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KPI ตรวจราชการจังหวัดปตตานี คร้ังท่ี 1 ป 2562
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ตัวชี้วัด ผาน ไมผาน หมายเหตุ

1. อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง < รอยละ 7 √

2. อัตราตายผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis ≤รอยละ 30 √

3. อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม.ใน รพ.ระดับ A,S,M1 ≤ รอยละ 12 √

4. อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจตอแสนประชากร ≤ 26 ตอแสนประชากร √

5. อัตราสวนจํานวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตายตอจํานวนผูปวยเสียชีวิตใน รพ. > 0.8 : 100 √

6. อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคดวงตา ตอจํานวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล > 1.3 : 100 √

7. รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥ รอยละ 66 √

8. รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery > รอยละ 20 √

9.รอยละของผูติดยาเสพติดที่บําบัดครบตามเกณฑที่กําหนดของแตละระบบ และไดรับการติดตามตอเนื่อง 1 ป (Retention rate) > รอยละ 20 √

10.รอยละ 60 ของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ ระดับ 5 ดาว รอยละ 60 √

11.PCC ที่เปดดําเนินการในพ้ืนที่ ผานเกณฑ 3S สะสมรอยละ 18 (10 ทีม) ของแผน 10 ป √

12.ทุกอําเภอ(รอยละ 100 ) มีการใชกลไก พชอ. แกปญหาในระดับพ้ืนที่ อยางนอยอําเภอละ 2 เรื่อง √

13.รอยละ 60 ของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต √

สรุปตัวชี้วัดคณะ 2



สรุปตัวชี้วัดคณะ 2

ตัวชี้วัด ผาน ไมผาน หมายเหตุ

14. อัตราสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม √

15. รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาสมเหตุสมผล ขั้น1 และขั้น2 √

16. รอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการ AMR อยางบูรณาการ √

17. อัตราฆาตัวตายสําเร็จ √

18. รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก √



ตัวชี้วัด ผาน ไมผาน หมายเหตุ

1. อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน ที่มีน้ําหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม < 3.8 ตอ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ √

2. เพ่ิมเติม NICU ไดตามเกณฑ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ √

3. รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห ≥ 70 √

4. รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 70 √

5. รอยละผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไปไดรับการคัดกรองสายตา ≥ 75 √

6. รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน ≥ 80 √

7. รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตางๆดวย Strong Opioids ในผูปวยประคองอยางมีคุณภาพ √

8. รอยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ใหการบริบาลฟนสภาพระยะกลางแบบผูปวยใน > รอยละ 50 √

9. รอยละของโรงพยาบาลนะดับ M1 ขึ้นไป ที่มีทีม Refracture Prevention √

Monitor



Strokeตัวชี้วัดหลัก รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) 

เกณฑ < รอยละ 7

ตัวชี้วัด เกณฑ ผลลัพธ
(ต.ค-ธ.ค.61)

รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง < รอยละ 7 13.24 (31/234)

รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก < รอยละ 25 21.79 (17/28)

รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน < รอยละ 5 8.50 (14/159)

Door to needle time ภายใน 60 นาที ≥50 22.22 (2/9)

Door to Stroke Unit ไมเกิน 72 ช่ัวโมง ≥ 40 4.70 (11/234)

Door to OR ภายใน 90 นาที ≥60 33.33 (2/6)

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

 ผูปวยเขามาในระบบ fast track ลาชา     

ทําใหผูปวยไดรับยาละลายล่ิมเลือดไดนอย

 โรงพยาบาลชุมชนขาดองคความรู

 พัฒนาส่ือ Stroke alert และ Stroke awareness ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย

 ขอความรวมมือกับผูนําทางศาสนาใหสอดแทรกความรูเกีย่วกบั Stroke 

awareness ในชวงหลังพิธีศาสนกจิประจําวัน

 พัฒนาองคความรูและทักษะใหกับแพทยเพิ่มพนูทักษะในโรงพยาบาลชุมชนให

สามารถประเมินภาวะโรคหลอดเลือดสมองได

Stroke unit
• โรงพยาบาลปตตานี จํานวน 6 เตียง

ศัลยแพทยประสาท
• โรงพยาบาลปตตานี จํานวน 1 คน
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รอยละอัตราตายของผูปวยหลอดเลือดสมอง
สถานการณ



SEPSIS
ตัวชี้วัดหลัก อัตราตายผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรนุแรงชนิด community acquired 

เกณฑ ≤รอยละ 30

สถานการณ
ลําดับ อําเภอ จํานวน

ผูปวย

ท้ังหมด

ผูปวย

เสียชีวิต

รอยละ

1 ร.พ.ปตตานี 45 31 68.89

2 ร.พ.สายบุรี 5 4 80

3 ร.พ.โคกโพธิ์ 7 2 28.57

4 ร.พ.ยะหร่ิง 1 0 100

5 ร.พ.หนองจิก 3 0 0

6 ร.พ.ยะรัง 0 0 0

7 ร.พ.ปะนาเระ 0 0 0

8 ร.พ.มายอ 1 1 100

9 ร.พ.ทุงยาง

แดง

0 0 0

10 ร.พ.ไมแกน 0 0 0

11 ร.พ.กะพอ 1 1 100

12 ร.พ.แมลาน 1 0 0

รวม 64 40 62.5

ในเครือขายปตตานีมีกระบวนการดูแลผูปวย มีการ

ใช Protocol sepsis, standing order sepsis /

ใชเคร่ืองมือในการ early warning sign ไดแก  

SOS score, SOFA, qSOFA ท้ังเครือขายปตตานี

และมีเคร่ืองมืออุปกรณ มีเคร่ืองเจาะ lactate ของ

รพ . เ ค รือข ายปตตานี  นอกจากนี้ มี การใช ยา 

inotrope (ยา  levophed) ของรพ.เครือขาย

ปตตานี

อ.ยะหริ่ง
อ.เมือง

จ.ปตตานีอ.หนองจิก

อ.โคกโพธ์ิ
อ.แมลาน

อ.ปานาเระ

อ.มายอ

อ.ทุงยางแดง

อ.สายบุรี

อ.กะพอ

อ.ยะรัง

อ.กะพอ อ.ไมแกน

ปญหา/อุปสรรค

อัตราการเสียชีวิตยังสูงเกิดจากในกระบวน 

assessment,  miss dx, delay dx  มีโรครวม, 

ผูสูงอายุ

ขอเสนอแนะ

1.ทบทวน วิเคราะห case dead 

ดวย sepsis เพ่ือคนหาปญหาและ

แกไขรวมกันพรอมทั้งนิเทศ ติดตาม

หนางานอยางตอเน่ือง

2.เนนการให IV ใหเพียงพอและให

ยา ATB ภายในเวลาที่กําหนด



Trauma
ตัวชี้วัดหลัก อัตราตายการเสียชีวิตของผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง 

ในโรงพยาบาลระดับ A ,S ,M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) 

เกณฑ ≤ รอยละ 12
ตัวชี้วัด เกณฑ ผลลัพธ 

อัตราตายการเสียชีวิตของผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล

ระดับ A ,S ,M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) 
≤ รอยละ 12

5.88

(3/51)

อัตราผูปวย Trauma triage level 1 และมีขอบงชี้ในการผาตัด สามารถเขา

หองผาตัดไดภายใน 60 นาที
≥ รอยละ 80 0 (0/11)

อัตราผูปวย triage level 1,2 อยูในหองฉุกเฉิน < 2 ชม ≥ รอยละ 60
60.73

(433/713)

อัตราผูปวยเสียชีวิต PS score > 0.75 ไดรับการทํา Root cause analysis รอยละ 100 ไมมีผูปวย

อัตราเสียชีวิตผูปวยบาดเจ็บรุนแรงตอสมอง Severe Traumatic Brain Injury ≤ รอยละ 45 11.43(4/35)

อัตรา TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A , S และ M1 ที่ผานเกณฑประเมินคุณภาพ ≥ รอยละ 80
42.5

(17/40)

รอยละทีม ECS คุณภาพใน รพ.ระดับ F2  ขึ้นไป ≥ รอยละ 80 100(12/12)

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

- อาจมีกระบวนการบางอยางที่อาจทําใหการเคลื่อนยายผูปวย

Trauma triage level 1 ไปยังหองผาตัดที่ลาชา

- ทบทวนวิเคราะหสาเหตุที่แทจริงของการสงตัวผูปวยไปหองผาตัดลาชา เชน 

อัตรากําลังของเวรเปลในชวงนอกเวลาราชการ, การรอ X-ray mobile เปนตน

- อัตราตายยังอยูในเกณฑ แตยังมีแนวโนม

สูงข้ึนจากป 2560 (3.85)

- มีมาตรการลดความแออัดในหองฉุกเฉิน

โดยเฉพาะชวงนอกเวลาราชการ

- มีระบบ definite care ที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถบริหารจัดการผูปวยอยู ในหอง

ฉุกเฉิน < 2 ชม.ไดตามเกณฑ

- ศูนย TEA Unit มีการดําเนินการแลวแตยัง

เปนโอกาสพัฒนา

สถานการณ



STEMI
ตัวชี้วัดหลัก รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจตอแสนประชากร           

เกณฑ        ≤ 26 ตอแสนประชากร

ผูปวยเขาถึงบริการลาชา เขาถึงภายใน 180 นาที รอยละ 64 อัตราการเปดหลอดเลือด รอยละ 93.10

Door to needle ภายใน 30 นาที รอยละ 14.78 (ความดันโลหิตสูง/cardiogenic shock)

สถานการณ

ลํา

ดับ

อําเภอ จํานวน

ผูปวย

ผูปวย

เสียชีวิต

รอย

ละ

1 ปตตานี 65 2 3.07

2 พระยุพราชสายบุรี 3 0 0

3 โคกโพธิ์ 1 0 0

4 หนองจิก 2 0 0

5 ปะนาเระ 0 0 0

6 มายอ 1 0 0

7 ทุงยางแดง 2 0 0

8 ไมแกน 0 0 0

9 ยะหริ่ง 0 0 0

10 ยะรัง 0 0 0

11 แมลาน 0 0 0

12 กะพอ 2 0 0

รวม 76 2 3.07

รอยละผูปวยโรคกลามเน้ือหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลันที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล เกณฑ ≤ 10

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ

ประชาชนเขารับบริการลาชา

เนื่องจากขาดความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับโรคและการรับรูอาการ

เบื้องตนเพื่อไปโรงพยาบาล

เพิ่มชองทางเชิงรุกในการ

ประชาสัมพันธและใหความรู

เกี่ยวกับปจจัยเส่ียงและอาการ

เบื้องตนโรคหัวใจเขาสูชุมชนให

มากขึ้น 

นวัตกรรม : Control Chart เพ่ือชวยในการปรับยา

อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ ≤  26 : แสนประชากร 

ผลงาน 3.55 : แสนประชากร (22 : 619,367)
**ขอมูลเฉพาะเดือนตุลาคม 2561

อ.ยะหริ่ง
อ.เมือง

จ.ปตตานีอ.หนองจิก

อ.โคกโพธ์ิ
อ.แมลาน

อ.ปานาเระ

อ.มายอ

อ.ทุงยางแดง

อ.สายบุรี

อ.กะพอ

อ.ยะรัง

อ.กะพอ อ.ไมแกน



Transplant

ตัวชี้วัดหลัก เกณฑ ผลลัพธ

อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวย

สมองตายตอจํานวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

> 0.8 : 100 

ใน รพ. A,S

0

(0/873)

อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคดวงตาตอจํานวน

ผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

> 1.3 : 100 

ใน รพ. A,S

0

(0/873)

ปญหาและอุปสรรค สิ่งท่ีขอใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการ

 เจาหนาที่ขาดทักษะและความเชี่ยวชาญ

ในการปลูกถายและบริจาคอวัยวะ

กรมการแพทยรับไปประสานกับผูเชี่ยวชาญในเร่ือง

ของการจัดโปรแกรม การฝกอบรม ใหแกเขาหนาที่ 

ทางดานวิชาการ และทักษะในการรับงานปลูกถาย

และบริจาคอวัยวะ

 ปงบ 61 มีผูขึ้นทะเบียนบริจาคอวัยวะ จํานวน 15 ราย         

มีผูแสดงความจํานงบริจาคดวงตา จํานวน 133 ราย

 ผลการดําเนินงาน ในไตรมาสท่ี 1 ปงบ 62 ยังไมมีการบริจาค

อวัยวะ (0 ราย) สวนจํานวน hospital death ในรพ.ปตตานี  

ปงบ 61 = 873 ราย

 มีทีมเจรจาขอบริจาคอวัยวะ 3 คน

 มีพยาบาลวิชาชีพผานการอบรมจัดเก็บดวงตา 2 คน

สถานการณ

ตัวชี้วัด
อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตายตอจํานวนผูปวยเสียชีวิตในรพ.

(เกณฑ > 0.8 : 100)

อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคดวงตาตอจํานวนผูปวยเสียชีวิตในรพ. (เกณฑ > 1.3 : 100)



CKDตัวชี้วัดหลัก รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4ml/min/1.73m2/yr

เกณฑ         ≥ รอยละ 66

สถานการณ
อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ

เมือง 39 22 56.41

โคกโพธ์ิ 2 1 50

หนองจิก 13 12 92.31

ปะนาเระ - - -

มายอ 2 2 100

ทุงยางแดง 7 5 71.43

สายบุรี 68 39 57.35

ไมแกน - - -

ยะหริ่ง - - -

ยะรัง 5 5 100

กะพอ - - -

แมลาน 1 1 100

ปตตานี 137 87 63.50

เขต 2,270 1,378 60.70

ประเทศ 39,437 23,715 60.13

โอกาสในการพัฒนา

 มีแผนรองรับปญหา

และขอจํ า กัดดั งกล าว 

ชัดเจน

สิ่งที่นาชื่นชม
 ผูปวยกังวล ในการทํา CAPD ที่

จะเปนภาระและอาจติดเชื้อได

 การคัดกรองไตในผูปวยกลุม

เสี่ยง ไมไดตามเปาหมาย

 เพ่ิมกระบวนการเตรียมความพรอมโดยการใหผูปวยที่ผาน

การทํา CAPD และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชวยสรางแรงจูงใจใน

การรักษา

 เนนการคนหากลุมเสี่ยง โดยการวิเคราะหกลุมวัยที่เสี่ยง

ตอการเปนโรค และจัดกิจกรรมปองกัน

 ทบทวนกระบวนการคัดกรอง

ปญหา ขอจํากัด

 ผูปวยไตเร้ือรังเพิ่มขึ้น            

ป 2558-2560 จํานวน 1,850 

คน 4,986 คน และ 9,577 คน 

ตามลําดับ

อ.ยะหริ่ง
อ.เมือง

จ.ปตตานีอ.หนองจิก

อ.โคกโพธ์ิ
อ.แมลาน

อ.ปานาเระ

อ.มายอ

อ.ทุงยางแดง

อ.สายบุรี

อ.กะพอ

อ.ยะรัง

อ.กะพอ อ.ไมแกน



ODS
ตัวชี้วัดหลัก      รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัด One Day Surgery

เกณฑ > รอยละ 20

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลงาน

รอยละของผูปวยท่ีเขารับการผาตัดแบบ ODS > 20%
23.27%

(27/116)

 รพ.ปตตานี ไดรับการประเมิน ODS

 รพ.ปตตานี มีการดําเนินงาน 5 โรค ไดแก Inguinal hernia , EGD c 

EVBL , Colonoscopy c polypectomy , ERCP , Hemorrhoid

 ผลการดําเนินการ ODS ไตรมาสท่ี 1/62 รพ.ปตตานี

ภาพรวม จํานวนผูปวยท้ังหมดท่ีไดรับการผาตัด ODS 27 ราย   

จํานวนผูปวยท่ีเขาเง่ือนไขในการเขารับการผาตัด ODS ดวยโรคท่ี  

กําหนด 116 ราย คิดเปน 23.27%

สถานการณ
ผลการดําเนินงานผาตัดแบบ ODS (ต.ค.-ธ.ค. 61) รพ.ปตตานี (S)

1. Inguinal hernia 12.93%

2. Colonoscopy c polypectomy 7.76%

3. ERCP 1.72%

4. Hemorrhoid 0.86%

ภาพรวม 23.27%

รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การผาตัดแบบวันเดียวกลับ (One 

Day Surgery) จากการประชุม “Get The Most Out of One 

Day Surgery 2018” โดยกรมการแพทย

ผลงานเดน



อ.ยะ

หริ่ง

อ.เมือง

จ.

ปตตานี

อ.หนองจิก

อ.โคกโพธ์ิ
อ.แม

ลาน

อ.ปานาเระ

อ.มายอ

อ.ทุงยาง

แดง

อ.สายบุรี

อ.กะพอ

อ.ยะ

รัง

อ.กะพอ อ.ไม

แกน

ตัวชี้วัดหลัก

รอยละ 20 ของผูติดยาเสพติดบําบัดครบตาม

เกณฑท่ีกําหนดของแตละระบบและไดรับการ

ติดตามดูแลตอเนื่อง 1 ป (Retention rate)

รอยละ 40 ของผูใช ผูเสพ ท่ีบําบัดครบตามเกณฑ

ท่ีกําหนดหยุดเสพตอเนื่องหลังจําหนายจากการ

บําบัด 3 เดือน  (Remission Rate) 

อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ

เมือง 280 94 33.57 27 6 22.2

แมลาน 8 0 0 62 60 96.8

โคกโพธ์ิ 14 3 21.43 80 58 72.5

ไมแกน 60 60 100

กะพอ 1 0 0 9 2 22.2

ปะนาเระ 59 55 93.2

มายอ 9 1 11.1 4 1 25

ยะรัง 108 96 88.9

ยะหริ่ง - - - 82 52 63.4

สายบุรี 1 0 0 15 0 0

หนองจิก 6 0 0 65 60 92.3

ทุงยางแดง

รวม 319 98 30.72 571 450 78.8

เขต 1,741 561 32.22 3,569 2,097 58.76

ประเทศ 31,783 6,920 21.77 42,785 15,740 36.79

สถานการณ
- ป 2561 จับกุมคดียาเสพติด 4,526 คดี ซ่ึงเพิ่มข้ึน จากป 2560 ประมาณ 48% เขาสูระบบบําบัด 3,221 ราย เปนผูใช 207 ราย             

ผูเสพ 1,991 ราย และผูติด 957 ราย ระบบสมัครใจ 2,195 ราย ระบบบังคับบําบัด 781 ราย ระบบตองโทษ 239 ราย ประเภทยาเสพ

ติดหลักท่ีใช 1.ยาบา 2.เฮโรอีน 3.กัญชา

- มีนโยบายเนนหนักในการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดจากกองทัพ และผูวาราชการจังหวัดมีนโยบายสอดคลองกัน ทําใหเกิดการ  

บูรณาการการดําเนินการรวมกันในการแกไขปญหายาเสพติดระดับจังหวัด เกิดเปนปตตานีโมเดล

ปญหา/ขอจํากัด
- ระบบการติดตามการ

บําบัดฟนฟูฯผูปวยในระบบ

บั ง คับ บํ าบั ด แล ะ ระบ บ

ตอ งโทษ ยั ง เปน โอกาส

พัฒนา ไมมีการดําเนินการ

ท่ีชัดเจน

Drug addict
ขอเสนอแนะ

- เสนอเปนวาระเพื่อ

พิจารณาในการประชุม 

ศอ.ปส.จ. เพื่อใหมีการ

ดําเนินการแบบบูรณา

ก า ร ใ น ห น ว ย ง า น ท่ี

เก่ียวของ

ขอสังเกต ขอมูลจากระบบ บสต.
บางอําเภอไมมีขอมูลในระบบ อาจลงไปดูขอมูลหนางานวา

เปนอยางไร อาจเกิดปญหาจากระบบหรือไมอยางไร

สิ่งท่ีช่ืนชม
- มีการดําเนินการอยางจริงจังในการแกไขปญหายาเสพติด

ระดับจังหวัด ตามนโยบายของแมทัพภาค 4 สงผลใหเกิด

การดําเนินการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาและ

สารเสพติดรวมกันในระดับจังหวัดจากหลายภาคสวน

- มีบานพักใจ(Drop In Center ) ต.บางตะวา อ.หนองจิก 

ซ่ึงเกิดจากความรวมมือรวมใจของแกนนําชุมชน ตัวผูปวย 

กับโรงพยาบาลในพื้นท่ี 

- สามารถประสานความรวมมือกับองคกรเอกชน (PSID) ให

ดูแลผูปวยไดอยางครบวงจร

ปจจัยความสําเร็จ
- มีการประสานความรวมมือทีมทํางานแกไขปญหา          

ยาเสพติดในระดับจังหวัด

- ระดับพื้นท่ีมีความมุงม่ันในการทํางานอยางจริงจัง 

สามารถเขาถึงผูใชบริการในพื้นท่ี

อ.ยะ

หริ่ง

อ.เมือง

จ.

ปตตานี

อ.หนองจิก

อ.โคกโพธ์ิ
อ.แม

ลาน

อ.ปานาเระ

อ.มายอ

อ.ทุงยาง

แดง

อ.สายบุรี

อ.กะพอ

อ.ยะ

รัง

อ.กะพอ อ.ไม

แกน

Retention rate

Remission rate



การอบรมและหลกัสตูร ปี 2562

พฒันาศกัยภาพสถานบาํบดัเพ่ือรองรบัแผนพฒันาระบบบริการด้านยา

เสพติด (service plan) 

เขตสขุภาพท่ี 12 วนัท่ี 28-29 มีนาคม 2562

หลกัสูตรการบาํบดัผูป่้วยยาและสารเสพติดด้วยการปรบัเปล่ียนความคิดและ

พฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy: CBT)

เดือน พฤษภาคม 2561

หลกัสตูรเวชศาสตรย์าเสพติดสาํหรบัแพทย์

วนัท่ี 7-8 กมุภาพนัธ์

หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด 

รุ่นท่ี 4 วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ-์31 พฤษภาคม 2562

1 4

2

3

5

6

7

การบาํบดัรกัษาผูใ้ช้ยาและสารเสพติดโดยกิจกรรมครอบครวับาํบดั วนัท่ี 

23-25 มกราคม 2562

ประชุมวิชาการเครือข่ายการบาํบดัรกัษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดภาคใต้ วนัท่ี 25-27

กมุภาพนัธ ์2562

ธญัญารกัษ์ปัตตานี ธญัญารกัษ์สงขลา

โครงการบูรณาการการสร้างและพฒันาเครือข่ายการบาํบดัรกัษาผูติ้ดยา

และสารเสพติดในชมุชน



Monitor



Newbornตัวชี้วัดหลัก       อัตราตายทารกแรกเกดิ ไมเกิน 3.8 ตอ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ

 อตัรา 2558-2561 อตัราการเสียชีวติของทารกอายุ≤ 28 วนั 2.4, 

4.6, 3.5,4.5 ต่อ 1,000 ทารกเกดิมชีีพ ตามลาํดบั

สถานการณ์
จํานวนเตียงNICU 

เฉลี่ยปี 2558-60 ꞊
11,243 / 16  ꞊ 1:702

อาํเภอ

จาํนวน

ทารกแรก

เกดิมชีีพ

จาํนวน

ทารกที่

เสียชีวติ

อตัราต่อพนั

เมืองปัตตานี 716 3 4.19

โคกโพธ์ิ 69 0 0

หนองจิก 23 0 0

ปะนาเระ 69 0 0

มายอ 74 0 0

ทุ่งยางแดง 40 0 0

สายบุรี 168 0 0

ไมแ้ก่น 11 0 0

ยะหร่ิง 165 0 0

ยะรัง 154 0 0

กะพอ้ 32 0 0

แม่ลาน 32 0 0

รวม 1,553 3 1.93

ที่มา : HDC วนัที่ 10 มกราคม 2562

นวัตกรรม

การใช ้plastic wrap สวมทารกแรกเกิด 

ช่ืนชม  มกีารบริหารจัดที่ดภีายใต้ MCH Board ที่มคีวามเข้มแข็ง

 ม ีNewborn Fast Track  สําหรับ ระบบ Refer Back 

อัตราครองเตียง 2561 : 75.39%



Cancer
ตัวชี้วัดหลัก      รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการรักษาภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลงาน รอยละ

รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการ

ผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห ≥ 70

10 8 80

รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยเคมี

บําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 70

6 5 83.33

สถานการณ

โอกาสในการพัฒนา

 ผูปวยมาพบแพทยระยะ late 

stage บางรายขอรับการรักษาหมอ

บาน ทานยาสมุนไพรและปฏิเสธ

การรักษา 

สิ่งที่

นาชื่นชม

 ผูปวย CA colon มีระบบ 

E consult รวมกับทาง รพ.สงขลา

นครินทร

ปญหา ขอจํากัด

 เ พ่ิ ม ก า รป ร ะช า สั ม พั น ธ

ประสิทธิ ผลการรั กษาด าน

การแพทยที่ น า เชื่ อ ถือและ

ประชาชนยอมรับ

 สถานการณผูปวยมะเร็งรายใหม 5 อันดับแรก          

ป 2561 ไดแก 1.Breast 2.Lung 3.Colon/Rectum 

4.Cervix 5.Bladder

 โครงการคัดกรองมะเร็งเตานม ดวย Mammogram 

mobile 505 ราย ตรวจดวย mammogram 29 ราย 

ultrasound 32 ราย เปนมะเร็ง 2 ราย เน้ืองอก      

3 ราย 

 โครงการคัดกรองมะเร็งลําไสใหญ ดวย FIT test 

อายุ 50-70 ป 93,705 ราย ตองไดรับการตรวจ FIT 

test 10.72% คิดเปน 10,044 คน ผลการดําเนินงาน

จากเปาหมายที่ตองตรวจ 5,200 ราย ตรวจคัดกรองได 

3,686 ราย คิดเปน 70.88% ไมพบเปนมะเร็ง 



Eyesตัวชี้วัดหลัก รอยละผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไปไดรับการคัดกรองสายตา 

เกณฑ ≥รอยละ 75

ตัวชี้วัด เกณฑ ผลลัพธ

รอยละผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไปไดรับการคัดกรองสายตา ≥ รอยละ 75
15.37

( 2,307 / 15,012 )

รอยละผูปวยตาบอดจากตอกระจก (Blinding cataract) 

ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน
≥ รอยละ 85

72.26

( 99 / 137 )

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

 โปรแกรมท่ีใชในการลงขอมูล กับโปรแกรมท่ีรายงานขอมูลใชคนละโปรแกรมกัน 

ไมสัมพันธกันทําใหขอมูลในระบบรายงานต่ํากวาความเปนจริง 

 จํานวนผูสูงอายุท่ียังไมไดรับการคัดกรองมีเปนจํานวนมาก

สสจ.ทบทวนและตรวจสอบความถูกตองของการลงขอมูล ใน รพ.สต.     

และรพช.

• คัดกรองผูสูงอายุยังทําไดต่ํากวาเกณฑ

• พื้นที่ที่มีอัตราการคัดกรองตอกระจกในผูสูงอายุ

ต่ํากวาเกณฑ คือ อําเภอเมือง หนองจิก โคกโพธิ์ 

ปะนาเระ และสายบุรี

• มี fundus camera 2 เคร่ือง

สถานการณ

ตัวชี้วัดหลัก      รอยละผูปวยตาบอดจากตอกระจก (Blinding cataract) ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน

เกณฑ ≥รอยละ 85

Vision2020 : 10 Jan 2019



Palliative Care
ตัวชี้วัดหลัก      รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตางๆดวย 

Strong Opioids ในผูปวยประคองอยางมีคุณภาพ

เกณฑ รอยละ 40

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ

บุคลากรขาดความรูและทักษะใน

การดูแลผูปวย

ทบทวนปญหาในการพัฒนา

บุคลากรในดานความรูการดูแล

ผูปวย palliative care 

สถานการณ

ป 2559, 2560 และป 2561 มีผูปวยท่ีเขาสูกระบวนการดูแลแบบประคับประคอง (x/y)

191/207, 439/470 และ 538/568 คิดเปนรอยละ 92.27,93.40 และ 94.71 ตามลําดับ

จะเห็นไดวาแนวโนมผูปวยท่ีตองไดรับการดูแลแบบประคับประคอง ในแตละปมีจํานวนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ

ลําดับ อําเภอ ผป. 

palliative

ผป.ท่ีไดรับ 

strong  

opioid

รอย

ละ

1 ปตตานี 56 56 100

2 พระยุพราช

สายบุรี 16 13
81.25

3 โคกโพธิ์ 5 5 100

4 หนองจิก 1 1 100

5 ปะนาเระ 1 1 100

6 มายอ 0 0 0

7 ทุงยางแดง 1 1 100

8 ไมแกน 1 1 100

9 ยะหริ่ง 0 0 0

10 ยะรัง 7 7 100

11 แมลาน 2 1 50

12 กะพอ 1 1 100

รวม 91 87 95.6

อ.ยะหริ่ง
อ.เมือง

จ.ปตตานีอ.หนองจิก

อ.โคกโพธ์ิ
อ.แมลาน

อ.ปานาเระ

อ.มายอ

อ.ทุงยางแดง

อ.สายบุรี

อ.กะพอ

อ.ยะรัง

อ.กะพอ อ.ไมแกน

โครงการ Run by heart for life“ว่ิงดวยใจ เพ่ือใหชีวิต” เดินว่ิงการกุศลเพ่ือซื้ออุปกรณ

ใชในการพยาบาลผูปวยระยะสุดทาย เมื่อ 21 ตุลาคม 2561 โดยชมรมพยาบาลจังหวัดปตตานีรวมกับ

มูลนิธิโรงพยาบาลปตตานี รายไดหลังหักคาใชจายรวมทั้งส้ิน 1,392,000 บาท นําไปซื้ออุปกรณสําหรับ

ผูปวยระยะทายยืมไปใชที่บาน ไดแกเครื่องชวยหายใจ เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ Syringe driver

และที่นอนลม เพ่ือแจกจายใหกับโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดปตตานี ทั้งหมด 12 แหง



นวัตกรรม

Intermediate Care
ตัวชี้วัดหลัก รอยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให

การบริบาลฟนสภาพระยะกลางแบบผูปวยใน > รอยละ 50

ลําดับ อําเภอ
จํานวน รพ. ระดับ 

M และ F

จํานวน รพ. 

ระดับ M,F 

ดําเนินการ 

IMC

รอยละ

1 โคกโพธ์ิ 1 1 100

2 หนองจิก 1 1 100

3 ปะนาเระ 1 1 100

4 มายอ 1 1 100

5 ทุงยางแดง 1 1 100

6 สายบุรี 1 1 100

7 ไมแกน 1 1 100

8 ยะหริ่ง 1 1 100

9 ยะรัง 1 1 100

10 กะพอ 1 1 100

11 แมลาน 1 1 100

รวม 11 11 100

 สามารถดาํเนินการไดค้รอบคลุมทุกโรงพยาบาลชุมชน

 ดาํเนินการในรูปแบบ Intermediate care bed

 มีการติดตามผูป่้วยใน รพช.

สถานการณ์

 ผู้ ป่วย Stroke,TBI และ SCI ที่รอดชีวิตและมีคะแนน BI < 15 รวมทัง้คะแนนBI> 15 with multiple 

impairment ได้รับการบริบาลฟืน้สภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน BI= 20

ผลการดาํเนินงาน (ต.ค.-พ.ย.61)  = 90.77% (59/65)



ออรโธปดิกส
ตัวชี้วัดหลัก      รอยละของโรงพยาบาลนะดับ M1 ข้ึนไป ท่ีมีทีม 

Refracture Prevention
เกณฑ มีทีม Refracture Prevention

• ป 61 มีคนไขที่ไดรับการผาตัด ทั้งหมด 46 และพบมีกระดูกหัก

ซํ้า 1 ราย คิดเปน รอยละ 2.17

• ป 61 มีคนไขที่ไดรับการผาตัด ทั้งหมด 46 ราย สามารถผาตัด

ภายใน 72 ชั่วโมง 27 ราย คิดเปนรอยละ 58.69

• มีแพทยเฉพาะทางศัลกรรมกระดูก 3 คน 

• มีอายุรแพทยและศัลยแพทยรวมกันดูแลผูปวยทุกราย

• มีการจัดตั้งทีมเยี่ยมบาน และมีการใหคําปรึกษานอกเวลา

• มีอุปกรณเพียงพอในการดูแลรักษาผูปวย

สถานการณ

ตัวช้ีวัด เกณฑ ผลลัพธ

รอยละของโรงพยาบาลระดับ M1 ข้ึนไป 

ท่ีมีทีม Refracture Prevention
มี

อยูระหวาง

ดําเนินการจัดตั้งทีม 

ในเดือนมีนาคม 

2562

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

 นักศึกษาแพทยเพิ่มพูนทักษะ (intern)

ขาดความมั่นใจในการดูแลผูปวย

พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะโดยการใหหมุนเวียนมา

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจังหวัด และเปนพี่เล้ียง

จัดอบรมเบื้องตนการรักษาทางออโธปดิกส

ใหแกแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาล

ชุมชนทําอยางตอเนื่องมาแลว 3ป

สิ่งที่นาชื่นชม



สถานการณ
ทุกอําเภอไดดําเนนิการขบัเคลื่อน  พชอ. เปนไปตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี และมีการจัด

ประชุม ทบทวนคณะกรรมการ วิเคราะหคัดเลือกกาํหนดประเด็นปญหา และจัดทําแผนเพือ่แกไข 

อยางนอยอําเภอละ 2 เร่ือง (รอยละ ๑๐๐)

ปจจัยแหงความสําเร็จ/ผลงานเดน

1. ผูบริหารใหความสําคัญ และมีนโยบายชัดเจน

2. ผูนํา/ภาคีเครือขายเขมแข็ง มุงมั่น เสียสละ 

3. ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการแกไขปญหา มีความเปนเจาของรวม  เนนครอบครัว/ชุมชน

เขมแข็ง

4. องคกรวิชาการ (สสส.)หนุนเสริมในการพัฒนาศักยภาพเครือขาย และสนับสนุนงบประมาณ

5. เกิดคุณคา จากการผูรับการเยียวยา สูการเปนจิตอาสาประชารัฐ

6. อําเภอเมือง ดําเนินการ 7 ประเด็นครอบคลุมเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล 

เปนตนแบบการจัดการขยะในตลาดเทศวิวัฒน/การดูแลกลุมเปราะบาง 

หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (พชอ.)

ตัวชี้วัด       ทุกอําเภอ (รอยละ 100) มีการใชกลไก พชอ. แกปญหาในระดับพ้ืนท่ี อยางนอยอําเภอละ 2 เร่ือง

รอยละ 60 ของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อ.ยะหริ่ง
อ.เมือง

จ.ปตตานีอ.หนองจิก

อ.โคกโพธ์ิ
อ.แมลาน

อ.ปานาเระ

อ.มายอ

อ.ทุงยางแดง

อ.สายบุรี

อ.กะพอ

อ.ยะ

รัง

อ.กะพอ อ.ไมแกน

PCC



สถานการณ

มีการขับเคล่ือน รพ.สต.ติดดาว ตอเนื่อง ผลการ

ดําเนินงาน พบวา ผานเกณฑ 5 ดาว จํานวน 45 แหง คิดเปน

รอยละ 35.43 และ รพ.สต.ทุกแหงผานระดับ 3 ดาว ( 3 ดาว 

จํานวน 28 แหง 4 ดาว จํานวน 54 แหง)

หัวขอ : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ( รพ.สต.ติดดาว)

คปสอ.
ระดับ 5 ดาว

เปาหมาย ผลงาน รอยละ

เมือง 10 5 50.00

ยะรัง 15 6 40.00

สายบุรี 12 4 33.33

ไมแกน 5 1 20.00

ปะนาเระ 14 4 28.57

ยะหร่ิง 18 6 33.33

หนองจิก 15 5 33.33

กะพอ 5 3 60.00

มายอ 13 4 28.57

ทุงยางแดง 3 2 50.00

แมลาน 5 2 40.00

โคกโพธิ์ 12 3 25.00

รวมปตตานี 127 45 35.43

เขต 798 315 39.47

ประเทศ 9805 5,089 51.90

จํานวน รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิ รพ.สต.ตดิดาว

ปญหา / ขอจํากัด ขอเสนอแนะ

ความตอเนื่องบริการที่มี

คุณภาพพรอมใหบริการ

- ประสานแมขายในการ

สนับสนุนความพรอมใหบริการ

- สรางความเขาใจเปาหมาย/

วัตถุประสงค/เนนความยั่งยืน

ปจจัยแหงความสําเร็จ/ผลงานเดน

1. มีตนทุนที่ดี ตอเนื่องจากปที่ผานมา โดยมีทีมเยี่ยมเสริมพลังและทีมพัฒนาที่มีศักยภาพ 

2. ผูบริหารใหความสําคัญในเชิงนโยบายสูการปฏิบัติ

3. การทํางานเปนทีมที่ชัดเจน มีเครือขายสหวิชาชีพที่เขมแข็งสนับสนุน

4. ทีมประเมินใชหลักการ DE ใหทีมใชในการประเมินเพื่อเสริมพลัง

ตัวชี้วัด      รอยละ 60 ของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ ระดับ 5 ดาว

รอยละ 100 ของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ ระดับ 3 ดาว

อ.ยะหริ่ง
อ.เมือง

จ.ปตตานีอ.หนองจิก

อ.โคกโพธ์ิ
อ.แมลาน

อ.ปานาเระ

อ.มายอ

อ.ทุงยางแดง

อ.สายบุรี

อ.กะพอ

อ.ยะรัง

อ.กะพอ อ.ไมแกน



สถานการณ

เปาหมายการจัดต้ัง PCC แผน 10 ป ของจังหวัดปตตานี ท้ังหมด 56 ทีม ปจจุบันมี 16 ทีม คิดเปนรอยละ 23.88

2560-2561  เริ่มดําเนินการในเขตเมือง อําเภอเมือง 6 ทีม เขตชนบท 10 ทีม แผนเปดป 2562 จํานวน  7 ทีม

หวัข้อ : การพฒันาระบบบริการปฐมภมิู (PCC)

จะแนะ

ปญหา / ขอจํากัด ขอเสนอแนะ

- คนไขเยอะวันท่ีแพทยลงใหบริการ - สื่อสารปรับความเขาใจ Concept/ใหพยาบาลดูแลโดยแพทยเปนท่ีปรึกษา

- เชื่อมศูนยฟนฟูสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเปนระบบมากขึ้น

- ภาระงาน FM ไมชัดเจน/ทับซอน GP - เติมองคความรูเวชศาสตรครอบครัวทีมสหวิชาชีพ

ปจจัยแหงความสําเร็จ/ผลงานเดน

1. . ผูบริหารใหความสําคัญ และมีนโยบายชัดเจน

2. การบูรณาการการทํางานของทีมสหวิชาชีพใน PCC อยางมีประสิทธิภาพ (10 เสือ)

3. มีโปรแกรมเชื่อมโยงกับแมขาย/โปรแกรมบริหารการเงิน /โปรแกรมวิเคราะหคุณภาพชีวิตผูปวยเยี่ยมบาน

4. มีการสนับสนุนโดยทีมแมขายอยางตอเนื่อง

ตัวชี้วัด PCC ที่เปดดําเนินการในพื้นที่ ผานเกณฑ 3S สะสมรอยละ 18 (10 ทีม) ของแผน 10 ป

อ.ไมแกน



หัวขอ : 2.2 การพัฒนาโครงการตามพระราชดําริ

ตัวช้ีวัด : 13 อัตราสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ข้ึนทะเบียน ไตรมาส 1/62 เปาหมาย > รอยละ 85
สถานการณผลการรักษา ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ป 2558 – 2561 (ไตรมาส 1) ผลการักษา ไตรมาส 1/62 จ.ปตตานี จําแนก รายอําเภอ 

อําเภอ

จํานวนขึ้น

ทะเบียน ที่

นํามาประเมิน

(ราย)

กําลัง

รักษา

(%)

ตาย

(%)

ขาดยา 

(%)

โอน

ออก 

(%)

กะพอ 1 100.0 0.0 0.0 0.0

โคกโพธิ์ 9 100.0 0.0 0.0 0.0

ทุงยางแดง 1 100.0 0.0 0.0 0.0

เมือง 33 96.7 0.0 0.0 3.3

มายอ 11 100.0 0.0 0.0 0.0

แมลาน 2 100.0 0.0 0.0 0.0

ไมแกน 2 50.0 50.0 0.0 0.0

ยะรัง 15 86.7 0.0 0.0 13.3

ยะหริ่ง 14 100.0 0.0 0.0 0.0

สายบุรี 10 90.0 10.0 0.0 0.0

หนองจิก 6 100.0 0.0 0.0 0.0

ปะนาเระ 6 100.0 0.0 0.0 0.0

จ.ปตตานี 110 95.6 2.7 0.0 1.7

ขอเสนอแนะ

ทีมควรนําผลการทบทวนสาเหตุการเสียชีวิต มากําหนดเปนมาตรการ เชน กําหนดเกณฑการรับผูปวยวัณ

โรครักษาในโรงพยาบาล หรือ เกณฑการสงตอการรักษาตามบริบทพื้นที่

แผนการดําเนินงาน ป 2562

1. การคนหาเชิงรุกกลุมเสี่ยงวัณโรค 2. แผนจัดประชุมทบทวนสาเหตุการเสียชีวิต 

3. การวางแผนมอบหมายผูรับผิดชอบติดตามกํากับดูแลผูปวยวัณโรครายบุคคล ในระดับโรงพยาบาล 

4. การสงตรวจทดสอบความไวตอยาในผูปวยที่มีประวัติเคยรักษาวัณโรค

ปญหาสําคัญ ป 2558 - 2561 คือ การเสียชีวิต สูง > รอยละ 5 และ  การขาดยา  สูง > รอยละ 2

ผลการรักษา ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ป 2562(ไตรมาส1) ประเมิน จํานวน 110 ราย อยูระหวางการ

รักษา 105 ราย  (95.6%) โอนออก 2.7% เสียชีวิต 1.7 % และไมพบขาดยาระหวางการรักษา 
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กําลังรักษา รักษาสําเร็จ เสียชีวิต ลมเหลว ขาดยา โอนออก
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ป 2562 (Q1)

รอยละ

แหลงขอมล : TBCM online  ณ วันที่ 9 ม.ค. 62



Small Success ตัวช้ีวัดวัณโรค : ความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนผูปวยวัณโรครายใหม และกลับเปนซ้ํา

(Treatment Coverage ) เปาหมาย > รอยละ 82.5
สถานการณ

แหลงขอมูล : TBCM online  ณ วันที่ 9 ม.ค. 62

อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ

กะพอ 29 1 3.4

โคกโพธ์ิ 106 12 11.3

ทุงยางแดง 37 1 2.7

เมือง 207 51 24.6

มายอ 94 13 13.8

แมลาน 26 3 11.5

ไมแกน 20 3 15.0

ยะรัง 145 20 13.8

ยะหริ่ง 137 16 11.7

สายบุรี 109 13 11.9

หนองจิก 125 7 4.8

ปะนาเระ 72 6 8.3

จ.ปตตานี 1,107 146 13.2

เขต 12 7,714 1,250 16.2

แผนดําเนินงานป 2562 

มาตรการ เพิ่มความครอบคลุมการขึ้นทะเบียน

1. มีแผนดําเนินงานการคัดกรองกลุมเสี่ยงวัณโรค และ แผนคัดกรองวัณโรคในกลุมผูตองขัง 

2. จัดทําแผนเปาหมายการคัดกรองกลุมเสี่ยงวัณโรค ระดับ อําเภอ 

3. ประชุมติดตามงานวัณโรค ระดับอําเภอ และ ระดับจังหวัด   

- ผลงานความครอบคลุมการข้ึนทะเบียน ผูปวยรายใหม   

และ กลับเปนซํ้า ป 2558 – 2561 รอยละ 46  - 51

เทียบกับจํานวนคาดประมาณ

- ป 2562 (ไตรมาส 1-2)  ผลงาน ที่รอยละ 13.2

เทียบกับจํานวนคาดประมาณ (เปาหมายรอยละ 82.5)

ขอเสนอแนะ 

กําหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนผูปวยวัณโรค การบันทึกใน โปรแกรม TBCM online 

- กรณี คัดกรองใช Chest X-ray นํา ; ในรายที่มีผล CXR ผิดปกติ ตองสงตรวจเสมหะทุกราย

- หรือ คัดกรองดวย อาการ ; ในรายที่มีอาการสงสัยเปนวัณโรค คะแนน > 3 ตองสงตรวจ

Chest X-ray และหากผล CXR ผิดปกติ ตองสงตรวจเสมหะทุกราย
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Quick Win monitoring and supervision
PA 2562 : อัตราความสาํเรจ็การรกัษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม (> รอยละ 85)

เปาหมาย การดําเนินงาน ขอเสนอแนะ

จัดตั้ง case management team 

ในโรงพยาบาลครบทุกจังหวัด

จากการลงเยี่ยม รพ ปตตานีและ รพ หนองจิก 

พบวา มีทีม สหวิชาชีพ ทีมเยี่ยมบาน มีระบบการ

ติดตามกรณีผูปวยขาดยา ในระดับ รพ. รพสต 

และ อสม สนับสนุนการดําเนินงานใหดีข้ึน 

-

>รอยละ 80 ของผูปวยเสี่ยงดื้อยาสูง 

(ผูปวยเกาที่เคยรักษาวัณโรคมากอน) 

ไดตรวจ DST

ผลงาน ไตรมาส 1/62 = รอยละ 80 (20/25) - ติดตาม หนวยบริการ ตรวจสอบขอมลูและความ

ถูกตองของขอมูล การสงตรวจ DST ในผูปวยที่

เสี่ยงดื้อยาสูง ใน โปรแกรม TBCM Online เพื่อให

ความครอบคลุมการสง DST ได 100 %

> รอยละ 50 ของ รพ.นอกสังกัด 

สธ. (รัฐและเอกชน) บันทึกและ

รายงานขอมูลโปรแกรม TBCM

ไมมี โรงพยาบาลเอกชน หรือ โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัย ที่รักษาผูปวยวัณโรค จึงไมอยูใน

พื้นที่เปาหมาย การติดตามผลงาน

-



ตัวชี้วัด เปาหมาย 2562 เปาหมายไตรมาส 1 ผลงาน ผลการประเมิน

RDU ขั้น 1 95% (12 รพ.) 80% (10 รพ.) 100% (12 รพ.)
บรรลุเปาหมาย

RDU ขั้น 2 20% (3 รพ.) 10% (2 รพ.) 25% (3 รพ.)

ปญหา/ขอจํากัด ขอเสนอแนะ

- การขาดความตระหนักรูของ

ประชาชนตอการใชยาและการดูแล

ตนเองเบื้องตนเมื่อเจ็บปวย

- สรางความเขาใจ ใหความรูผูมารับบริการเร่ือง 

RDU อยางตอเนื่อง

- การจัดทําสื่อประชาสัมพันธท่ีเหมาะสม ดึงดูด

นาสนใจ งายตอการเขาใจ เขาถึงประชาชน

ปจจัยความสําเร็จ/ผลงานเดน

- รพ.ไมแกน : สื่อรณรงค 4 โรค บอกตอไมใชยาปฏิชีวนะ

- รพ.ทุงยางแดง : บัตร RDU ทางดวนในผูปวย URI และ AD

- รพ.แมลาน : แบบบันทึกการวินิจฉัยและรักษาโรค URI และ AD

- รพ.สต.อําเภอเมือง : โปรแกรมแจงเตือนผูปวย CKD 

ยะหร่ิง
เมือง

หนองจิก

โคกโพธิ์
ยะรัง

แมลาน

ปานาเระ

มายอ
สายบุรี

กะพอ
RDU ขั้นที่ 3
RDU ขั้นที่ 2

RDU ขั้นที่ 1

ไมแกน
ทุงยางแดง

สถานการณ

- โรงพยาบาลทุกแหง ผาน RDU ขั้นที่ 1

- โรงพยาบาล 3 แหง (รอยละ 25) ผาน RDU ขั้นที่ 2 

- ในจํานวนน้ี รพ.กะพอ ผานถึง RDU ขั้นที่ 3 (มากกวาเปาหมาย)

- รพ.สต.ทุกอําเภอ ผานเกณฑการใชยาปฏิชีวนะใน URI และ AD

RDU



AMRตัวช้ีวดัหลัก      ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ

เกณฑ์ ระดับ Intermediateไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ

จํานวนโรงพยาบาล ที่มีระบบจัดการ

การดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ 

(AMR) ระดับ Intermediate
(เกณฑคะแนน 250–349 คะแนน

และขอบังคับ Basic, Intermediate > 0 )

รพ.ปตตานี

ดําเนินการได ระดับ 3 มีการจัดการ

ระบบ AMR ระดับ Intermediate

(Score 283 คะแนน)

ปจจัยความสําเร็จ/ผลงานเดน ขอเสนอแนะ

- การสนับสนุนจากผูบริหาร ความ

เขมแข็งของทีม AMR รพ.ปตตานี

- ความรวมมือของทีมสหสาขา

วิชาชีพ

- ควรมีการพัฒนาระบบเฝาระวังทาง

หองปฏิบัติการอยางตอเน่ือง เชน มีการทํา

CQI , R2R

สถานการณ

จังหวัดปตตานี มีโรงพยาบาลเปาหมาย 

ระดับ S จํานวน 1 แหง คือ รพ.ปตตานี

ซึ่งมีระบบการจัดการ AMR ดําเนินงานตาม 

5 กิจกรรมสําคัญ (บรรลุตามเปาหมาย)

อ.ยะหริ่ง
อ.เมือง

จ.ปตตานีอ.หนองจิก

อ.โคกโพธ์ิ
อ.แมลาน

อ.ปานาเระ

อ.มายอ

อ.ทุงยางแดง

อ.สายบุรี

อ.กะพอ

อ.ยะรัง

อ.กะพอ อ.ไมแกน



อําเภอ ไมเกิน

(คน)

ผลงาน อัตรา

เมือง 6 0 0

โคกโพธิ์ 3 0 0

หนองจิก 4 0 0

ปะนาเระ 2 1 2.92

มายอ 3 0 0

ทุงยางแดง 1 0 0

สายบุรี 3 1 1.95

ไมแกน 1 0 0

ยะหร่ิง 3 0 0

ยะรัง 4 0 0

กะพอ 1 0 0

แมลาน 1 1 8.07

รวม 33 3 0.58

สถานการณ

- ปงบ 2562 อัตราการฆาตัวตาย

สําเร็จ 3 รายคิดเปนอัตรา 0.58 

- มีผูพยายามฆาตัวตาย 9 ราย และ

ผูพยายามฆาตัวตายไมกลับไปทํา

รายตัวเองซ้ํารอยละ 100 

ปจจัยความสําเร็จ/ผลงานเดน

- ทีมสหวิชาชีพรพ.ปตตานีเขมแข็ง บูรณาการคัดกรองกลุมเสี่ยงรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- มีหอผูปวยจิตเวช 10 เตียง รองรับผูท่ีพยายามฆาตัวตาย และผูปวยจิตเวชอ่ืนๆ 

- ติดตามผูพยายามฆาตัวตายตอเนื่องครบตามเกณฑ 100 % โดยรพ.ปตตานปีระสานเครือขาย

- มีคลินิกจิตเวชทุกรพ.และมีผูรับผิดชอบงานชัดเจน

อ.ยะหริ่ง
อ.เมือง

จ.ปตตานีอ.หนองจิก

อ.โคกโพธ์ิ
อ.ยะรัง

อ.แมลาน

อ.ปานาเระ

อ.มายอ

อ.ทุงยางแดง

อ.สายบุรี

อ.กะพอ
อ.ไมแกน

ปญหา/ขอจํากัด ขอเสนอแนะ

การคัดกรองกลุมเสี่ยงตอการฆาตัวตายยังไม

ครอบคลุม

คัดกรองกลุมเสี่ยงตอการฆาตัวตายใหครอบคลุม (โรค

ซึมเศรา จิตเภท สุรา และสมาธิสั้น)

การบันทึกรหัส X60 – X84 (รหัสการพยายามทํา

ราย) ในฐานขอมูล 43 แฟมไมครอบคลุม

ลงบันทึกรหัส X60 – X84 ในฐานขอมูล 43 แฟมให

ครอบคลุม , ในรายท่ีติดตามเยี่ยมใหลงรหัส Z91.5

พบนักเรียนพยายามฆาตัวตาย 3 ราย
เนนประสานการชวยเหลือในการสังเกตอาการ และการ

ชวยเหลือจากครูท่ีปรึกษา และครอบครัว

สุขภาพจิตและจิตเวช
ตัวชี้วัด     อัตราฆาตัวตายสําเร็จ

เกณฑ     ไมเกิน 6.3 ตอประชากรแสนคน



ประเด็นสําคัญ : การเขาถึงบริการโรคสําคัญทางดานจิตเวช

1. การเขาถึงบริการของผูปวยโรคซึมเศรา (F32-F39) เปาหมายการเขาถึง รอยละ 65

จํานวนผูปวยสะสมเขาถึงบริการป 2562 จํานวน 8,408 ราย จากคาประมาณการณ  11,812 ราย คิดเปน รอยละ 71.00 เปนไปตาม

เปาหมาย แตมี 8 อําเภอท่ียังตํ่ากวาเกณฑ คือ อ.โคกโพธ์ิ, อ.หนองจิก, อ.ปะนาเระ, อ.มายอ, อ.สายบุรี, อ.ยะหริ่ง, อ.ยะรัง และอ.กะพอ

2. การเขาถึงบริการของผูปวยโรคจิตเภท (F20.0-F20.9) เปาหมายรอยละ 75

จํานวนผูปวยสะสมเขาถึงบริการของป 2562 จํานวน 3,711 ราย จากคาประมาณการณ  4,053 ราย คิดเปน รอยละ 91.56 เปนไปตาม

เปาหมาย แตมี 4 อําเภอท่ีมีการเขาถึงตํ่ากวาเกณฑ คือ อ.ยะรัง, อ.หนองจิก, อ.มายอ และอ.ทุงยางแดง 43.28

3. การเขาถึงบริการของผูปวยโรคติดสุรา (F10.20-F10.29) เปาหมายเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จากปที่ผานมา

จํานวนผูปวยสะสมเขาถึงบริการของป 2562 จํานวน 150 ราย จากคาประมาณการณ  9,564 ราย คิดเปนรอยละ 1.57 (ฐานขอมูล 

Thaialcohol.in.th) ป2562ยังไมมีการวินิจฉัยเพ่ิมข้ึนจากฐานขอมูลนี้ (แตในจังหวัดมีการวินิจฉัย 10 ราย อ.เมือง 4 ราย และอ.แมลาน 6 ราย)

4. การเขาถึงบริการของผูปวยโรคสมาธิสั้น ADHD (F90.0-F90.9)  เปาหมายเพ่ิมขึน้รอยละ 5 จากปที่ผานมา

จํานวนผูปวยสะสมเขาถึงบริการป 2562 จํานวน 256 ราย จากคาประมาณการณ  6,596 ราย คิดเปนรอยละ 3.34  ซึ่งในปงบ 2561 

จํานวนผูปวยสะสมเขาถึงบริการ 2.70 ราย การเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 0.64 ซึ่งยังไมเปนไปตามเปาหมาย

ขอชื่นชม : รพ.แมลาน

จัดทําคูมือสังเกตอาการ 4 กลุมโรคหลักทาง

จิตเวชเด็กไดแก ID ASD ADHD LD แกศูนยพัฒนา

เด็กเล็กและโรงเรยีน



แพทยแผนไทยตัวชี้วัดหลัก รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและ

ฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
เกณฑ          รอยละ 18.5 ตัวชี้วัด เกณฑ ผลลัพธ

รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการตรวจ วินิจฉัย 

รักษาโรคและฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก

รอยละ 18.5 20.82

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ

1.กรมมีการปรับเปล่ียนคํานิยามในการเก็บขอมูลโดยไมนํา

U77 มาคํานวณ

1.ช้ีแจงผูรับผิดชอบงานแผนไทยในการจัดเก็บ

เนื่องจากระบบการประมวลผลยังไมสมบูรณ

สถานการณ

ชื่นชม

1. มีการจัดทําเอกสารแนวทางเวชปฏิบัติตางๆ เพื่อลงสูการปฏิบัติงานจริง

2. มีการรวบรวมพืชสมุนไพรในจังหวัดปตตานี

ปจจุบันจังหวัดปตตานีไดผสมผสานงานการแพทยแผนไทยเขาสูระบบบริการ

สาธารณสุขของรัฐครอบคลุมทุกแหง มีแพทยแผนไทยปฏิบัติงานใน รพท รพช

ทุกแหง ใน รพ.สต.17 แหง 

รพร.สายบุรี ผลิตยาตามมาตรฐาน GMP จํานวน 39 รายการ กระจายยาให รพ.

ในจังหวัดและในเขต 12 ที่ส่ังซื้อ

อ.ยะหริ่งเมือง

อ.เมือง

จ.ปตตานี

อ.หนองจิก

อ.โคกโพธ์ิ
อ.แมลาน

อ.ปานาเระ

อ.มายอ

อ.ทุงยางแดง

อ.สายบุรี

อ.กะพอ

อ.ยะรัง

อ.กะพอ อ.ไมแกน
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