
2.4 สาขาทารกแรกเกิด

ล าดบั ช่ือตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปีงปม.2559 6เดือน ปี 2560

1 อตัราตายทารกแรกเกิด อายนุ้อยกว่า            หรือ
เท่ากบั 28 วนั

< 4 : 1,000               
การเกิดมีชีพ)

4.37 4.48
(25/5,583)

2 จ านวนเตียง NICU เพ่ิมขึ้นเพียงพอต่อการบริบาล
ทารกป่วย (จ านวนเตียง NICU ในเขตสขุภาพ
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 ของเตียงท่ีต้องการ)

1 เตียง : 
ทารกเกิดมีชีพ 
500 คน

1:1000
(8/24 เตียง)

1:465.25
(12/5,583 เตียง)

3 มีระบบการส่งต่อ Intrauterine transfer system - ผ่านเกณฑ์
100%

4 โรงพยาบาลระดบั F1 คดักรองโรคหวัใจพิการ           
แต่ก าเนิด

> ร้อยละ 60 - 100%
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2.4 สาขาทารกแรกเกิด

สถานการณ์
1.     จ านวนเตียง NICU ไม่เพียงพอ ปัจจบุนัมีจ านวน 12 เตียง
2. สติูแพทย ์ รพ.บางพลี (M1)  มี 1 คน  รพ. บางบ่อ (M2)  มี 3 คน  รพ. บางจาก 

(F1) มี 1 คน แต่ลาออกไปแล้ว
3. เกิดภาวะ Birth Asphyxia ต า่ ภาวะ ROP, BPD, IVH ไม่เกินเกณฑ์
4. Refer out นอกเขต เป็นผูป่้วยศลัยกรรมเดก็ 6 ราย ส่งท่ี รพ.เดก็ และ

โรคหวัใจเดก็ ส่งท่ี รพ.จฬุาฯ (MOU)             
28



2.4 สาขาทารกแรกเกิด

ปัญหา / อปุสรรค ข้อเสนอแนะ
บคุลากร Neonatologist, NNP & RN                       
ไม่เพียงพอ

- พฒันาบคุลากรศึกษาต่อทกุระดบั
- เปิดหลกัสตูร 1 เดือน NNPและ RN

จ านวนเตียง NICUไม่เพียงพอ เพ่ิมศกัยภาพรพ.ระดบั A หรือต า่กว่า
การส่งปรึกษาต่อล าบาก จดัระบบเครือข่ายการส่งปรกึษาต่อ 
อปุกรณ์การแพทย ์เช่น เครื่องช่วย
หายใจเดก็  มีราคาแพง

เครื่องมือทนัสมยั แพงกว่าราคากลางท่ี สนย.             
สบรส. สปสช. ก าหนด
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2.5 สาขา Palliative care

ล าดบั ช่ือตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปีงปม.2559 6เดือน ปี 2560

1 ร้อยละของโรงพยาบาลระดบั 
M2, F1-3 ด าเนินการได้ได้ตาม
มาตรการดแูลแบบประคบัประคอง

ร้อยละ50 - 75
(3/4)

2 ร้อยละโรงพยาบาลระดบั A, S, M1 
ด าเนินการได้ได้ตามมาตรการ
ดแูลแบบประคบัประคอง

ร้อยละ20 - 100
(2/2)
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2.5 สาขา Palliative care

สถานการณ์

1. มีการจดัตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน
2. มีการก าหนดกรอบแนวทางในการดแูลผูป่้วยชดัเจน ครบถ้วนตามเกณฑ์
    ท่ีก าหนด (8 กลุ่มโรค)
3. มีการแต่งตัง้เลขานุการซ่ึงเป็นพยาบาลท่ีผา่นการอบรมหลกัสตูร 

Palliative Care ขณะน้ีมี PCN ส่งอบรมหลกัสตูร 3 วนั มาจากหน่วยงานละ 
1 คน เป้าปี 2560 ได้ 25 คน (ยงัไม่มี PCN ท่ีจบหลกัสตูร 4 เดือน)
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2.5 สาขา Palliative care

ปัญหา / อปุสรรค ข้อเสนอแนะ
ขาดแคลนบคุลากรเฉพาะทาง 
Palliative care แพทยแ์ละพยาบาล

ส่งบคุลากร รพ.ระดบั A และ M1 อบรม PC nurse case 
manager (4 เดือน) และส่งบคุลากร รพ.ระดบั M2, F1-3 
อบรม PC nurse coordinator (2 อาทิตย)์

การแต่งตัง้คณะกรรมการดแูลแบบ
ประคบัประคอง ใน รพ.ระดบั M2,
F1-3 ยงัไม่ครบ 100%

มีการก ากบัและติดตาม รพ.M2, F1-3  ให้ด าเนินการ
ตามแผนจดัตัง้คณะกรรมการ

รพ.บางเสาธง ยงัไม่มีการใช้ 
Opioid Medication

จดับริหารการใช้ยากลุ่ม Opioid ในรพ. F3

32



2.6 สาขาการแพทยแ์ผนไทยและ
        การแพทยผ์สมผสาน

ช่ือตวัช้ีวดั เป้าหมาย
ผล

ด าเนินการ
สรปุ

ร้อยละของผูป่้วยนอกได้รบั
บริการการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลือกท่ีได้
มาตรฐาน

ร้อยละ 
18.5

ร้อยละ  
22.35

• จ านวนผูม้ารบับริการสงูสดุ 
ได้แก่ อ าเภอพระประแดง 
35.45

• จ านวนผูม้ารบับริการน้อยสดุ 
ได้แก่  อ าเภอบางพลี 16.05

สมทุรปราการ ผ่านเกณฑเ์ป้าหมาย (199,167/891,005)  ขอ้มลูจาก HDC : 1 ต.ค. 59- 31 ม.ีค. 60 (ไตรมาสที ่2) 33



2.6 สาขาการแพทยแ์ผนไทยและ
        การแพทยผ์สมผสาน

Key Risk Area / Key Risk Factor
           สมทุรปราการเป็นจงัหวดัท่ีมีบริบทของความเป็นเมือง ประชาชนมีค่านิยม
ในการใช้ยาสมนุไพรและการรบัรู้เร่ืองของงานบริการแพทยแ์ผนไทยน้อย  
เน่ืองจากประชาชนเข้าถึงบริการการแพทยแ์ผนปัจจบุนัได้สะดวกรวดเรว็มากกว่า

ปัญหา 
1. บคุลากรและต าแหน่งบรรจแุพทยแ์ผนไทยมีจ านวนไม่เพียงพอ 
2. การพฒันาระบบบริการการแพทยแ์ผนไทยในทกุระดบัเพ่ือให้เกิดการยอมรบั

และความเช่ือมัน่ของประชาชนในการรบับริการ
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2.6 สาขาการแพทยแ์ผนไทยและ
        การแพทยผ์สมผสาน

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง
1. ขออตัราเพ่ิมส าหรบับคุลากรในหน่วยบริการท่ีไม่มีแพทยแ์ผนไทยประจ าการ  
2. เร่งรดัช้ีแจงนโยบายสู่พืน้ท่ี เพ่ือจะน าเข้าสู่กระบวนการทบทวนและปรบัปรงุ

แผนการด าเนินงานของจงัหวดัให้สอดคล้องกนั
โอกาสในการพฒันา/นวตักรรมท่ีสามารถเป็นแบบอย่าง 
• มีการสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม การพฒันางานวิจยัจากงานประจ าในกลุ่มโรคท่ีพบได้

บอ่ย เช่นกลุ่มอาการข้อเข่าเส่ือม กลุ่มการปวดกล้ามเน้ือ(ไม่ไผม่หศัจรรยน์วดตวัเอง
• มีการจดับริการคลินิกอดบหุร่ีด้วยสมนุไพรหญ้าดอกขาว และพฒันารปูแบบคลินิกคนไทยไร้

พงุ ร่วมกบัการจดับริการ แพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกแบบองคร์วม ในการดแูล
โรคเรือ้รงัท่ีเช่ือมโยงจาก หน่วยบริการทติุยภมิู ปฐมภมิูและชมุชน 35



2.7 สาขาสขุภาพจิต

ล าดบั ช่ือตวัช้ีวดั เป้าหมาย 6เดือน ปี 2560

1 อตัราการฆ่าตวัตายส าเรจ็ < 6.3 :                 
แสน ปชก.

0.58

2 ร้อยละของผูพ้ยายามฆ่าตวัตายไม่กลบัไปท าร้าย
ตนเองซ า้ภายใน 1 ปี

≥ร้อยละ 80 96.37

3 ร้อยละของผูป่้วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสขุภาพจิต ≥ ร้อยละ 50 40.01

4 ร้อยละของผูป่้วยผูป่้วยโรคจิตเข้าถึงบริการสขุภาพจิต ≥ ร้อยละ 65 64.61

5 ร้อยละของผูป่้วยโรคสมาธิสั ้นเข้าถึงบริการสขุภาพจิต ร้อยละ 8 5.41 36



2.7 สาขาสขุภาพจิต

ข้อเสนอแนะ/โอกาสพฒันา

  ควรมีการเสริมพลงั สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ แรงจงูใจ 
และ ดคูณุภาพการคดักรองในพืน้ท่ีท่ียงัได้น้อยกว่าเป้าหมาย และจดั
ให้มีการแลกเปล่ียนกบัพืน้ท่ีท่ีคดักรองได้มากกว่าค่าเป้าหมาย
  รพ.แม่ข่ายควรสร้างFlow  Chart  ในการเฝ้าระวงัการฆ่าตวัตาย
ให้กบัรพ.ลกูข่าย
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2.8 Service Plan สาขาหลกั 
2.8.1 สาขาสติูกรรม

ล าดบั ช่ือตวัช้ีวดั เป้าหมาย
ปีงปม.
2559

6เดือน 
ปี 2560

1 ร้อยละของผูป่้วยท่ีได้รบั
การผา่ตดัคลอดในรพช. M2 

ร้อยละ 25 - 15.35
(249/1,622)

2 อตัรามารดาตกเลือด
เสียชีวิต

0 - 0
(0/5,593)
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2.8.1 สาขาสติูกรรม
สถานการณ์

1. สติูแพทย ์รพ.บางจาก ลาออก จึงเหลือ สติูแพทยใ์น รพ. 3 แห่ง ได้แก่  รพ.สมุทรปราการ รพ.บา
พลี รพ.บางบอ่ ท าให้ไตรมาส 2 เป็นต้นมา  case ท่ีต้องผา่ตดัคลอดของ รพ.บางจากถกูส่งตวั                
มาท่ี รพ.สมุทรปราการทัง้หมด

2. ไม่พบมารดาเสียชีวิตจากการตกเลือดหลงัคลอด
3. ผูป่้วยผา่ตดัคลอด 1,622 ราย/ปี เป็นใน รพ.ระดบั A และ S 1,373 ราย, รพ.ระดบั M2 183 ราย, 

รพ.ระดบั F1 66 ราย

ปัญหา / อปุสรรค ข้อเสนอแนะ
สติูแพทยใ์น รพ.ระดบั F1 ลาออก ทบทวน CPG และ Care map รวมทัง้ถงุส ารองเลือด และ Blood bank

รพ.ระดบั M2 ไม่สามารถผ่าตดัคลอดนอก
เวลาราชการได้

ก าหนดผ่าตดัคลอดเป็นแบบ Elective case ใน รพ.ระดบั M2
39



2.8 Service Plan สาขาหลกั 
2.8.2 สาขากมุารเวชกรรม

ช่ือตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี งปม.2559 6เดือน ปี2560
อตัราป่วยตายโรคปอดบวมใน
เดก็ 1 เดือน – 5 ปี บริบรูณ์

≤10 % 0.21%
(1/483)

0.26%
(2/761)
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2.8.2 สาขากมุารเวชกรรม

สถานการณ์

1. รพ.สมทุรปราการมีกมุารแพทย ์7 คน
2. โรคระบบทางเดินหายใจเป็นโรคท่ีพบมากเป็น 1 ใน 5 อนัดบัแรก ทัง้ผูป่้วย

นอกและผูป่้วยใน
3. ไม่มีเตียง PICU ใน รพ.ระดบั A รวมทัง้เครื่องมือ, อปุกรณ์ และงบประมาณท่ี

ใช้ในการรกัษา
4. มีการ refer ออกนอกเขต คิดเป็นร้อยละ 1.57 ซ่ึงมกัจะเป็นผูป่้วยท่ีมีโรค

ประจ าตวั   และมีภาวะแทรกซ้อน
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2.8.2 สาขากมุารเวชกรรม

ปัญหา / อปุสรรค ข้อเสนอแนะ
ไม่มี PICU ใน รพ.ระดบั A จดัตัง้ PICU และทีมในรพ.ระดบั A
ขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย ์และพยาบาล

จดัหากมุารแพทย ์พยาบาลเฉพาะ
ทางกมุาร   และทีมสนับสนุน
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2.8 Service Plan สาขาหลกั 
2.8.3 สาขาศลัยกรรมออรโ์ธปิดิกส์

ช่ือตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปีงปม.2559 6เดือน ปี 2560

ร้อยละของการดแูลรกัษาผูป่้วย
ท่ีมีกระดกูหกัไม่ซบัซ้อนใน   
รพช. M2 ลงไป  ≥ 70 %

≥ 70% 44.54%
(159/357)

74.64%
(209/280)
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2.8.3 สาขาศลัยกรรมออรโ์ธปิดิกส์

สถานการณ์

1. มีผูป่้วยกระดกูหกัท่ีไม่ซบัซ้อนทุกโรงพยาบาลในจงัหวดัสมทุรปราการ และมากท่ี 
รพ.สมทุรปราการ, รพ.บางบอ่ และรพ.บางพลี ตามล าดบั และส่งต่อมาท่ี รพ.ระดบั A และ 
M1 น้อยลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน

2. มีระบบอบรมแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ และแพทยใ์ช้ทนุท่ีต้องไปอยู่ใน รพ.ระดบั F ให้สามารถ
ดแูลรกัษาผูป่้วยท่ีกระดกูหกัไมซ่บัซ้อนได้ โดยมีคู่มือและแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน ท าให้

    สามารถดแูลผูป่้วยได้เองเกินเป้าหมาย

ปัญหา / อปุสรรค ข้อเสนอแนะ
รพช.ระดบั F2, F3 
ไม่มีศลัยแพทยก์ระดกู

จดัช่องทางให้ค าปรึกษา ส่งภาพ x-ray ผา่นทาง Line  และ
ปรึกษาทางโทรศพัทผ์า่นระบบ Thai Refer 44



2.8 Service Plan สาขาหลกั 
2.8.4 สาขาอายรุกรรม

ช่ือตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปีงปม.2559 6เดือน ปี 2560

อตัราตายจาก 
Sepsis/septic shock 

< 30 % 51.69%
(764/1,478)

45.84%
(474/1,034)
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2.8.4 สาขาอายรุกรรม

สถานการณ์
1. มีอตัราการเสียชีวิตจาก Sepsis สงู จากการวินิจฉัยและการให้ 

Antibiotic  ยงัล่าช้า
2. ผูป่้วย severe sepsis / septic shock ส่วนใหญ่ต้องใช้เครือ่ง

ช่วยหายใจ และส่วนใหญ่ต้องเข้ารบัการรกัษาใน ICU ซ่ึงยงัไม่
       เพียงพอ
3. ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทาง รพช.ระดบั F ทุกแห่ง                       

ไม่มีอายรุแพทย์
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2.8.4 สาขาอายรุกรรม

ปัญหา / อปุสรรค ข้อเสนอแนะ
รพช.ระดบั F 
ไม่มีอายรุแพทย์

ตัง้ Line กลุ่มอายรุแพทยใ์ห้ค าปรึกษา 
รพช.ระดบั F   ในจงัหวดั

การวินิจฉัยล่าช้า และให้ 
antibiotic ไม่ตรงตาม CPG

ให้ด าเนินการตาม CPG อย่างเครง่ครดั

ขาดแคลนเตียง ICU ขอสนับสนุนอปุกรณ์ และเตียง ICU
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2.8 Service Plan สาขา หลกั
2.8.5 สาขาศลัยกรรม
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2.8.5 สาขาศลัยกรรม
ล าดบั ช่ือตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปีงปม.2559 6เดือน ปี 2560

1 อตัราการเกิด Rupture Appendectomy <20 % 13.59%
(276/2,035)

16.39%
(121/738)

2 อตัราตายกลุ่มโรค Acute abdomen  <4 % 3.96% 

2.1 อตัราตาย Acute Cholecystitis <4 % 3.48%
(7/201)

1.42%
(4/280)

2.2 อตัราตาย Gut obstruction <4 % 15.10%
(29/192)

3.92%
(6/153)

2.3 อตัราตาย Acute Cholangitis <4 % 9.17%
(10/109)

9.09%
(6/66)

2.4 อตัราตาย Pancreatitis <4 % 4.28%
(6/140)

5.40%
(4/74)

2.5 อตัราตาย PU perforation <4 % 12.50% (1/8) 0 (0/28)

3 อตัราการเสียชีวิตใน limb ischemia <20 % 42.11%
(24/57)

4.00%
(2/50)

4 อตัราการถกูตดัขาใน limb ischemia <20 % 0 (0/35) 0 (0/27)



2.8.5 สาขาศลัยกรรม
สถานการณ์
1. ไม่มีศลัยแพทยท่ี์ รพ.พระสมทุรเจดีย ์(F2) และรพ.บางเสาธง (F3) 
2. รพ.ระดบั M1 บางพลี มีศลัยแพทย ์1 ท่าน
3. การระบบ Refer ผูป่้วยท่ีสงสยัมีภาวะไส้ต่ิงอกัเสบโดยการประยกุตใ์ช้ Alvarado Score ใน   

การวินิจฉัยผูป่้วยท่ีมีภาวะไส้ต่ิงอกัเสบ ร่วมกนัทกุสถานพยาบาลท าให้วินิจฉัยได้รวดเรว็
และมีการแตกน้อยกว่าเกณฑ์

4. รพ.สมทุรปราการสามารถผา่ตดัไส้ต่ิงได้ภายใน 8 ชัว่โมงเป็นส่วนใหญ่
5. อตัราการตายโดยรวมในผูป่้วย Acute abdomen เท่ากบั 3.96% แต่จะสงูในผูป่้วย Acute 

Cholangitis และ Pancreatitis ซ่ึงมีภาวะรนุแรงและมีอตัราตายสงูอยู่แล้ว
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2.8.5 สาขาศลัยกรรม

ปัญหา / อปุสรรค ข้อเสนอแนะ
ขาดแคลนศลัยแพทยใ์น รพ.ระดบั 
F2 และ F3

ส่งบคุลากรศึกษาต่อเฉพาะทาง
ศลัยแพทย์

การใช้ CPG และระบบปรึกษาร่วมกนั
ทัง้จงัหวดั
 

ตัง้กลุ่ม Line  ให้ค าปรึกษาในจงัหวดั และ
การส่งต่อ 
ใช้และปรบัปรงุ CPG อย่างต่อเน่ือง
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