ตารางเป้าหมาย ลด ป่วย ตาย แออัด รอคอย ของ Service plan ปีงบประมาณ 2559
สาขา
สุขภาพจิต จิตเวช
และยาเสพติด

สถานการณ์ปัจจุบัน
อัตราการฆ่าตัวตาย 13.2 ต่อแสน เข้าถึง
บริการซึมเศร้า 37 % ผลงานคัดกรองผู้ป่วย
ผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยง ครอบคลุมร้อย
ละ 20 กลุ่มอายุที่ฆ่าตัวตายมากคือ อายุ 3160ปี 64.7 % อาชีพที่ฆ่าตัวตายมากที่สุดคือ
อาชีพรับจ้าง 51.5 %

เป้าหมายปี 2558
-ระดับ Aหรือ S มีward จิต
เวชอย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง
-มีการจัดการเตียงฉุกเฉินจิต
เวช ภายใน 3-5 วัน ในหน่วย
บริการระดับ A ทุกแห่ง

-

-

เป้าหมายปี 2559
เพิ่มการเข้าถึงบริการปัญหา
สุขภาพจิตที่สาคัญ
เพิ่มเตียงบริการจิตเวช และ
ระบบบริการจิตเวชเด็ก
เชื่อมโยงกับด้านการ
พัฒนาการเด็ก
กระจายยาสาคัญเชื่อมงาน
บริการกับงานส่งเสริม
ป้องกันตามกลุ่มวัย
ผู้ป่วยโรคจิตได้รับการ
ส่งกลับไปรับยาที่ รพ.ระดับ
M ,F มากขึ้น

มาตรการ
-กาหนดแนวทางการส่งต่ด-รับ
กลับผู้ป่วยจิตเวชในจังหวัด
- บริหารจัดการให้มียาจิตเวช
พร้อมใช้ในโรงพยาบาลที่ไม่มี
จิตแพทย์ และในโรงพยาบาล
ชุมชน
- พัฒนาบุคลากร แพทย์
เพิ่มพูนทักษะ, เภสัชกร
พยาบาล เรื่อง โรคจิตเวช
และการบาบัดรักษา
- จัดให้มีศูนย์ให้คาปรึกษา
เชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือใน
สถานบริการระดับ F3 ขึ้นไป
- เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการ
วินิจฉัย คัดกรอง ส่งต่อผู้ป่วย
ได้เหมาะสมในสถานบริการ
ทุกระดับ
- เพิ่มความเข้มแข็งของทีม
MCATT ในด้านการให้
คาปรึกษา การติดตามเยี่ยม
บ้าน ดูแลผู้ป่วยในชุมชน

สาขา
ปฐมภูมิ Palliative
care Long Term
Care

สถานการณ์ปัจจุบัน
มีอาเภอที่มี DHS เชื่อมโยงระบบบริการ
ปฐมภูมิ ครบ 100% อาเภอที่ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพเรื่อง โรคเรื้อรัง 20
อาเภอ
การดูและผู้สูงอายุ 15 อาเภอ ผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย 7 อาเภอ มีตาบล long term
care
2 ตาบล/อาเภอ = 50 แห่ง ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ ............ตาบล
ประชากรสูงอายุ 15.57% โรคที่พบ
ความดัน 54.43% เบาหวาน 19.30%
ซึมเศร้า 14.41% ภาวะเครียด 6.67%
ข้อเข่าเสื่อม 4.73% สมองเสื่อม 0.14%
วัณโรค 0.575
มีผู้สูงอายุติดเตียง 2.29% ติดบ้าน
10.67%

เป้าหมายปี 2558
อาเภอมี DHS คุณภาพ ร้อย
ละ 80

เป้าหมายปี 2559
- มี DHS คุณภาพเพิ่มขึ้น
เพิ่มการเข้าถึงและครอบคลุม
บริการกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ
Palliative Care และพัฒนาการ
เด็ก
- พัฒนาศักยภาพตาบล Long
Term Care ให้ได้มาตรฐาน
- เพิ่มการเข้าถึงบริการ โดยการ
ขยายตาบล Long Term Care

มาตรการ
- พัฒนาระบบสุขภาพอาเภอ
(DHS) ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- พัฒนา Family Care
Team(FCT) ให้มีมาตรฐาน
และครบตามเกณฑ์
- ลดความแออัดของผู้ป่วย
นอกโรคเรื้อรัง (เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง)
- พัฒนาตาบล Long Term
Care ให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพสู่
ตาบล Long Term Care
ต้นแบบ
- จัดทาคู่มือการดูแลผู้ป่วย
Long Term Care และ
Palliative care
- พัฒนาบุคลากรด้าน
การแพทย์และพยาบาลในการ
ดูแลผู้ป่วย Long Term
Care และ Palliative care
- พัฒนาระบบการกากับ
ติดตาม ประเมินผล

สาขา
NCD

สถานการณ์ปัจจุบัน
เป้าหมายปี 2558
ปี 2557 ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
มีStroke unit ในรพ.ระดับ A,
265.42 ต่อแสน ควบคุมน้าตาลในเลือดได้ S
ตามเกณฑ์ 40.13% ได้รับการประเมิน
CVD risk 53.95% ผู้ป่วยเสีย่ งสูงได้รับการ
ปรับเหลี่ยนพฤติกรรม/ได้ยาลดเสี่ยง
50.11% ผู้ป่วยความดันรายใหม่ 584.64
ต่อแสน ควบคุมความดัน ได้ตามเกณฑ์
64.87 % ได้รับการประเมิน CVD risk
44.72 % ผู้ป่วยเสี่ยงสูงได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/ได้ยา 90.45 % ปี
2558 นโบายลดความแออัด สัดส่วน
ผู้ป่วยเบาหวาน รพสต.: รพช=
46.14:53.86 ผู้ป่วย ความดัน =
56.94:43.06 ผู้ป่วยควบคุมเบาหวานได้ดี
ใน รพสต.57.18,รพช. 51.56 ผู้ป่วย
ควบคุมความดันได้ดีใน รพสต.77.53% ใน
รพช.79.23 % ประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้น
ไป มีภาวะอ้วน BMI> 25= 32.51%

-

เป้าหมายปี 2559
CKD ควบคุม ได้ 50 %
อัตราป่วยรายใหม่ IHD DM
HT Stroke ลดลง
DM HT ควบคุมได้ร้อยละ
40/50
โรงพยาบาลระดับ A มี
บริการ Stroke Unit ครบ
100 %
โรงพยาบาลระดับ S มีการ
บริการ stroke Unit 50%

มาตรการ
ด้านการป้องกัน
-คัดกรองกลุ่มเสี่ยง DM HT
CKD CVD
-โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
-สถานที่ทางานปลอดโรค
ปลอดภัย
-ตาบลจัดการสุขภาพ
ด้านการบริหารจัดการ
-NCD board
-CKD clinic คุณภาพ ในรพ.
F1 ขึ้นไป
-NCD คลินิก คุณภาพ
ด้านข้อมูล
-พัฒนาระบบข้อมูล NCD และ
จัดทาฐานข้อมูลกลาง NCD c
และ CKD

สาขา
5 สาขาหลัก

สถานการณ์ปัจจุบัน
การพัฒนาระบบบริการ 5 สาขาหลัก มี
เป้าหมายคือลดความแออัดของหน่วย
บริการระดับตติยภูมิ และเพิ่มศักยภาพ
หน่วยบริการระดับทุติยภูมิ และปฐมภูมิ ให้
มีศักยภาพดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้นด้วยบริการที่
มีมาตรฐาน ในปี 2557 จังหวัดเชียงใหม่มี
ผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ จานวน 3,389 ราย
ผ่าตัดที่โรงพยาบาลระดับ M2 (รพ.สัน
ทราย 125 ราย รพ.สันป่าตอง 785 ราย
รพ.หางดง 364 ราย) ในปี 2558 มีผู้ป่วย
ไส้ติ่งอักเสบทั้งหมด 3,670 ราย ผ่าตัดที่
โรงพยาบาลระดับ M2 (รพ.สันทราย 164
ราย รพ.สันป่าตอง 619 ราย รพ.หางดง
365 ราย) สาหรับการผ่าตัดคลอด(C/S) ใน
ปี 2557 มีจานวนผ่าตัดคลอด 3,101
ราย ผ่าตัดที่โรงพยาบาลระดับ M2 (รพ.สัน
ทราย 73 ราย รพ.สันป่าตอง 251 ราย
รพ.หางดง 148 ราย) การผ่าตัดคลอด
(C/S) ในปี 2558 มีจานวนผ่าตัดคลอด
3,381 ราย ผ่าตัดที่โรงพยาบาลระดับ M2
(รพ.สันทราย 97 ราย รพ.สันป่าตอง 208
ราย รพ.หางดง 195 ราย)

เป้าหมายปี 2558

เป้าหมายปี 2559
-Refer in ลดลง 10%
ศัลยกรรม
ศัลยกรรม
รพ.ระดับ M1 M2 สามารถ - โรงพยาบาลระดับ M 2 ทุก
ผ่าตัดไส้ติ่งและ C/S ได้ทุก
แห่ง ให้ผ่าตัดไส้ติ่งได้ 25% ของ
แห่ง
Case ที่มีในจังหวัด
สูติกรรม
-โรงพยาบาลระดับ M 2
ทุกแห่งให้ผ่าตัดคลอดได้ 10%
ของ Case C/S ที่มีในจังหวัด
อายุรกรรม
อายุรกรรม
- ล ด อั ต ราก ารต าย ผู้ ป่ ว ย - ล ด อั ต ร า ก า ร ต า ย ผู้ ป่ ว ย
SEPSIS < ร้อยละ ๒๐
SEPSIS < ร้อยละ ๒๐
- ลดอัตราการตายจาก UGIH - ลดอัตราการตายจาก UGIH <
< ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๐
- Refer in sepsis ลดลง 30 %

กุมารเวชกรรม
-

กุมารเวชกรรม
-Refer in sepsis ในเด็กลดลง
30%

มาตรการ
ศัลยกรรม
- พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล
ระดับ M2 ให้สามารถผ่าตัด
ไส้ติ่ง ได้มากขึ้น
สูติกรรม
-พัฒนาศักยภาพ รพ.ระดับ
M2 ให้สามารถผ่าคลอดได้
เพิ่มขึ้น
อายุรกรรม
- พัฒนา รพ. ระดับ A และM
๑ เปิดช่องบริการ sepsis
fast track
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และ Case manager รพ.
M2 ในการดูแลผู้ป่วย sepsis
- นิเทศงาน รพ.เครือข่าย
โดยคณะกรรมการสาขาหลัก
อายุรกรรม
กุมารเวชกรรม
-พัฒนาศักยภาพ รพ. ระดับ
M2 ลงไป ให้สามารถดูแล
ผู้ป่วยเด็กที่ On respirator

สาขา

แพทย์แผนไทย

หัวใจและหลอด
เลือดสมอง

สถานการณ์ปัจจุบัน

ระบบบริการแพทย์แผนไทยจังหวัด
เชียงใหม่ มีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในระดับ รพศ. รพท. และ รพช.
ร้อยละ 91.66 ระดับ รพ.สต. ร้อยละ
34.94 มีการใช้ยาแพทย์แผนไทยอย่าง
น้อย 5 รายการ ร้อยละ 73 ของหน่วย
บริการทั้งหมด
บุคลากรแพทย์แผนไทยทั้งหมด 66 คน
สามารถประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรม
ไทย ได้ 37 คน อยู่ใน รพศ. รพท. และ
รพช. 24 คน รพ.สต. 13 คน
อัตราตายผู้ป่วย STEMI ร้อยละ9.27
(เป้าหมาย < 10%) อัตราตายของผู้ป่วย
ในรพ.โรคหัวใจล้มเหลว ร้อยละ 8.31
ระยะเวลารอคอยคิวผ่าตัดหัวใจแบบเปิด
นาน 4-6 เดือน โรงพยาบาลทุกแห่งมียา
SK และสามารถให้ยา SK ได้ 100 % รพ.
A-F2 สามารถจัดตั้ง Wafarin clinic 19

เป้าหมายปี 2558
สาขาออร์โธปิดิกส์

-

สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด
ได้ใน
รพ.ระดับ F 2 ขึ้นไป

เป้าหมายปี 2559
สาขาออร์โธปิดิกส์
-รพ.ระดับ M2 ลงไปรักษา non
Displace fracture ได้ 25 %
ของผู้ป่วย non displace
fracture ทั้งจังหวัด
- ร้อยละของสถานบริการ
สาธารณสุขทุกระดับมีการ
จัดบริการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสานที่
ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า
70%

- ให้ยาละลายลิ่มเลือดใน
โรงพยาบาล F2 > 75%
- รพช.ทุกแห่งมีระบบการ
สารองยา SK และ
Enoxaparin
- เพิ่มเตียง CCU อีก 4 เตียง
รองรับผู้ป่วยส่งต่อมาทา

มาตรการ
สาขาออร์โธปิดิกส์

- กาหนดบัญชียาแพทย์แผน
ไทยในโรงพยาบาลชุมชนและ
รพ.สต.
- จัดบริการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสานใน
ผู้สูงอายุ
- พัฒนาระบบการแพทย์แผน
ไทยสู่งานวิจัย
- พัฒนาระบบการกากับ
ติดตาม
ด้านพัฒนาโครงสร้างการ
ทางาน
-จัดตั้งศูนย์ประสานงานการส่ง
ต่อที่มีคุณภาพ(แนวทางการส่ง
ต่อ ,ข้อตกลงการรับส่งต่อ,
ผู้รับผิดชอบประสานการรับส่ง
ต่อผู้ป่วย)

สาขา

หัวใจและหลอด
เลือดสมอง(ต่อ)

สถานการณ์ปัจจุบัน
แห่ง ร้อยละ 82.60 ในรพ. A-M2 มีการ
จัดตั้ง Heart failure clinic ครบทุกแห่ง
อัตราการได้รับการเปิดหลอดเลือดด้วยยา
SK และทา PPCI ร้อยละ 80.95(เป้าหมาย
>70%) อัตราการได้ทา PPCI ภายใน 90
นาทีเมื่อแรกรับ ร้อยละ 90.54
(เป้าหมาย>70%)

เป้าหมายปี 2558

เป้าหมายปี 2559
PCI ในนครพิงค์
- เพิ่มเครือข่าย Wafarin
clinic ครบ 100 %
- รพช.ทุกระดับมีพยาบาล
case manager
- อัตราตาย STEMI<10%
- Door to Balloon Time
<90 นาที >80%
-ระยะรอคอยการผ่าตัดหัวใจไม่
เกิน 3 เดือน > 80 %

มาตรการ
-สร้างความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการproviderในการ
กากับติดตาม ประเมินผล(แผน
ในการกากับติดตาม ประเด็นใน
การติดตาม สรุปผล)
ด้านข้อมูล
-พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ รพศ.,รพท.,
รพช.ทุกแห่งใช้ระบบ Thai
refer ในการส่งต่อผู้ป่วย
-จัดทาฐานข้อมูลกลางของ
สาขา
ด้านบริหารจัดการ
-กาหนดและจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติครอบคลุมการส่งเสริม
ป้องกัน การรักษา การจัดหา
ยา
-จัดทาแผนงบลงทุน แผน
ความต้องการกาลังคน และ
แผน พัฒนากาลังคนที่
สอดคล้องกับ SP
ด้านกากับติดตามประเมินผล
-กากับติดตามในประเด็น การ

สาขา

มะเร็ง

สถานการณ์ปัจจุบัน

เป้าหมายปี 2558

อัตราตายอันดับ 1 ของจังหวัด 119:แสน รพ.ระดับ M1สามารถให้เคมี
ประชากร มะเร็งเพศชาย มะเร็งปอด
บาบัด แบบ Short stay ได้
32.5 มะเร็งตับ 31.0 มะเร็งลาไส้ใหญ่
14.2 เพศหญิง มะเร็งเต้านม 27.3 มะเร็ง
ปอด 23.6 มะเร็งปากมดลูก 19.5 ผลการ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2558
ครอบคลุม 48.18 % การคัดกรองมะเร็ง
เต้านมด้วยตนเอง 56.03 % โดย อสม.
36.41 % โดยเจ้าหน้าที่ 15.50% การ
จัดทาทะเบียนมะเร็งรายใหม่ ใน ปี 2557
= 907 ราย ปี 2558 =…….. ราย การ
รักษา โดยการผ่าตัด มีระยะเวลารอคอย
21.5 วัน เคมีบาบัด ระยะเวลารอคอย
47.4 วัน ผู้ป่วยได้รับการรักษา ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด 51.5% ผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายได้รับบริการ Pain clinic 89.8 %

เป้าหมายปี 2559

-

มาตรการ
บริหารจัดการ การรับ-ส่งต่อ
ผู้ป่วย ประเด็นด้านการ
ส่งเสริมป้องกันการคัดกรอง
ผู้ป่วย ประเด็นลดอัตราป่วย
อัตราตาย
ลดระยะเวลารอคอยด้าน ด้านพัฒนาโครงสร้างการ
รังสีรักษา ภายในระยะเวลา ทางาน
6 สัปดาห์
-จัดตั้งศูนย์ประสานงานการส่ง
จัดให้มีบริการเคมีบาบัดใน ต่อที่มีคุณภาพ(แนวทางการส่ง
โรงพยาบาลระดับ M1 ขึ้น ต่อ ,ข้อตกลงการรับส่งต่อ,
ไป
เครือข่ายการส่งต่อ ,
ลดระยะเวลาได้ยาเคมี
ผู้รับผิดชอบประสานการรับส่ง
บาบัดให้ได้ภายใน 6
ต่อผู้ป่วย)
สัปดาห์
-สร้างความเข้มแข็งของ
ระยะเวลาการผ่าตัด
คณะกรรมการprovider
ภายหลังวินิจฉัย ภายใน 4 board Cancer boardในการ
สัปดาห์
กากับติดตาม ประเมินผล
(แผนในการกากับติดตาม
ประเด็นในการติดตาม
สรุปผล)
ด้านข้อมูล
-พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ รพศ.,รพท.,

สาขา

สถานการณ์ปัจจุบัน

เป้าหมายปี 2558

เป้าหมายปี 2559

มาตรการ
รพช.ทุกแห่งใช้ระบบ Thai
refer ในการส่งต่อผู้ป่วย
-จัดทาทะเบียนผู้ป่วยมะเร็ง
-จัดทาฐานข้อมูลกลางของ
สาขา
ด้านส่งเสริมป้องกัน
-คัดกรองหากลุ่มเสี่ยง มะเร็ง
เต้านม ปากมดลูก มะเร็งตับ
-ตาบลจัดการสุขภาพ,DHS
- ด้านบริหารจัดการ
-กาหนดและจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติครอบคลุมการส่งเสริม
ป้องกัน การรักษา การจัดหา
ยา
-จัดทาแผนงบลงทุน แผน
ความต้องการกาลังคน และ
แผน พัฒนากาลังคนที่
สอดคล้องกับSP
ด้านกากับติดตามประเมินผล
-กากับติดตามในประเด็น การ
บริหารจัดการ การรับ-ส่งต่อ
ผู้ป่วย ประเด็นด้านการ
ส่งเสริมป้องกันการคัดกรอง

สาขา

ทารกแรกเกิด

สถานการณ์ปัจจุบัน

เป้าหมายปี 2558

อัตรามารดาตาย = 23.37 ภาวะขาด
มีจานวนเตียง NICU
ออกซิเจนในเด็กแรกเกิด = 29.98:1000 อัตราส่วน
การเกิดมีชีพ อัตราตายในทารกแรกเกิดที่มี 1:500 Live Birth
อายยุ<28วัน ต่อพันการเกิดมีชีพ =2.27
LBW =9.09% ฝากครรภ์ครั้งแรก ก่อน
12 wks =49.57% ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง
48.51% ห้องคลอดคุณภาพ 50%
จานวน เตียง NICU = 1:600 Live birth

เป้าหมายปี 2559

- อัตราตายทารกอายุน้อย
กว่า 28 วัน < 5 : ทารก
เกิดมีชีพ 2,000 ราย
- มีจานวนเตียง NICU
อัตราส่วน1:500 Live
Birth

มาตรการ
ผู้ป่วย ประเด็นลดอัตราป่วย
อัตราตาย

ด้านพัฒนาโครงสร้างการ
ทางาน
-จัดตั้งศูนย์ประสานงานการส่ง
ต่อที่มีคุณภาพ(แนวทางการส่ง
ต่อ ,ข้อตกลงการรับส่งต่อ,
ผู้รับผิดชอบประสานการรับส่ง
ต่อผู้ป่วย)
-สร้างความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการprovider
board,MCH board SP
สาขาสูติกรรม ในการกากับ
ติดตาม ประเมินผล(แผนใน
การกากับติดตาม ประเด็นใน
การติดตาม สรุปผล)
ด้านข้อมูล
-พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ รพศ.,รพท.,

สาขา
ทารกแรกเกิด(ต่อ)

สถานการณ์ปัจจุบัน

เป้าหมายปี 2558

เป้าหมายปี 2559

มาตรการ
รพช.ทุกแห่งใช้ระบบ Thai
refer ในการส่งต่อผู้ป่วย
-จัดทาฐานข้อมูลกลางของ
สาขา
ด้านบริหารจัดการ
-กาหนดและจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติครอบคลุมการส่งเสริม
ป้องกัน การรักษา การจัดหา
ยา
-จัดทาแผนงบลงทุน แผน
ความต้องการกาลังคน และ
แผน พัฒนากาลังคนที่
สอดคล้องกับ SP
ด้านกากับติดตามประเมินผล
-กากับติดตามในประเด็น การ
บริหารจัดการ การรับ-ส่งต่อ
ผู้ป่วย ประเด็นด้านการ
ส่งเสริมป้องกันการคัดกรอง
ผู้ป่วย ประเด็นลดอัตราป่วย
อัตราตาย

สาขา
อุบัติเหตุ

สถานการณ์ปัจจุบัน
อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน = 20.11:
แสน ในปี 2557 และ 25.76 ในปี
2558 เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 47.19 %
ตาบลที่มีทีม
FR 70% ระยะเวลาที่ทีมกู้ชีพถึงจุดเกิด
เหตุเมื่อได้รับแจ้ง 8-10 นาที
ผู้ป่วย Head injury ไดรับการผ่าต้ดภายใน
90 นาที 43.14% ได้รับการผ่าตัดภายใน
120 นาที 68.63 % ผู้ป่วยบาดเจ็บหลาย
ระบบ ได้รับการผ่าตัด ภายใน 60 นาที 50
% และได้รับการผ่าตัดภายใน 90 นาที
66.67 % อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย
ฉุกเฉินที่รับไว้ในโรงพยาบาลภายใน 24
ชม. กลุ่ม Non trauma อัตราการรอดชีวิต
99.33% กลุ่ม trauma 99.64%

เป้าหมายปี 2558
มีประสาทศัลยแพทย์ ในรพ.
ระดับ A และ S
-มี Burn unit เขตละ 1แห่ง
-ลดการตายจากอุบัติเหตุทาง
ถนนไม่เกิน 16 ต่อแสน
ประชากร

-

-

-

เป้าหมายปี 2559
Functional emergency
Administration, Model
injury prevention
อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย
อุบัติเหตุลดลงน้อยกล่า 21
ต่อแสน
สถานพยาบาลร้อยละ 80
ผ่านการประเมินระบบ
ปฎิบัติการส่งต่อผู้ป่วย
ฉุกเฉินระหว่าง
สถานพยาบาล
อัตราระยะเวลาการ
ประสานงานส่งต่อผู้ป่วย
มากกว่า 30 นาที <10%
อัตราการใช้โปรแกรม Thai
refer ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย
ฉุกเฉิน ของ รพช. 100%
จัดตั้ง Burn unit และเพิ่ม
การให้บริการผู้บาดเจ็บแผล
ไฟไฟม้ น้าร้อนลวกในรายที่
ซับซ้อน ระดับ 2 > 15 %

มาตรการ
ระบบข้อมูล
-บูรณาการข้อมูล 3 ฐาน
-สอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บ
และเสียชีวิต
การป้องกัน
-กาหนดจุดเสี่ยง และแก้ไข
ปัญหาจุดเสี่ยง
-มาตรการของ สสจ./จังหวัด
-มาตรการด่านชุมชน
-มาตรการชุมชนDHS และ
ตาบลจัดการสุขภาพ
การรักษา
-EMS คุณภาพ
-คุณภาพ
ER/Inhos/refer/rehab
-Trauma fast tract
การบริหารจัดการ
-EOC ติดตามงานระดับ
จังหวัด
-พัฒนาระบบควบคุมกากับ
และติดตามประเมินผล
--จัดตั้งหน่วยจัดการข้อมูล
อุบัติเหตุในรพ.ระดังA M1

สาขา
อุบัติเหตุ(ต่อ)

ตา

สถานการณ์ปัจจุบัน

เป้าหมายปี 2558

เป้าหมายปี 2559

มาตรการ
- จัดทาแผนงบลงทุนและแผน
กาลังคนที่สอดคล้องกับ SP
-จัดทาแผนเปิดให้บริการ
Burn
Unit และแผนพัฒนาศักยภาพ
การดูแลผู้บาดเจ็บแผลไหม้
น้าร้อนลวก
จังหวัดเชียงใหม่มีตาต้อกระจกระดับสายตา -Blinding cataract ได้รับการ - ผู้ป่วย Blinding cataract ด้านการพัฒนาระบบข้อมูล
บอด ประมาณ 3,500 ราย ปี 2558
ผ่าตัด โดยcataract surgical
ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 -บันทึกฐานข้อมูลผ่าน
ผ่าตัดตาต้อกระจก ไป 4,100 ราย เป็น
rate2000ข้าง:ล้านประชากร
วัน 80%
โปรแกรม Vision 2020
ระดับสายตาบอด 1,800 ราย ร้อยละ 44 -จัดตั้ง Retina center เขตละ - ผู้สูงอายุ > 80% ได้รับการ 100%
ทาให้มีผู้ป่วยระดับสายตาบอดที่ยังไม่ได้
1 แห่ง
ตรวจวัดระดับสายตา
ด้านการส่งเสริมป้องกัน
ผ่าตัดตกค้าง ประมาณ 1,700 ราย ต้อ
-คัดกรองตาต้อกระจก โดย
กระจกระดับสายตาบอดได้รับการผ้าตัด
อสม.ทุกอาเภอ
ภายใน 30 วัน 51% ระดับสายตามัวได้รับ
ด้านการรักษาและส่งต่อ
การผ่าตัดตัดภายใน 90 วัน 78 %
-จัดระบบบริการการรักษา
ผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรองตาต้อกระจก
การผ่าตัด และการส่งต่อผู้ป่วย
โดย อสม. ร้อยละ 50
ข้อตกลงการส่งต่อ เครือข่าย
การส่งต่อ
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านบริหารจัดการ
-กาหนดและจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติครอบคลุมการส่งเสริม

สาขา

สถานการณ์ปัจจุบัน

เป้าหมายปี 2558

เป้าหมายปี 2559

ตา(ต่อ)

ไต

จานวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจังหวัดเชียงใหม่ มี
ประมาณ 250,000 คน และเป็นโรคไต
เรื้อรังระสุดท้าย ประมาณ 4,400 คน คิด
เป็น 0.3% สามารถเข้าถึงบริการ
บาบัดรักษาทดแทนไต
RRT จานวน 2,664 ราย ร้อยละ 60.5

จัดให้มีบริการ PD Clinic ใน
รพ.ระดับ M1 ขึ้นไปมากกว่า
หรือเท่ากับ 50% ในรพ.
ระดับ M2

- จัดบริการ CKD Clinic ใน
รพ.ระดับ M2 80%
- ผ่าตัดเปลี่ยนไต 600 ราย
จากภาพรวมประเทศ

มาตรการ
ป้องกัน การรักษา
-จัดทาแผนงบลงทุน แผน
ความต้องการกาลังคน และ
แผน พัฒนากาลังคนที่
สอดคล้องกับ SP
ด้านกากับติดตามประเมินผล
-กากับติดตามในประเด็น การ
บริหารจัดการ การรับ-ส่งต่อ
ผู้ป่วย ประเด็นด้านการ
ส่งเสริมป้องกันการคัดกรอง
ผู้ป่วย ประเด็นลดอัตราป่วย
อัตราตาย
-จัดตั้งCKD clinic เพื่อชะลอ
ความเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรค
ไตเรื้อรัง
-พัฒนาบริการฟอกเลือดทาง
ช่องท้อง(CAPD)
-พัฒนาบริการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม
(Hemodialysis,HD)
-พัฒนาระบบการรับบริจาค

สาขา

สถานการณ์ปัจจุบัน
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มาตรการ
อวัยวะ
-พัฒนาฐานข้อมูลกลาง
-พัฒนาระบบกากับติดตาม

สุขภาพช่องปาก

จังหวัดเชียงใหม่มี รพ,สต.จานวน 267
รพ.สต./ศสม.ร้อยละ 50 มี
แห่ง ให้บริการสุขภาพช่องปาก 218 แห่ง ทันตบุคลากรประจาให้บริการ
ร้อยละ
สุขภาพ
81.65 มีทันตาภิบาลอยู่ประจา 122 แห่ง
ร้อยละ45.69 มีทันตาภิบาลหมุนเวียน 96
แห่ง
มียูนิตทาฟันครบชุด116 แห่ง มียูนิตทาฟัน
ไม่ครบชุด 16 แห่ง ปี 2558 ให้บริการใส่
ฟันเทียมผู้สูงอายุ 2,115 ราย จาก
เป้าหมาย 1,195 รายคิดเป็น 176.98%
ให้บริการรากฟันเทียม
53 ราย คิดเป็น 70.67% (เป้าหมาย 75
ราย)
รพ.A-M2 สามารถใส่เพดานเทียมในผู้ป่วย
ปากแหว่งเพดานโหว่ได้ทุกแห่ง ปี 2558
ใส่ Obtulator ได้ 25 ราย

-เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ช่องปากในทุกกลุ่มวัยมากกว่า
30 %
-มีบริการสุขภาพช่องปากในรพ.
สต.ไม่น้อยกว่า 50 %

-จัดบริการทันตกรรมเชิงรุกให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
-เพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพบริการสุขภาพช่อง
ปาก
-จัดทาแผนการลงทุน และ
แผนกาลังคนที่สอดคล้องกับ
SP
-พัฒนาระบบกากับติดตาม
และประเมินผล

