ยินดีตอนรับ
https://is.gd/gV1Jd2
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นายแพทยปริญญา นากปุณบุตร
รักษาราชการแทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
และทีมผูนิเทศติดตาม
ประเด็นยุทธศาสตร จังหวัดพิจิตร
รอบ 1 ปงบประมาณ 2562
หองประชุมโรงพยาบาลสามงาม วันที่ 31 มกราคม 2562
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แผนทียุทธศาสตร์ คบสอ.สามง่ าม ปี 2560 - 2564 "เป็ นเลิศด้ านส่ งเสริมสุ ขภาพ ระบบบริการมีมาตรฐานและครอบคลุม”
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไมนอยกวา 80 ป
1. พัฒนาการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
2. พัฒนาระบบบริการ
ให้ ประชาชนเกิดการดูแลตนเอง
ให้ มีมาตรฐานและครอบคลุม

ประสิทธิผล

อัตราตายและพิการลดลงและระบบบริการมีมาตรฐาน

1.1 ประชาชนกลุ่มดีและ
กลุ่มเสี ยงมีพฤติกรรม
สุ ขภาพทีดี

พัฒนาองค์ กร ประสิ ทธิภาพ คุณภาพ

อัตราป่ วยรายใหม่ลดลงและมีสิงแวดล้ อมทีเอือต่ อสุ ขภาพ

1.3 ระบบบริการส่ งเสริมสุ ขภาพมี
มาตรฐานและครอบคลุม

2.2 การจัดบริการ ตาม
Service Plan มีมาตรฐาน

1.4 พหุภาคีมีส่วนร่ วมในการ
ส่ งเสริมสุ ขภาพ

2.4 พหุภาคมีส่วนร่ วมในการ
จัดบริการดูแลผู้ป่วย

3.1 บุคลากร เก่ง ดี และมีความสุ ข
ในการทํางาน

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

1.2 สิงแวดล้ อมเอือต่ อ
การส่ งเสริมสุ ขภาพ

3.4 ระบบกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานมีประสิ ทธิภาพ

มีการบริหารจัดการทีมี
ธรรมาภิบาล

2.1 ผู้ป่วยมีพฤติกรรม
สุ ขภาพทีเหมาะสม

2.3 ระบบส่ งต่ อให้ มี
มาตรฐาน

3.3 ระบบบริหารมี
มาตรฐาน

3.2 การจัดการทรัพยากรมี
ประสิ ทธิภาพและมีส่วนร่ วม
3.5 ระบบสารสนเทศในการจัดการ
สุ ขภาพมีประสิ ทธิภาพ

12 แผนงาน
26 โครงการ
106 ตัวชี้วัด

ระดับตําบล

5 แผนงาน
71 โครงการ
76 ตัวชี้วัด

งบประมาณรายยุทธศาสตร์

ประเภทงบประมาณ
87,000 , 2%

1,451,175,
26%
912,675, 16%

3,314,760,
58%

ยุทธศาสตร์ที 1
ยุทธศาสตร์ที 2
ยุทธศาสตร์ที 3

3,020,530 ,
53%

เงินบํารุ ง
กองทุนตําบล
อืนๆ

กิจกรรมรายไตรมาส

งบประมาณรายไตรมาส
741,685, 13%

2,571,060 ,
45%

330,855, 6%

3,197,735,
56%

1,408,335,
25%

ไตรมาสที 1
ไตรมาสที 2
ไตรมาสที 3
ไตรมาสที 4

54, 14%

96, 24%

98, 24%

ไตรมาสที 1
ไตรมาสที 2

153, 38%

ไตรมาสที 3
ไตรมาสที 4

ปี 2560

ผ่านระดับ 5 ดาว ร้อยละ 28.57

รพ.สต รังนก , รพ.สต.หนองโสน
ปี 2561 ผ่านระดับ 5 ดาว ร้อยละ 71.42

พชอ.

ปี 2562

ประเด็นการขับเคลื่อน

เป้าหมายผ่าน 100% (2 แห่ง)

ปี 2560 จํานวน 1 ทีม
(รพ.สต.หนองโสน +
รพ.สต.บ้ านมาบกระเปา)
ปี 2562 ผ่านการประเมิน 3S

กิจกรรม กระบวนการ
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อําเภอสามงาม 1 ครั้ง
- แตงตั้งที่ปรึกษาพิเศษของ พชอ.
- แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
-การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อําเภอสามงาม ป ๒๕๖๒ (ปฏิญญาสามงาม)
จํานวน 7 ประเด็น คือ
ผูสูงอายุ ผูพิการ เกษตรปลอดสาร
เยาวชน การแพทยฉุกเฉิน โรคเรื้อรัง
เพิ่มประเด็น โรคติดตอ มุงเนน
โรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา

รพ.สต รังนก , รพ.สต.หนองโสน
รพ.สต.กําแพงดิน ,รพ.สต.เนินปอ
รพ.สต.บ้านมาบกระเปา

แผนการจัดตังคลินิกหมอครอบครัว อําเภอสามง่ าม

ปี ทีเปิ ด
บริ การ

ตําบล

ชือทีมหมอครอบครัว

ปี 2563

รังนก

คลินิกหมอครอบครัวรังนก

ปี 2564

เนินปอ

คลินิกหมอครอบครัวเนินปอ

ปี 2566

กําแพงดิน

คลินิกหมอครอบครัวกําแพงดิน

9

ลําดับที
หน่วยบริ การ

ชือหน่วยบริ การ

1
2
1
2
1
2

รพ สต รังนก
รพ สต บ้านวังลูกช้าง
รพ สต เนิ นปอ
รพ สต บ้านเนินพลวง
รพ.สต.กําแพงดิน
รพ สามง่าม

KPI ทีไม่ ผ่าน ไตรมาส 1/62
22.41

ร้อยละของการสังใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผลในกลุ่มโรค
อุจจาระร่ วงเฉี ยบพลัน

46.01

ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะใน
บาดแผลสดจากอุบตั ิเหตุ

การรายงานผลการดําเนินงาน เสนอ แพทย์
รายบุคคล และ พยาบาลวิชาชีพ เป็ นประจําทุกเดือน

ผลการดําเนินงาน RDU ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุขภาพตําบล ไตรมาส 1 ปี งบประมาณ 2562

85.71

ผ่ านเกณฑ์ ที
กําหนด
ไม่ น้อยกว่ า
ร้ อยละ 75

สร้างแนวทางการสังใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม
สนับสนุนการใช้สมุนไพรทดแทนการสังใช้ยาปฏิชีวนะ

อบรมฟื นฟูความรู ้งาน RDU ให้แก่พยาบาลวิชาชีพ
และ จนท.รพ.สต. โดยแพทย์ ปี ละ 1 ครัง

กลุ่มเสี ยง (x-ray) ร้ อยละ 90

ประชุมชี้แจงงานวัณโรค กําหนดแผนคัด
กรองดวยวาจา/CXR และจัดทํา CPG

1

ปี 2560

ร้อยละ 9.09

ปี 2561

ร้อยละ 99.72

การค้ นพบผู้ป่วย (ค้ นหาผู้ป่วย 172 ต่ อแสน 72 ราย)

2

รณรงคคดั กรองดวยวาจาและ CXR

ปี 2560

ร้อยละ 62.5

ปี 2561

ร้อยละ 52.77

ผลงาน ปี 62

3

- กลุมเสี่ยงคัดกรองวัณโรค (x-ray) เปาหมาย 1,869 ราย ผลงาน 1,780 ราย รอยละ 95.24
- สงสัยวัณโรค 93 ราย พบผูปวย 1 ราย
- ผูปวยวัณโรค (case finding all form) 172 ตอแสน 72 ราย ผลงาน 13 ราย คิดเปน

อบรมอาสาสมัครวัณโรค
18.06

อ.สามง่ าม
Case finding

เป้ าหมาย
172 ต่ อแสน

ผลงาน
(ร้ อยละ)

ปี งบฯ 2561

72

18.05
(13 ราย)

- ขึ้นทะเบียน cohot 1 = 13 ราย พบจากอื่นๆ (ขอใบรับรองแพทย) 2 ราย,คัดกรอง 1 ราย มี
อาการ 10 ราย (CT 3 ราย)
- ผูปวยเสียชีวิต 2 ราย ขาดยา 1 ราย (ผูปวยติดเหลา ไมยอมทานยา ติดตามญาติแลวญาติก็
ปลอย แกไขให จนท.ติดตาม
- ผูปวยแยกประเภท สีแดง 10 ราย สีเขียว 3 ราย
- Treatment outcome ผูปวย cohort 1/62 นํามาประเมิน 8 ราย (Dead 2 ราย) สงตอไม
ทราบผล TO 5 ราย
- สง X-pert ครบ 100 % (M- 5 ราย)

ผลการดําเนินงานเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561 กลุ่มเด็ก 0-5 ปี
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ขับเคลือนนโยบายมหัศจรรย์ 1,000วัน โดยใช้กลไก
พชต. พชอ.

ผลการดําเนินงานเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561 กลุ่มมารดาและทารก
85.29
69.89
64.18

94.23
92.02
73.66

75.63

64.03
58.82 59.66 57.58
51.14
49.25

72.13

57.36

ปี 2560
ปี 2561

21.74
15.38
8.75

ปี 2562
0 0 0

3.85
1.92
0 02.56
2.03

มารดา
1.หญิงตังครรภ์มีภาวะโลหิ ตจางในการตรวจครังที 1
2.การการดูแลหลังคลอดไม่ครบตามเกณฑ์
3.ฝากครรภ์คุณภาพ ไม่ครบ 5 ครังตามเกณฑ์
เด็ก
1.เด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการไม่ได้ตามเกณฑ์
2.สูงดีสมส่ วนไม่ผา่ นเกณฑ์

พัฒนาระบบการเชือมโยงข้อมูลงานบริ การอนามัยแม่
และเด็กให้ครอบคลุม
กํากับติดตามและส่ งต่อโดยการมีส่วนร่ วมของภาคี
เครื อข่าย
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที และระบบบริ การให้ได้
มาตรฐาน

สถานการณ์
 รพ.พัฒนาอนามัยสิ งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์
GREEN & CLEAN Hospital ผ่ านระดับดี
 รพ.สต. พัฒนาอนามัยสิ งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN
& CLEAN Hospital (ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว) 5 แห่ ง
คิดเป็ น ร้ อยละ 71.42

เป้ าหมาย ปี 62

 โรงพยาบาล ผ่าน ระดับดีมาก
 รพ.สต. ผ่าน ร้อยละ 100
กิจกรรมพัฒนา

1. ส่งเสริ มให้เกิดนวัตกรรม โดยนําไปใช้ประโยชน์และ
แลกเปลียนเรี ยนรู้กบั เครื อข่ายโรงพยาบาลและชุมชน
2. สร้างเครื อข่ายและพัฒนากิจกรรมสู่ชุมชน เพือให้เกิด
GREEN Community

ปี 2561

เป้าหมาย

ผลงาน

ร้ อยละ

ร้ อยละ 20 ของผูต้ ิดยาเสพติด ทีบําบัดครบตามเกณฑ์ทีกําหนดแต่ละ
ระบบได้รับการดูแลต่อเนือง 1 ปี

15

5

33.33

ร้ อยละ 40 ของผูใ้ ช้ผเู ้ สพ ทีบําบัดครบตามเกณฑ์ทีกําหนดของแต่ละ
ระบบหยุดเสพต่อเนืองหลังจําหน่าย 3 เดือน

15

12

80.0

ไตรมาสที 1

ยอดสมัครใจ 4 ราย (13.33%)
บังคับบําบัด 1 ราย (25%)
** ทังหมดอยู่ระหว่างการบําบัด

ผูป้ ่ วยขาดความต่อเนืองในการบําบัด ด้วยเหตุผล ต้องทํางาน
เรี ยนหนังสือ เดินทางลําบาก ไม่มีรถเดินทางมาโรงพยาบาล
หรื อบางรายติดต่อไม่ได้
เจ้าหน้าทีผูใ้ ห้การบําบัดรักษา เสี ยงต่อความไม่ปลอดภัยจาก
สาเหตุผรู ้ ับการบําบัดมีพฤติกรรมก้าวร้าว

ผูป้ ่ วยสามารถเข้ารับการบําบัดครบตามโปรแกรมไม่กลับไป
ติดซําและสามารถดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ โดยในด้านการ
บําบัดใช้กระบวนการ
-การประเมิน MI สร้างแรงจูงใจในการเลิกยาเสพติด
-ปรับหลักสู ตรการบําบัดให้น่าสนใจมากขึน
- การบําบัดรายบุคคลและรายกลุ่ม
- การช่วยเหลือ 3 ด้าน ร่ างกาย จิตใจ สังคม
- มุ่งเน้นครอบครัวมีส่วนร่ วมในการบําบัดรักษา
- จัดเวทีประชุมเพือคืนข้อมูลปั ญหาการบําบัดสารเสพติด
ให้กบั หน่วยงานทีเกียวข้อง
- สนับสนุนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี เทิดไท้องค์
ราชัน

ปี 2562 ไตรมาสแรก
ตัวชีวัด
1.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) (ผู้ป่วยใน)
2.อัตราการเข้ า Stroke Fast Track
3.อัตราการส่ งต่ อผู้ป่วย SFT ใน 30 นาที
4.อัตราผู้ป่วย Stroke U/D DM HT
5.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) (ผู้ป่วยใน)
6.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63) (ผู้ป่วยใน)
7.จํานวนผู้ป่วยเข้ าศู นย์ ฟืนฟูโรคหลอดเลือดสมอง

เกณฑ์

<ร้อยละ7
>ร้อยละ50
ร้อยละ100
น้อยกว่าร้อยละ 30
น้อยกว่าร้อยละ 25
น้อยกว่าร้อยละ 5

3 เดือน
0
66.66
90
66.66
0
0
2 ราย

ฟื นฟูความรู ้และทักษะในการ
ปฏิบตั ิการ ทีมคบสอ.สามง่าม

มีผปู ้ ่ วย Stroke (I60 –I69)
จํานวน 15 ราย SFT ใน 3 ชม. 10 ราย
ส่งต่อรพ.พิจิตร ได้รับ RT-PA 1 ราย

ปั ญหา
-ผูป้ ่ วยมารับบริ การด้วยOnset ทีมากกว่า 3 ชม
-การประเมิน และการส่ งต่อรพท. ยังไม่ได้ตามเกณฑ์
-ตัวชีวัดในMIS ผลไม่เป็ นปัจจุบนั (สสจ.กรอก)
-จํานวนผูป้ ่ วยทีเข้าศูนย์ฟืนฟูมีนอ้ ย 2 ราย
แนวทางแก้ไข
-เพิมการประชาสัมพันธ์ Stroke Awearness ใน
ชุมชน ในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื อรัง
-เพิมการเข้าถึง Transfer by 1669
-มีแนวทางปฏิบตั ิทีชัดเจน ในการ Triage และระบบ
Fast track
-เพิมการเข้าถึง มีการประเมินและส่งผูป้ ่ วยเข้าศูนย์มากขึน

ปี 2562 ไตรมาสแรก
ตัวชี วัด

1.อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
2.อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ ามเนือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด
STEMI
3.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ ามเนือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน STEMI
ได้ รับยาละลายลิมเลือด SK ใน 30 นาที
4.มี warfarin clinic ใน รพ.ระดับ F2

เกณฑ์
ไม่เกิน 26 ต่อ
แสนประชากร
ไม่เกินร้อยละ 10

> 80%
มี

3 เดือน
7.08
0
ไม่มี
มี

ไม่มีผปู ้ ่ วย STEMI

ปั ญหา
-ประชาชน กลุ่มเสี ยง ยังไม่ตระหนักในความรุ นแรง
ของโรค
-การประเมินล่าช้า และการส่งต่อ รพท. ยังไม่ได้ตาม
เกณฑ์
-MIS ผูร้ ับผิดชอบระดับจังหวัด ผลไม่เป็ นปัจจุบนั
แนวทางแก้ไข
-มี Awearness โรคหัวใจขาดเลือด ในชุมชน
ในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื อรัง
-มีแนวทางปฏิบตั ิทีชัดเจน ในการ Triage และ
ระบบ Fast track
-ประสานผูร้ ับผิดชอบบันทึกข้อมูลให้ทนั เวลา

ปี 2562 ไตรมาสแรก

Trauma
ตัวชี วัด

เกณฑ์
<ร้อยละ12

3 เดือน
2.8

1.อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่ วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทังที ER และ Admit)
0
2.ร้ อยละของผู้ป่วย PS score >0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับ ได้ รับการ ร้อยละ 100
ทํา root cause analysis
0.76
3.อัตราของผู้ป่วยบาดเจ็บรุ นแรงต่ อสมอง (Mortality rate of severe ไม่เกินร้อยละ
45
traumatic brain injury) (รหัส ICD S 06.1 – S 06.9)
ร้อยละ 40
44.8
4.อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึนไปทีผ่ านเกณฑ์ ประเมิน ECS
คุณภาพ
ข้ อเสนอแนะ
- ทบทวนสาเหตุการเสี ยชีวติ ของผู้เจ็บป่ วยวิกฤตฉุ กเฉิน ภายใน 24 ชัวโมง
- ในรายอุบัติเหตุ PS Score >0.75 กรณี Refer แล้ ว เสี ยชีวติ นํามาทบทวนร่ วมกับเครื อข่ ายใน
เวทีTrauma audit

มีผปู ้ ่ วยวิกฤตฉุ กเฉิ น 178 ราย
เสี ยชีวิตใน 24 ชม. 5 ราย
- มีผปู ้ ่ วย severe traumatic brain
injury จํานวน 130 ราย เสี ยชีวติ 1 ราย

ปั ญหา
-การดําเนินงาน ศปถ.ระดับอําเภอ ไม่ต่อเนือง จะเน้น
เฉพาะเทศกาลเท่านัน
-FR EMR EMT มีการเปลียนงานบ่อย
-การประสานส่ งต่อ
แนวทางแก้ไข
-คืนข้อมูล ศปถ. และพืนที
-ฟื นฟุความรู ้ ทักษะทุกปี / อบรมเจ้าหน้าทีใหม่
-มีแนวทางเดียวกัน ทีชัดเจนทังจังหวัด

Sepsis

→ เดิม Service plan สาขา sepsis
→ มีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย Sepsis และการส่งต่อ
→ แต่ยงั ไม่มีระบบส่ งต่อ Fast track
→ ปี 2562 จึงได้มีการพัฒนาระบบ Sepsis Fast tract
ในเครื อข่ายจังหวัดพิจิตรขึน

กิจกรรมการดําเนินงาน

ร่ วมประชุมแนวทาง Sepsis Fast track
เครื อข่ายระดับจังหวัดเพือนํามาดําเนินการระดับ รพช.
จัดทําแผนงานประชุมชีแจง แนวSepsis Fast track เครื อข่ายระดับอําเภอ
จัดทําแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย Sepsis/Septic shock Fast track
สําหรับโรงพยาบาลและเครื อข่าย
ปฏิบตั ิตามแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย Sepsis/Septic shock Fast track

PMQA

HA
- ผานขั้นที่ 3 วันที่ 9 พฤษภาคม 2555
- Re-acc ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มกราคม 2558 คะแนนประเมินตนเอง = 3.23
- Re-acc ครั้งที่ 2 วันที่ 24 เมษายน 2561 คะแนนประเมินตนเอง = 3.53
นวัตกรรม “โปรแกรมบริหารจัดการความเสี่ยง(RM)”

ป 2561 ผานหมวด 1 และ 5
ป 2562 สงแผนปรับปรุงพัฒนาแลว หมวด 2 และ 4

เป็ นโปรแกรมทีบุคลากรสามารถรายงานอุบัติการณ์ /ความเสี ยง ได้ ตลอดเวลาผ่ าน Website ของโรงพยาบาล

DHF
ควบคุมและปองกัน 01
โรคติดตอในพื้นที่

02
03
ผลงาน ปี 62

บริบท

สุมประเมินความเสี่ยงของ
ประชาชนตอโรคไขเลือดออก
คืนขอมูลการตรวจให รพ.
สต. และ ชุมชน
จัดหาครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ
ควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก

อบรมพัฒนาศักยภาพการใช
สารเคมี ฯ กําจัดยุงลาย

-โรคไขเลือดออก ป 62 (ตั้งแตวันที่ 1 – 24 มกราคม 2562)
มีรายงานผูปวยสะสมจํานวน 1 ราย (ตําบลหนองโสน)
- แจงเฝาระวังพื้นที่เสี่ยง

คา HI/CI ชุมชน
ต.ค. HI = 5 , CI = 1
พ.ย. HI = 9 , CI = 0.63
ธ.ค. HI = 10 , CI = 0.63
พื้นที่เสี่ยง อ.สามงาม สูงมาก =
กพด. รน. , สูง = สง.,นป.,หน.

21

DM , HT ,CKD
โครงการควบคุมโรคไม่ ติดต่ อและภัยสุ ขภาพ
(งบประมาณ 584,675 บาท)



ให้ ความรู้และวางแผนการดําเนินร่ วมกับกลุ่ม
อสม.และแกนนํา

 คัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสู ง
ในประชากรอายุ 35 ปี ขึนไป





จัดอบรมปรับเปลียนพฤติกรรมกลุ่มเสี ยง
DM HT CVD 2 ครัง
จัดอบรมครัวเรื อนการเลือกซื ออาหารและการ
ประกอบอาหารลดหวาน มัน เค็ม

DM , HT ,CKD
 โครงการพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพ สาขาโรคไม่
ติดต่ อเรื อรัง (งบประมาณ 78,005 บาท)


จัดคลินิกบริการตามพัฒนา
คุณภาพ NCD Clinic Plus

 บูรณาการตรวจคัดกรองประจําปี
DM HT




ทําDischarge plan ผู้ป่วย Readmit ด้ วยภาวะ Acute

•Day camp CVD risk สู งมาก
•อบรมพัฒนาทักษะทีมบุคลากร

การคัดกรองภาวะแทรกซ้ อน DM HT ปี 2562
100

67.78

72.9

73.06

84.54

80
60
40
20
0

คัดกรองโรคไต

คัดกรองตา

คัดกรองเท้า

คัดกรอง CVD
Risk

DM , HT ,CKD
 โครงการพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพ สาขาโรคไต
(งบประมาณ 15,000 บาท)

โครงการพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพ สาขาจักษุวิทยา






จัดคลินิกบริการตามพัฒนา
คุณภาพ CKD Clinic Plus

กิจกรรมปรับเปลียนพฤติกรรม
ชะลอไตเสื อม
จัดระบบการดูแล Palliative care

คัดกรองภาวะแทรกซ้ อนทางตา DR,
Cataract

ผลการจัดการ DM HT CKD ป 2562
69.86

35.61
17.88

18.31

DM control

HT control

CKD GFR ลด<4

DM HTเลิกบุหรี่

CA 3 Organ

100
50

42.78

51.73 57.31

ผลการคัดกรองมะเร็ง 3 อวัยวะ

86.02
78.76 80.82

0

0

16.19

ปี 2560

0

ปี 2561
ปี 2562

แนวทางการดําเนินงาน
ร่ วมกับเครือข่ ายหน่ วยบริการกําหนแนว
ทางการดําเนินงาน ควบคุม กํากับ
ติดตาม รายงานผล โครงการ ของ เขต3
ประสานงานกับเครื อข่ ายหน่ วยบริการทุก
ระดับ เพือตรวจคัดกรองตามกลุ่มเป้ าหมาย
มีระบบติดตาม รายงานผลประสานส่ งต่อ
(กรณีคดั กรองพบผลคัดกรองผิดปกติ)
ให้ การดูแลรักษาในรายทีผิดปกติแล้ วส่ งลง
พืนทีเพือดูแลต่อเนือง

มีระบบดูแลผู้ป่วยระยะ
ประคับประคอง

ปี 2561

การคัดกรอง

ปี 2562 ( 3 เดือน)

เป้าหมาย

ผลงาน

เป้าหมาย

ผลงาน

ร้อยละสตรี อายุ 30-70 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็ งเต้านมโดย
บุคลากรสาธารณสุ ข

80

80.80

81

86.02

ร้อยละประชากรอายุ 50-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ ง
ลําไส้ใหญ่ (FIT Test)

20

16.51

6

รอ Fit test
รพ.พิจิตร

ร้อยละสตรี อายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ งปาก
มดลูก

70

51.73

80

57.32

ผู้ป่วยรายใหม่

เป้าหมาย

ปี 2561

ปี 2562( 3 เดือน)

อัตราป่ วยรายใหม่ CA เต้านม

ไม่เกิน 1.6 ต่อพันปชก.สตรี
อายุ 30 -70 ปี

0.61(5ราย)

0.24 (2ราย)

อัตราป่ วยรายใหม่ CA ลําไส้

ไม่เกิน 42 ต่อแสนปชก.

0

รอ Fit test รพ.
พิจิตร

ไม่เกิน 0.98ต่อพันปชก.สตรี
อายุ 30 – 60 ปี

0.48 (3ราย)

0.27 (1ราย)

อัตราป่ วยรายใหม่ CA ปากมดลูก

ผูสูงอายุ
ผูส้ ู งอายุสามารถดูแลตนเองได้อยูอ่ ย่างมีศกั ดิศรี /
คุณค่า มีสภาพแวดล้อมทีเหมาะสม
การมีส่วนร่ วมของอปท.และหน่วยงานทีเกียวข้อง
การเชือมโยงข้อมูลและการจัดการข้อมูล
เพือการเรี ยนรู ้ครอบคลุม 4 มิติ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที แกนนํา
มีเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ CM และ CG

ตัวชีวัด

ปี 2562 (3 เดือน)

คัดกรอง ADL ผูส้ ู งอายุ
ติดสังคม
ติดบ้าน
ติดเตียง

97 %
98 %
1.17 %
0.69 %

คัดกรองสมองเสื อม

91.33%
พบผิดปกติ 0.52 %

คัดกรองภาวะหกล้ม

91.36 %
พบผิดปกติ 0.50 %

Healthy Aging ผ่านเกณฑ์ 5 องค์ประกอบ

98.18 %

Long Term Care

100%

