฐ์

6

0

0

ดอนสัก

2

1

2.65

เกาะสมุย

4

0

0

เกาะพะงัน

1

0

0

ไชยา

3

2

3.87

ท่าชนะ

3

1

1.83

คีรีรัฐนิคม

3

1

2.27

บ้านตาขุน

1

1

6.21

พนม

2

3

7.75

ท่าฉาง

2

1

2.95

บ้านนาสาร

5

2

2.82

บ้านนาเดิม

2

2

8.26

เคียนซา

3

0

0

เวียงสระ

4

0

0

พระแสง

5

4

5.75

พุนพิน

5

4

4.27

ชัยบุรี

2

0

0

วิภาวดี

1

2

12.91

สุราษฎร์ธานี

66

25

2.36

≤280 คน

249

6.03 (ปี 61)

≤ 6.3

-

6.03 (ปี60)

เขต

ประเทศ

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เป้าหมาย 18.5)
30

ใน จ.สุราษฎร์ธานี มีการจัดบริการแพทย์
แผนไทยในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐทุก 20
ระดับ จากจานวนแพทย์แผนไทย 176 คน
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 คน เปิดให้บริการ
10
OPD คู่ขนานทุก รพ. ซึ่งเป็นจังหวัดนาร่องเมือง
สมุนไพร และได้มีการทบทวนแผน Service
0
Plan เพื่อดาเนินการพัฒนางานแพทย์แผนไทย
ปัจจัยความสาเร็จ/ผลงานเด่น

Intermediate care : Stroke and Neurology
Phunphin Hospital
ปัญหา/ข้อจากัด

“ร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพร โดยมีจานวนรายการยาสมุนไพรมากกว่าร้อยละ 6
ของการสั่งใช้ยาทั้งหมด”

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย

14
ศักยภาพผู้ให้บริการ
ให้ความสาคัญในการพัฒนา 12
10
แพทย์แผนไทย
ศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
8
ในการรักษาจากผู้ให้บริการ
6
แพทย์แผนไทย
4
2
การสนับสนุนการใช้ยา มีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อพัฒนา
0
สมุนไพรที่ผลิตโดย
ระบบยาสมุนไพรที่ครบวงจร
รพ.รัฐ ,การจัดหา
แหล่งรับซื้อ

เมือง
กาญจนดิษฐ์
ดอนสัก
เกาะสมุย
เกาะพะงัน
ไชยา
ท่าชนะ
คีรีรัฐนิคม
บ้านตาขุน
พนม
ท่าฉาง
บ้านนาสาร
บ้านนาเดิม
เคียนซา
เวียงสระ
พระแสง
พุนพิน
ชัยบุรี
วิภาวดี
ภาพรวม

สถานการณ์/ปัญหา

อย่างต่อเนื่อง (แหล่งปลูก แหล่ง
แปรรูป และผู้ใช้)

12.24

6.45 7.09

6.56 6.86
4.41

3.82 4.47

8.05
6.45
4.21

5.21

6.51 6.19
4.36

3.9

5.03

3.94

4.87 5.5

