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ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำนกระทรวงสำธำรณสุข 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  รอบที่ 1 

เขตสุขภำพที่ 12    จังหวัด..ยะลำ.....  ในระหว่ำงวันที่  16 - 18  มกรำคม  2562 

 

วันที่ 16 มกรำคม 2562 หมำยเหตุ 
09.30 – 12.00 น.  คณะตรวจรำชกำรฯ เข้ำเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล ตำมประเด็นควำม

เสี่ยง/ปัญหำ 
 คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ  
              ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์   ชั้น 3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
คณะที่ ๒ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
              ณ ห้องประชุมร่มประดู่ ชั้น 7 โรงพยาบาลยะลา 
            : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  
             ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตึกศรีฟ้า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
คณะที่ ๓ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
        ณ ห้องประชุมปาริชาติ ตึกศรีฟ้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
           : Financial Management  
             ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ตึกศรีฟ้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
(กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับกำรนิเทศ ประกอบด้วยผู้บริหำรใน หน.กลุ่ม งำนและหน.งำน 
ใน สสจ./ และผู้รับผิดชอบตำมตัวชี้วัด ในสสจ. และรพศ/รพท.)   

กำรแต่งกำยเสื้อ
ฟอร์มฟ้ำ หรือชุด
สุภำพ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ สสจ.ยะลา  
13.00 -16.30 น.  คณะตรวจรำชกำรฯ เข้ำเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล ตำมประเด็นควำม

เสี่ยง/ปัญหำ (ต่อ) 
 คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ  
              ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์   ชั้น 3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
คณะที่ ๒ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
              ณ ห้องประชุมร่มประดู่ ชั้น 7 โรงพยาบาลยะลา 
            : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  
             ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตึกศรีฟ้า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
คณะที่ ๓ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
        ณ ห้องประชุมปาริชาติ ตึกศรีฟ้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
           : Financial Management  
             ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ตึกศรีฟ้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
(กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับกำรนิเทศ ประกอบด้วยผู้บริหำรใน หน.กลุ่ม งำนและหน.งำน 
ใน สสจ./ และผู้รับผิดชอบตำมตัวชี้วัด ในสสจ. และรพศ/รพท.)   

 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารอาบูคอลี ธงฟ้า  
วันที่ 17 มกรำคม 2562 หมำยเหตุ 
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09.00 – 12.00 น.  พร้อมกัน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ ์ ชั้น 3                        
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
  รับฟังการน าเสนอผลการด าเนินงานในภาพรวมของจังหวัดยะลา....... 
     - แผนยุทธศาสตร์จังหวัด ผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรคและแนว     
       ทางแก้ไขปัญหา โดย  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา..หรือผู้แทน  

    (น าเสนอ 30 นาที และอภิปราย ซักถาม 10 นาที) 
     - การน าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม Service Plan ใน 
       ภาพรวมของจังหวัดยะลา (ความเชื่อมโยงของหนว่ยบริการในทุกระดับ) 

    โดย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยะลา หรือผู้แทน  
     (น าเสนอ 20 นาที และอภิปราย ซักถาม 10 นาที) 

     - การน าเสนอผลการด าเนินงาน Service Plan โรงพยาบาลเบตง 
โดย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเบตง หรือผู้แทน  

    (น าเสนอ 10 นาที และอภิปราย ซักถาม 10 นาที) 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 
   (กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วยผู้บริหำรใน สสจ./รพศ/รพท./หน.กลุ่ม     
    งำนใน สสจ./ และผู้รับผิดชอบตำมตัวชี้วัด ในสสจ. และรพศ/รพท.) 
   

กำรแต่งกำยเสื้อ 
ฟอร์มฟ้ำ 
 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกศรีฟ้า สสจ.ยะลา  

13.30 – 16.30 น.  ผู้ตรวจรำชกำรฯและคณะฯตรวจเยี่ยม รพสต. บ้ำนปะแต  อ.ยะหำ จ.ยะลำ 
- น าเสนอผลการด าเนินงาน Service Plan ใน รพสต. และ งาน Primary Care 
งานแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ และผลงานเด่น  
- ผู้ตรวจราชการและคณะ ให้ข้อเสนอแนะ  
(กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วยผู้บริหำรใน สสจ. ผอ.รพร.ยะหำ   สสอ.ยะหำ 
และผอ.รพ.สต.ทุกแห่งในอ ำเภอยะหำ) 
 

 ผู้ตรวจรำชกำรฯและคณะฯตรวจเยี่ยมพื้นที่ คปสอ.ยะหำ จ.ยะลำ 
- น าเสนอแผนการด าเนินงานของ คปสอ., งาน Service Plan PCC พชอ. การ
ก ากับนิเทศงาน ประสิทธิภาพการเงินการคลัง งานคุณภาพ และนวัตกรรม 
- ผู้ตรวจราชการและคณะ ให้ข้อเสนอแนะ  
(กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วยผู้บริหำรใน สสจ. / คณะกรรมกำร คปสอ.    
ยะหำ/คณะกรรมกำรบริหำร รพร.ยะหำ)   
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 คณะตรวจรำชกำรฯ เข้ำเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล ตำมประเด็นควำม
เสี่ยง/ปัญหำ (บำงคณะมีกำรเก็บข้อมูลต่อ) 

 คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ  
              ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์   ชั้น 3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
คณะที่ ๒ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
              ณ ห้องประชุมร่มประดู่ ชั้น 7 โรงพยาบาลยะลา 
            : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  
             ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตึกศรีฟ้า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
คณะที่ ๓ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
            ณ ห้องประชุมปาริชาติ ตึกศรีฟ้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
(กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับกำรนิเทศ ประกอบด้วยผู้บริหำรใน หน.กลุ่ม งำนและหน.งำน ใน 
สสจ./ และผู้รับผิดชอบตำมตัวชี้วัด ในสสจ. และรพศ/รพท.)   
 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น  ณ โรงแรมยะลารามา  
วันที่ 18 มกรำคม 2562   
09.00 – 12.00 น. สรุปผลการตรวจราชการและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

ณ ห้องประชุมร่มประดู่ชั้น 7  โรงพยาบาลยะลา 
โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง  และคณะฯ   
(กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วยผู้บริหำรใน สสจ. ผอ.รพศ./รพท. รองผอ.ฝ่ำย
กำรแพทย์ รองผอ.ฝ่ำยบริหำร รพศ./รพท. ผอ.รพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่ง 
ศูนย์วิชำกำร/ หน.กลุ่มงำนใน สสจ. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดใน สสจ. และ
ตัวแทนจำก รพศ./รพท.) 

กำรแต่งกำยเสื้อ
เหลือง (สสจ.
ยะลำ) 
 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ โรงพยาบาลยะลา  
13.00 – 15.00 น  ออกเดินทางไปท่าอากาศยาน.หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ 
1. ที่พัก :  :    บุญระพี เรสซิเด้นท์.......... อ.เมือง จ.ยะลา   โทร ...0994899449......... 
2. ผู้ประสำนงำน กองตรวจรำชกำร 



 
 

ง 

 นางสาวศิญาภัสร์ จ ารัสอธิวัฒน์ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๐ 246๖ โทรสาร 02 ๕๙๐ ๒๔๖8 
 มือถือ 081 9287 269   e-mail: srakngarn@gmail.com 

3. ผู้ประสำนงำน สสจ.ยะลำ  โทรศัพท์ 0 7321 2008 ต่อ 102 โทรสาร 0 7321 6753 
 นายสุชาติ อนันตะ มือถือ 08 1598 4817 e-mail: suchat_yala@hotmail.com 

 นางสาวอานีซะ  หาสีแม มือถือ 08 0701 4314 e-mail: anisahstyles@gmail.com 
4. ผู้ประสำนงำน รพ.ยะลำ  โทรศัพท์ 0 7323 4078  โทรสาร 0 7321 2764 
 นางสาวอัจฉรา  โรจน์ชาญชัยกุล มือถือ 08 9293 9091 e-mail : autchara1968@gmail.com 

 นางสาวสุภาพร  ช่างช ู มือถือ 08 2827 9778 e-mail: Kheaw55@hotmail.co.th 
5. ผู้ประสำนงำน รพ.เบตง   โทรศัพท์ 0 7323 4078   โทรสาร 0 7323 0936 
 นางสาวพรทิพย์  ชุมทอง มือถือ  08 9293 9091 e-mail : pia_0016@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ล ำดบั ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน โทรศัพท์

1 นพ. เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผูต้รวจราชการกระทรวงฯ ส านกัตรวจราชการกระทรวง 0899739936

2 นพ. สมเกียรติ ข  านุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ ส านกัตรวจราชการกระทรวง 0818877270

3 นายประเวศ  หมีดเส็น ผูต้รวจราชการ ส านกัตรวจราชการกระทรวง 0815366272

1 พญ. เพชรวรรณ พ่ึงรัศมี นายแพทยท์รงคุณวฒิุกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค 0818549700

2 นาง องัสุมาลิณ ประดิษฐ์สุวรรณ นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 12 จงัหวดัสงขลา 0858954169

3 นาง ฝนทิพย ์พริกชู นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 12 จงัหวดัสงขลา 0897394676

4 ดร. จุฑาพฒัน์ เกิดควน นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 12 จงัหวดัสงขลา 0814872319

5 นาย ปรีชา หนูฟอง นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 12 จงัหวดัสงขลา 0819575009

6 นาง ปัจฉิมา บวัยอม นกัวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 12 จงัหวดัสงขลา 0864906762

7 นางสาว นูรไอณี คารี เจา้พนกังานเภสัชกรรมช านาญงาน ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 12 จงัหวดัสงขลา 0808691367

1 พญ. วายพุา วงศวิ์กรม นายแพทยเ์ช่ียวชาญ กรมการแพทย์ 0888265544

2 นางสาว เมวดี มัน่คงขนัติวงศ์ นกัวิชาการสาธารณสุข กรมการแพทย์ 0897083662

3 นาง ดลธวรรณ อุนนะนนัทน์ นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรมการแพทย์ 0971915995

ส ำนักตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข

กรมควบคุมโรค

กรมกำรแพทย์

รำยช่ือทีมตรวจรำชกำรเขตสุขภำพที่ 12 จังหวดั ยะลำ รอบที่ 1 ปีงบประมำณ 2562



ล ำดบั ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน โทรศัพท์

1 นาง ลกัขณา องัอธิภทัร นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 0892017565

2 นางสาว วลยัลกัษณ์ ดุริยะศรีไพร นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 0955055678

1 นาย ทวีศกัด์ิ ไพรสุวรรณ เภสัชกรช านาญการ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 0898147233

1 นาย จิรวิทย ์มากม่ิงจวน นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านกังานเขตสุขภาพท่ี 12 0910488830

2 นาง กรจะณา สัตยชิติ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ ส านกังานเขตสุขภาพท่ี 12 0813680044

3 นางสาว สุภาพร เกิดทิพย์ นกัวิชาการเงินและบญัชี ส านกังานเขตสุขภาพท่ี 12 0864755546

4 นางสาว ปราณี บวัศรี นกัวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ ส านกังานเขตสุขภาพท่ี 12 0850984531

5 นาย พฤทธ์ิ ไชยเหมวงศ์ นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านกังานเขตสุขภาพท่ี 12 0887912507

6 นางสาว ภาวนา อ านวยตระกูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านกังานเขตสุขภาพท่ี 12 0980173675

1 นางสาว ธญัญารัตน์ ศรีมุข นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลธญัญารักษปั์ตตานี กรมการแพทย์ 0808627445

2 นาย รุสลี บาเหะ นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลธญัญารักษปั์ตตานี กรมการแพทย์ 0918467191

3 นาง ยพุาพนัธ์ ประเสริฐศิลป์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลธญัญารักษปั์ตตานี กรมการแพทย์ 0892984919

4 นาง รูไซดะ เจะ๊เด็ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลธญัญารักษปั์ตตานี กรมการแพทย์ 0892984919

5 นางสาว รัชณีย ์วรรณขาม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลธญัญารักษปั์ตตานี กรมการแพทย์ 0808627445

6 พญ. นริศรา งามขจรวิวฒัน์ นายแพทยเ์ช่ียวชาญ โรงพยาบาลธญัญารักษปั์ตตานี กรมการแพทย์ 0808373388

กรมกำรแพทย์แผนไทยฯ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ส ำนักงำนเขตสุขภำพที ่12

โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ปัตตำนี



ล ำดบั ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน โทรศัพท์

7 นางสาว ไซนะห์ เจะ๊สะนิ นกัวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลธญัญารักษปั์ตตานี กรมการแพทย์ 0892984919

1 นาย สุวิทย ์บุญวิชยั ผอ.ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพเขต 12
 จงัหวดัสงขลา

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพเขต 12 
จงัหวดัสงขลา

0817483768

2 นาย การุญ สุขสุทธ์ิ หวัหนา้กลุ่มวิชาการและยทุธศาสตร์ฯ ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพเขต 12 
จงัหวดัสงขลา

0869692339

3 นางสาว อนุสรา เจะ๊สัน หวัหนา้กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและ
พฤติกรรมสุขภาพ

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพเขต 12 
จงัหวดัสงขลา

0630810293

1 นางสาว ศิญาภสัร์ จ  ารัสอธิวฒัน์ หวัหนา้กลุ่มตรวจราชการเขต กองตรวจราชการ 0899739936

2 นาย ปิยพงษ ์อุปถมัภ์ นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กองตรวจราชการ 0815695428

3 นาย ชิตชนินทร์ นิยมไทย นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ กองตรวจราชการ 0897255199

1 นาย สุจิตร คงจนัทร์ นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา 0805451669

1 นาง จิราวรรณ พรหมเพชร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ตากใบ จ.นราธิวาส 0624162368

2 นพ. ภุชงค ์วงศหิ์รัญรัชต์ นายแพทยช์ านาญการพิเศษ รพ.ตากใบ 0801363900

3 นาย สุทศัน์ พิเศษ นกัวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันราธิวาส 0817676769

จังหวดันรำธิวำส

ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 12 จังหวดัสงขลำ

กองตรวจรำชกำร

จังหวดัสงขลำ



 
 

ซ 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวดัยะลำ ได้น ำนโยบำยกระทรวงสำธำรณสุขและนโยบำยส ำคญัตำม 
วิสัยทศัน์ และยุทธศำสตร์กำรพฒันำสุขภำพ 20 ปี สู่เป้ำหมำย “ภำยในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะ         
มีสุขภำพแขง็แรงเพิ่มข้ึน เพื่อสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศทั้งทำงตรงและทำงออ้มอยำ่ง
ย ัง่ยืน” นโยบำยกำรพฒันำระบบสุขภำพของเขตสุขภำพท่ี 12 ยุทธศำสตร์กำรพฒันำจงัหวดัยะลำ นโยบำย
มุ่งเนน้ ๑๐ วำระกำรพฒันำจงัหวดัยะลำ ของผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั  และปัญหำสุขภำพท่ีส ำคญัของจงัหวดัยะลำ 
เช่น กลุ่มสตรีและเด็กยงัมีปัญหำมำรดำตำยและภำวะซีดในกลุ่มหญิงวยัเจริญพนัธ์ุและหญิงตั้งครรภ์ โรคท่ี
ป้องกนัไดด้ว้ยวคัซีน  กำรป่วยดว้ยโรคเบำหวำนและควำมดนัโลหิตสูง โรคไขเ้ลือดออก และไขม้ำลำเรีย  รวมถึง
ปัญหำส ำคญัท่ีส่งผลกระทบต่อร่ำงกำยและจิตใจ ของประชำชน คือ กำรเกิดสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบท่ียงัมี
อยำ่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีไดก้  ำหนดทิศทำงกำรพฒันำระบบสุขภำพของจงัหวดัยะลำ สู่วิสัยทศัน์ “เป็นองคก์รหลกัดำ้น
สุขภำพ ท่ีรวมพลงัสังคมเพื่อ ประชำชนชำวยะลำสุขภำพดี” สู่เป้ำหมำย “ประชำชนสุขภำพดี เจำ้หนำ้ท่ีมีควำมสุข 
ระบบสุขภำพยัง่ยนื เครือข่ำยสุขภำพเขม้แขง็”  โดยมีเป้ำประสงคแ์ละเขม็มุ่งท่ีส ำคญั ใน 4 ประเด็น ยทุธศำสตร์
ละ 5 เร่ือง จ ำนวน 23 ตวัช้ีวดั ตำม Model : Yala Miracle Tree of Life 2019  

          เพื่อให้กำรด ำเนินงำนขบัเคล่ือนให้บรรลุเป้ำประสงค์และตวัช้ีวดัท่ีวำงไว ้ส ำนักงำนสำธำรณสุข

จังหวดัยะลำ ได้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรท่ีคลอบคลุมทั้ ง 4 Excellence โดยมีโครงกำรรองรับตำม

แผนปฏิบติักำรประจ ำปี ทั้งส้ินจ ำนวน 46 โครงกำร เป็นเงิน 14,522,194 บำท   

             ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัยะลำไดจ้ดัระบบกำรติดตำมควบคุมก ำกบัและประเมินผล กำรพฒันำ
งำนสำธำรณสุข และกำรสร้ำงขวญัก ำลงัใจในกำรปฏิบติังำน โดยมีกิจกรรมตรวจเยี่ยม รพ.สต. ให้ครบทุก
แห่ง      มีกำรติดตำมกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบติั  มีกำรนิเทศงำนคปสอ. ก ำหนดแผนนิเทศปีละ 2 คร้ัง  จดัใหมี้ทีม
ผูบ้ริหำรควบคุมก ำกบัและสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยบริกำร ก ำหนดให้แต่ละ คปสอ.ประเมินผล
ตนเองตำมตัวช้ีวดัยุทธศำสตร์ระบบสุขภำพจังหวดัยะลำ  และจัดเวทีน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำในกำร
ด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวดัทุกระดบั ในเวทีประชุม คปสจ. และประชุมสรุปผลงำนผลงำนรอบ 6 9   และ 12 
เดือน กำรประเมินผลเชิงคุณภำพตำมกรอบ PMQA โดยจดัระบบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและผลกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณในทุกระดบัดว้ยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศผ่ำนโปรแกรมระบบสำรสนเทศบริหำร
โครงกำรและงบประมำณ(sms) และจดัระบบกำรติดตำมรำยงำนตวัช้ีวดัดว้ยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนคลังข้อมูลด้ำนกำรแพทย์และสุขภำพ (Health Data Center : HDC) ของ
กระทรวงสำธำรณสุข 



 
 

ฌ 

ผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการรอบที่  1/2562  มีผลกำรด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวดั
ประเด็นกำรตรวจรำชกำร โดยมีผลงำนไตรมำสท่ี 1  พบว่ำ มีตวัช้ีวดัท่ีผ่ำนเกณฑ์ จ  ำนวน 12 ตวัช้ีวดั จำก
ตวัช้ีวดัทั้งหมด 35 ตวัช้ีวดั คิดเป็นร้อยละ 34.29 ซ่ึงตวัช้ีวดัส่วนใหญ่อยูใ่นระหวำ่งกำรเร่ิมตน้กำรด ำเนินงำน 

           ขอขอบพระคุณนำยแพทย์เจษฎำ  ฉำยคุณรัฐ  ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงเขตสุขภำพท่ี 12  นำยแพทย์
สมเกียรติ ข ำนุรักษ ์ สำธำรณสุขนิเทศก์  และคณะตรวจรำชกำรฯ ทุกท่ำน ท่ีได้ให้ขอ้เสนอแนะท่ีมีคุณค่ำ 
นบัเป็นปัจจยัน ำเขำ้ท่ีส ำคญัในกำรพฒันำระบบสำธำรณสุขของจงัหวดัยะลำ ให้มีควำมกำ้วหนำ้ในรอบท่ี 2 
และเพื่อกำรสนบัสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยของกระทรวงสำธำรณสุขต่อไป 

      กลุ่มงำนพฒันำยทุธศำสตร์สำธำรณสุข สสจ.ยะลำ 
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ข้อมูลทัว่ไป 
 

ประวตัิความเป็นมาของจังหวดัยะลา 

 ค ำวำ่ “ยะลำ” มำจำกภำษำพื้นเมืองเดิมวำ่ “ยำลอ” ซ่ึง แปลวำ่ “แห” ตำมประวติัตั้งแต่สมยัสุโขทยั
ถึงตอนตน้กรุงรัตนโกสินทร์นั้น “เมืองยะลำ” เป็นส่วนหน่ึงของเมืองมณฑลปัตตำนี 
 ต่อมำในรัชสมยัของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยู่หวั รัชกำรท่ี 5 ไดท้รงโปรดเกลำ้ให้มี
กำรปรับปรุงกำรปกครองส่วนภูมิภำคใหม่ เป็นกำรปกครองแบบเทศำภิบำล โดยออกประกำศขอ้บงัคบั
ส ำหรับกำรปกครอง 7 หวัเมือง ร.ศ. 120 ซ่ึงประกอบดว้ย เมืองปัตตำนี หนองจิก ยะหร่ิง สำยบุรี ยะลำ ระแงะ 
และเมืองรำมนั ในแต่ละเมืองมีพระยำเมืองเป็นผูรั้กษำรำชกำร โดยอยูภ่ำยใตก้ำรดูแลของขำ้หลวงเทศำภิบำล
มณฑลนครศรีธรรมรำช ต่อมำในปีพุทธศกัรำช 2476 ไดมี้กำรยุบเลิกมณฑลปัตตำนี และไดมี้กำรจดัระเบียบรำชกำร
บริหำรส่วนภูมิภำคจงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล และหมู่บำ้น “เมืองยะลำ จึงเป็นจงัหวดัหน่ึงของประเทศไทยในปัจจุบนั” 
 ส ำหรับเมืองยะลำ ไดมี้กำรโยกยำ้ยท่ีตั้งมำแลว้ 4 คร้ัง ดงัน้ี 
  คร้ังท่ี 1 ตั้งเมืองอยูท่ี่ต  ำบลบำ้นยะลำ 
  คร้ังท่ี 2 ไดย้ำ้ยเมืองไปตั้งท่ีต ำบลท่ำสำป บริเวณฝ่ังซำ้ยของแม่น ้ำปัตตำนี 
  คร้ังท่ี 3 ไดย้ำ้ยไปตั้งท่ีเมืองสะเตง บริเวณทำงฝ่ังขวำของแม่น ้ำปัตตำนี 
  คร้ังท่ี 4 ไดย้ำ้ยไปตั้งท่ีต ำบลบำ้นนิบง 
 

  ในสมยัอ ำมำตยโ์ทพระรัฐกิจวิจำรณ์ (สวำสด์ิ ณ นคร) ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัยะลำ คนท่ี 10 (พ.ศ.2456 - 2458)ได้
วำงผงัเมืองดว้ยกำรหำจุดศูนยก์ลำงใจเมือง โดยกำรปักหลกัไว ้และเอำกอ้นหินวำงไวเ้ป็นเคร่ืองหมำยเรียกวำ่ 
“กิโลศูนย”์ และลำกเส้นวงกลมเป็นชั้น ๆ มีถนนรองรับเป็นตำข่ำยลกัษณะใยแมงมุมในเขตเทศบำลยะลำจน
ไดรั้บกำรช่ืนชมว่ำเป็นเทศบำลซ่ึงจดัวำงผงัเมืองแบบใยแมงมุมท่ีสวยงำมท่ีสุดของประเทศไทย และไดรั้บ
รำงวลัชนะเลิศกำรประกวดควำมสะอำด 3 ปีซ้อน (พ.ศ.2528-2530) และในปี 2540 ได้รับกำรคดัเลือกจำกองค์กำร
อนำมยัโลกยกใหเ้ป็น 1 ใน 5 เมืองของประเทศไทยในโครงกำรเมืองน่ำอยูท่ ัว่โลก 
 

 ลกัษณะทัว่ไป 
 ท่ีตั้งและขนำด จงัหวดัยะลำ เป็นจงัหวดัท่ีอยูใ่ตสุ้ดของประเทศไทย อยูร่ะหวำ่งเส้นรุ้งท่ี 5 - 7 องศำเหนือ 
และเส้นแวงท่ี 100 – 102 องศำตะวนัออก มีพื้นท่ีประมำณ 4,521 ตร.กม หรือประมำณ 2.8 ล้ำนไร่ คิดเป็น
ร้อยละ6.4 ของพื้นท่ีภำคใต ้ อยูห่่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ทำงรถไฟสำยใตป้ระมำณ 1,039 กิโลเมตรและตำมถนน
เพชรเกษม ประมำณ 1,084 กิโลเมตร  
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 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกบั        จงัหวดัสงขลำและจงัหวดัปัตตำนี 
  ทิศใต ้  ติดต่อกบั        รัฐเปรัค  ประเทศมำเลเซีย 
  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั        จงัหวดันรำธิวำส และรัฐเปรัค  ประเทศมำเลเซีย 
  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั        จงัหวดัสงขลำ  และรัฐเคดำห์ประเทศมำเลเซีย 
 

 เขตการปกครอง 
 จงัหวดัยะลำ  แบ่งเขตกำรปกครองเป็น 8 อ ำเภอ   ประกอบดว้ย             

  อ ำเภอเมืองยะลำ  อ ำเภอรำมนั   
  อ ำเภอยะหำ  อ ำเภอบนันงัสตำ 
  อ ำเภอธำรโต  อ ำเภอเบตง  
  อ ำเภอกำบงั  อ ำเภอกรงปินงั 
 มีจ ำนวน 58 ต ำบล380 หมู่บ้ำน มีจ ำนวนหลังคำเรือนทั้งส้ิน 164,531 หลงัคำเรือนจงัหวดัยะลำมี
ประชำกรอยูอ่ำศยัเป็นจ ำนวน 451,358 คน  เพศชำย 221,693 เพศหญิง 229,665 (ฐำนขอ้มูล Health Data Center1 
ตุลำคม 2561)โดยมีอตัรำส่วนเพศชำยต่อเพศหญิง 1 : 1.04 ควำมหนำแน่นของประชำกรเท่ำกบั 100 คนต่อ
ตำรำงกิโลเมตร ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำอิสลำม คิดเป็นร้อยละ 77.53 รองลงมำนับถือศำสนำพุทธ   
ร้อยละ 20.37 และศำสนำอ่ืนๆ ร้อยละ 2.10   
 

ตารางที ่1 จ  ำนวนพื้นท่ีกำรแบง่เขตกำรปกครอง/ครัวเรือน/ประชำกรจงัหวดัยะลำ จ ำแนกรำยอ ำเภอ 

อ าเภอ 
พืน้ที่ 

(ตารางกม.) 

เขตการปกครอง จ านวนบ้าน  
(หลงั) 

ประชากร
รวม ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 

เมืองยะลำ   258 14 80 6 9 59,580 139,788 
เบตง 1,328 5 32 2 3 26,413 50,949 
บนันงัสตำ   629 6 50 2 5 18,120 54,256 
ธำรโต   648 4 37 1 4 9,319 22,684 
รำมนั   516 16 90 3 14 23,294 83,182 
ยะหำ   500 7 49 2 6 14,611 50,204 
กำบงั   451 2 19 - 2 6,864 24,032 
กรงปินงั   191 4 23 - 4 6,330 26,263 

รวม 4,521 58 380 16 47 164,531 451,358 
 

แหล่งข้อมูล :  (ฐำนขอ้มูล Health Data Center 1 ตุลำคม 2561) 
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 ลกัษณะการปกครองท้องถิ่น 
เทศบำลนคร 1 แห่ง คือ  เทศบำลนครยะลำ     
เทศบำลเมือง 2 แห่ง คือ  เทศบำลเมืองเบตงและเทศบำลเมืองสะเตงนอก 
เทศบำลต ำบล 13 แห่ง คือ   เทศบำลต ำบลยโุป บุดี ล ำใหม่ท่ำสำป ธำรน ้ำทิพยบ์นันงัสตำ เข่ือนบำงลำง  

  คอกชำ้ง ยะหำ ปะแตรำมนัห์บำลอ และ โกตำบำรู   
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 47แห่ง  

 
ปิรามิดประชากรจังหวดัยะลา ปี 2561 
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ทีม่า :  ขอ้มูลจำก Health Data Center จงัหวดัยะลำ 1 ต.ค. 2561 
 

 ลกัษณะภูมิประเทศ 
 ภูมิประเทศโดยทัว่ไปของจงัหวดัยะลำมีลกัษณะเป็นภูเขำเนินเขำและหุบเขำ ตั้งแต่ตอนกลำงจนถึงใตสุ้ด
ของจงัหวดั มีท่ีรำบบำงส่วนทำงตอนเหนือของจงัหวดั ไดแ้ก่ บริเวณท่ีรำบแม่น ้ำปัตตำนี และแม่น ้ำสำยบุรีไหลผำ่น 
อยูสู่งกวำ่ระดบัน ้ำทะเลปำนกลำงถึงสูงมำก โดยเฉล่ียระหวำ่ง 100 - 200 เมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่ปกคลุมดว้ยป่ำ
ดงดิบ และสวนยำงพำรำ มีเทือกเขำท่ีส ำคญัอยู่ 2 เทือกเขำ คือ เทือกเขำสันกำลำคีรี เร่ิมจำกอ ำเภอเบตง 
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เป็นแนวยำวกั้นพรมแดนระหว่ำงประเทศไทย กบัประเทศมำเลเซีย และเทือกเขำปิโล ซ่ึงเป็นเทือกเขำอยู่
ภำยในจงัหวดั ในเขตต ำบลบุดี บนันงัสำเรง ของอ ำเภอเมืองยะลำ อ ำเภอกรงปินงั และอ ำเภอรำมนั 
 

 ลกัษณะภูมิอากาศ 
 จงัหวดัยะลำตั้งอยูใ่นเขตมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ท ำให้มีสภำพอำกำศ
แบบร้อนช้ืน มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภำพนัธ์ - พฤษภำคม และฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่ พฤษภำคม - กุมภำพนัธ์ 
อุณหภูมิต ่ำสุดเฉล่ียประมำณ 28.20 องศำเซลเซียส และสูงสุดเฉล่ีย 34.50 องศำเซลเซียส ปริมำณน ้ ำฝนเฉล่ีย1,712.1
มิลลิเมตรต่อปี มีฝนตกเฉล่ีย 148 วนัต่อปีเดือนตุลำคม - พฤศจิกำยน มีฝนตกชุกท่ีสุด 
 

 สังคมและวฒันธรรม 
 1. สภำพสังคม  
 ประชำกรจงัหวดัยะลำ ส่วนใหญ่เป็นชำวไทยท่ีนับถือศำสนำอิสลำม และกำรติดต่อส่ือสำรใน

ชีวิตประจ ำวนัใชภ้ำษำมลำยทูอ้งถ่ิน ภำษำไทย (ภำษำใต)้ และในชุมชนบำงส่วนของอ ำเภอเบตงใชภ้ำษำจีน 
และยึดมัน่ในหลกัค ำสอนของศำสนำเคร่งครัด และมีกำรเรียนรู้เผยแพร่สืบทอดวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีเคยปฏิบติัสืบต่อกนัมำไปยงัผูอ่ื้น หรืออนุชนรุ่นหลงั 

 2.กำรศึกษำ 
 จงัหวดัยะลำ มีกำรจดักำรศึกษำ ตั้งแต่ระดบัอนุบำล ประถมศึกษำ มธัยมศึกษำตอนตน้ มธัยมศึกษำตอนปลำย 

สำยสำมัญและสำยอำชีพ จนถึงระดับปริญญำตรี ปัจจุบันมีสถำนศึกษำรวมทั้ งส้ิน 1,149 แห่ง (ท่ีมำ : 
ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจงัหวดัยะลำ ขอ้มูล ณ ปีกำรศึกษำ 2561) 

 3.กำรสำธำรณสุข 
 จงัหวดัยะลำ มีจ ำนวนสถำนพยำบำลแผนปัจจุบนัของรัฐท่ีมีเตียงรับผูป่้วยไวค้ำ้งคืนทั้งส้ิน 8 แห่ง 

มีจ ำนวนเตียง 977 เตียง และสถำนพยำบำลเอกชน 1 แห่ง จ ำนวน 60 เตียง 
 4.วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
 ดำ้นวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของประชำชนจงัหวดัยะลำ มีลกัษณะท่ีคลำ้ยคลึงและ

ไม่แตกต่ำงไปจำกจงัหวดัอ่ืน ๆ เช่น กำรแต่งงำน กำรข้ึนบำ้นใหม่ เป็นตน้ 
 - กำรแต่งกำย 
 ส ำหรับชำวไทยท่ีนับถือศำสนำอิสลำมในจงัหวดัยะลำ มีกำรแต่งกำยเหมือนกบัจงัหวดัชำยแดน

ภำคใตอ่ื้น ๆ โดยถือกนัว่ำ กำรเปิดเผยอวยัวะบำงส่วนของร่ำงกำยท่ีบญัญติัไวท้ำงศำสนำถือว่ำ ผิดหลกัศำสนำ
และมำรยำทอนัดีงำม โดยทัว่ไปผูช้ำยนิยมนุ่งโสร่ง หรือกำงเกงขำยำว สวมเส้ือแขนยำวและสวมหมวกกำปิเยำะ 
ส่วนผูห้ญิงก็สวมเส้ือแขนยำวถึงขอ้มือ และนุ่งผำ้ กรอมเทำ้ตลอดจนคลุมศีรษะ เปิดเผยเฉพำะใบหนำ้และมือ
จนถึงขอ้มือ ตำมท่ีศำสนำบญัญติัไว ้
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 - กำรถือศีลอด (ถือบวช) 
 เม่ือถึงเดือน “รอมฎอน” หรือเดือนท่ี 9 ของปีฮิจเรำะห์ศกัรำชชำวไทยท่ีนบัถือศำสนำอิสลำมทุกคน

จะถือศีลอด นับเป็นเวลำ 1 เดือนเต็มในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว เขำจะไม่ยอมให้อำหำรและน ้ ำ หรือน ้ ำลำย
ล่วงล ้ำเขำ้ไปในล ำคอ นบัตั้งแต่ตะวนัสำงไปจนถึงตะวนัลบัขอบฟ้ำ และจะเร่ิมรับประทำนอำหำรเม่ือถึงเวลำ
ตะวนัลับขอบฟ้ำล่วงไปแล้วจนถึงก่อนสว่ำง ทั้ งน้ีมิได้หมำยควำมว่ำ ในเวลำกลำงคืนจะมีกำรร่วมวง
รับประทำนอำหำรกนัอยำ่งเตม็ท่ีเช่นปกติ เพียงแต่ประทงัควำมหิวเท่ำนั้น 

 

 เศรษฐกจิ 
โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจของจงัหวดัยะลำส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัภำคเกษตรกรรม รองลงมำไดแ้ก่ กำร

พำณิชยกรรมกำรคมนำคมขนส่ง กำรบริหำรและกำรก่อสร้ำง ตำมล ำดบั 
กำรกสิกรรม จำกพื้นท่ีจงัหวดัยะลำทั้งหมดประมำณ 2.8 ลำ้นไร่ เป็นพื้นท่ีถือครองทำงกำรเกษตร 

ประมำณ 1.3 ไร่ รำยไดส่้วนใหญ่มำจำกกำรท ำสวนยำงพำรำ และผลไม ้เช่น เงำะ ทุเรียน ลองกอง ลำงสำด เป็นตน้ 
ส ำหรับกำรท ำนำมีนอ้ยทั้งน้ีเน่ืองจำกมีท่ีรำบลุ่มนอ้ย ปริมำณขำ้วท่ีผลิตไม่เพียงพอต่อกำรบริโภคในจงัหวดั 

กำรประมง จงัหวดัยะลำเป็นจงัหวดัเดียวในภำคใตท่ี้ไม่มีอำณำเขตติดต่อกบัทะเล ทำงจงัหวดัจึงมี
นโยบำยส่งเสริมกำรเล้ียงปลำน ้ำจืด โดยในปี 2559 มีผลผลิตสัตวน์ ้ำจืดทั้งส้ิน รวม 1,741.4 กิโลกรัม 

จำกสถิติของส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในปี 2559 จงัหวดัยะลำมี
มูลค่ำรวมผลิตภณัฑ์จงัหวดั (GPP) ตำมรำคำประจ ำปี 2559 รวมทั้งส้ิน 43,941 ลำ้นบำท โดยมีสำขำเกษตรกรรม กำรล่ำ
สัตว ์และกำรป่ำไมท้  ำรำยไดใ้หแ้ก่จงัหวดัมำกท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 38.6 ของกำรผลิตรวมทั้งจงัหวดัรองลงมำ
ไดแ้ก่ สำขำกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 12.3 สำขำกำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต ์จกัรยำนยนต ์
ของใชส่้วนบุคคล และของใชใ้นครัวเรือน และสำขำอุตสำหกรรมมีมูลค่ำอยูใ่นอนัดบัท่ี 3 และ 4 ตำมล ำดบั 

มูลค่ำผลิตภณัฑเ์ฉล่ียต่อหวั (Per capita GPP) 98,627 บำท  
 การอ ตสาหกรรมและเหมืองแร่ 

 จงัหวดัยะลำ มีโรงงำนทั้งหมดจ ำนวน 356 โรงงำน ประเภทท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ กำรประกอบกิจกำรแปร

รูปไมย้ำงพำรำ อดัน ้ำยำและอบไมย้ำงพำรำ และ อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัไมย้ำงพำรำมีจ ำนวน 72 โรงงำน รองลงมำ

ไดแ้ก่กำรประกอบกิจกำรเก่ียวกบัน ้ำยำงพำรำและผลิตภณัฑต่์ำงๆ มีจ ำนวน 49 โรงงำน และอุตสำหกรรม ท่ี

น่ำสนใจท่ีสำมำรถพฒันำให้เป็น อุตสำหกรรมหลกัของจงัหวดัอยำ่งหน่ึงคือ อุตสำหกรรมเก่ียวกบัหินอ่อน 

ซ่ึงเดิมมีอยูถึ่ง 5 โรงงำน ปัจจุบนัไดแ้จง้หยดุกิจกำรชัว่ครำว เน่ืองจำก ประสบปัญหำวกิฤตเศรษฐกิจ 

          พระรำชบญัญติัโรงงำน พ.ศ. 2535 ไดป้ระกำศและมีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 9 กรกฎำคม 2535 เป็นตน้

มำ พระรำชบญัญติัโรงงำนฉบบัน้ีไดแ้บ่งประเภทโรงงำนออกเป็น 3 จ ำพวก คือ 

          - โรงงำนจ ำพวกท่ี 1 ไดแ้ก่ โรงงำนประเภท ชนิด และขนำดท่ีสำมำรถประกอบกิจกำรโรงงำน ได้

ทนัที ตำมควำมประสงคข์องผูป้ระกอบกิจกำรโรงงำน 
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          - โรงงำนจ ำพวกที 2 ไดแ้ก่ โรงงำนประเภท ชนิด และขนำดท่ีเม่ือจะประกอบกิจกำรโรงงำน ตอ้งแจง้

ให ้ผูอ้นุญำตทรำบก่อน 

          - โรงงำนจ ำพวกท่ี 3 ไดแ้ก่ โรงงำนประเภท ชนิด และขนำดท่ีกำรตั้งโรงงำนจะตอ้งไดรั้บ ใบอนุญำต

ก่อนจึงจะด ำเนินกำรได ้

           โรงงำนในจงัหวดัยะลำ มีจ ำนวน 356 โรงงำน ส่วนใหญ่เป็นโรงงำนอุตสำหกรรมแปรรูป ไมย้ำงพำรำ 

อดัน ้ำยำ อบไมย้ำงพำรำ อุตสำหกรรมกำรเกษตร อุตสำหกรรมก่อสร้ำง และอุตสำหกรรมบริกำร 

 

 การพาณชิย์ 
ส่วนใหญ่เป็นกำรคำ้ส่งและคำ้ปลีกในสำขำเกษตรกรรมท่ีเก่ียวกบัผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรประมง 

ดำ้นกำรคำ้กบัต่ำงประเทศเน่ืองจำกจงัหวดัยะลำเป็นจงัหวดัชำยแดนมีอำณำเขตติดต่อกบัประเทศมำเลเซีย
ด่ำนอ ำเภอเบตงจึงมีกำรคำ้ขำยชำยแดนสินคำ้ส่งออกท่ีส ำคญัของจงัหวดั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ยำงพำรำ ไมย้ำงพำรำแปรรูป
ผลไมส้ด(ทุเรียน ลองกอง ) และสินคำ้อ่ืน ๆ มูลค่ำกำรส่งออกเฉล่ียปีละ 3,863.019 ลำ้นบำท  อยำ่งไรก็ตำม
จงัหวดัตอ้งน ำเขำ้สินคำ้จำกประเทศมำเลเซียส่วนใหญ่จะเป็นแอมโมเนียเหลว ดอกไมส้ด ไมแ้ปรรูปและสินคำ้อ่ืน 
ๆ มีมูลค่ำกำรน ำเขำ้เฉล่ียปีละ 119.846  ลำ้นบำท (ท่ีมำ : ส ำนกังำนพำณิชยจ์งัหวดัยะลำ ปี 2561) 

 

 การท่องเทีย่ว 
จงัหวดัยะลำมีสถำนท่ีท่องเท่ียวทั้งประเภทธรรมชำติ ประวติัศำสตร์ โบรำณสถำนและประเภท

ศิลปวฒันธรรม ประเพณี สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ ศำลเจำ้พ่อหลกัเมือง เข่ือนบำงลำง บ่อน ้ ำร้อนเบตง 
อุโมงค์ปิยะมิตร น ้ ำตกธำรโต ฯลฯ จงัหวดัยะลำ เคยได้รับรำงวลัควำมสะอำดเป็นเลิศ 3 ปีซ้อนในกำร
ประกวดเทศบำลทัว่ประเทศ และเมืองสันติภำพจำกองค์กร UNESCO จนน ำไปสู่กำรก ำหนดจุดเด่นของ
จงัหวดัวำ่เมือง 3 วฒันธรรม ผงัเมืองใยแมงมุม ทะเลสำบบนภูเขำ และค ำขวญัประจ ำจงัหวดัวำ่ “ใตสุ้ดสยำม 
เมืองงำมชำยแดน” 
 

 การคมนาคม 
สำมำรถเดินทำงไดส้ะดวกทั้งทำงรถยนตแ์ละรถไฟตลอดจนเดินทำงเขำ้ – ออกประเทศมำเลเซียได้

ทำงด่ำนศุลกำกรเบตงทำงหลวงหมำยเลข 418 (ถนนสำย 418 ปัตตำนี – ยะลำ) “ถนนสำย 418” เส้นเลือดใหญ่ใน
กำรเดินทำงและขนส่งสินคำ้ในสำมจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้เปิดใช้อย่ำงเป็นทำงกำรเม่ือวนัท่ี 7 มกรำคม 2552 
โดย ฯพณฯ นำยกรัฐมนตรี (นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ) เป็นประธำนในพิธีเปิดมีระยะทำง 29.44 กิโลเมตร จำก
บำ้นคลองขุด อ ำเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตำนี ถึงบำ้นท่ำสำป ต ำบลท่ำสำป อ ำเภอเมืองยะลำ จงัหวดัยะลำ
จุดเด่นของถนนสำยน้ี คือ ตลอดสองขำ้งทำงยงัเป็นท่ีโล่ง มีทุ่งนำ สวนยำงพำรำ และชุมชนสลบัเป็นระยะ 
ไม่มีสัญญำณไฟจรำจรแมแ้ต่จุดเดียวเพรำะทุกทำงแยกจะสร้ำงสะพำนยกระดบัมำกถึง 20 แห่ง และมีจุดกลบัรถ
ท่ีปลอดภยั นบัเป็นถนนสำยมำตรฐำนท่ีสุดของสำมจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้
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ตารางที ่2 ขอ้มูลสถิติชีพและสถำนะสุขภำพของประชำชนจงัหวดัยะลำ พ.ศ. 2559– 2561 
สถิติชีพ/สถานะส ขภาพ เป้าหมาย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

- อตัรำเกิด: 1,000 ประชำกร 
- อตัรำตำย: 1,000 ประชำกร 
- อตัรำเพิ่มตำมธรรมชำติ (ร้อยละ) 
- อตัรำส่วนกำรตำยมำรดำ : เกิดมีชีพ 100,000 คน 

- 
- 

ไม่เกิน 1.2 
ไม่เกิน  20 

ปี 58 ไม่เกิน 15 

21.35 
5.12 
1.62 
55.13 

 

21.95 
6.54 
1.54 
19.89 

19.99 
6.02 
1.40 
42.7 

 
- อตัรำทำรกตำยปริก ำเนิด  : กำรเกิด 1,000 คน ไม่เกิน  9 4.36 7.3 15.4 
- ทำรกแรกเกิดมีน ้ำหนกัต ่ำกวำ่ 2,500  กรัม 
- ภำวะขำดออกซิเจนในทำรกแรกเกิด 
- ภำวะโลหิตจำง ในหญิงตั้งครรภ ์
- แม่ติดเช้ือ HIV 
- มำรดำคลอด โดยเจำ้หนำ้ท่ี 
โดยผดบ. 
- เด็กอำย ุ0 – 5 ปี มีกำรเจริญเติบโตตำมเกณฑ ์  
  ส่วนสูงดี  รูปร่ำงสมส่วน 

ไม่เกิน ร้อยละ 7 
ไม่เกิน30 ต่อพนั 
ไม่เกิน ร้อยละ 10 
ไม่เกิน ร้อยละ 1 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 93 

9.77 
9.54 
15.87 
0.21 
94.08 
1.22 
56.66 

 

11.47 
14.8 
24.25 
0.33 
99.14 
0.86 
55.71 

10.61 
18.7 
24.23 
0.34 
98.61 
1.39 
46.32 

ทีม่า :  กลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัยะลำ 
 
ตารางที ่3 สำเหตุกำรตำย 10 อนัดบัแรก จงัหวดัยะลำ พ.ศ. 2558– 2560 

สาเหต การตาย พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

1. ระบบไหลเวยีนโลหิต (I00-I99) 
2. โรคระบบประสำท (G00-G99) 
3.โรคติดเช้ือและปรสิต (A00-B99) 
4. โรคระบบหำยใจ (J00-J99) 
5. สำเหตุภำยนอกของกำรป่วยและตำย (V01-Y98) 
6. โรคเน้ืองอก(รวมมะเร็ง) (C00-D48) 

89.45 
24.54 
57.55 
51.31 
52.42 
42.16 

100.16 
45.75 
44.86 
48.41 
38.81 
49.30 

95.05 
80.65 
47.19 
46.97 
44.98 
44.31 

7. โรคของระบบสืบพนัธ์ุร่วมปัสสำวะ (N00-N99) 
8. โรคเก่ียวกบัต่อมไร้ท่อโภชนำกำรและเมตะบอลิซึม (E00-E90) 
9. โรคระบบยอ่ยอำหำร (K00-K99) 
10. ภำวะผดิปกติของทำรกท่ีเกิดข้ึนในระยะปริก ำเนิด (P00-P96) 

25.43 
19.86 
13.61 
14.72 

19.32 
17.32 
10.22 
9.11 

25.04 
13.51 
11.96 
8.42 

ทีม่า : รำยงำนกำรตำย  กระทรวงสำธำรณสุข  (อตัรำตำยต่อประชำกร 100,000 คน) 
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ตารางที ่4 โรคท่ีตอ้งเฝ้ำระวงัทำงระบำดวทิยำ 10 อนัดบัแรก จงัหวดัยะลำ พ.ศ. 2559–2561 

โรค 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

จ านวน อตัราป่วย จ านวน อตัราป่วย จ านวน อตัราป่วย 
1. อุจจำระร่วงเฉียบพลนั 
2. ปอดบวม 
3. หดัรวม 
4. ตำแดง 
5. สุกใส 
6. มือเทำ้ปำก 
7. ไขเ้ลือดออกรวม 
8. ไขห้วดัใหญ่ 

4,455 
1,404 
152 
612 
326 
218 
858 
179 

994.60 
31345 
33.93 

136.63 
72.78 
48.67 

191.55 
39.96 

5,589 
2,832 
212 

1,009 
541 
177 
290 
229 

1,254.54 
635.69 
47.59 

226.49 
121.44 
39.73 
65.10 
51.40 

7180 
3280 
1303 
1034 
919 
554 
460 
459 

1590.76 
726.70 
288.68 
229.09 
203.61 
122.74 
101.91 
101.69 

9. วณัโรค 
10. มำลำเรีย 

0 
2,024 

0 
451.87 

1 
678 

0.22 
152.19 

342 
298 

75.77 
66.02 

ทีม่า : รำยงำน 506/507 งำนระบำดวทิยำ/ควบคุมโรค สสจ.ยะลำ(อตัรำป่วยต่อประชำกร 100,000 คน) 

 
ตารางที ่5 สำเหตุกำรป่วย 10 อนัดบัแรกของผูป่้วยใน จงัหวดัยะลำ ปีงบประมำณ 2559–2561 

สาเหต การป่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1. ปอดบวม 
2. ภำวะแทรกซอ้นอ่ืน ๆของกำรตั้งครรภ ์และกำรคลอด 
3. กำรดูแลมำรดำอ่ืน ๆ ท่ีมีปัญหำเก่ียวกบัทำรกในครรภ ์ 
4. โรคหลอดลมอกัเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเร้ือรังอ่ืน 
5. หวัใจลม้เหลว 
6. โรคอกัเสบติดเช้ือของผวิหนงัและเน้ือเยือ่ใตผ้วิหนงั 
7. ภำวะอ่ืน ๆ ในระยะปริก ำเนิด  
8. หลอดลมอกัเสบเฉียบพลนัและหลอดลมเล็กอกัเสบเฉียบพลนั 
9. กำรบำดเจบ็ภำยในกะโหลกศีรษะ 
10. โลหิตจำงอ่ืน ๆ 

933.88 
810.42 
644.09 
403.42 
337.79 
314.79 
288.67 
359.89 
218.14 
240.89 

1173.47 
777.50 
692.66 
484.80 
381.53 
309.58 
370.21 
319.35 
244.06 
257.39 

1366.54 
837.25 
702.10 
472.79 
355.15 
347.39 
344.29 
312.39 
282.70 
279.16 

 

ทีม่า : รำยงำน สำเหตุกำรป่วย /ตำย HDC (อตัรำป่วยต่อประชำกร 100,000 คน) 
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ตารางที ่6 สำเหตุกำรป่วยของผูป่้วยนอกตำมกลุ่มโรค10 อนัดบัแรก จงัหวดัยะลำปีงบประมำณ 2559–2561 

สาเหต การป่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1. ควำมดนัโลหิตสูงท่ีไม่มีสำเหตุน ำ 
2. กำรติดเช้ือของทำงเดินหำยใจส่วนบนแบบเฉียบพลนัอ่ืน ๆ 
3. เบำหวำน 
4. ฟันผ ุ
5. ควำมผดิปกติอ่ืน ๆ ของฟันและโครงสร้ำง 
6. เน้ือเยือ่ผดิปกติ 
7. โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอำหำร กระเพำะและดูโอเดนมั 
8. กำรบำดเจบ็ระบุเฉพำะอ่ืน ๆ 
9. โรคอ่ืน ๆ ของผวิหนงัและเน้ือเยือ่ใตผ้ิวหนงั 
10.คออกัเสบเฉียบพลนัและต่อมทอนซิลอกัเสบเฉียบพลนั 

30,256.21 
38,176.63 
14,703.14 
13,234.57 
14,935.77 
14,204.83 
8,266.25 
7,614.34 
8,196.59 
9,210.84 

36,119.83 
39,564.28 
17,224.64 
15,368.32 
16,046.10 
14,877.97 
8,602.68 
7,913.35 
8,448.81 
10,085.50 

35,047.12 
29,095.53 
15,316.67 
13,419.72 
13,095.81 
12,742.44 

7,042.30 
6,883.89 
6,788.84 
5,274.08 

 

ทีม่า : รำยงำน สำเหตุกำรป่วย /ตำย HDC (อตัรำป่วยต่อประชำกร 100,000 คน) 
 

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณส ข 
จงัหวดัยะลำมีสถำนบริกำรสำธำรณสุขในทุกระดบัประกอบด้วยโรงพยำบำลศูนย์(ยะลำ) 1 แห่ง

โรงพยำบำลทัว่ไป (เบตง) 1 แห่งโรงพยำบำลชุมชน 6 แห่ง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ(ศูนยอ์นำมยัท่ี 12) ยะลำ 1 แห่ง
และโรงพยำบำลเอกชน (สิโรรส) 1 แห่ง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 81 แห่ง และศูนยสุ์ขภำพชุมชน 9 แห่ง 
 

ตารางที ่7 จ ำนวนสถำนบริกำรสำธำรณสุข จงัหวดัยะลำ  ปี 2561  
สถานบริการหลกั 

 CUP  
จ านวน
ประชากร 

จ านวนเตียงที ่ 
ให้บริการจริง 

อตัรา 
การครองเตียง 

จ านวน 
รพ.สต./ศสม. 

รพศ.ยะลำ 139,788 479 103.84 18/6 
รพท.เบตง 50,949 170 50.44 9/3 
รพ.บนันงัสตำ 54,256 60 91.34 10 
รพ.ธำรโต 22,684 29 91.26 9 
รพร.ยะหำ 83,182 72 104.74 10 
รพ.รำมนั 50,204 107 85.17 16 
รพ.กำบงั 24,032 30 100.54 4 
รพ.กรงปินงั 26,263 30 166.02 5 

รวม 451,358 977  81/9 
หมายเหต  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ศูนยอ์นำมยัท่ี 12 จ ำนวนเตียง 60 เตียง โรงพยำบำลเอกชน (สิโรรส) 
จ ำนวนเตียง 60 เตียง 
ขอ้มูลจำก http://cmi.healtharea.net ณ วนัท่ี 2 มกรำคม 2562 
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กลไกการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบสุขภาพจังหวดัยะลา  

ปี 2562 

 

ปี 2562 ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัยะลำ ไดน้ ำนโยบำยกระทรวงสำธำรณสุขและนโยบำยส ำคญั
ตำม วิสัยทศัน์ และยุทธศำสตร์กำรพฒันำสุขภำพ 20 ปี สู่เป้ำหมำย “ภำยในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะ
มีสุขภำพแขง็แรงเพิ่มข้ึน เพื่อสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศทั้งทำงตรงและทำงออ้มอยำ่ง
ย ัง่ยนื” โดยมีเป้ำหมำย (Goal) ส ำคญั คือ กำรพฒันำสุขภำพของประชำชนในทุกมิติ เพื่อใหอ้ำยุคำดเฉล่ียเม่ือ
แรกเกิด ไม่นอ้ยกวำ่ 80 ปี และอำยุคำดเฉล่ียของกำรมีสุขภำพดี ไม่น้อยกว่ำ 72 ปี นโยบำยกำรพฒันำระบบ
สุขภำพของเขตสุขภำพท่ี 12 ยุทธศำสตร์กำรพฒันำจงัหวดัยะลำ นโยบำยมุ่งเนน้ 10 วำระกำรพฒันำจงัหวดั
ยะลำ ของผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั  และปัญหำสุขภำพท่ีส ำคญัของจงัหวดัยะลำ เช่น กลุ่มสตรีและเด็กยงัมีปัญหำ
มำรดำตำยและภำวะซีดในกลุ่มหญิงวยัเจริญพนัธ์ุและหญิงตั้งครรภ ์โรคท่ีป้องกนัไดด้ว้ยวคัซีน ปัญหำดำ้น
ทนัตสุขภำพในเด็ก  กลุ่มเด็กวยัเรียนยงัมีปัญหำกำรเสียชีวิตจำกกำรจมน ้ ำ  กลุ่มวยัรุ่นอตัรำกำรตั้งครรภซ์ ้ ำ   
ในมำรดำอำยุนอ้ยกว่ำ 20 ปี  กำรป่วยดว้ยโรคเบำหวำนและควำมดนัโลหิตสูง และโรคติดต่อประจ ำถ่ินไดแ้ก่  โรค
ไขเ้ลือดออก และไขม้ำลำเรีย  รวมถึงปัญหำส ำคญัท่ีส่งผลกระทบต่อร่ำงกำยและจิตใจ ของประชำชนคือกำร
เกิดสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบท่ียงัมีอยำ่งต่อเน่ือง  

          จำกสภำพปัญหำดงักล่ำว จงัหวดัยะลำ ภำยใตก้ำรน ำของนำยแพทยส์ำธำรณสุขจงัหวดัยะลำ นำยแพทย์

สงกรำนต์ ไหมชุม คณะผูบ้ริหำรและผู ้เก่ียวข้องในทุกระดับ ตลอดจนภำคีเครือข่ำย ได้ร่วมกันวำงแผน

ยุทธศำสตร์ เพื่อก ำหนดทิศทำงกำรพฒันำระบบสุขภำพของจงัหวดัยะลำ สู่วิสัยทศัน์ “เป็นองค์กรหลักด้ำน

สุขภำพ ท่ีรวมพลงัสังคมเพื่อ ประชำชนชำวยะลำสุขภำพดี” สู่เป้ำหมำย “ประชำชนสุขภำพดี เจำ้หนำ้ท่ีมีควำมสุข 

ระบบสุขภำพยัง่ยนื เครือข่ำยสุขภำพเขม้แขง็”  โดยมีเป้ำประสงคแ์ละเขม็มุ่งท่ีส ำคญั ใน 4 ประเด็นๆละ 5 เร่ือง 

จ ำนวน 23 ตวัช้ีวดั ตำม Model:Yala Miracle Tree of Life 2019  มีกำรขบัเคล่ือน 4 ประเด็นยทุธศำสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์หลกั  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กำรส่งเสริมสุขภำพ ป้องกนัโรคลดปัจจยัเส่ียงและส่งเสริมจดักำรส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือ 
ต่อสุขภำพ  
วตัถุประสงค์หลกั ประชำชน ทุกกลุ่มวยั ไดรั้บ กำรส่งเสริมสุขภำพ ป้องกนัโรค มีพฤติกรรมและดำรงชีวติ
ใน ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อกำรมีสุขภำพท่ีดี มีศกัยภำพในกำรดูแลสุขภำพตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยกำร
มีส่วนร่วม ของทุกภำคส่วน  
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ยุทธศาสตร์ที ่2 : พฒันำระบบบริกำรสุขภำพใหมี้คุณภำพและมำตรฐำน  
วตัถุประสงค์หลกั ระบบบริกำรมีคุณภำพและมำตรฐำนในทุกมิติ มีระบบสุขภำพเชิงรุก และนวตักรรมดำ้นสุขภำพ 
ประชำชนสำมำรถเขำ้ถึงบริกำรท่ีเหมำะภำยใตบ้ริบทของพื้นท่ีและมีควำมพึงพอใจต่อระบบบริกำรสุขภำพ  
ยุทธศาสตร์ที ่3 : พฒันำระบบบริหำรจดักำรกำลงัคนดำ้นสุขภำพ  
วตัถุประสงค์หลกั ระบบบริหำรจดักำรกำลงัคนดำ้นสุขภำพท่ีมีประสิทธิภำพบุคลำกรมีสมรรถนะปฏิบติังำน  
อยำ่งมีควำมสุขและควำมปลอดภยัในกำรปฏิบติังำน  
ยุทธศาสตร์ที ่4 :พฒันำระบบบริหำรจดักำรใหมี้ประสิทธิภำพตำมหลกัธรรมำภิบำล  
วตัถุประสงค์หลกั ระบบบริหำรจดักำรมีเอกภำพและประสิทธิภำพตำมหลกั  ธรรมำภิบำลอยำ่งย ัง่ยนื 

ตัวช้ีวดั/มาตรการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบสุขภาพจังหวดัยะลา  ปี 2562 

ประเดน็ ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย มาตรการ/โครงการ 

ด้านส่งเสริม ป้องกนัโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ   

1.1 Smart  Mom & 
Kids 

1.1.1 Smart  Mom 

ระดบัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนหญิง
ตั้งครรภไ์ดรั้บบริกำรฝำกครรภคุ์ณภำพ  
ร้อยละ 75 

โครงกำรพฒันำมำตรฐำนอ ำเภออนำมยัเจริญพนัธ์ุ 

1.1.2 Smart Kids ควำมครอบคลุมกำรไดรั้บวคัซีนในเด็กอำยุ
ครบ 1 และ 5 ปี อยำ่งนอ้ย ร้อยละ 90  (ยกเวน้ 
MMR อยำ่งนอ้ยร้อยละ 95) 

1.Standard  = มำตรฐำนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริม
ภูมิคุม้กนัโรคทั้ง 3 ดำ้น 
2.Team work = กำรใชที้มในกำรด ำเนินงำนในเชิงรุก
ร่วมกบัภำคีเครือข่ำย 
3. Activate by motivation = กำรสร้ำงแรงจูงใจ 
4. Risk communication  = กำรส่ือสำรควำมเส่ียง 

 1.2 GREEN and 
CLEAN 

3. ร้อยละของโรงพยำบำลผำ่นเกณฑฯ์   
- ระดบัพ้ืนฐำนร้อยละ 100  
- ระดบัดี ร้อยละ 85 
- ระดบัดีมำก ร้อยละ 40 

โครงกำรหน่วยงำนสำธำรณสุขรวมใจรณรงคล์ดโลก
ร้อนดว้ยกำรสุขำภิบำลอยำ่งย ัง่ยนืและเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ปีงบประมำณ 2562 

1.3 เลิกบุหร่ี 3 ลำ้น 3 ปี  4. ร้อยละของประชำชนจงัหวดัยะลำท่ีมีอำย ุ15 ปี 
ข้ึนไป ไดรั้บกำรคดักรองกำรสูบบุหร่ี ร้อยละ 70 

1. จดัท ำ MOU  
2. คดักรอง/คน้หำกลุ่มเป้ำหมำย/เขำ้สู่ระบบบ ำบดั 

1.4 ระบบบริกำรปฐม
ภูมิ (รพ.สต.ติดดำว) 

5. ร้อยละของ รพ.สต.ท่ีผำ่นเกณฑก์ำรพฒันำ
คุณภำพ รพ.สต.ติดดำว  
- ผำ่นเกณฑร์พ.สต.ติดดำวระดบั 3 ดำว  
ร้อยละ 100 
- ผำ่นเกณฑร์พ.สต.ติดดำวระดบั 5 ดำว  
ร้อยละ 70 

โครงกำรพฒันำระบบบริกำรปฐมภูมิและระบบสุขภำพ
อ ำเภอ จงัหวดัยะลำ ปี 2562 
มำตรกำร รพ.สต.ติดดำว 
1. พฒันำทีมประเมิน รพ.สต. ติดดำว ระดบัอ ำเภอและจงัหวดั 
2. เครือข่ำย (CUP) พฒันำหมวดท่ีไม่ผำ่นเกณฑ ์ตำม
ส่วนขำดจำกกำรประเมิน / สนบัสนุนงบประมำณ 
3. เสริมสร้ำงแรงจูงใจใหผ้ำ่นเกณฑ ์รพ.สต. ติดดำว 
4.พฒันำรพ.สต.ท่ีผำ่นเกณฑแ์ลว้ของแต่ละอ ำเภอ ใหเ้ป็น 
รพ.สต.  น ำร่องและเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บั รพ.สต. ในอ ำเภอ 
5. นิเทศ  ติดตำม  และประเมินผล 
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1.5 ระบบควบคุมโรคท่ี
มีประสิทธิภำพ (ถูกตอ้ง 
รวดเร็ว ควำมทนัเวลำ ) 

ระดบัควำมส ำเร็จของระบบควบคุมโรคท่ีมี
ประสิทธิภำพ ร้อยละ 95 

1.เร่งรัดติดตำม/ตรวจสอบ กำรบนัทึกขอ้มูล ใน
โปรแกรม R506 
2.อบรมฟ้ืนฟรูะบบรำยงำน 506 
1.อบรมพฒันำทีม CDCU  
2.ติดตำมกำรด ำเนินงำนอบสวน/ควบคุมโรคตำมเกณฑ ์       

ด้านบริการเป็นเลศิ   

2.1TB (คน้ใหพ้บ จบ
ดว้ยหำย)  

7.1 ระดบัควำมส ำเร็จกำรคดักรองคน้หำ
ผูป่้วยวณัโรคในประชำกรกลุ่มเส่ียง(ผูส้มัผสั
ร่วมบำ้นผูป่้วยวณัโรคทุกประเภทยอ้นหลงั 5 
ปี) อยำ่งนอ้ยร้อยละ 80 
7.2 อตัรำควำมส ำเร็จของกำรรักษำผูป่้วยวณั
โรคปอดรำยใหม่ อยำ่งนอ้ยร้อยละ 85 

1. เร่งรัดกำรคดักรองคน้หำผูป่้วยวณัโรคในกลุ่มเส่ียงผู ้
สมัผสัร่วมบำ้นผูป่้วยยอ้นหลงั 5 ปี (56-60) 
2. ติดตำมประเมินผลกำรบนัทึกคดักรองกลุ่มเส่ียงใน
โปรแกรม TBCM online 
  

2.2Malaria (คน้ใหพ้บ 
จบดว้ยหำย)  
  
  
  

8. ร้อยละของกำรคน้หำผูป่้วยโรคมำลำเรีย
เชิงรุก  ร้อยละ 80 ของค่ำเป้ำหมำย 

  
  

1.คน้หำผูป่้วยไขม้ำลำเรียเชิงรุก ในพ้ืนท่ี A1, A2 และ
ติดตำมกำรกินยำในผูป่้วยทุกรำย 
2.พฒันำรูปแบบกำรแกปั้ญหำโรคไขม้ำลำเรียโดยกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
3.พฒันำคลินิกมำลำเรียในสถำนบริกำร 
4.ติดตำม ประเมินระบบกำรป้องกนัและควบคุมโรคไข้
มำลำเรียในพ้ืนท่ี 

2.3DM (กลุ่มป่วย
ควบคุมน ้ ำตำลได)้  

ร้อยละของผูป่้วยโรคเบำหวำน ควบคุมระดบั
น ้ ำตำลไดเ้พ่ิมข้ึน ร้อยละ 3  
(จำกปีท่ีผำ่นมำ) หรือมำกกวำ่ร้อยละ 40 

1 ตรวจคดักรอง HbA1c ในผูป่้วยโรคเบำหวำน 
2 SMBG ( HbA1cมำกกวำ่ 8 ) ในผูป่้วยท่ีควบคุมไม่ได ้
3 กำรจดักำรรำยกรณี 
4 กำรเยีย่มบำ้น 

2.4 ยำเสพติด
(Retention/remission)  

ร้อยละของผูใ้ช ้ผูเ้สพ ท่ีบ ำบดัครบตำมเกณฑ์
ท่ีก ำหนดของแต่ละระบบ หยดุเสพต่อเน่ือง
หลงัจ ำหน่ำยจำกกำรบ ำบดั 3 เดือน (3 Month 
Remission Rate) ร้อยละ 40  

1.กำรคน้หำเชิงรุกในผูป่้วยสมคัรใจ   
2.กำรบ ำบดั ฟ้ืนฟ ูลดอนัตรำยจำกยำเสพติดในสถำน
บริกำร          
 3.กำรบ ำบดัฟ้ืนฟโูดยชุมชนเป็นศูนยก์ลำง (CBTx)(1 
อ ำเภอ 1 หมู่บำ้น/ชุมชน)                
 4.กำรติดตำม ช่วยเหลือผูป่้วย                                           
5.กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ในระบบ บสต. 
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2.5 Fastrack 3 โรค 
(Stroke/sepsis/trauma)  

1. Stroke : ร้อยละ 80 ผูป่้วยโรคหลอดเลือด
สมองท่ีมำโรงพยำบำลชุมชนภำยใน 3 ชม.  
และ โรงพยำบำลยะลำ ภำยใน 4.5 ชัว่โมง 
หลงัเกิดอำกำรและไดรั้บยำ 
2. Sepsis : อตัรำป่วยผูป่้วยติดเช้ือในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิดCommunity-acquired  
< ร้อยละ 30  
3. trauma : อตัรำกำรเสียชีวติของผูเ้จบ็ป่วย
ฉุกเฉินภำยใน 24 ชัว่โมงในโรงพยำบำล
ระดบั F2 ข้ึนไป นอ้ยกวำ่ร้อยละ 12 

โครงกำรพฒันำระบบส่งต่อและกำรแพทยฉุ์กเฉิน
จงัหวดัยะลำปีงบประมำณ 2562 
มำตรกำร 
1. EMS คุณภำพ 
- ผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤตมำโดยระบบกำรแพทยฉุ์กเฉิน- 
พฒันำ/ปรับปรุง ศูนยรั์บแจง้เหตแุละสัง่กำร    
2. ER คุณภำพ        
-  ลดควำมแออดัในหอ้งหอ้งฉุกเฉิน       
-  กำรใช ้Nation MOPH triage       
-  ผูป่้วยฉุกเฉินอยูห่อ้งฉุกเฉินไม่เกิน 2-4 ชัว่โมง    
3. REFER คุณภำพ        
-  กำรส่งต่อตั้งแต่ รพ.สต. ใชโ้ปรแกรม THAI REFER    
4. Disaster        
-   กำรซอ้มแผนสำธำรณภยั 

ด้านบุคลากรเป็นเลศิ   

3.1 Happy organization 
(happy body) 

ร้อยละของหน่วยงำนท่ีมีบุคลำกรมีสุขภำพดี 
ร้อยละ 70 

กิจกรรมออกก ำลงักำยเพ่ือกำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยดี 

3.2 พฒันำสมรรถนะ
บุคลำกร (ดำ้น Digital) 

ระดบัควำมส ำเร็จของกำรอบรมพฒันำสมรรถนะ
บุคลำกรใหส้อดคลอ้งกบัภำรกิจและกำร
เปล่ียนแปลงสงัคม ผำ่น 5 ขั้นตอน ร้อยละ 100 

กำรอบรมพฒันำสมรรถนะบุคลำกรใหส้อดคลอ้งกบั
ภำรกิจและกำรเปล่ียนแปลงของสงัคม (Digital) 

3.3 คุณภำพขอ้มูล 
HROPS (ควำม
ครบถว้น ทนัเวลำ 

ระดบัควำมส ำเร็จของฐำนขอ้มูลบุคลำกรมีควำม
ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั ร้อยละ 100 

จดัประชุมเชิงปฏิบติักำรช้ีแจงกำรใชร้ะบบฐำนขอ้มูล
กำรบริหำรงำนบุคคล HROPS 

3.4 พฒันำบุคลำกรตำม 
MOPH  
Model(Happy 
Spiritual) 
  
  
  
  

ระดบัควำมส ำเร็จขององคก์รในกำรพฒันำ
ตำม MOPH  
Model  ผำ่น 5 ขั้นตอน 
  
  
  
  

มำตรกำร                                      
 - มำตรกำรพฒันำองคค์วำมรู้/ทกัษะ 
 - มำตรกำรกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 - มำตรกำรกำรสร้ำงแรงจูงใจ 
โครงกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรดำ้นงำนวจิยั R2R  
นวตักรรม และผลงำนวชิำกำรสู่เวทีกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 
ระดบัต่ำงๆ ของจงัหวดัยะลำ ปี 2562 

3.5 ประสิทธิภำพใน
กำรเล่ือนเงินเดือน
(ทนัเวลำ) 

ระดบัควำมส ำเร็จของประสิทธิภำพในกำร
เล่ือนเงินเดือน (สป. และ ศอ.บต.) ผำ่น 5 
ขั้นตอน 

จดัประชุมช้ีแจงแนวทำงด ำเนินกำรและพิจำรณำเล่ือน
เงินเดือนขำ้รำชกำร/ลูกจำ้งประจ ำ/ พนกังำนรำชกำร
และพนกังำนกระทรวงสำธำรณสุขตำม ว.20/ก.ย. 52 
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ด้านบริหารด้วยธรรมาภบิาลเป็นเลศิ   

4.1 HA 
  
  
  
  
  

.ร้อยละของโรงพยำบำลสงักดักระทรวง
สำธำรณสุข มีคุณภำพมำตรฐำน ผำ่นกำร
รับรอง HA ขั้น 3  
รพศ. และ รพท. ร้อยละ 100 
รพช ร้อยละ 90 
  
  

โครงกำรส่งเสริมและสนบัสนุนกำรพฒันำองคก์ร
คุณภำพ จงัหวดัยะลำ ปีงบประมำณ  2562 
 - พฒันำรูปแบบ และกลไก กำรกระตุน้ติดตำม เพื่อให ้
รพ. มีกำรด ำเนินงำน พฒันำคุณภำพตำมแผน 
 - สร้ำงทีมน ำส ำคญั ระดบัจงัหวดั เป็น Quality Coach 
 - พฒันำศกัยภำพบุคลำกร (ประเด็น มำตรฐำนใหม่ 
และกำรประเมินตนเองฉบบั 2018) 

4.2 PMQA (สสจ., 
สสอ.) 
  
  
  
  
 

 ระดบัควำมส ำเร็จของกำรพฒันำคุณภำพกำร
บริหำรจดักำรภำครัฐ   
(PMQA) ของส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอใน
จงัหวดัยะลำ 
ผำ่นเกณฑท่ี์ก ำหนด  (ร้อยละ 40)  
  
  
  
  

มำตรกำร  
                                          
 - มำตรกำรพฒันำศกัยภำพทีมน ำและคณะท ำงำน         
 - มำตรกำรสร้ำงทีม Internal Audit ระดบัจงัหวดั  
 - มำตรกำรประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 - มำตรกำรตรวจติดตำมประเมินผล    
โครงกำรพฒันำคุณภำพงำน PMQA ของส ำนกังำน 
สำธำรณสุขจงัหวดัและส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 
ในจงัหวดั ปีงบประมำณ 2562 

4.3 ITA 
  

ร้อยละของหน่วยงำนเป้ำหมำยในสงักดัฯ
ผำ่นเกณฑก์ำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
(ร้อยละ 90) 
  

1.โครงกำรจดัตั้งและขบัเคล่ือนชมรมจริยธรรม
สำธำรณสุขจงัหวดัยะลำ  
2.โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
สำธำรณสุขในสงักดั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

4.4 HA IT  
  

โรงพยำบำลผำ่นกำรประเมินคุณภำพ
โรงพยำบำล HAIT  ระดบั 1 ร้อยละ20 
  

1 .ประชุมคณะกรรมกำรขบัเคล่ือนกำรพฒันำคุณภำพ 
ระบบสำรสนเทศโรงพยำบำล HAIT ระดบัจงัหวดั 
2.ทีม Surveyor/ทีม HAITจงัหวดั เขำ้เยีย่มประเมินให ้
ค ำปรึกษำ รพ. ในจงัหวดั 
 

4.5. E-Hos Accounting 
(คุณภำพขอ้มูล)  
  
  
  

 ร้อยละของหน่วยบริกำรใชโ้ปรแกรม E-Hos 
Accounting ในกำรเช่ือมโยงขอ้มูลระหวำ่ง
ศูนยจ์ดัเก็บ และงำนบญัชีไดส้ ำเร็จ ร้อยละ 75 
  
  
  

พฒันำคุณภำพกำรบริหำรระบบบญัชีปี 2562 
1 ติดตั้งโปรแกรมและ Mapping ผงับญัชีส ำเร็จ 
 ไตรมำสท่ี 1 
2 มีกำรส่งขอ้มูลจำกโปรแกรมบนัทึกบญัชี 
3 กำรส่งขอ้มูลข้ึนระบบ cloud จงัหวดั 
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ประเภท แหล่งงบประมาณ

แหล่งงบ (จ านวนเงิน) PP&P SP P G อ่ืนๆ งบลงทุน

โครงการ 8 3 2 2 15

งบประมาณ 2,911,730.00 679,290.00 573,504.00 2,520,000.00 6,684,524.00

โครงการ 9 6 2 10 7 34

งบประมาณ 1,085,540.00 1,966,990.00 533,450.00 1,319,760.00 15,124,190.00 20,029,930.00

โครงการ 1 1 2

งบประมาณ 232,810.00 550,220.00 783,030.00

โครงการ 2 2 4

งบประมาณ 2,887,150.00 1,781,750.00 4,668,900.00

โครงการ 1 1

งบประมาณ 58,448,697.51 58,448,697.51

โครงการ 20 12 2 12 9 1 56

งบประมาณ 7,117,230.00 4,978,250.00 533,450.00 1,893,264.00 17,644,190.00 58,448,697.51 90,615,081.51

4 Excellence
รวมงบประมาณ

จชต.

งบผลผลิต

งบกรมกองต่างๆ

งบแหล่งอ่ืน

รวมทั้งส้ิน

แผนงาน

งบลงทุน สปสช.

          เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนขบัเคล่ือนใหบ้รรลุเป้ำประสงคแ์ละตวัช้ีวดัท่ีวำงไว ้ส ำนกังำนสำธำรณสุข

จงัหวดัยะลำ ไดมี้กำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรท่ีคลอบคลุมทั้ง 4 Excellence โดยมีโครงกำรรองรับตำม

แผนปฏิบติักำรประจ ำปี ทั้งส้ิน   46  โครงกำร เป็นเงิน 14,522,194 บำท  ดงัน้ี                                                                                                      

1.ยทุธศำสตร์ดำ้นส่งเสริม ป้องกนัโรคและคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ  20 โครงกำร งบ 7,117,230  บำท                                                                                                                           

2.ยทุธศำสตร์ดำ้นบริกำรเป็นเลิศ  12  โครงกำร   งบ  4,978,250  บำท                                                                                               

3.ยทุธศำสตร์ดำ้นบุคลำกรเป็นเลิศ  2  โครงกำร   งบ   533,450  บำท                                                                                                

4.ยทุธศำสตร์ดำ้นบริหำรดว้ยธรรมำภิบำลเป็นเลิศ  12  โครงกำร งบ 1,893,264 บำท   

การบริหารงบประมาณภาพรวมจังหวดัจากทุกแหล่งงบประมาณ 

สสจ.ยะลำ มีแผนปฏิบติักำรและแผนงบประมำณท่ีแสดงขอ้มูลกำรด ำเนินงำนทั้งจงัหวดัจำกทุกแหล่ง

งบประมำณ รวมทั้งส้ิน 53 โครงกำร งบประมำณทั้งส้ิน 32,176,384 บำท จ ำแนกตำมแผนงำนโครงกำร 

ภำยใต ้4 Excellence และแผนงำนอ่ืนๆ ดงัตำรำง 
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1.แผนงาน/โครงการ ทีขั่บเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ 
(PP&P Excellence) 

ล าดับ            แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 

แผนงานที ่1 : การพฒันาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ) 
โครงการพฒันาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวยั 

1. โครงกำรพฒันำระบบบริกำรและสร้ำงเครือข่ำยสุขภำพแม่
และเด็กใหมี้คุณภำพ จ.ยะลำ ปี 2562 

564,540 งบ จชต. 

2. โครงกำรลูกเกิดรอดแม่ปลอดภยั 1,500,000 งบพฒันำจงัหวดัยะลำ 
3. โครงกำรแกปั้ญหำภำวะโภชนำกำรและสุขภำพเด็กตำม

แนวพระรำชด ำริฯ 
1,387,150 งบพฒันำจงัหวดัยะลำ 

4 โครงกำรพฒันำงำนทนัตสำธำรณสุขจงัหวดัยะลำ ปี 2562 36,130 งบ จชต. 
5. โครงกำรเครือข่ำยจิตอำสำใหค้วำมช่วยเหลือป้องกนัปัญหำ

ควำมรุนแรงต่อเด็กและสตรีจงัหวดัยะลำ ปี 2562 
95,000 งบ สป. 

โครงการพฒันาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวยัเรียนและวยัรุ่น 
6. โครงกำรส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพประชำชนกลุ่มวยัเรียน 

วยัรุ่น  จงัหวดัยะลำ ปี 2562 
215,670 งบ สป. 

7. โครงกำรรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพติด TO BE 
NUMBERONE  จงัหวดัยะลำ 

643,850 งบ จชต. 

โครงการพฒันาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวยัผู้สูงอายุ    
8. โครงกำรส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพประชำชนกลุ่มผูสู้งอำยุ

จงัหวดัยะลำปี 2562 
                   9,570 งบ สป. 

9. โครงกำรโครงกำรพฒันำคุณภำพชีวติกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ 
(คนพิกำรและผูป่้วยติดเตียง) เชิงรุก โดยรถโมบำยเคล่ือนท่ี 
สิริเวชยำน จงัหวดัยะลำ 

 55,860 งบ สป. 

แผนงานที ่2 : การพฒันาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ 

โครงการพฒันาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ ( พชอ.) 
10. ขบัเคล่ือนกำรพฒันำคุณภำพชีวติระดบัอ ำเภอ 80,000 งบ สป. 

แผนงานที ่3 : กิจกรรมการป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

โครงการพฒันาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
11. โครงกำรบริหำรจดักำรศูนยป์ฏิบติักำรภำวะฉุกเฉินดำ้น

กำรแพทยแ์ละกำรสำธำรณสุขจงัหวดัยะลำ ปี 2562 
                37,350 งบ สป. 
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โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
12. โครงกำรควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ ปี 2562  423,970 งบ จชต.    
13. กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพผูเ้ดินทำงไปประกอบ พิธีฮจัย ์ 458,000 งบ จชต. 
14. กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพผูเ้ดินทำงไปประกอบ พิธีอุมเรำะห์ 30,000 งบ จชต. 
15. โครงกำรขบัเคล่ือนอ ำเภอจดักำรอุบติัเหตุทำงถนนสู่

เป้ำหมำยระดบัดีเยีย่มปีท่ีสอง จงัหวดัยะลำปี 2562 
235,200 งบ สป. 

ล าดับ            แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลติภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
16. โครงกำรคุม้ครองผูบ้ริโภคจงัหวดัยะลำ 641,450 งบ จชต./งบ สป.    
17. โครงกำร Yala Say No To Foam ลด ละ เลิก กำรใช้

ภำชนะโฟมบรรจุอำหำรและพฒันำสุขำภิบำลอำหำรสู่
ประชำคมอำเซียนปี 2562 

71,240 งบ จชต. 

18. โครงกำรส่งเสริมพฒันำโรงครัวฮำลำลระดบัคุณภำพสู่ศูนย์
กำรเรียนรู้ในพื้นท่ีจงัหวดัยะลำ 

440,000 งบ จชต. 

แผนงานที ่4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
19. โครงกำรหน่วยงำนสำธำรณสุขรวมใจรณรงคล์ดโลกร้อน

ดว้ยกำรสุขำภิบำลอยำ่งย ัง่ยนืและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
ปี 2562 

              136,600 งบ สป. 

20. โครงกำรพฒันำสถำนท่ีท ำงำนน่ำอยู ่น่ำท ำงำน (Healthy  
Workplace)  ปี 2562 

55,650 งบ สป. 

 

2. แผนงาน/โครงการ ทีขั่บเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลศิ (Service Excellence) 

ล าดับ            แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 

แผนงานที ่5 : การพฒันาระบบกำรแพทยป์ฐมภูมิ (Primary care cluster) 
โครงการพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

21. โครงกำรพฒันำระบบบริกำรปฐมภูมิและระบบสุขภำพ
อ ำเภอจงัหวดัยะลำปี 2562 
 
 
 
 

268,210 งบ จชต. 
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ล าดับ            แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 

โครงการพฒันาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ 
22. โครงกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพเครือข่ำยภำคประชำชนและ

พฒันำก ำลงัคนดำ้นสุขภำพ เพื่อสนบัสนุนกำรจดักำร
สุขภำพชุมชน จงัหวดัยะลำ ปี 2562 

832,400 งบ จชต./ สบส. 

แผนงานที ่6 : การพฒันาระบบบริกำรสุขภำพ (Service Planr) 
โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

23. โครงกำรสุขภำพดีกลุ่มวยัท ำงำน ปี 2562 469,580 งบ สป. 
โครงการพฒันาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
24. โครงกำรพฒันำงำนบริกำรประชำชนดำ้นกำรแพทยแ์ผน

ไทย กำรแพทยพ์ื้นบำ้นและกำรแพทยท์ำงเลือกจงัหวดัยะลำ 
99,200 งบ จชต. 

25. โครงกำรพฒันำคุณภำพบริกำร ณ ศูนยก์ำรเรียนรู้กำรแพทย์
แผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือกใหไ้ดม้ำตรฐำนแพทยแ์ผน
ไทย ปี 2562 

29,700 งบ จชต. 

26. โครงกำรส่งเสริมและคุม้ครองภูมิปัญญำกำรแพทยแ์ผน
ไทยจงัหวดัยะลำ ปี 2562 

174,000 กองทุนภูมิปัญญำ
ไทย 

ล าดับ            แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
27. โครงกำรกำรดูแลสุขภำพจิตผูไ้ดรั้บผลกระทบจำก

เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบจงัหวดัยะลำ ปี 2562     
274,650 งบ สป. 

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
28. โครงกำรเฝ้ำระวงั ควบคุมป้องกนัโรคและพฒันำระบบ

บริกำรมะเร็งปี 2562     
156,100 งบ สป. 

โครงการพฒันาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
29. โครงกำรบ ำบดัรักษำและฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูเ้สพผูติ้ด 

ยำเสพติด ปี 2562 
640,200 งบ สป. 

โครงการพฒันาระบบบริการดูแลระยะกลาง 
30. โครงกำรพฒันำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)  

จงัหวดัยะลำ 
 
 

145,450 งบ สป. 
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ล าดับ            แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 

แผนงานที ่7 : การพฒันาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
โครงการพฒันาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 

31. 
 

โครงกำรพฒันำระบบกำรแพทยฉุ์กเฉินครบวงจรและ
ระบบส่งต่อ ปี 2562     

   1,607,750 งบ EMS   

แผนงานที ่8 : การพฒันาตามโครงการเฉลมิพระเกยีรติและพื้นท่ีเฉพำะ 
โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพษิส่ิงแวดล้อมในพืน้ทีเ่ส่ียง (Hot Zone) 

32. โครงกำรคุม้ครองสุขภำพประชำชนจำกมลพิษส่ิงแวดลอ้ม
และสุขภำพอยำ่งบูรณำกำรมีประสิทธิภำพและย ัง่ยนื
ปีงบประมำณ 2562 

281,010 งบ สป. 

 

4.แผนงาน/โครงการ ทีขั่บเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรเป็นเลศิ (People Excellence) 

ล าดับ            แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 

แผนงานที ่10 : การพฒันาระบบบริหารจัดการก าลงัคนด้านสุขภาพ 
โครงการผลติและพฒันาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 

33. โครงกำรอบรมพฒันำสมรรถนะบุคลำกรใหส้อดคลอ้งกบั
ภำรกิจและกำรเปล่ียนแปลงของสังคมดิจิตอล 

59,700 งบ สป. 

โครงการ  Happy Moph กระทรวงสาธารณสุข 
34. โครงกำรระบบกำรบริหำรจดักำรบุคลำกรสำธำรณสุขท่ีมี

ประสิทธิภำพ มีกำรพฒันำสมรรถนะปฏิบติังำน บุคลำกรมี
สุขภำพดีและมีควำมสุข 

473,750 งบ สป. 
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4. แผนงาน/โครงการ ทีขั่บเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านบริหารเป็นเลศิด้วยธรรมาภิบาล             (Governance 

Excellence) 

ล าดับ            แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 

แผนงานที ่11 : การพฒันาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและบริหารความเส่ียง 

35. โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนสำธำรณสุข 

23,700 งบ สป. 

36. โครงกำรตรวจสอบภำยในส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดั
ยะลำ  

67,640 งบ สป. 

โครงการพฒันาองค์กรคุณภาพ 
37. โครงกำรส่งเสริมและสนบัสนุนกำรพฒันำองคก์รคุณภำพ

จงัหวดัยะลำปี 2562 
199,660 งบ สป. 

38. โครงกำรกำรพฒันำคุณภำพกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ 
(PMQA ) จงัหวดัยะลำ ปี 2562 

67,520 งบ สป. 

แผนงานที ่12 : การพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
โครงการพฒันาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยสุีขภาพแห่งชาติ 

39. โครงกำรพฒันำคุณภำพเวชระเบียนและโปรแกรม
ตรวจสอบขอ้มูลกำรใหร้หสัโรค/หตัถกำรจงัหวดัยะลำ  

35,300 งบ สป. 

40. โครงกำรบริหำร บริกำรสุขภำพสู่ควำมเป็นเลิศปี 2562 117,350 งบ จชต. 
41. โครงกำรส่ือสำรควำมเส่ียงและประชำสัมพนัธ์สร้ำงเสริม

ควำมรอบรู้ดำ้นสุขภำพแก่ประชำชนจงัหวดัยะลำ ปี 2562 
456,154 งบ จชต. 

42. โครงกำรรณรงคเ์ผยแพร่ควำมรู้ข่ำวสำรดำ้นสุขภำพและ
เสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ขององคก์รสำธำรณสุขในงำน
ประจ ำปี 

230,000 งบ สป. 

แผนงานที ่13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลงัสุขภำพ 
โครงการลดความเหล่ือมล า้ของ 3 กองทุน 

43. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบติักำรกำรด ำเนินงำนหลกัประกนั
สุขภำพและประกนัสุขภำพแรงงำนต่ำงดำ้วจงัหวดัยะลำ 
 
 

25,200 งบ สป. 
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โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลงั 
44. โครงกำรพฒันำคุณภำพกำรบริหำรระบบบญัชี ปี 2562 9,000 งบ สป. 
45. โครงกำรพฒันำกำรบริหำรกำรเงินกำรคลงัของหน่วย

บริกำรในจงัหวดัยะลำ ปีงบประมำณ 2562 
7,800 งบ สป. 

แผนงานที ่14 : การพฒันางานวจัิยและนวตักรรมด้านสุขภาพ 
โครงการพฒันางานวจัิย/นวัตกรรมผลติภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

46. โครงกำรผลิตต่อยอดงำนวจิยั R2R และผลงำนวชิำกำรสู่
เวทีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ กำรจดักำรควำมรู้และกำร
ประกวดในเวทีระดบัจงัหวดัยะลำ ปี 2562 

653,940 งบ สป. 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ(บาท) แหล่งงบประมาณ 

แผนงานที ่16 : แผนงานอ่ืน ๆ 
47. โครงกำรบริหำรยทุธศำสตร์กำรพฒันำระบบสุขภำพ

จงัหวดัยะลำ 
1,624,960 งบ สป. 

48. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจดัประชุมควำมร่วมมือ
สำธำรณสุขชำยแดนไทย - มำเลเซียประจ ำปี 2562 

240,500 งบ สป. 

49. โครงกำรเฉลิมพระเกียรติและพระรำชด ำริของพระบรม
วงศำนุวงศ ์จงัหวดัยะลำ ประจ ำปี 2562 

283,040 งบ สป./จชต. 

50. โครงกำร สสจ.ยะลำ รักษสุ์ขภำพ รักถ่ินเกิดคนส ำรำญ งำน
ส ำเร็จ 

380,600 งบ สป. 

51. โครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลงักำย สสจ.ยะลำ ปี 2562 480,600 งบ สป. 
52. โครงกำรตรวจสุขภำพและทดสอบสมรรถภำพทำงกำยแก่

บุคลำกร สสจ.ยะลำ 
14,400 งบ สป. 

53. โครงกำรพฒันำระบบบริกำรใหส้อดคลอ้งกบัพื้นท่ีพหุ
วฒันธรรม  ปี 2562 

200,000 งบ จชต. 

54. โครงกำรพฒันำศำสนสถำนส่งเสริมสุขภำพ จงัหวดัยะลำ  2,320,000 งบ จชต. 
แผนงานที ่16 : แผนงานสนับสนุนการพฒันาระบบสุขภาพ 

55. โครงกำรสนบัสนุนกำรพฒันำระบบสุขภำพ 
(งบลงทุน  445  รำยกำร ตำมเอกสำรแนบ )  

58,448,697.51 งบ สป.สช. 

แผนงานที ่17 : แผนงานบริหารจัดการขั้นพืน้ฐาน 
56. โครงกำรบริหำรจดักำรขั้นพื้นฐำน 12,100,090 งบ สป. 
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             ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัยะลำไดจ้ดัระบบกำรติดตำมควบคุมก ำกบัและประเมินผล กำรพฒันำ
งำนสำธำรณสุข และกำรสร้ำงขวญัก ำลงัใจในกำรปฏิบติังำน โดยมีกิจกรรมตรวจเยี่ยม รพ.สต. ให้ครบทุก
แห่ง      มีกำรติดตำมกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบติั  มีกำรนิเทศงำนคปสอ. ก ำหนดแผนนิเทศปีละ 2 คร้ัง  จดัใหมี้ทีม
ผูบ้ริหำรควบคุมก ำกบัและสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยบริกำร ก ำหนดให้แต่ละ คปสอ.ประเมินผล
ตนเองตำมตัวช้ีวดัยุทธศำสตร์ระบบสุขภำพจังหวดัยะลำ  และจัดเวทีน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำในกำร
ด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวดัทุกระดบั ในเวทีประชุม คปสจ. และประชุมสรุปผลงำนผลงำนรอบ ๖  ๙ และ ๑๒ 
เดือน เพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และร่วมกนัเสนอแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและ
นโยบำยท่ีก ำหนด  กำรประเมินผลเชิงคุณภำพตำมกรอบ PMQA เพื่อหำแนวทำงแกปั้ญหำและขบัเคล่ือนให้
บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ท่ีก ำหนดและสรุปผลกำรประเมินเชิงคุณภำพแก่ผูบ้ริหำรทรำบทุกระดบั   จดั
ประเมินผลหน่วยบริกำร 3 ระดบั ระดบั คปสอ. ระดบั รพ. และระดบั สสอ. (รพ.สต.) เพื่อ Benchmark จดั
อันดับเพื่อกำรพัฒนำหน่วยบริกำร  โดยจัดระบบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณในทุกระดบัดว้ยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศผ่ำนโปรแกรมระบบสำรสนเทศบริหำรโครงกำร
และงบประมำณ(sms) และจดัระบบกำรติดตำมรำยงำนตวัช้ีวดัดว้ยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนผ่ำนคลังข้อมูลด้ำนกำรแพทย์และสุขภำพ (Health Data Center : HDC) ของกระทรวง
สำธำรณสุขเพื่อกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผลในระดบัต่ำงๆ 

            กลุ่มงำนพฒันำยทุธศำสตร์สำธำรณสุข 
       ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัยะลำ 

 
 

 



 
 

23 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ  2562 
คณะที ่1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกนัโรค และการจัดการสุขภาพ 

หัวข้อ  การพฒันาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวยั 
จังหวดั  ยะลา  เขตสุขภาพที ่12  ตรวจราชการ รอบที ่1 วนัที ่16 - 18 มกราคม  2562 

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
ตวัช้ีวดั : อตัราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 
 

2.สถานการณ์ 
 อตัราส่วนการตายของมารดาไทย ระดบัประเทศ พบวา่มีแนวโนม้ลดลง จากขอ้มูลยอ้นหลงั ปี 2559-2561 
เท่ากบั 24.3, 18.44 และ 17.10 ระดบัเขตสุขภาพท่ี 12 ในปีงบประมาณ 2559 – 2561 มีอตัราตาย 45.26 , 30.97 
และ 35.01 ตามล าดบั พบมารดาตายมีอตัราสูงสุดท่ีจงัหวดันราธิวาส เท่ากบั 73.16 รองลงมา จงัหวดัปัตตานี 
69.41 จงัหวดัสตูล 45.70 จงัหวดัยะลา  42.47  จงัหวดัสงขลา  28.99   จงัหวดัพทัลุง และตรังไม่มีมารดาตาย 
ในส่วนของจงัหวดัยะลา มีแนวโน้งสูงข้ึน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – 2561 มีอตัราตาย 55.13 ,19.89 และ
42.47 ตามล าดบั รวมทั้งส้ิน จ านวน 11 ราย พบว่าสาเหตุการตาย เป็นสาเหตุทางสูติศาสตร์โดยตรง 5 ราย 
ร้อยละ 45.46 และสาเหตุทางออ้ม 6 ราย ร้อยละ 54.54 
 

- ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์ 

 ปี 2561 มารดาตาย 5 ราย ซ่ึงเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560 จ านวน 2 ราย  
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุทางออ้มและทางตรงเท่าๆกนั (2/2 ราย ไม่ทราบสาเหตุ 1 ราย) จากภาวะแทรกซ้อน
ทางสูติกรรมในช่วงระหว่างตั้งครรภ์ คลอดและหลงัคลอด ไดแ้ก่ ภาวะ PIH สูงกว่า ภาวะ PPH โดยการตายจาก
สาเหตุ PPH พบเพียง 1 ราย และการตายจากสาเหตุ PIH เพิ่มข้ึนจากเดิม 1 รายเป็น 3 ราย มีรายละเอียดดงัน้ี  

รายท่ี 1 มารดา อาย ุ29 ปี G2P1A0  GA 38+2 สัปดาห์ เสียชีวติวนัท่ี 11 ตุลาคม 2560  
Dx. Postpartum hemorrhage with Hypovolemic Shock และ Septicemia with Chorioamnionitis 
   รายท่ี 2 มารดาอาย ุ21 ปี G2P1 GA 38+6 สัปดาห์ เสียชีวติวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2560 Dx. Rupture  
Arteriovenous Malformation (AVM)   

รายท่ี 3 มารดาอาย ุ38 ปี G3P2GA 24+5 สัปดาห์ No ANC เสียชีวติวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2561   
Dx.แขนขา อ่อนแรงซีกซา้ย ความดนัโลหิตสูงขณะตั้งครรภ ์  

รายท่ี 4 มารดาอาย ุ40 ปี G3P2A0L2 GA 36+6 สัปดาห์ เสียชีวติวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2561  
Dx. PE Pulmonary Embolism     

รายท่ี 5 มารดาอาย ุ42 ปี GA 24+5 สัปดาห์ เสียชีวติวนัท่ี 16 เมษายน 2561 Dx. Suspected  
Eclampsia    
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 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2561 จากขอ้เสนอการซ้อมแผนในห้องคลอด ซ่ึง
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลาไดด้ าเนินการ จดัท าแผนนิเทศห้องคลอดมาตรฐานทุกโรงพยาบาลและให้
มีการซ้อมแผน โดยจะสร้างสถานการณ์จ าลองภาวะฉุกเฉินในห้องคลอด และเช่ือมโยงกบัแผนกท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประเมินการดูแลรักษา และส่งต่อไปยงัโรงพยาบาลท่ีมีศกัยภาพท่ีสูงกวา่  

 
 

 



 
 

 

ตารางที ่8  ผลการด าเนินงานเร่ืองอตัราส่วนการตายมารดาไทย จ าแนกรายอ าเภอ ปี 2561-2562 

 รายการ/ตวัช้ีวดั 
Base Line 

2562 
อ าเภอ 

2560 2561 
เมือง

ยะลา 
เบตง 

บนันงั 

สตา 
ธารโต ยะหา รามนั กาบงั กรงปินงั รวม 

1 อตัราส่วนการตายตายของมารดาไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

19.89  42.47 

เป้าหมาย 1022 31 37 10 84 110 42 22 1358 

ผลงาน 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

อตัรา 97.85 0 2702.7 0 0 0 0 0 147.27 

2 ร้อยละ 20 ของการตายมารดาจากสาเหตุตกเลือด ลดลงจากปี 2561 

0 1 

เป้าหมาย 1022 31 37 10 84 110 42 22 1358 

ผลงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 ร้อยละ30 ของการตายมารดาจากความดนัโลหิตสูง ลดลงจาก ปี 2561 

1 2 

เป้าหมาย 1022 31 37 10 84 110 42 22 1358 

ผลงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 ร้อยละการตายมารดาจากสาเหตุทางออ้มลดลง (ลดลงจากปี 2561)  

ร้อยละ 20 
1 2 

เป้าหมาย 1022 31 37 10 84 110 42 22 1358 

ผลงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 ร้อยละหญิงท่ีมาฝากครรภท่ี์ไดรั้บการคดักรองความเส่ียง 

 

 

 100 100 

เป้าหมาย 1,051 220 208 91 169 245 111 84 2,179 

ผลงาน 1,051 220 208 91 169 245 111 84 2,179 

ร้อยละ 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 



 
 

 

 รายการ/ตวัช้ีวดั 
Base Line 

2562 
อ าเภอ 

2560 2561 
เมือง

ยะลา 
เบตง 

บนันงั 

สตา 
ธารโต ยะหา รามนั กาบงั กรงปินงั รวม 

6 ร้อยละหญิงตั้งครรภท่ี์มีภาวะเส่ียง 403/ 

9938= 

4.06 

434/ 

9553= 

4.54 

เป้าหมาย 1,051 220 208 91 169 245 111 84 2,179 

ผลงาน 28 7 11 5 21 6 6 4 88 

ร้อยละ 2.66 3.18 5.29 5.49 12.43 2.45 5.41 4.76 4.04 

7 ร้อยละหญิงตั้งครรภท่ี์มีความเส่ียงทุกรายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดตอ้ง

ไดรั้บการจดัการ และส่งต่อเพื่อการดูแลและรักษา 
100 100 

เป้าหมาย 28 7 11 5 21 6 6 4 88 

ผลงาน 28 7 11 5 21 6 6 4 88 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8 ภาวะเส่ียงท่ีพบมากท่ีสุด 5 อนัดบั (จากโรคอายรุกรรม) ปี 2562 

 1  โรคเบาหวาน 43.7 45.39 ผลงาน 15 3 5 3 11 3 1 2 43 

 2  โรคความดนัโลหิตสูง 34.0 32.49 ผลงาน 5 3 3 1 5 3 5 0 25 

 3  โรคทยัรอยด ์ 13.2 11.98 ผลงาน 4 1 1 1 3 0 0 1 11 

 4  โรคหวัใจ 9.2 5.53 ผลงาน 1 0 0 0 1 0 0 1 3 

 4  โรคร่วมเบาหวานและความดนัโลหิตสูง  4.5 ผลงาน 3 0 2 0 1 0 0 0 6 

 รวม   ผลงาน 28 7 11 5 21 6 6 4 88 

10 ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาลผา่นมาตรฐานอนามยัแม่และเด็ก  

 100  100 

เป้าหมาย 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ผลงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

หมายเหตุ  แหล่งขอ้มูลจาก HDC และจากรายงานสอบสวนสาเหตกุารตาย (CE) ( กนัยายน 61 -ธนัวาคม.61)  
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3.ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
 การด าเนินงานในปี 2561 นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัยะลาให้ความส าคญัและก าหนดนโยบายใน

การแกปั้ญหาอนามยัแม่และเด็กเพื่อผลลพัธ์ลดการตายของมารดา โดยจดัให้มีระบบ ก ากบั ติดตามท่ีชดัเจน

และต่อเน่ืองใน คปสจ .ทุกเดือน  ใช้กลไกการประชุม  MCH board ขับเคล่ือนการแก้ปัญหา  แต่งตั้ ง

คณะท างาน Operation เช่ืองโยงกบั Service Plan เน้น 3 โรคคือ PPH  PIH  Preterm  ร่วมกับพฒันาระบบ

บริการโดยการประเมินรับรองมาตรฐานงานอนามยัแม่และเด็ก ระดบั รพ.และ รพ.สต.ให้ไดต้ามมาตรฐาน 

และมีคุณภาพก าหนดให้มีคลินิกเส่ียง 5 โรค(High Risk clinic) ดูแลตลอดการตั้งครรภ ์คลอด และหลงัคลอด  

และส่งเสริมความรอบรู้ของประชาชน ในเร่ืองการลดความพิการของทารกและป้องกนัภาวะซีดในหญิง

ตั้งครรภ์โดยใช้ folic Acid ร่วมกบัธาตุเหล็ก  และจดักิจกรรม Kick off โครงการสาวไทยแก้มแดงเพื่อลด

ความพิการแต่ก าเนิด และมหศัจรรย ์1000 วนัแรกของชีวติ   

 สถานการณ์การตายของมารดาปี 2562 จ านวน 2 ราย ดงัน้ี 
 รายท่ี 1 มารดา  อายุ  29  ปี  G3P2A0L2  อายุครรภ์ 12  สัปดาห์ ( by LMP) 8 สัปดาห์ (by U/S) แรก
รับมาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องบีบเป็นพกัๆ มีเลือดจางๆ ออกเล็กน้อย แพทย์วินิจฉัย  Criminal  
abortion  7 วนัต่อมา มารับการรักษาอีกคร้ัง มีไข ้หนาวสั่น ปวดศรีษะ ปวดเม่ือยตามตวั,ขา  2  ขา้งบวม  ปวด
ตามขอ้มาก Dx:  Cystitis  c  Clinical  Sepsis  แลว้ยา้ยผูป่้วยเขา้  OR เพื่อ  D&C  ผูป่้วยเรียกไม่ลืมตา หายใจ
ไม่สม ่าเสมอ c Ambu ตามล าตวัซีด มีจุดจ ้าเลือดตามตวั แขน-ขา บวม  หลงัผ่าตดัเสียชีวิต ผลสรุปจาก รพ.
ยะลา G3P2  GA 8 wk by U/S  Anaphylactic shock form drug allergy ,UTI with sepsis ,Incomplete abortion 
และ Criminal abortion 
  ผลสรุปประชุมคณะวิเคราะห์สาเหตุการตายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วินิจฉัย  Septic Abortion 
เป็น ( Indiret cause )  
 การปรับปรุงเพื่อให้เกิดโอกาสพฒันา ให้สรุปทบทวนการดูแลต่อเน่ืองในทุกแผนกท่ีมีประวติัการ
รักษาของผูป่้วยภายในโรงพยาบาล บุคลากรสาธารณสุขตอ้งให้ข้อมูลการตั้งครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ให้
ค  าปรึกษา และการส่งต่อไปยงัหน่วยงาน OSCC และคืนขอ้มูลให ้รพ.สต.เพื่อติดตามเยีย่มบา้น  
 รายท่ี 2 มารดา อายุ 37 ปี G8P6A1L6 ประวติัการรักษาพยาบาลผูเ้สียชีวิตไปรักษาท่ี รพช. 4 คร้ัง มาดว้ย
อาการคล่ืนใส้อาเจียน Heperemesis Gravidarum (GA 6+6 wks) และวนิิจฉยัคร้ังสุดทา้ยก่อนส่งต่อไปรักษา รพศ.ยะลา  
Dx Heperemesis Gravidarum with Hyperthyroid รับยาจาก รพศ. ไม่กินายาตามแผนการรักษาและไม่ไปตามนัด
เจา้หนา้ท่ี PCU  และ อสม. ออกเยีย่มบา้นพบวา่ผูป่้วยมีอาการหายใจเหน่ือย ซึม มีไข ้จึงส่ง รพช.  ผูป่้วยมีอาการ Air 
Hunger SpO2 68 %  แพทยใ์ส่ Tube ส่งต่อ รพ.ยะลา  ถึง รพศ. ผูป่้วยมีอาการซึม on ET Tube U/S พบ DFIU GA 19 
wks ส่ง Admitted อายรุกรรมหญิง BP เร่ิม Drop และ เสียชีวติในเวลาต่อ 
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 การปรับปรุงเพื่อให้เกิดโอกาสพฒันา โดยปรับระบบรายงานมารดาตาย ใชห้ลกั  273 โดยรายงาน
ดว้ยวาจาทางโทรศพัทภ์ายใน  2 ชัว่โมง ประชุมภายในหน่วยงานท่ีมาราดาตายและวิเคราะห์รากของปัญหา 
RCAภายใน 7 วนั และday ประชุมวเิคราะห์มารดาตายระดบัจงัหวดัและส่งรายงานฉบบัเตม็หลงัประชุม(Full 
paper) ภายใน 3 วนั และใหทุ้กแผนกของโรงพยาบาลรับฝากครรภแ์ละแจง้ให้แผนกฝากครรภเ์พื่อด าเนินการ
ต่อไป 
 
4 .แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 
 นโยบายนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัยะลา ปี 2562 ก าหนดให้มีคณะกรรมการ MCH Board ระดบั
จงัหวดั ขบัเคล่ือนการด าเนินงานแม่และเด็กเช่ืองโยงกบั Service Plan ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข เน้น
ส่งเสริมป้องกนั District Health ระดับอ าเภอเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายการด าเนินงานผ่านกระบวนการ
ขบัเคล่ือนดว้ยการพฒันาเครือข่ายบริการสุขภาพระดบัจงัหวดั  Provincial Network Certificate (PNC) มุ่งเนน้
ใหล้ดอตัราตายของมารดาจงัหวดัยะลา โดยก าหนดมาตรการ ดงัน้ี 
คน้ใหพ้บ   เนน้การด าเนินการเชิงรุก ระดบัปฐมภูมิ   
จบดว้ยมาตรฐาน การด าเนินงานระดบัทุติยภูมิ  ANC คุณภาพ ตั้งครรภคุ์ณภาพ  มีหอ้งคลอด

มาตรฐานและโรงพยาบาลทุกระดบัผา่นเกณฑม์าตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
บูรณาการเครือข่าย  1 การพฒันาเครือข่ายบริการสุขภาพระดบัจงัหวดั Provincial  
     Network Certificate (PNC)  ลดแม่ตายจาก PPH PIH Sepsis  
     2 service plan เนน้ 3 โรคคือ PPH  PIH  Preterm  
  3 สร้างภาคีเครือข่ายกบั มหาดไทย พมจ. ทอ้งถ่ิน อปจ. เกษตรจงัหวดั เขต

พื้นท่ีการศึกษา กสน.และภาคประชาชน 
ตั้งเป้าหมายจงัหวดัยะลา Smart mom Smart Kids จึงก าหนดมาตรการ “MOM”  เพื่อลดการตายของมารดา/
ทารก และเด็กปฐมวยัมีสุขภาพดีเติบโตเตม็ศกัยภาพ ดงัน้ี 
M-MCH  Board  ขบัเคล่ือนคณะกรรมการ MCH Board ลดมารดาตายท า PAระดบัพื้นท่ี”ANC คุณภาพ”    
O-Operation by คณะกรรมการ PNC และ Service Plan เนน้ PPH PIH  Pre term และ Sepsis  
M-Monitoring and evaluation ในเวที คปสจ.ทุกเดือน และปรับการรายงานแม่ตาย ใชห้ลกั  273 (รายงานดว้ย
วาจา 2 hr./RCA 7 day/Full paper 3 day) 
 มีการทบทวนมาตรการในการป้องกันมารดาตาย  ร่วมกับคณะกรรมการ MCH Board  
คณะท างาน PNC และ Service Plan ทั้งดา้นการแพทยแ์ละการส่งเสริมสุขภาพป้องกนัโรค โดยด าเนินการ
จดัท าแผนงาน/โครงการ ปี 2562 ดงัน้ี  
 1.จดัท าโครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภยั จงัหวดัยะลา ปี 2562  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการ
ตั้งครรภล์ดความพิการของทารกและป้องกนั  ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภโ์ดยใช ้folic Acid ร่วมกบัธาตุเหล็ก
(สาวไทยแกม้แดงเพื่อลดความพิการแต่ก าเนิด)  
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 2.โครงการพฒันาและขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริจงัหวดัยะลา ปี 2562 กิจกรรม
แกปั้ญหาภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กตามแนวทางพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี  เพื่อขบัเคล่ือนมหัศจรรย ์1000 วนัแรกของชีวิต  และน าร่องต าบลบูรณาการแกปั้ญหาโภชนาการ 
และพฒันาการ 1 อ าเภอ 1 ต าบล และพื้นท่ีโรงเรียน ตชด. 
 3. โครงการพฒันาระบบบริการและสร้างเครือข่ายสุขภาพแม่และเด็กให้มีคุณภาพ จงัหวดัยะลา     ปี 2562  
เพื่อพฒันาระบบบริการให้ไดม้าตรฐานทุกแผนก ANC LR PP WCC คุณภาพ  และสร้างเครือข่ายสุขภาพทุก
หน่วยบริการ  โดยจดับริการคลินิกเส่ียง  ดูแลตลอดการตั้งครรภ ์คลอด และหลงัคลอด มีหอ้งคลอดมาตรฐาน
เดียวกนัแบบ One Province one service ลดภาวะขาดออกซิเจนในหอ้งคลอด เด็กน ้าหนกัแรกเกิดต ่ากวา่ 2500 
กรัม และคลอดก่อนก าหนด ระบบปรึกษา  ส่งต่อ  นิเทศติดตาม อยา่งต่อเน่ือง 
 
5. ผลลพัธ์ทีต้่องการ (Small Success) 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน 

1 มีขอ้มูล วเิคราะห์และ
แนวทางแกไ้ข 
2.มีระบบการจดัเก็บ
และติดตามขอ้มูล 
3. ปรับปรุงคุณภาพ 
ประสิทธิภาพงานระบุ
ถึงปัจจยัเส่ียงและปัจจยั
เสริมท่ีท าใหบ้รรลุ
เป้าหมาย ออกแบบ
กระบวนการท างาน 

4. แผนปฏิบติัการ 
(Action plan 
5.มีมาตรการ ขอ้เสนอ
เชิงนโยบาย 
6. ถ่ายทอดนโยบายสู่
การปฏิบติั 
7.การบริหารจดัการเพื่อ
ลดการตายมารดา 
-3 D  

1.ใหบ้ริการตาม
มาตรฐานงานอนามยัแม่
และเด็ก เยีย่มเสริมพลงั/
ประเมินและรับรอง
มาตรฐานงานอนามยัแม่
และเด็ก  
2.พฒันาศกัยภาพ
บุคคลากรในการคดั
กรองและจดัการหญิง
ตั้งครรภท่ี์มีภาวะเส่ียง 
3.ระบบส่งต่อหญิง
ตั้งครรภภ์าวะฉุกเฉิน       
4.ร้อยละ 20 ของการ
ตายมารดาจากสาเหตุตก
เลือด ลดลงจากปี61 
5.ร้อยละ30 ของการตาย
มารดาจากความดนั
โลหิตสูง ลดลงจากปี61 

1.ประเมินผลมาตรการ
และวเิคราะห์เพื่อ
ปรับปรุง มาตรการ  
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ผา่น 
Best Practice 
2.มีแผนการด าเนินงานท่ี
ปรับปรุงใหส้อดคลอ้ง
เพื่อแกปั้ญหาของ 5 
เดือนแรก 3.
ประชาสัมพนัธ์ ส่ือ
ทอ้งถ่ิน ส่ือบุคคล เนน้ 
เร่ืองฝากทอ้งเร็ว 
โภชนาการ  ภาวะเส่ียงฯ  
โครงการเกา้ยา่งเพื่อสร้าง
ลูก (Rapid Pro) 
4. พฒันาศกัยภาพ
บุคลากร 
5. ส่งเสริมใหห้ญิง
ตั้งครรภ ์สามี หรือญาติ

1.อตัราส่วนการตาย
มารดาไทยไม่เกิน 17 
ต่อการเกิดมีชีพแสนราย 
2.ร้อยละ 20 ของการ
ตายมารดาจากสาเหตุตก
เลือด ลดลงจากปี61 
3.ร้อยละ30 ของการตาย
มารดาจากความดนั
โลหิตสูง ลดลงจากปี61 
4.ร้อยละการตายมารดา
จากสาเหตุทางออ้ม
ลดลง (ลดลงจากปี 
2561) ร้อยละ 20 
5.ร้อยละหญิงท่ีมาฝาก
ครรภท่ี์ไดรั้บการคดั
กรองความเส่ียง 
6.ร้อยละหญิงตั้งครรภท่ี์
มีภาวะเส่ียง 
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-Zoning ผูเ้ช่ียวชาญ 
-Standing Order 
-มีคู่มือ/แนวทาง 

-ประชุม MCH board 3 
เดือนคร้ัง  
-ระบบคน้หา คดักรอง
และจดัการหญิงตั้งครรภ์
ท่ีมีภาวะเส่ียงท่ี 
ANC&LR 
-ระบบส่งต่อหญิง
ตั้งครรภเ์ส่ียง ดูแลตาม
ตาม ส่งต่อ และการรักษา 
-ส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์
ดา้นโภชนาการ 

6.ร้อยละการตายมารดา
จากสาเหตุทางออ้ม
ลดลง (ลดลงจากปี 
2561) ร้อยละ 20 
7.ร้อยละหญิงตั้งครรภท่ี์
ไดรั้บการคดักรองความ
เส่ียง 
8.ร้อยละหญิงตั้งครรภท่ี์
มีภาวะเส่ียง 
9.ร้อยละหญิงตั้งครรภท่ี์
มีภาวะเส่ียงท่ีไดรั้บการ
จดัการและส่งต่อเพื่อ
การดูแลและรักษา 
10.ภาวะเส่ียงท่ีพบมาก
ท่ีสุด 5 อนัดบั 

เขา้ร่วมกระบวนการ
โรงเรียนพ่อแม่ การใช้
สมุดบนัทึกสุขภาพแม่
และเด็ก 
6.ติดตามเยีย่มเสริมพลงั/
นิเทศงาน ดงัน้ี 
-การประเมินมาตรฐาน
งานอนามยัแม่และเด็ก  
-ระบบคน้หา คดักรอง
และจดัการหญิงตั้งครรภ์
ท่ีมีภาวะเส่ียงท่ี 
ANC&LR 
-ระบบส่งต่อหญิง
ตั้งครรภเ์ส่ียงเพื่อการ
ดูแล 
7.แลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
จงัหวดัและเช่ือมโยง
เครือข่ายการพฒันา 
provincial network 
เพื่อใหเ้กิดความเขม้แขง็
ระดบัชุมชน 

7.ร้อยละหญิงตั้งครรภท่ี์
มีความเส่ียงทุกรายไม่วา่
ดว้ยสาเหตุใดตอ้งไดรั้บ
การจดัการ และส่งต่อ
เพื่อการดูแลและรักษา 
8.ภาวะเส่ียงท่ีพบมาก
ท่ีสุด 5 อนัดบั(จากโรค
อายรุกรรม) 
9.ร้อยละ 70 ของ
โรงพยาบาลผา่น
มาตรฐานอนามยัแม่และ
เด็ก 
 

1.มีการวเิคราะห์ขอ้มูลสาเหตุการตายมารดา โดยปี 2561 มีรายงานการตาย 5 ราย ปี 2562 มีรายงานการ
ตาย 2 ราย ประชุมสรุปวิเคราะห์และการเยีย่มเสริมพลงั และพฒันางาน ก าหนดมาตรการ “MOM”        
M-MCH  Board ขบัเคล่ือนคณะกรรมการ MCH Board ลดมารดาตายท า PAระดบัพื้นท่ี”ANC คุณภาพ” 
O-Operation by คณะกรรมการ PNC และ Service Plan เนน้ PPH PIH  Pre term และ Sepsis  
M-Monitoring and evaluation ในเวที คปสจ.ทุกเดือน  
          ปรับการรายงานแม่ตาย ใชห้ลกั  273 (รายงานดว้ยวาจา 2 hr./RCA 7 day/Full paper 3 day) 
2.พฒันาระบบฐานขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น ขอ้มูลเฝ้าระวงัหญิงเส่ียง 5 โรค มีการส่ือสารขอ้มูลหญิงตั้งครรภท่ี์มี
ภาวะเส่ียงระหวา่ง ANC LR และ PP รวมถึงการส่ือสารขอ้มูลระหวา่ง รพ.สต. รพช. รพศ. และ สสจ. ดว้ย
ระบบ Google drive ทั้งจงัหวดั พบวา่ หญิงตั้งครรภไ์ดรั้บการคดักรองความเส่ียง ร้อยละ 100 พบภาวะ
เส่ียง 22 ขอ้ ร้อยละ 53.12 พบเส่ียงทางอายรุกรรม 5 โรค ร้อยละ4.54  
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3.จดัท าแผนปฏิบติังานเพื่อป้องกนัการตายมารดา จ านวน 3 โครงการ ดงัน้ี  
1)โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภยั จงัหวดัยะลา ปี 2562  
2) โครงการพฒันาและขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริจงัหวดัยะลา ปี 2562 กิจกรรม
แกปั้ญหาภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กตามแนวทางพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี และ 3) โครงการพฒันาระบบบริการและสร้างเครือข่ายสุขภาพแม่และเด็กให้มีคุณภาพ จงัหวดั
ยะลา ปี 2562   
4.จดัท า MOU เร่ือง ANC คุณภาพ เป็น KPI ร่วมกนัระหวา่ง รพ. รพ.สต. และสสอ. 
5 จดัหาเวชภณัฑ ์เคร่ืองมืออุปกรณ์ ในงานอนามยัแม่และเด็ก  

 

6.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 
  ระบบปรึกษา  ส่งต่อ  นิเทศติดตาม ยงัด าเนินการไม่ครอบคลุมและต่อเน่ือง  

 

7.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

    - 
 

8.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
    - 
 

9.นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง  
 PNC การสร้างเครือข่ายลดมารดาตายจงัหวดัยะลา  

MCH yala model ประเมินรพ.สต.ตามมาตรฐานงานอนามยัแม่และเด็ก   
การป้องกนั Preterm โดยใชโ้ปรเจสเตอโรน  
สร้างลูกรักดว้ยมือพอ่ การป้องกนัการพิการแต่ก าเนิด โดยโฟลิก 

                   

      ผูร้ายงาน    นางทฤนห์ธร พุฒิไพโรจน์ 
     ต  าแหน่ง นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
            โทร 084-0001002 
                      นางสาวสามีดา  มะราเปะ 
            ต  าแหน่ง เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน 

  โทร 082-5191159 
       e-mail MCH.yala@hotmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะที ่1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกนัโรค และการจัดการสุขภาพ 

หัวข้อ  การพฒันาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวยั       
จังหวดั  ยะลา  เขตสุขภาพที ่12 ตรวจราชการวนัที่ 16 - 18 มกราคม  2562 

 
1.ประเด็นการตรวจราชการ   

ตวัช้ีวดั : ระดบัความส าเร็จของการพฒันาการเด็ก ตามเกณฑม์าตรฐาน 
    1. ร้อยละ 90 ของเด็กอาย ุ0-5 ปี ไดรั้บการคดักรองพฒันาการ 

             2. ร้อยละ 20 ของเด็กอาย ุ0-5 ปี ไดรั้บการคดักรองพฒันาการพบสงสัยล่าชา้ 
             3. ร้อยละ 90 ของเด็กอาย ุ0-5 ปี  ท่ีมีพฒันาการสงสัยล่าชา้ไดรั้บการติดตาม/ส่งต่อ 
             4. ร้อยละ 57 ของเด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
             5. ร้อยละ 60 ของเด็กพฒันาการล่าชา้ไดรั้บการกระตุน้พฒันาการดว้ย TEDA4I 
 

2.สถานการณ์ 
ปี 2561 ประเทศไทย  เด็กอายุ 0-5 ปี มีพฒันาการสมวยัร้อยละ 95.56 (เป้าหมายร้อยละ 85)              

เขตสุขภาพท่ี 12 พบว่ามีพฒันาการสมวยัร้อยละ 97.41  ส าหรับสถานการณ์พฒันาการเด็กปฐมวยัจงัหวดั
ยะลา 3 ปียอ้นหลงั (ปี 2559 – 2561 ) พบวา่ เด็กมีพฒันาการสมวยั ร้อยละ  92.79  93.50 และ 95.11 ตามล าดบั 
ส่วนข้อมูลจากการรณรงค์ตรวจคดักรองพฒันาการเด็กอายุ 9 , 18 , 30 , 42 เดือน ระหว่างวนัท่ี 11- 15 
กรกฎาคม 2559 พบว่า มีพฒันาการสมวยั ร้อยละ 72.79  และปี 2560 ขอ้มูลจากการรณรงค์ตรวจคดักรอง
พฒันาการเด็กอาย ุ9 , 18 , 30 , 42 เดือน ระหวา่งวนัท่ี 17-21 กรกฎาคม 2560 พบวา่มีพฒันาการสมวยั ร้อยละ 
73.05  และสงสัยล่าช้า ร้อยละ 26.68 ท าให้จงัหวดัยะลาตอ้งคน้หาเด็กท่ีมีพฒันาการสงสัยล่าชา้เพิ่มมากข้ึน 
จะส่งผลใหเ้ด็กไดรั้บการกระตุน้และการดูแลท่ีเหมาะสมต่อไป 

 

- ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์  
ผลการด าเนินการคดักรองพฒันาการเด็กตามกลุ่มอาย ุSpecial pp ( เดือน ต.ค  – พ.ย 2561 ) ความครอบคลุม

ของการคดักรองเด็ก 4 กลุ่มอายุ ไดรั้บการคดักรอง จ านวน 2,496 ราย ร้อยละ 58.15 สมวยัคร้ังแรก จ านวน 1,818 
ราย ร้อยละ 72.84  พบเด็กสงสัยล่าชา้ จ  านวน 678 ราย ร้อยละ 27.16 ติดตามได ้ร้อยละ 53.83 และล่าชา้หลงักระตุน้
จ านวน 1 ราย ซ่ึงมีพฒันาการล่าชา้ทั้ง 5 ดา้น คือดา้นการเคล่ือนไหว ดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็กและสติปัญญา ดา้นการ
เขา้ใชภ้าษา ดา้นการใชภ้าษา และดา้นการช่วยเหลือตนเอง ส่วนเด็กอาย ุ9, 18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรั้บการคดักรอง
พฒันาการพบพฒันาการสงสัยล่าชา้ (ตรวจคร้ังแรก) และไดรั้บการติดตาม ภายใน 30 วนั พบวา่มีพฒันาการสมวยั  
ร้อยละ  87.42  ซ่ึงจากการด าเนินงานพฒันาการเด็ก พบวา่จงัหวดัยะลา ยงัมีเด็กท่ีติดตามไม่ไดภ้ายใน 30 วนั ร้อยละ 
23.30  โดยอ าเภอท่ีติดตามไดสู้งสุด คือ อ าเภอกรงปินงัร้อยละ 70.91 และอ าเภอท่ียงัติดตามไม่ได ้คืออ าเภอธารโต 
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เน่ืองจากเด็กกลุ่มท่ีสงสัยล่าชา้ จ  านวน 5 รายในอ าเภอธารโต ยงัไม่ครบรอบของการติดตามภายใน 1 เดือน จึงควร
เนน้การติดตามใหค้รอบคลุมเด็กกลุ่มสงสัยล่าชา้ทุกคนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 



 
 

 

   ตารางที่ 9  ผลการด าเนินงานเร่ือง พฒันาการเด็กปฐมวยั จ าแนกรายอ าเภอ จงัหวดัยะลา 

ล าดบั ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/ผลงาน 
อ าเภอ ภาพรวม 

จงัหวดั 
  เมืองยะลา เบตง บันนังสตา ธารโต ยะหา รามนั กาบัง กรงปินัง 

1 
ร้อยละ 90 ของเด็กอาย ุ0-5 ปี ไดรั้บการ
คดักรองพฒันาการ 

เป้าหมาย 1,224 414 587 209 509 811 281 257 4,292 
ผลงาน 991 242 259 35 349 332 60 228 2,496 

ร้อยละ 80.96 58.45 44.12 16.75 68.57 40.94 21.35 88.72 58.15 

2 
ร้อยละ 20 ของเด็กอาย ุ0-5 ปี ไดรั้บการ 
คดักรองพฒันาการพบสงสัยล่าชา้ 

เป้าหมาย 991 242 259 35 349 332 60 228 2,496 

ผลงาน 266 58 58 5 141 82 13 55 678 

ร้อยละ 26.84 23.97 22.39 14.29 40.40 24.70 21.67 24.12 27.16 

3 
ร้อยละ 90 ของเด็กอาย ุ0-5 ปี  ท่ีมี
พฒันาการสงสัยล่าชา้ไดรั้บการ 
ติดตาม/ส่งต่อ 

เป้าหมาย 266 58 58 5 141 82 13 55 678 

ผลงาน 155 18 33 0 90 23 7 39 365 

ร้อยละ 58.27 31.03 56.90 0.00 63.83 28.05 53.85 70.91 53.83 

4 

ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี 
มีพฒันาการสมวยั 

เป้าหมาย 991 242 259 35 349 332 60 228 2,496 

ผลงาน 880 201 234 30 298 273 54 212 2,182 

  ร้อยละ 88.80 83.06 90.35 85.71 85.39 82.23 90.00 92.98 87.42 

 
 
 



 
 

 

ล าดบั ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/ผลงาน 
อ าเภอ ภาพรวม 

จงัหวดั 
  เมืองยะลา เบตง บันนังสตา ธารโต ยะหา รามนั กาบัง กรงปินัง 

5. 
ร้อยละ 57 ของเด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดีสม
ส่วน 

เป้าหมาย 10,379 2,589 2,761 893 4,500 5,142 1,517 1,151 28,932 
ผลงาน 5,780 1,248 1,284 364 2,585 2,058 512 416 14,247 

ร้อยละ 55.69 48.2 46.5 40.76 57.44 40.02 33.75 36.14 49.24 

6. 

ร้อยละ 60 ของเด็กพฒันาการล่าชา้ 
ไดรั้บการกระตุน้พฒันาการดว้ย 
TEDA4I 
 

เป้าหมาย 0 21 1 0 0 12 2 0 36 
ผลงาน 0 11 1 0 0 9 2 0 23 
ร้อยละ 0 52.39 100 0 0 75 100 0 63.89 

   ท่ีมา จากรายงาน HDC เดือนตลุาคม-พฤศจิกายน 2561
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3.ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
ปี 2558 กระทรวงสาธารณสุข จัดท าโครงการส่งเสริมพฒันาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เน่ืองในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
ระยะเวลาการด าเนินการ ตั้งแต่ 3 เมษายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2561 ซ่ึงส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา  
ไดด้ าเนินโครงการคร้ังน้ี มีขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานท่ีชดัเจนตั้งแต่การคน้หาเด็ก การประสานงาน 
กบัเครือข่าย การวางแผนการตรวจพฒันาการเพื่อให้ตรวจพฒันาการเด็กไดค้รอบคลุมไม่ซ ้ าซ้อน การสรุปผล
ตามแบบรายงาน และการรายงานผลแบบ Real Time นอกจากน้ียงัมีการสนบัสนุนเคร่ืองมือและคู่มือในการ
ตรวจพฒันาการ จดัอบรมฝึกทกัษะการตรวจพฒันาการให้แก่ผูรั้บผิดชอบงานทุกระดับ เยี่ยมเสริมพลัง 
ในระดบั รพ.สต. จดัระบบส่งต่อเด็กท่ีมีความชดัเจน มากยิ่งข้ึน รวมทั้งจดัรณรงค์ตรวจพฒันาการเด็ก  4 ช่วงอายุ  
ปี 2559  ด าเนินการ 3 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ระหว่างวนัท่ี 25-29 มกราคม 2559 พบเด็กมีพฒันาการสมวยั ร้อยละ 80.60  
และสงสัยล่าช้าร้อยละ 19.40  คร้ังท่ี 2 ระหว่างวนัท่ี 25-29 เมษายน 2559 พบเด็กมีพัฒนาการสมวัย  
ร้อยละ 80.07 และสงสัยล่าชา้ร้อยละ 19.93   คร้ังท่ี3  เม่ือวนัท่ี 11-15 กรกฎาคม 2559  พบเด็กมีพฒันาการสมวยั 
ร้อยละ 72.79  และสงสัยล่าช้า ร้อยละ 27.21 ซ่ึงพบว่าสงสัย ล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้น 
ภายใน 1 เดือน  ปี 2560 ไดมี้การสุ่มส ารวจพฒันาการเด็ก  4  ช่วงอายุ ระหว่างวนัท่ี 24 มกราคม – 10 กุมภาพนัธ์ 
2560  ผลการด าเนินงานจากการสุ่มส ารวจพฒันาการเด็ก พบว่าเด็กยะลามีพฒันาการสมวยั  ร้อยละ 46.30 
สงสัยล่าช้า ร้อยละ 51.85 ซ่ึงเด็กท่ีสงสัยล่าช้าส่วนใหญ่ดา้นกล้ามเน้ือมดัเล็กและสติปัญญา  ร้อยละ25.93  
รองลงมาดา้นการเคล่ือนไหว  ร้อยละ 22.22 ดา้นการเขา้ใจภาษาและดา้นการช่วยเหลือตนเอง  ร้อยละ 14.81 
และดา้นการใชภ้าษา ร้อยละ 12.96 และในปี 2560 มีการรณรงคต์รวจคดักรองพฒันาการเด็กอาย ุ9 , 18 , 30 , 
42 เดือน ระหวา่งวนัท่ี 17-21 กรกฎาคม 2560 พบวา่เด็กยะลามีพฒันาการสมวยัร้อยละ 73.05  สงสัยล่าชา้ร้อย
ละ 26.68 และผลการคัดกรอง Social Risk พบว่า เ ด็ก ท่ีอาศัยอยู่กับพ่อมีพัฒนาการสมวัยมากสุด  
ร้อยละ 100 รองลงมาอาศัยอยู่กับแม่ มีพฒันาการสมวยั ร้อยละ 74.23  และน้อยท่ีสุดอาศัยอยู่กับญาติ  
ร้อยละ 57.14 ส าหรับปี 2561 มีการรณรงค์ตรวจพฒันาการเด็ก 5 ช่วงอายุ คือ 9,18,30,42 และ 60 เดือน 
ระหว่างวนัท่ี 9-13 กรกฎาคม 2561 พบว่าเด็กมีพฒันาการสมวยั ร้อยละ 93.61  สงสัยล่าช้า ร้อยละ 28.44  
ในกลุ่มท่ีสงสัยล่าชา้ ไดรั้บการติดตาม ร้อยละ 78.25 และหลงัจากท่ีไดติ้ดตามกระตุน้ภายใน 30 วนั พบเด็ก
ไม่สมวยั จ  านวน 6 ราย ร้อยละ 0.92 ซ่ึงเด็กกลุ่มน้ีจะได้รับการกระตุน้โดยเคร่ืองมือ TEDA4I ในระดับ
โรงพยาบาลต่อไป 
 

4.แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 
นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัยะลา มอบนโยบายการดูแลเด็กปฐมวยัจงัหวดัยะลาใหแ้ก่ผูอ้  านวยการ

โรงพยาบาล และ สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการกลุ่มเด็กปฐมวยั ดูแลเด็ก 
ท่ีปกติและเด็กท่ีมีความเส่ียง ดา้นระบบบริการ ก าหนดใหข้ยายวนัเวลาด าเนินการตรวจพฒันาการทุกอ าเภอ 
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ใหเ้หมาะสมกบัจ านวนผูรั้บบริการ พฒันาคลินิกสุขภาพเด็กดีใหมี้คุณภาพโดยการลงเยี่ยมและนิเทศหนา้งาน
ในคลินิกสุขภาพเด็กดีทุกแห่ง ตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก อีกทั้ งเน้นย  ้ าการตรวจคัดกรอง
พฒันาการเด็กให้ครอบคลุมและมีการติดตามเด็กกลุ่มเส่ียงอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะครอบครัวท่ีอาศัย 
อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ให้ตั้งจุดคดักรองท่ีบา้นอาสาสมคัรสาธารณสุข โดยการอบรมอาสาสมคัรสาธารณสุข 
ให้เช่ียวชาญในเร่ืองการตรวจคดักรอง ติดตาม และกระตุ้นพฒันาการเด็กท่ีสงสัยล่าช้า หากมีข้อสงสัย  
ควรใช้เทคโนโลยี ในติดต่อส่ือสารกบัเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข และยืนยนัความถูกตอ้งดว้ยการตรวจคดักรอง
พฒันาการซ ้ า ท่ีรพ.สต. อีกทั้งมีการขบัเคล่ือนการด าเนินงานโดยการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด  (Child board / MCH board) และมีการติดตามผลการด าเนินงาน 
ในเวที คปสจ.  
 

5.ผลลพัธ์ทีต้่องการ (Small Success) 
 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน 
1. บุคลากรสาธารณสุข 
ไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพใหมี้ความรู้ 
ทกัษะการประเมินคดั
กรองพฒันาการเด็กโดย
เคร่ืองมือ DSPM  และ
เคร่ืองมือ TEDA4I
รวมทั้งทกัษะการส่ือสาร
กบัผูป้กครอง 
2. เครือข่ายหน่วยงาน 
ในระดบัพื้นท่ีร่วมมือ 
ด าเนินการเพื่อสร้าง 
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การส่งเสริมโภชนาการ
และพฒันาการเด็ก
ปฐมวยัอยา่งเป็น
รูปธรรม 

1. บุคลากรสาธารณสุข 
ครูพี่เล้ียง ส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์ 
องคค์วามรู้และแนวทาง 
ปฏิบติัเพื่อส่งเสริม 
ใหพ้อ่แม่ผูป้กครอง 
ใชคู้่มือ DSPM มากข้ึน 
2.ร้อยละ 40 ของเด็ก
พฒันาการล่าชา้ไดรั้บ
การกระตุน้พฒันาการ
ดว้ย TEDA4I 
3. เยีย่มเสริมพลงัการ 
ด าเนินงานส่งเสริม
พฒันาการ คดักรอง 
กระตุน้ ติดตาม 
พฒันาการเด็ก 0-5 ปี 
 

1. รณรงคก์ารคดักรอง 
และส่งเสริมพฒันาการ
เด็กปฐมวยั 
2.ร้อยละ 50 ของเด็ก
พฒันาการล่าชา้ไดรั้บ
การกระตุน้พฒันาการ
ดว้ย TEDA4I 
3. สถานพฒันาเด็ก
ปฐมวยัมีการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐาน
สถานพฒันาเด็ก 
ปฐมวยัแห่งชาติ 

1. ระดบัความส าเร็จของ 
พฒันาการเด็กตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 
1.1 ร้อยละ 90 เด็ก  
0-5 ปี ไดรั้บการคดักรอง 
พฒันาการ 
1.2 ร้อยละ 20 ของ 
เด็กท่ีไดรั้บการคดักรอง 
พฒันาการ พบสงสัยล่าชา้ 
1.3. ร้อยละ 90 ของ 
เด็กท่ีมีพฒันาการล่าชา้ 
ไดรั้บการติดตาม/ส่งต่อ 
1.4 ร้อยละ 57 ของเด็ก 
อาย ุ0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
1.5 ร้อยละ 60 ของเด็ก
พฒันาการล่าชา้ไดรั้บการ
กระตุน้พฒันาการดว้ย 
TEDA4I 
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ผลงานในรอบ 3 เดือน 
1.ประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจการด าเนินงานแก่ผูบ้ริการ ผูรั้บผดิชอบระดบัอ าเภอ/จงัหวดั  
ตามโครงการพฒันาและขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริจงัหวดัยะลา ปี 2562 
ในวนัท่ี  18 ธนัวาคม  พ.ศ. 2561 
2.สร้างทีม (R-SA) เพื่อเฝ้าระวงัใหค้วามรู้ติดตามภาวะโภชนาการและพฒันาการเด็ก 
ตามโครงการพฒันาและขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริจงัหวดัยะลา ปี 2562 
ในวนัท่ี  20 ธนัวาคม  พ.ศ. 2561 
3.ประชุมบูรณาการพฒันาศกัยภาพภาคีในพื้นท่ี เร่ือง แนวคิดโครงการพระราชด าริสู่แนวทางปฏิบติั 
ตามโครงการพฒันาและขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริจงัหวดัยะลา ปี 2562 
ในวนัท่ี  26 ธนัวาคม  พ.ศ. 2561 
4.จดัอบรมเจา้หนา้ท่ีเพื่อทบทวนระบบการบนัทึกขอ้มูลการกระตุน้พฒันาการเด็กดว้ยเคร่ืองมือ TEDA4I  
ในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 
5.อบรมเจา้หนา้ท่ีฝึกทกัษะการกระตุน้พฒันาการเด็กดว้ยเคร่ืองมือ TEDA4I  
ระหวา่งวนัท่ี 24 -25 ธนัวาคม 2561 

 

6.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

ข้อมูลการติดตามเด็กบางส่วนย ังไม่ครอบคลุม เน่ืองจากบางครอบครัวอาศัยอยู่พื้นท่ีห่างไกล  
บางครอบครัวผูป้กครองก็ยงัไม่เห็นความส าคญัของการคดักรองพฒันาการ เกิดการปฏิเสธและไม่ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจพฒันาการ รวมทั้งตวัเด็กท่ีไม่พร้อมต่อการคดักรอง ส่งผลใหเ้ด็กขาดการติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
อีกทั้งปัญหาในเร่ืองของการส่งต่อเด็กกลุ่มเส่ียงเพื่อไปรับการกระตุ้นท่ีโรงพยาบาลยะลา เน่ืองจากมีปัญหา 
ในเร่ืองของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยงัโรงพยาบาลศูนย์ จึงเกิด case กลุ่มท่ีปฏิเสธการรักษา  เป็นปัญหา
อุปสรรคและความเส่ียงในการขบัเคล่ือนงานให้ส าเร็จ  จงัหวดัยะลาจึงไดใ้ชก้ลไกการก ากบัติดตามในเวที คปสจ.  
เพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจแก่ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติั ก าหนดให้ผูรั้บผิดชอบงานมีการติดตามเยี่ยมบา้นในกลุ่ม 
ท่ีปฏิเสธการรักษา  เพื่อเพิ่มคุณภาพในการด าเนินงาน 

 

7.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1.การคืนขอ้มูลระบบส่งต่อเด็กล่าช้าจาก รพศ.ไปยงั รพท , รพช และ รพสต. ยงัด าเนินการไม่ครบถว้น  

ท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการรักษา จึงขอเสนอแนะให้มีข้อมูลวินิจฉัย  ติดตาม กระตุ้นเป็นรายคน  
และด าเนินการผลกัดนัให ้Service Plan เก่ียวขอ้งกบัเด็ก ร่วมแกปั้ญหา  

2.การด าเนินงาน TEDA4I ผูรั้บผดิชอบขาดความเขา้ใจในการบนัทึกขอ้มูล  
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3.การเช่ือมต่อระบบขอ้มูลระหวา่งเด็กท่ีมีพฒันาการล่าชา้ (DSPM 2)ไปยงัการกระตุน้ดว้ยเคร่ืองมือ 
TEDA4I บางแห่งยงัไม่ครอบคลุม 

  
8.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

การน าตวัช้ีวดัพฒันาการเด็ก เขา้สู่ Service Plan สาขาท่ีเก่ียวขอ้งกับเด็ก (สาขากุมาร สุขภาพจิต 
กายภาพ ควบคุมโรค)ร่วมกบักลุ่มสตรีและเด็กปฐมวยั เน่ืองจากการคน้หา และตรวจคดักรองเด็กพฒันาการ
ปกติแลว้พบปัญหาเด็กสงสัยล่าช้าแลว้ยงัไม่ถูกแกไ้ข  หากการดูแลเด็กพฒันาการท่ีปกติและล่าช้าไดดู้แล
ตั้งแต่ หน่วยบริการอยา่งต่อเน่ืองจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากท่ีสุด  

 

9.นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง (ถา้มี) 
การสร้างทีมอาสาเพื่อคดักรองพฒันาการ และใหค้  าแนะน าแก่ผูป้กครองในการคดักรองพฒันาการ

เด็กเบ้ืองตน้ในระดบัพื้นท่ี ซ่ึงในปี 2562 ด าเนินการ 1 อ าเภอ 1 ต าบล ในจงัหวดัยะลา 
 

            
 
 

  ผูร้ายงาน  1.นางทฤนห์ธร  พุฒิไพโรจน์ 
 ต าแหน่ง  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
          2.นางซูวยับะห์  สาร๊ะ 
 ต าแหน่ง  นกัวชิาการสาธารณสุข 
        3.นางสาวองัคณาภรณ์ ธีรางศุ 
                                                                                                                                             ต าแหน่ง  นกัจิตวิทยา  

                                                                                                                                                  วนั/เดือน/ปี  13 ธนัวาคม  2561 
 โทร 084-0001002 , 083-6539557 
        E-mail : Nutrition.yala@hotmail 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
คณะที ่1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกนัโรค และการจัดการสุขภาพ 

หัวข้อ GREEN&CLEAN Hospital 
จังหวดัยะลา  เขตสุขภาพที ่ 12  ตรวจราชการวนัที ่ 16 - 18 มกราคม  2562 

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
ตวัช้ีวดั : ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพฒันาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 

Hospital (โรงพยาบาลผา่นเกณฑ ์GREEN&CLEAN Hospital ระดบัดีมากข้ึนไป ร้อยละ 40  และโรงพยาบาล
ผา่นเกณฑ ์GREEN&CLEAN Hospital ระดบัดีมาก Plus อยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 1 แห่ง) 

 

2.สถานการณ์ 
ในปีงบประมาณ 2561 ท่ีผ่านมา การด า เนินงานพัฒนาอนามัย ส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  

GREEN&CLEAN  Hospital  ในโรงพยาบาล ของจงัหวดัยะลา มีโรงพยาบาลในจงัหวดัยะลา จ านวน 9 แห่ง 
ด าเนินการพฒันาด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN  Hospital  ระดับพื้นฐานข้ึนไป  
จ านวน  9  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ระดบัดีข้ึนไป จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77.77  และระดบัดีมาก       
ข้ึนไป  จ  านวน 3  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 33.33  

- ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์  
การด าเนินการพฒันาอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์ GREEN&CLEAN  Hospital  ในโรงพยาบาล                        

โดยโรงพยาบาลรามนั  ไดด้ าเนินการมาก่อนตั้งแต่ปี  2548   และใน ปี  2560  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
ยะลา ไดก้ าหนดเป็นตวัช้ีวดัเป็นตน้มา   โดยไดด้ าเนินการตามเกณฑต์วัช้ีวดัและไดจ้ดัประกวดแข่งขนัภายใน
จงัหวดัดว้ย  ซ่ึงท าให้โรงพยาบาล ทุกแห่ง ให้ความส าคญัในการด าเนินการพฒันาดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN  Hospital   การประกวดแข่งขนั แบ่งเป็น  3  ประเภท  คือ  GREEN&CLEAN  
Hospital  ประเภทโรงพยาบาล  ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)  และ GREEN&CLEAN 
Organization  ประเภทส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ  และส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั  
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 ตารางที ่10 แสดงขอ้มูลเชิงปริมาณ (1 ต.ค.2560 – 31 ก.ค. 2561) 
การด าเนินงานโรงพยาบาลท่ีพฒันาอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์ GREEN&CLEAN  Hospital ปีงบประมาณ 2561 

ล า 
ดบั 

รายการ/ตวัช้ีวดั Base Line  
2561 

อ าเภอ รวม 

2559 2560 เมือง
ยะลา 

เบตง 

 
บันนัง 
สตา 

ธารโต ยะหา รามนั กาบัง กรงปินัง 

1 1.โรงพยาบาลผา่นเกณฑ ์
GREEN&CLEAN Hospital 
ระดบัพ้ืนฐาน ร้อยละ 100 
 
 

3 9 เป้าหมาย 2 1 1 1 1 1 1 1 9 
 9 ผลงาน 2 1 1 1 1 1 1 1 9 
 100 ร้อยละ/

อตัรา 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 2.โรงพยาบาลผา่นเกณฑ ์
GREEN&CLEAN Hospital 
ระดบัดี ร้อยละ 50 

 9 เป้าหมาย 2 1 1 1 1 1 1 1 9 
 2 ผลงาน 1 1 1 1 1 1 - 1 7 

 22.22 ร้อยละ/
อตัรา 

50 100 100 100 100 100 0 100 77.77 

 3.โรงพยาบาลผา่นเกณฑ ์
GREEN&CLEAN Hospital  
ระดบัดีมาก อยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 
1 แห่ง  

 9 เป้าหมาย 2 1 1 1 1 1 1 1 9 

 2 ผลงาน - 1 - 1 - 1 - - 3 

 22.22 ร้อยละ/
อตัรา 

0 100 0 100 0 100 0 0 33.33 

        แหล่งขอ้มูล…กลุ่มงานอนามยัส่ิงแวดลอ้ม  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา 
 

3.ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
การพฒันาดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้มตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ในโรงพยาบาล ของจงัหวดัยะลา                             

ในปีงบประมาณ 2561 ทุกโรงพยาบาลมีนโยบาย  และแผนพฒันาชดัเจน   เพื่อการขบัเคล่ือน และมีตน้แบบศูนยก์ารเรียนรู้
ดา้นอนามยัส่ิงแวดล้อม GREEN&CLEAN  Hospital ได้แก่โรงพยาบาลรามนั โรงพยาบาลธารโต  และโรงพยาบาลเบตง  
จงัหวดัยะลาไดจ้ดัให้มีโครงการหน่วยงานสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนดว้ยสุขาภิบาล อยา่งย ัง่ยืนและเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม  GREEN&CLEAN  Hospital  และ GREEN&CLEAN Organization  อย่างต่อเน่ืองเพื่อขับเคล่ือนงาน ฯ            
โดยการจดัประกวด ฯ ในระดบัจงัหวดั  แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทโรงพยาบาล  ตอ้งผ่านระดบัดี หรือดีมาก           
2. ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ต้องผ่านระดับพื้นฐาน  และ  3.ประเภทส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ                 
และส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั GREEN&CLEAN Organization 
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4.แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 
1. จงัหวดัยะลาจดัให้มีโครงการหน่วยงานสาธารณสุขรวมใจรณรงคล์ดโลกร้อนดว้ยสุขาภิบาลอยา่งย ัง่ยืนและ

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม   GREEN&CLEAN Hospital   และ GREEN&CLEAN  Organization   มีการจดัประชุมเพื่อขบัเคล่ือน
การด าเนินงาน GREEN&CLEAN  Hospital  ในช่วงเดือนมกราคม 2562   

2. ผูบ้ริหารให้การสนับสนุนงบประมาณแผนการบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ในลักษณะงบลงทุน                  
(ค่าเส่ือม) 2562 ระดบัจงัหวดัให้แก่โรงพยาบาลท่ียงัไม่ผา่นเกณฑ์ ฯ ระดบัดีมาก  เพื่อปรับปรุงท่ีพกัขยะให้ถูกตอ้งตาม
มาตรฐานกฎกระทรวง และสนบัสนุนรถไฟฟ้าส าหรับเก็บขนขยะติดเช้ือท่ีถูกสุขลกัษณะ (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ยะหา โรงพยาบาลบนันงัสตา  และโรงพยาบาลกาบงั) 

3. จงัหวดัร่วมกบัศูนยอ์นามยัท่ี 12  ยะลา ลงนิเทศ ติดตามประเมินการด าเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital 
และ GREEN&CLEAN Organization 
 4. จงัหวดัจดักิจกรรมการประกวดหน่วยงานรณรงคล์ดโลกร้อนดว้ยการสุขาภิบาลอย่างย ัง่ยืนและเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม GREEN&CLEAN Hospital  และ GREEN&CLEAN Organization  พร้อมได้แต่งตั้ งคณะกรรมการเพื่อลง
ประกวด ฯ ในระดบัจงัหวดั แบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

1.ประเภทโรงพยาบาล  ตอ้งผา่นระดบัดี หรือดีมาก                                       
2. ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ตอ้งผา่นระดบัพื้นฐาน และ    
3.ประเภทส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ และส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั GREEN&CLEAN Organization ตอ้ง

ผา่นระดบัพื้นฐาน ซ่ึงจะจดัประกวด ฯ ข้ึน ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562  โดยมีเงินรางวลัพร้อมเกียรติบตัร ดงัน้ี  
 - รางวลัชนะเลิศ       จ  านวน 3 รางวลั ๆ  ละ 5,000 บาท   พร้อมเกียรติบตัร 
 - รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1   จ  านวน 3 รางวลั ๆ  ละ 4,000 บาท  พร้อมเกียรติบตัร 
 - รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2 จ านวน 3 รางวลั ๆ  ละ 3,000 บาท    พร้อมเกียรติบตัร       
 4. จดัเวทีเพื่อมอบรางวลัพร้อมประกาศเกียรติคุณส าหรับโรงพยาบาล ท่ีท าไดใ้นระดบัดี ดีมาก Plus 
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5.ผลลพัธ์ทีต้่องการ (Small Success) 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน 
เป้าหมาย 
1. จงัหวดัจดัท าโครงการและ
แผนปฏิบติัการเพ่ือพฒันา
อนามยัส่ิงแวดลอ้มตามเกณฑ ์
2. โรงพยาบาลจดัท าการ
ประเมินตนเองและมี
แผนปฏิบติัการเพ่ือพฒันา
อนามยัส่ิงแวดลอ้มตาม
เกณฑ ์GREEN&CLEAN 
Hospital 
3. จงัหวดั และอ าเภอ มีกลไก
การขบัเคล่ือนงาน และมีการ
ทบทวนค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมิน
ระดบัจงัหวดัและอ าเภอ 
ส าหรับประเมินสสจ./สสอ. 
และมีแผนพฒันาหน่วยงาน
ดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้มตาม
เกณฑ ์GREEN&CLEAN 
Organization ร้อยละ 100 

 
1. โรงพยาบาลด าเนินการตาม
แผนพฒันาตามเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital  
2. จงัหวดันิเทศติดตามการ
พฒันาตามแผนและตาม
เกณฑ ์GREEN&CLEAN 
Hospital 
2. สสจ./สสอ. ไดข้บัเคล่ือน
และพฒันาตามเกณฑ ์
GREEN&CLEAN 
Organization  
ระดบัพ้ืนฐาน ร้อยละ 50 

 
1.โรงพยาบาลมีการพฒันา
ตามแผนจงัหวดั นิเทศ
ติดตามเกณฑป์ระเมินผา่น
เกณฑG์REEN&CLEAN 
Hospital     - ระดบัดีข้ึนไป 
ร้อยละ 85    
- ระดบัดีมากข้ึนไป ร้อยละ 
44.44 
- ระดบัดีมาก Plus  จ านวน 1 
แห่ง ร้อยละ 11.11       
2. สสจ./สสอ. พฒันาตาม
เกณฑ ์GREEN&CLEAN 
Organization  
ระดบัพ้ืนฐาน ร้อยละ 70 

 
1. โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital 
ระดบัดีมาก Plus  จ านวน 3 
แห่ง ร้อยละ 33.33 
2. โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital 
ระดบัดีมากข้ึนไป ร้อยละ 
44.44 
2. สสจ./สสอ. พฒันาตาม
เกณฑ ์GREEN&CLEAN 
Organization  
ระดบัพ้ืนฐาน ร้อยละ 80 

ผลงาน 
1. โครงการไดรั้บการอนุมติั
และอยูใ่นระหวา่งด าเนินการ
ตามแผนพฒันา 
2. โรงพยาบาลมีการประเมิน
ตนเองและมีแผนปฏิบติัการ
เพ่ือพฒันาอนามยั
ส่ิงแวดลอ้มตามเกณฑ ์
GREEN&CLEAN Hospital 
3. จงัหวดั และอ าเภอ มีกลไก
การขบัเคล่ือนงาน และมีการ
ทบทวนค าสัง่คณะกรรมการ 
พฒันางานดา้นอนามยั
ส่ิงแวดลอ้มตามเกณฑ ์
GREEN&CLEAN  
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6.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

ซ่ึงไดจ้ากการวินิจฉยั ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการติดตามสถานการณ์ความไม่สงบใน  3  
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ซ่ึงตอ้งใช้พลงังานไฟฟ้ามากช่วงกลางคืนและกลอ้งวงจรปิด   ท าให้การขบัเคล่ือนเร่ือง  
ENERGY   การประหยดัพลงังานยงัไม่เห็นผลท่ีชดัเจนมากหนกั 

 

7.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การจดัการปัญหาขยะติดเช้ือ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวชิาการ  

- การจดัการปัญหามูลฝอยติดเช้ือ ถุงแดงบรรจุมูลฝอย
ติดเช้ือการเก็บขนและการขนส่ง   หลายแห่งพบวา่ยงัไม่
ถูกต้องตามกฎกระทรวงก าหนด ทั้ งในสถานบริการ
สาธารณสุข คลินิกคน และคลินิกสัตว ์
 

- ควรด าเนินการให้ถูกตอ้งตามแนวทางการจดัการ
มูลฝอยติดเ ช้ือตามกฎกระทรวงก าหนดและเป็น
รูปแบบเดียวกนัทั้งหวดั เช่น ถุงแดงบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ
มีขอ้ความและตราสัญลกัษณ์ท่ีถูกตอ้งทั้งในสถาน
บริการสาธารณสุข  คลินิกคน และคลินิกสัตว ์ 
- เห็นควรสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินการ
จัดซ้ือถังขยะและถุงแดงบรรจุมูลฝอยติดเช้ือท่ีมี
ขอ้ความและตราสัญลกัษณ์ท่ีถูกตอ้งทั้งจงัหวดั 
- มีแผนการพัฒนา GREEN&CLEAN Hospital อย่าง
ต่อเน่ือง 
 - มีการควบคุมก ากับ ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานในการประชุมผูบ้ริหาร 
-  ผู ้น าองค์ กรให้ ความส าคัญ ในการพัฒนา 
GREEN&CLEAN Hospital 
- จั ด กิ จกรรมการประกวดและมอบรางว ั ล 
GREEN&CLEAN Hospital ระดบัจงัหวดั 

 

8.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
- 

 

9.นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง (ถา้มี) 
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โรงพยาบาลรามนั โรงพยาบาลธารโต  และโรงพยาบาลเบตง พฒันาตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN   Hospital 
ระดบัดีมาก มีนวตักรรมหลายมากมายท่ีสามารถน าไปใชแ้ลว้เกิดประโยชน์ เช่น ออร์โตเมติกไทเมอร์แอร์(ตวัตดัไฟแอร์
อตัโนมติั) ผกัปลอดสารพิษลอยฟ้า ธนาคารขยะ(โรงพยาบาลรามนั) ก๊อกน ้ าอจัฉริยะ เคร่ืองน่ึงพลงังานไอน ้ าประหยดั
ไฟฟ้า (โรงพยาบาลเบตง) นวตักรรมประหยดัไฟฟ้า โดยการปรับเวลาเปิดปิดอย่างเป็นระบบ ผกัปลอดสารพิษใน
โรงพยาบาล (โรงพยาบาลธารโต)  ซ่ึงโรงพยาบาล ดงักล่าวสามารถเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ตน้แบบ GREEN&CLEAN  Hospital  
ใหแ้ก่โรงพยาบาลและหน่วยงานอ่ืนไดศึ้กษาและเป็นแบบอยา่ง  

 
 

      

      ผูร้ายงาน  นายสายณัห์  เศียรอินทร์ 
      ต าแหน่ง  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
      วนั/เดือน/ปี  11 ธนัวาคม 2561 
      โทร 073 212008  e-mail  sayun.in08@gmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ 2562   
คณะที ่1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกนัโรคและการจัดการสุขภาพ 

หัวข้อ  การพฒันาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 
จังหวดัยะลา  เขตสุขภาพที ่12 ตรวจราชการ รอบที่ 1 วนัที ่16 - 18 มกราคม  2562 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตวัช้ีวดั : ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายุระยะยาว (Long Term Care) 

ในชุมชนผา่นเกณฑร้์อยละ70 
 

2.สถานการณ์ 
จงัหวดัยะลา มีผูสู้งอายุ 60 ปีข้ึนไปจ านวน 54,583 คน คิดเป็นร้อยละ 12.06 ของประชากรทั้งหมด

จ านวน 452,573 คน (HDC ณ 30พฤศจิกายน2561) ส าหรับสถานการณ์ผูสู้งอายุจงัหวดัยะลา 3 ปียอ้นหลงั    
(ปี 2559 – 2561)  พบวา่ สัดส่วนผูสู้งอาย ุร้อยละ11.34  11.59 และ 11.64 ตามล าดบั จากการประเมินศกัยภาพ
ตามความสามารถในการประกอบกิจวตัรประจ าวนั (ADL) จ  านวน 49,237คน (ร้อยละ 90.21) พบว่า เป็น
ผู ้สูงอายุกลุ่มท่ี 1 (ติดสังคม) จ านวน  48,364 คน (ร้อยละ98.23) กลุ่มท่ี 2(ติดบ้าน)จ านวน  658  คน             
(ร้อยละ1.34)  และกลุ่มท่ี 3 (ติดเตียง) จ านวน  215คน (ร้อยละ 0.44) 

 

ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์ 
ต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายรุะยะยาว (Long Term Care) ในปี 2559 ด าเนินงานครบ

ทั้ ง 6 องค์ประกอบ  ผ่านเกณฑ์ 36 ต าบล (ร้อยละ62.07) ปี 2560 ด าเนินงานครบทั้ ง 7 องค์ประกอบ  ผ่านเกณฑ์                                 
32 ต าบล (ร้อยละ55.17) ปี 2560 ด าเนินงานครบทั้ง 7 องคป์ระกอบ  ผา่นเกณฑ ์35 ต าบล (ร้อยละ60.34) 

สถานบริการปฐมภูมิ 90 แห่ง ใน 58 ต าบลของจงัหวดัยะลาทุกแห่งมีระบบการด าเนินงานดูแล
ผูสู้งอายุระยะยาว (Long Term Care) โดยใช้กระบวนการ พชอ./DHS ในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ และทีม
หมอครอบครัว ท าให้สามารถขบัเคล่ือนระบบการดูแลผูสู้งอายุระยะยาว แต่ด้วยบริบทและวิถีชีวิตของ
ผูสู้งอายบุางพื้นท่ีเป็นลกัษณะของการรวมกลุ่มตามธรรมชาติ เช่น การรวมกลุ่มกนัปฏิบติัศาสนกิจ โดยไม่ยึด
เกณฑ์ชมรมผู ้สูงอายุคุณภาพ ท่ีก าหนด ท าให้การด าเนินงานชมรมผูสู้งอายุคุณภาพยงัไม่ได้ตามเกณฑ์                   
ซ่ึงจะตอ้งเร่งรัดด าเนินการโดยบูรณาการกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หน่วยบริการสาธารณสุข อปท. กศน.และ 
พมจ. ผลกัดนั สนบัสนุนให้เกิดกลไกชมรมผูสู้งอายุคุณภาพ เพื่อสร้างและเพิ่มโอกาสให้ผูสู้งอายุกลุ่มท่ีปกติ    
มีความรู้ มีทกัษะในการส่งเสริมสุขภาพ ชะลอการเกิดโรคและความเจ็บป่วยจนต้องอยู่ในภาวะพึ่ งพิง
ผูสู้งอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่ งพิงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทั้ งด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยความร่วมมือของครอบครัว/ชุมชน   
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ตารางที ่11 ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายรุะยะยาว (Long Term Care)ในชุมชน
ผา่นเกณฑร้์อยละ70  จ  าแนกรายอ าเภอ 

 
ล า 
ดบั 

 
ตัวช้ีวดั 

 
รายการ 
ข้อมูล 

อ าเภอ 
 

 
ภาพรวม 
จังหวดั เมืองยะลา เบตง 

 
บันนัง 
สตา 

 

ธารโต ยะหา รามนั กาบัง กรงปินัง 

1 ร้อยละของต าบลท่ีมี
ระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผูสู้งอายุ
ระยะยาว 
(LongTermCare) 
ในชุมชนผา่นเกณฑ ์

เป้าหมาย 14 5 6 4 7 16 2 4 58 
ผลงาน 9 3 3 2 6 8 1 3 35 
ร้อยละ 64.3 60.0 50.0 50.0 85.7 50.0 50.0 75.0 60.3 

แหล่งขอ้มูล  จากการส ารวจ ณ 30 กนัยายน 2561 

3. ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
ส าหรับพื้นท่ีท่ีสมคัรเขา้ร่วมต าบลท่ีมีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายุระยะยาว (Long Term Care)

ในระบบหลกัประกนัสุขภาพซ่ึงไดรั้บงบประมาณในการดูแลผูสู้งอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิงครบทุกต าบล คือ 
อ าเภอเบตง อ าเภอธารโต อ าเภอท่ีสมคัรเขา้ร่วมด าเนินการไม่ครบ ทุกต าบล  คือ อ าเภอเมืองยะลา 6 ต าบล อ าเภอ
บนันังสตา 3 ต าบล อ าเภอยะหา 1 ต าบล อ าเภอรามนั 3 ต าบล อ าเภอกาบงั 1 ต าบลและอ าเภอกรงปินัง           
1 ต าบล รวม  15 ต าบล จากการประเมิน 7 องค์ประกอบ ในพื้นท่ีปี 2559 และ 2560 จ านวน 32 ต าบล                  
(33 อปท.) ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 7 องคป์ระกอบทุกต าบล 

จงัหวดัยะลา มี 58 ต าบล 63 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายรุะยะยาว      (Long 
Term Care) ซ่ึงตอ้งด าเนินงานครบทั้ง 6 องคป์ระกอบ ปี 2557 ผา่นเกณฑ ์16  ต าบล (ร้อยละ 27.59) ปี2558    ผา่นเกณฑ ์
26 ต าบล (ร้อยละ 44.83)ปี 2559 ผา่นเกณฑ์ 36 ต าบล(ร้อยละ62.07)ส าหรับในปีงบประมาณ2559 - ปัจจุบนั
รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส าคญัด้านการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุแบบบูรณาการร่วมกับ
ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งภายใต้โครงการการดูแล
ผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว  (Long Term Care)   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้ร่วมโครงการ ปี 2559      จ  านวน 11  
ต าบล (ร้อยละ 18.97)  ปี 2560จ านวน21 ต าบล (ร้อยละ 36.21)ปี 2561จ านวน 43 ต าบล (ร้อยละ 74.14)  จ  านวน       45 อปท. (ร้อย
ละ 71.43) มีการด าเนินงานครบ 7 องคป์ระกอบ จากการประเมินตนเองผา่นเกณฑ์ต าบล LTC จ านวน 35 ต าบล (ร้อยละ 
60.34) ทุกต าบลท่ีไม่ผ่านเกณฑ์พบว่าขาดองค์ประกอบท่ี 2 ชมรมผูสู้งอายุไม่ผ่านเกณฑ์ชมรมผูสู้งอายุ
คุณภาพ 
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4. แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 
 เป้าหมายท่ีส าคญัในการดูแลผูสู้งอายุ คือ ผูสู้งอายุท่ีปราศจากโรค (Healthy Ageing) เขา้ถึงบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเขม้แข็งของผูสู้งอายุโดยกลไกชมรม
ผูสู้งอายใุนชุมชน เขา้ถึงการรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ถึงแมอ้ยูใ่นภาวะพึ่งพิง ก็ตอ้งไดรั้บการ
ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีตลอดช่วงชีวิต ด้วยระบบการดูแลระยะยาว (Long Term Care)จึงจ าเป็นต้องมี      
การพฒันาศกัยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายการด าเนินงานพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุพฒันาระบบบริการ
สุขภาพ และการมีส่วนร่วมของสถานบริการทุกระดบัเช่ือมโยงถึงครอบครัว ชุมชน และทอ้งถ่ิน ในการดูแล
สุขภาพผูสู้งอายุผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ  โดยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว ชุมชน และทอ้งถ่ิน ขบัเคล่ือนโดยพฒันาศกัยภาพภาคีเครือข่าย เยี่ยมติดตาม และประเมินต าบล 
LTC / ชมรมผูสู้งอายุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนวยัเรียน วยัรุ่น และผูสู้งอายุจงัหวดัยะลา           
ปี 2562  
 

 5. ผลลพัธ์ที่ต้องการ (Small Success) 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

เป้าหมาย  
-ทุกพื้นท่ีประเมิน
ตนเอง (7องคป์ระกอบ) 
-ประสาน/รับสมคัร/
อปท.ท่ีมีความพร้อม  
 สมคัรเขา้ร่วมโครงการ 
LTC  (สปสช.) 
-ประเมิน /คดักรอง ผส.  
 วางแผนบริการ   
 (Care plan) 
-พฒันาระบบการขอ้มูล/
รายงาน 

 
-ทุกพื้นท่ีพฒันาส่วน
ขาด (7องคป์ระกอบ) 
-ประเมิน /คดักรอง ผส. 
จดับริการตามกลุ่ม
ศกัยภาพ และCare plan 
-ประเมินต าบล LTC 
-ต าบล LTC ผา่นเกณฑ ์ 
ร้อยละ 70 
-ติดตาม เยีย่มเสริมพลงั 
 

 
-ประเมินการดูแล /ปรับ
แผนการดูแล 
Care plan 
-ต าบล LTC ผา่นเกณฑ ์
ร้อยละ 70 
-รายงาน 

 
-จดับริการตาม 
Care plan 
-ต าบล LTC ผา่นเกณฑ ์ 
ร้อยละ 70 

ผลงาน 3 เดือน 
- ทุกพื้นท่ีประเมิน
ตนเอง (7องคป์ระกอบ) 
(อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
ประเมิน /รวบรวม/
สรุปผลการประเมิน) 
- อปท.ท่ีมีความพร้อม  
 สมคัรเขา้ร่วมโครงการ 
LTC  (สปสช.) 
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6. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ
(Key Risk Area /KeyRisk Factor)  

เป็นการด าเนินงานท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความล่าชา้ เน่ืองจาก
ความไม่เขา้ใจในรายละเอียด และรูปแบบของการด าเนินงาน 

 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวชิาการ 

การปรับ นโยบาย  หลกัเกณฑ์และแนวทางการ
ด าเนินงาน ใหม่ 

ควรมีการช้ีแจงนโยบาย ให้ชดัเจน แก่ทุกภาคส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
8. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
 ควรก าหนดแนวทางปฏิบติัให้ชดัเจนและช้ีแจงร่วมทั้งผูป้ระสานระดบัจงัหวดั อ าเภอ ผูป้ฏิบติัระดบั
ระดบัอ าเภอ ต าบล และทอ้งถ่ิน ใหมี้ความเขา้ใจตรงกนั 

9. นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง  
 พฒันาชมรมผูสู้งอายุแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยการสร้างเครือข่ายชมรมผูสู้งอายุระดบัอ าเภอ ระดบั
จงัหวดั ชมรมผูสู้งอายท่ีุผา่นเกณฑมี์ความเขม้แขง็เป็นพี่เล้ียง ท่ีปรึกษาใหช้มรมท่ียงัไม่ผา่นเกณฑ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูร้ายงาน นางเพน็ศรี  มานนัตพงศ ์
ต าแหน่ง  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
วนั/เดือน/ปี 24 ธนัวาคม 2561 
โทร 09 0482 5378  
e-mail : pensri_m@hotmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ 2562 
คณะที ่1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกนัโรค และการจัดการสุขภาพ 

หัวข้อ การป้องกนัควบคุมโรคและปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
จังหวดัยะลา เขตสุขภาพที ่12 ตรวจราชการรอบที ่1 วนัที ่16 - 18 มกราคม  2562 

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
  ตวัช้ีวดั : 
  กลุ่มเส่ียงไดรั้บการส่งเสริมสุขภาพ : ลดอตัราการเกิด DM/HT รายใหม่ 
   - อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน ไม่เกิน ร้อยละ 2.05  
   - อตัราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดนัโลหิตสูงในเขตรับผดิชอบไดรั้บการวดัความดนั 
     โลหิต ท่ีบา้น ≥ ร้อยละ 30 

กลุ่มป่วย DM/HT เขา้ถึงบริการดูแลรักษา 
  - ร้อยละของผูป่้วยเบาหวานท่ีควบคุมไดต้ามค่าเป้าหมาย ≥ ร้อยละ 40  
  - ร้อยละของผูป่้วยความดนัโลหิตสูงท่ีควบคุมไดต้ามค่าเป้าหมาย ≥ ร้อยละ 50  

 

2.สถานการณ์ 
 สถานการณ์โรคเบาหวาน/โรคความดนัโลหิตสูง  จงัหวดัยะลา ระหวา่งปีงบประมาณ  2559 

– 2561 พบอตัราป่วย เท่ากบั 2,946.07 3,016.02 3,540.65 และ 3,506.07  ต่อประชากรแสนคน ตามล าดบั และ
อตัราป่วยดว้ยโรคความดนัโลหิตสูง เท่ากบั 8,127.16  8,242.57 9,446.00 และ 9,298.45 ต่อประชากรแสนคน 
ตามล าดบั อตัราป่วยดว้ยโรคหลอดเลือดหวัใจ เท่ากบั 744.33 791.78 780.49 และ 663.37 ต่อประชากรแสน
คนตามล าดบั ซ่ึงมีแนวโนม้สูงข้ึน อตัราป่วยดว้ยโรคหลอดเลือดสมอง 610.83, 700.32, 956.64 และ773.67 ต่อ
ประชากรแสนคน ตามล าดบั 

 

ตารางที ่12  อตัราป่วยต่อประชากรแสนคนดว้ยโรคไม่ติดต่อ จงัหวดัยะลา ปี 2559 – 2562  

                    ท่ีมา : ฐานขอ้มูล 43 แฟ้ม (Health Data Center)  ณ วนัท่ี 30 พย. 61 

โรค 

2559 2560 2561 2562 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

อตัราป่วย 
ต่อประชากร 
แสนคน 

จ านวน 
(คน) 

อตัราป่วย 
ต่อประชากร 
แสนคน 

โรคเบาหวาน  13,196 2,946.07 13,652 3,016.02 16,000 3,540.65 15,861 3,506.07 

โรคความดนัโลหิตสูง 36,403 8,127.16 37,310 8242.57 42,686 9,446.00 42,065 9,298.45 

โรคหลอดเลือดหวัใจ 3,334 744.33 3,584 791.78 3,527 780.49 3,001 663.37 

โรคหลอดเลือดสมอง 2,736 610.83 3,170 700.32 4,323 956.64 3,500 773.67 
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- ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์  
  1. การขบัเคล่ือนการด าเนินงานป้องกนั และควบคุมโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง 
ผา่นคณะกรรมการ NCD Board ระดบัจงัหวดั และระดบัอ าเภอ, ระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS) และ system 
manager ระดบัอ าเภอ ก ากบัติดตามการด าเนินงานผา่นการประเมิน คุณภาพ NCD Clinic Plus ในปี 2561 
มีอ าเภอท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมิน NCD Clinic Plus ทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  

 2. ปีงบประมาณ 2559 – 2561 มีอตัราความชุกของโรคเบาหวาน ร้อยละ 3.1 ,  3.36 ,  3.5 
ตามล าดบั   และความชุกของโรคความดนัโลหิตสูง ร้อยละ 8.46 , 9.08, 9.43 ตามล าดบั ซ่ึงยงัไม่สูงเกินเกณฑ์เม่ือ
เปรียบเทียบกบั การส ารวจสุขภาพของประชาชนคนไทยโดยการตรวจสุขภาพร่างกายคร้ังท่ี 5 (  ปี 2557  ) พบความ
ชุกโรค เบาหวาน  ร้อยละ 8.9  และ ความชุกโรคความดนัโลหิตสูง  ร้อยละ  24.7)  แต่แนวโนม้การป่วยเพิ่ม
สูงข้ึน เน่ืองจากประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม เช่น  การกินอาหาร  หวาน  มนั  เค็ม  รวมทั้งมีการ
ออกก าลงักายนอ้ย 

 3. การคดักรองเบาหวานร้อยละ 94.26  จ  าแนกเป็นกลุ่มปกติร้อยละ 89.53 กลุ่มเส่ียงร้อยละ 
9.55 และกลุ่มเส่ียงสูงร้อยละ 0.82 มีผูป่้วยเบาหวานทั้งหมด 16,000 คน เป็นผูป่้วยรายใหม่ 1,722 คน และ
ผูป่้วยรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 1.47 และในปีงบประมาณ 2562 (ณ 
วนัท่ี 21 ธ.ค. 61) พบวา่คดักรองเบาหวานร้อยละ 48.81 จ าแนกเป็นกลุ่มปกติร้อยละ 87.72 กลุ่มเส่ียง ร้อยละ 
11.10 และกลุ่มเส่ียงสูงร้อยละ 0.88 มีผูป่้วยเบาหวานทั้งหมด 15,858 คน เป็นผูป่้วยรายใหม่จ  านวน 492 คน 
และผูป่้วยรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวานจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 0.43  
  4. การคดักรองความดนัโลหิตร้อยละ 94.68 จ าแนกเป็นกลุ่มปกติ ร้อยละ 82.16 กลุ่มเส่ียง                     
ร้อยละ 14.71 และกลุ่มเส่ียงสูงร้อยละ 2.90 มีผูป่้วยความดนัโลหิตทั้งหมด 42,686 คน เป็นผูป่้วยรายใหม่ 
1,722 คน และ ในปีงบประมาณ 2562 (ณ วนัท่ี 21 ธ.ค. 61) พบว่าประชาชนท่ีมีอายุ 35 ปีข้ึนไป มีการคดั
กรองความดนัโลหิตร้อยละ 48.11 จ าแนกเป็นกลุ่มปกติร้อยละ 75.97 กลุ่มเส่ียงร้อยละ 19.03 และกลุ่มเส่ียง
สูง ร้อยละ 4.57 มีผูป่้วยความดนัโลหิตทั้งหมด 42,047 คน เป็นผูป่้วยรายใหม่ 1,092 คน   

 5. กลุ่มสงสัยป่วยความดนัโลหิตสูงในเขตรับผดิชอบ ไดรั้บการวดัความดนัโลหิตท่ีบา้น 
ร้อยละ 47.13 ( เป้าหมายตวัช้ีวดั≥ ร้อยละ10)  
  6. ส่วนคุณภาพการดูแลผูป่้วยเบาหวานสามารถ ควบคุมระดบัน ้ าตาลไดดี้ (เป้าหมาย≥40) 
ผลงานร้อยละ 12.47 (ปี61 =27.05, ปี60=21.66 ) ผูป่้วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันได้ดี
(เป้าหมายร้อยละ≥ 50 ) ผลงานร้อยละ 9.67 (ปี61 =52.57 , ปี 60 =31.35) ( ฐานขอ้มูล HDC จงัหวดัยะลา ) 
จากสถานการณ์ดงักล่าวพบว่าผูป่้วย เบาหวาน และความดนัโลหิตสูงรายใหม่มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน ผูป่้วย
เบาหวานสามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดไดดี้   และผูป่้วยความดนัโลหิตสูงควบคุมระดบัความดนัไดดี้
มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน



 
 

 

ตารางท่ี 13 ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562(ตุลาคม 2561 – ธนัวาคม 2561) 

รายการ/ตวัช้ีวดั 
Base Line   อ าเภอ 

 รวม 
2560 2561 2562 เมือง เบตง บนันงัสตา ธารโต ยะหา รามนั กาบงั กรงปินงั 

1.ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ข้ึนไปท่ีได้รับการคดั
กรองเบาหวาน 

94.30 94.26 เป้าหมาย 59,761 22,527 18,552 8,894 16,103 31,705 8,341 8,798 174,681 
ผลงาน 26,596 9,678 8,426 2,873 8,864 22,772 3,771 2,274 85,254 
ร้อยละ 44.5 42.96 45.42 32.3 55.05 71.82 45.21 25.85 48.81 

2. ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ข้ึนไปท่ีไดรั้บการคดั
กรองความดนัโลหิตสูง 

94.34 94.68 เป้าหมาย 51,945 19,812 15,992 7,839 14,037 28,003 7,362 7,644 152,634 
ผลงาน 22,400 8,327 7,123 2,528 7,654 20,212 3,303 1,885 73,432 
ร้อยละ 43.12 42.03 44.54 32.25 54.53 72.18 44.87 24.66 48.11 

3. อตัราประชากรกลุ่มเส่ียงเบาหวานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของปีท่ีผา่นมาไดรั้บการตรวจน ้ าตาลซ ้ า 

 94.49  95.23 เป้าหมาย 3,055 837 2,758 1,536 3,162 2,592 445 883 15,268 
ผลงาน 1,487 431 1,384 805 1,740 1,648 190 211 7,896 
ร้อยละ 48.67 51.49 50.18 52.41 55.03 63.58 42.7 23.9 51.72 

4. อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหม่จากกกลุ่มเส่ียงเบาหวาน
(ไม่เกินร้อยละ 2.05) 

1.09 1.47 เป้าหมาย 3,009 832 2,734 1,513 3,120 2,561 439 872 15,080 
ผลงาน 12 6 12 4 12 14 1 4 65 
ร้อยละ 0.4 0.72 0.44 0.26 0.38 0.55 0.23 0.46 0.43 

5. อตัราผูป่้วยความดนัโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียง
แ ล ะ ส ง สั ย ป่ ว ย ค ว า ม ดัน โ ล หิ ต สู ง ใ น พ้ื น ท่ี รั บ 
ผิดชอบไดรั้บการวดัความดนัโลหิตสูงท่ีบา้น > 30 

-   - เป้าหมาย 38 17 94 9 54 101 28 9 350 
ผลงาน อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ 
ร้อยละ          

6. ร้อยละผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงท่ีควบคุมความดนั
โลหิตไดดี้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

31.35 52.27 เป้าหมาย 13,172 4,605 3,855 1,724 3,500 6,333 1,511 1,803 36,503 
ผลงาน 1,353 247 605 101 350 540 137 105 3,438 
ร้อยละ 10.27 5.36 15.69 5.86 10 8.53 9.07 5.82 9.42 

7. ร้อยละผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดบัน ้ าตาลไดดี้ 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 

21.68 27.05 เป้าหมาย 5,111 1,820 1,251 597 1,292 2,502 461 579 13,613 
ผลงาน 406 265 181 64 391 266 71 54 1698 
ร้อยละ 7.94 14.56 14.47 10.72 30.26 10.63 15.4 9.33 12.47 

ท่ีมา : ฐานขอ้มูล 43 แฟ้ม (Health Data Center)  ณ วนัที่ 30 พ.ย. 61
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3. การด าเนินงานทีผ่่านมา 
1. จดัท า Road map การด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อ  ปี 2561 
2. มีนโยบายให้ทุกอ าเภอคดักรองโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง ให้ครอบคลุมมากกวา่ ร้อยละ 

90 ภายในเดือน ธนัวาคม 2561 พร้อมบนัทึกขอ้มูลลงใน JHCIS  / HosXP 
3. พฒันาระบบการรักษาผูป่้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง   โดยจดัท าแนวทางเวชปฏิบติัโรคเบาหวาน  

ความดนัโลหิตของจงัหวดัยะลา 
4. จดับริการ NCD clinic คุณภาพใน ทุกโรงพยาบาล ท่ีเช่ือมโยงกบั CKD Clinic คุณภาพ โดยทีมสห

วชิาชีพ 
5. ก าหนดให้มีพยาบาลผูจ้ดัการรายกรณี (Case manager) ครบทุกอ าเภอ และพยาบาล Mini case  

manager  ทุก รพ.สต. 
6. ประชุมเตรียมความพร้อมและแผนงานในการด าเนินงานส าหรับการวดัความดนัโลหิตท่ีบา้น 
7. จดัใหมี้การเยีย่มบา้นผูป่้วย โดยทีมสหวชิาชีพในชุมชน บูรณาการร่วมกบัทีมหมดครอบครัว 
8. เนน้การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 3 อ. และ ลด 2 ส. ในคลินิก DPAC ครอบคลุมกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง 

และกลุ่มป่วย บูรณาการหมู่บา้นลดเส่ียง ลดโรคไม่ติดต่อ 
9. มีการด าเนินงานหมู่บา้นปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดเส่ียง ลดโรคไม่ติดต่อ ปี 2561 

 ด าเนินการจัดการด้านสุขภาพเพื่อการมีพฤติกรรมท่ีถูกต้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน                  
ท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพและความตอ้งการของหมู่บา้น/ชุมชน ซ่ึงส่งผลใหป้ระชาชนในชุมชน
มีสุขภาพท่ีแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีป้องกนัได ้โดยปฏิบติัตนให้ถูกตอ้ง ดว้ยพฤติกรรม 
3 อ. 2ส. 

 พื้นท่ีหมู่บา้น/ชุมชน เป้าหมาย ปี 2561 มี จ  านวน 60 แห่ง ซ่ึงก าลงัด าเนินการขบัเคล่ือนโดย
คณะกรรมการท่ีจดัตั้งข้ึนในแต่ละพื้นท่ี 

4. แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 
การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เน้นตามนโยบายของกระทรวง สาธารณสุขและ

มาตรการส าคญัท่ีก าหนด ทั้งในกลุ่มประชาชนท่ียงัไม่ป่วยให้ไดรั้บการดูแลคน้หา เฝ้าระวงั การ ดูแลเพื่อ
พฒันาพฤติกรรม และกลุ่มประชาชนท่ีไดรั้บการวินิจฉยัวา่เป็นโรคเบาหวานความดนัโลหิตสูงแลว้ เพื่อให้
ประชาชนไดรั้บการดูแล ครบองคป์ระกอบตามมาตรฐานและแนวทางเวชปฏิบติัท่ีก าหนด การประเมิน การ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานโรคไม่ติดต่อเร้ือรังระดบัจงัหวดั โดยจดัท าโครงการสุขภาพดีกลุ่มวยัท างาน จงัหวดั
ยะลา ปีงบประมาณ 2562 

1. การด าเนินงานจดัการคลินิกโรคเร้ือรังคุณภาพ โดยเน้นการพฒันาตามองค์ประกอบหลกัของ 
คลินิก NCD คุณภาพ โดยมีการจัดช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานและก าหนดเป็นตัวช้ีวดัหลักของการ
ด าเนินงาน และเครือข่ายประเมินตนเอง เพื่อหาส่วนขาดพฒันาให้มีคุณภาพตามเกณฑ ์และทีมตรวจประเมิน
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ระดับจงัหวดั ซ่ึงคณะกรรมการประกอบด้วย ผูป้ฏิบติัการจากทุกแห่ง และ CM SM ของทุกอ าเภอ และ               
ใชก้ารติดตามควบคุมก ากบัตวัช้ีวดัในระดบัพื้นท่ีตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข    

2. การคดักรองโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูงในกลุ่มประชากรอายุ 35 ปีข้ึนไปโดยก าหนด
เป้าหมายตรวจคดักรองฯร้อยละ 20 ต่อเดือน ให้ครอบคลุมมากกวา่ ร้อยละ 90 ภายในเดือน ธนัวาคม 2561 พร้อม
บนัทึกขอ้มูลลงใน JHCIS / HosXP 

 การด าเนินงานเชิงรุก โดยเร่งรัดคดักรองความเส่ียงเบาหวาน และความดนัโลหิตสูง 
 ด าเนินการคดักรองภาวะแทรกซอ้นในผูป่้วยโรคเบาหวาน และความดนัโลหิตสูง 

3. การจดับริการ ในคลินิก DPAC ครอบคลุมกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง และกลุ่มป่วย โดย  
 กลุ่มปกติและกลุ่มเส่ียงให้ส่งเสริมความรู้ดา้นการดูแลสุขภาพ 3 อ.2ส. ก าหนดให้กลุ่มเส่ียง

ไดรั้บค าแนะน าในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเป็นรายบุคคล  
 ประชากรกลุ่มเส่ียง และ ผูป่้วยโรคเบาหวาน / ความดนัโลหิตสูง ในพื้นท่ีรับผดิชอบ ปีท่ีผา่น

มาได้รับการตรวจน ้ าตาลซ ้ า / วดัความดันโลหิตท่ีบ้าน เยี่ยมบ้านโดยทีมหมอครอบครัว 
เพื่อใหค้  าแนะน าเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมร้อยละ 80 

 มีการจดัตั้งคลินิกอดบุหร่ี ในโรงพยาบาลทุกแห่ง 
 4. ก ากับติดตามให้กลุ่มป่วย DM/HT เข้าถึงบริการดูแลรักษา ตามตัวช้ีวดั ร้อยละของผู ้ป่วย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้ ผูป่้วยเบาหวานท่ีควบคุมได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ
มากกวา่หรือเท่ากบั 40 และ ผูป่้วยความดนัโลหิตสูงท่ีควบคุมไดต้ามค่าเป้าหมายมากกวา่หรือเท่ากบั ร้อยละ 
50 โดยก าหนดเป็นเขม็มุ่ง ในการพฒันาการด าเนินงานระดบัจงัหวดั  โดยด าเนินกิจกรรม SMBG,  SMBP  
 5. การพฒันาระบบขอ้มูล  มีการใช้และแลกเปล่ียนข้อมูลรายบุคคลในงาน NCD จากฐานขอ้มูล 
HDC ระดบัอ าเภอ (data exchange) และระดบัจงัหวดัในการติดตามวางแผนจดัการสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา
หลกัในพื้นท่ี  และติดตามผลการด าเนินงานในท่ีประชุม คปสจ. ยะลา   ทุกเดือน 

6. จงัหวดัมีระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน  
7. รณรงค ์ เดิน   วิง่  ป่ัน  เพื่อสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง 
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5 ผลลพัธ์ทีต้่องการ   (Small Success) 
เป้าหมายผลลพัธ์ทีต้่องการ   ( Small Success ) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6  เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. พื้นท่ีรับผดิชอบ ไดต้รวจ
คดักรองคดักรอง เบาหวาน
ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต  ใ น
ประชากรอายุ35 ปีข้ึนไป 
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70) 
และบนัทึกขอ้มูล 

อัตราก ลุ่มสงสั ย ป่วย
ความ ดันโลหิตสูงใน
เขต รับผิดชอบได้รับ
การวดั ความดนัโลหิตท่ี
บา้น  ≥ ร้อยละ 10 

อัตราก ลุ่มสงสั ย ป่วย
ความ ดันโลหิตสูงใน
เขต รับผิดชอบได้รับ
การวดั ความดนัโลหิตท่ี
บา้น  ≥ ร้อยละ 20 

อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความ 
ดั น โ ล หิ ต สู ง ใ น เ ข ต 
รั บผิ ดช อบได้ รั บก า รวัด 
ความดันโลหิต ท่ีบ้าน   ≥    
ร้อยละ 30 

2.ป ร ะ ช า ก ร ก ลุ่ ม เ ส่ี ย ง
เ บ า ห ว า น ใ น พื้ น ท่ี
รั บผิ ดชอบ  ปี ท่ี ผ่ า นม า   
ได้รับการตรวจน ้ าตาลซ ้ า
และให้ค  าแนะน าเพื่อการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม≥ 
ร้อยละ 30 
 

ประช าก รก ลุ่ ม เ ส่ี ย ง
เ บ า ห ว า น ใ น พื้ น ท่ี
รับผิดชอบ ปีท่ีผ่านมา   
ได้รับการตรวจน ้ าตาล
ซ ้ าและให้ค  าแนะน าเพื่อ
ก า ร ป รั บ เ ป ล่ี ย น
พฤติกรรม≥ ร้อยละ 50 
 

ประช าก รก ลุ่ ม เ ส่ี ย ง
เ บ า ห ว า น ใ น พื้ น ท่ี
รับผิดชอบ ปีท่ีผ่านมา   
ได้รับการตรวจน ้ าตาล
ซ ้ าและให้ค  าแนะน าเพื่อ
ก า ร ป รั บ เ ป ล่ี ย น
พฤติกรรม≥ ร้อยละ 70 
 

- กลุ่มเส่ียงเบาหวานในเขต 
รับผิดชอบของปี ท่ีผ่านมา 
ได้รับการตรวจน ้ าตาลซ ้ า  
และได้ รับค าแนะน า เพื่ อ 
ป รั บ เ ป ล่ี ย น พ ฤ ติ ก ร ร ม             
≥ ร้อยละ 90 
- อัตราผู ้ป่วยเบาหวานราย
ใหม่ จ า ก ก ก ลุ่ ม เ ส่ี ย งDM      
(ไม่เกินร้อยละ 2.05) 

-  จัดท าทะเบียนผู ้ป่วย ท่ี
ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั  
-  ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ล ะ  ป รั บ 
เปล่ียนพฤติกรรมลดเส่ียง  
3. เร่งรัดคดักรอง ติดตาม 
 – ติดตามระดบัน ้ าตาลโดย
การ ตรวจ HbA1C   
 - ติ ด ต า ม ร ะ ดั บ                
ความดนัโลหิต 

-  ส ถ า น บ ริ ก า ร
สาธารณสุขเข้าร่วม รับ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น  NCD 
Clinic Plus ร้อยละ 100  
- ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
กลุ่มเส่ียงและเส่ียงสูง 
รายกลุ่ม/บุคคล มีการ
ติดตามประเมินผล 

พื้ น ท่ี ป รั บ เ ป ล่ี ย น
พฤติกรรมกลุ่มเส่ียงและ
เส่ียงสูง รายกลุ่ม/บุคคล 
มีการติดตามประเมินผล 

พื้นท่ีปรับเปล่ียนพฤติกรรม
และสรุป ประเมินผลการ
ด าเนิน งานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายปี2560 
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ผลส าเร็จตามเป้าหมายระยะส้ัน 

กิจกรรม ตาม Small Success   รอบ 3 เดือน ผลลพัธ์ ตาม Small Success รอบ 3 เดือน 
พื้นท่ีรับผิดชอบ ได้ตรวจคดักรองคดักรอง เบาหวาน
ความดันโลหิต ในประชากรอายุ35 ปีข้ึนไป (ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 70) และบนัทึกขอ้มูล 

- มีการคดักรองเบาหวานประชากรอายุ 35 ปี ข้ึนไป 
ร้อยละ 48.80 
- มีการคดักรองความดนัโลหิตประชากรอายุ 35 ปี 
ข้ึนไป ร้อยละ 42.89 

 - ประชากรกลุ่มเส่ียงเบาหวานในพื้นท่ีรับผิดชอบ ปีท่ี
ผา่นมา   ไดรั้บการตรวจน ้ าตาลซ ้ าและให้ค  าแนะน าเพื่อ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมร้อยละ 60 

ประชากรกลุ่มเส่ียงเบาหวานในพื้นท่ีรับผิดชอบ ปีท่ี
ผา่นมา ไดรั้บการตรวจน ้าตาลซ ้ า  ร้อยละ 51.72 

อัตราก ลุ่มสงสั ย ป่ วยคว าม  ดันโล หิต สู ง ใน เขต 
รับผดิชอบไดรั้บการวดั ความดนัโลหิตท่ีบา้น  ≥ ร้อยละ 
10 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน 

พื้นท่ีรับผดิชอบ  
 - เร่งรัดตรวจคดักรองคดักรอง ภาวะแทรกซอ้น ในกลุ่ม
ผูป่้วยโรคเบาหวาน  โรคความดนั และบนัทึกขอ้มูล 
 - ติดตามระดบัน ้าตาลโดยการ ตรวจ HbA1C   
 - ติดตามระดบัความดนัโลหิต 

- ไดส้ ารวจขอ้มูลผูป่้วยโรคเบาหวาน / โรคความดนั
โลหิตสูง ใหเ้ป็นปัจจุบนั 
- มีการคดักรองในผูป่้วยเบาหวาน ตรวจ HbA1C  ได ้
5389 คน  คิดเป็น ร้อยละ 39.60  และควบคุมระดับ
น ้าตาลไดดี้ ร้อยละ 12.47 
- มีการติดตามตรวจวดัความดนัท่ีบา้น  ในผูป่้วยโรค
ความดนัโลหิต ร้อยละ 16.3 ควบคุมระดบัความดนั
ไดดี้ ร้อยละ 9.67  

 

6.   สรุปประเด็นส าคัญที่ เ ป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด า เนินงาน                                
ไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area /Key Risk Factor)  

ตวัช้ีวดั อตัรากลุ่มสงสัยป่วยความดนัโลหิตสูง ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบไดรั้บการวดัความดนัโลหิตท่ี
บา้น ตอ้งมีการเตรียมความพร้อมทั้งแนวทางการด าเนินงาน และ เคร่ืองมือวดัความดนัโลหิตท่ีบา้น  ดงันั้น 
ตอ้งมีการช้ีแจง แนวทางการด าเนินงาน / รายละเอียดตวัช้ีวดั และเคร่ืองวดัความดนัโลหิต และระบบการ
ตรวจคุณภาพการวดั ฯ และคุณภาพเคร่ืองมือ  จึงท าใหผ้ลการด าเนินงานอยูร่ะหวา่งด าเนินงาน 
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7.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. Case Manager (CM) ของโรงพยาบาลท่ีปฏิบัติงานท่ี NCD Clinic มี 1-2 คน ท าหน้าท่ีเป็นทั้ ง 

System Manager ระดบัอ าเภอและงานโรคอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเช่น คดักรองตา ไต เทา้ หัวใจและหลอดเลือด 
ส่งผลต่อเวลาในการใหบ้ริการผูป่้วย DM HT ในสถานบริการมีนอ้ย 

2. ขาดระบบการติดตามประเมินผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพทั้งกลุ่มปกติ เส่ียง และป่วย 
8.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
 1. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพทั้ งกลุ่มปกติ เส่ียง  
และป่วยโดยพฒันาการดึงข้อมูลการปรับเปล่ียนพฤติกรรม จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม เพื่อติดตามก ากับ 
ในระบบ HDC 
 2. ควรประสานแหล่งอบรมหลักสูตร  Nurse Case Manager ในแต่ละเขตสุขภาพ เ น่ืองจาก
โรงพยาบาลมีจ านวนผูป่้วย DM / HT จ านวนมาก มีความตอ้งการในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้เป็น  
Nurse Case Manager 

 
                                                                                                ผูร้ายงาน นางจิตติมา  ด่านเสถียรสกุล 

        ต  าแหน่ง นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
                                                                                                 วนั/เดือน/ปี 21 ธนัวาคม 2561 
                                                                                                 โทร 08 7390 2819  
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะที ่1  การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคและการจัดการสุขภาพ 

      หัวข้อ การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
จังหวดัยะลา   เขตสุขภาพที ่ 12 ตรวจราชการ วนัที ่16 - 18 มกราคม  2562 

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
ตวัช้ีวดั : ร้อยละของจงัหวดัมีศูนยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนกัรู้สถานการณ์

(SAT)  ท่ีสามารถปฏิบติัการไดจ้ริง 
 

2.สถานการณ์ 
การพฒันาระบบจดัการภาวะฉุกเฉินทางศูนยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉินและระบบบญัชาการเหตุการณ์ 

(Incident Command System: ICS) เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัส าหรับการรับมือกบัภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
การพฒันาระบบดังกล่าวให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งพฒันาทั้งโครงสร้าง
พื้นฐาน แผนงาน ระบบงาน การพฒันาก าลงัคน  

ปี 2560 จงัหวดัยะลามีการเปิดใช้ระบบบญัชาการเหตุการณ์ในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพฯและภาวะอุทกภยั 

ปี 2561 จงัหวดัยะลามีการเปิดใชร้ะบบบญัชาการเหตุการณ์ในเหตุอุทกภยัน ้าท่วม 
ปี 2562 จงัหวดัยะลามีการเปิดใชร้ะบบบญัชาการเหตุการณ์ ในประเด็นโรคติดต่อ โรคหดั 
 

- ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์  
 เป้าหมาย   

จากการด าเนินงานศูนยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉินและระบบบญัชาการเหตุการณ์  จงัหวดัยะลา ปี 2560, 
ปี 2561  ระดบัจงัหวดั ผา่นการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน  ในส่วนระดบัอ าเภอ เครือข่ายท่ีประเมินตามขั้นตอน 5 
ขั้นตอนการพฒันาระบบจดัการภาวะฉุกเฉินทางศูนยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉินและระบบบญัชาการเหตุการณ์ 
(Incident Command System: ICS)  พบว่า  เครือข่ายฯ ท่ีผ่านขั้นตอนตามแนวทางฯ  จ านวน 6 เครือข่าย    
และอ าเภอท่ีไม่ผ่านขั้นตอนตามแนวทางฯ จ านวน  2  เครือข่าย  ได้แก่ เครือข่ายอ าเภอเมืองยะลา  และ
เครือข่ายอ าเภอกาบงั 

แนวโน้ม 
ตามแผนการด าเนินงานในปี 2561 – 2562  จังหวดัยะลาได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาการ

ด าเนินงานของศูนยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉินและระบบบญัชาการเหตุการณ์ ระดบัพื้นท่ี ก าหนดกิจกรรมส าคญั
เพื่อเป็นการพฒันาส่วนขาดและเป็นการพฒันาต่อยอดใหมี้ความเขม้แขง็ จ  านวน 8  อ าเภอ 
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3.ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 

กจิกรรมทีด่ าเนินการ ผลลพัธ์ 

1  ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ เขา้ร่วมหลกัสูตร ICS   
    ส าหรับผูบ้ริหาร 

ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ เขา้ร่วมหลกัสูตร ICS   
ส าหรับผูบ้ริหาร จ านวน 2 ท่าน  

2  การพฒันาศกัยภาพทีม SAT เกิดคณะท างานทีม SAT ตามค าสั่งโครงสร้างทีม 
SAT ปกติ และ SAT ฉุกเฉินท่ีปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

3  การวเิคราะห์และประเมินความเส่ียงเหตุการณ์/ภยั มีรายงานเอกสารการประเมินความเส่ียงเหตุการณ์
และภยัทางสาธารณสุขในการประกอบการ
ปฏิบติังาน 

4  การพฒันาศกัยภาพดา้นองคค์วามรู้ระบบ
บญัชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข   
ปีละ 1 คร้ัง 

มีการจดัการอบรมทบทวนองคค์วามรู้ในระบบ
บญัชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขจ านวน 
1 คร้ังในแต่ละปี 

5  การจดัท าแผนหรือทบทวนแผนเผชิญเหตุ IAP มีแผนเผชิญเหตุ IAP  ในแต่ละสถานการณ์
เหตุการณ์/ภยั ไดแ้ก่  หดั อุทกภยั  อุบติัเหตุ เป็นตน้ 

 

4. แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 
- การพฒันาศกัยภาพองคค์วามรู้ระบบบญัชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

ส าหรับผูบ้ญัชาการ ระดบัเครือข่าย (รพ.และ สสอ.) 
 - การพฒันาศกัยภาพองคค์วามรู้ระบบบญัชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข
ผา่นระบบ WEB  EOC 
 - การรณรงคเ์พื่อการฝึกซ้อมแผนรองรับการเปิด ศูนย ์EOC ระดบัอ าเภอ ( EOC rally) 
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5.ผลลพัธ์ทีต้่องการ (Small Success) 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน 
จงัหวดั มีผูบ้ญัชาการ 
เหตุการณ์ตาม
โครงสร้างศูนย์
ปฏิบติัการภาวะ ฉุกเฉิน 
(EOC) ระดบัจงัหวดัท่ี
ผา่นหลกัสูตร ICS 
ส าหรับผูบ้ริหาร 

จงัหวดั มีเวรเฝ้าระวงั 
ตรวจจบั และประเมิน
สถานการณ์การเกิด 
โรคและภยั สุขภาพ 
(SATภาวะปกติ และ 
SAT ภาวะฉุกเฉิน) และ
มีทีมปฏิบติัการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 

จงัหวดั มีรายงานการ 
วเิคราะห์ระดบัความ
เส่ียงส าคญัของโรคและ 
ภยัสุขภาพระดบัจงัหวดั 

จงัหวดั มีแผนเผชิญเหตุ 
(Incident Action Plan: 
IAP)ของเหตุการณ์
ส าคญัโดยก าหนดวธีิ
ปฏิบติัการพร้อมขอ้สั่ง
การไป ยงัหน่วยงาน 

 
 

ผลงาน    
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

ผูบ้ญัชาการ เหตุการณ์
ตามโครงสร้างศูนย์
ปฏิบติัการภาวะ ฉุกเฉิน 
(EOC) ระดบัจงัหวดั
ผา่นหลกัสูตร ICS 
ส าหรับผูบ้ริหาร 

   

 

6.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

1) การเช่ือมโยงแผนยงัไม่เป็นรูปธรรม มีความเขา้ใจในแผนท่ีคลาดเคล่ือน และต่างคนต่างยึดแผนของ
ตนเองเป็นหลกั  

2) หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ยงัมีสัดส่วนต่างกนัของบุคลากรท่ีมีความเขา้ใจในกระบวนงาน 
3) ขาดการมีส่วนร่วมและเรียนรู้แผนร่วมกนัอยา่งจริงจงั 

 4) การใหค้วามส าคญักบัแผนและการขบัเคล่ือนยงัไม่ผสานไปในทิศทางเดียวกนั 
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7.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1) ไม่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองแผนของแต่ละหน่วยงาน และยงัขาดการฝึกซอ้มตามแผนนั้นๆ 
2) หน่วยงานขาดการบูรณาการความรู้/ความเขา้ใจต่อการน าแผนไปปฏิบติั  
3) หน่วยงานขาดการประเมินขอ้มูลเก่ียวกบัภยัพิบติัใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต  

  4) ผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบในการฝึกซ้อมแผนฯ ของหน่วยงานขาดการสร้างความเขา้ใจในการน าแผน
ไปปฏิบติัในหน่วยงานนั้นๆ 

 

8.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
- ควรมีแผนสนบัสนุนการซ้อมแผน ตามแนวทางมาตรฐานการตอบโตเ้หตุการณ์/ภยัเพื่อให้หน่วยงาน

ส่วนภูมิภาคสามารถน าไปปฏิบติัตามแนวทางท่ีไดม้าตรฐานไปในทิศทางเดียวกนั 
- สนับสนุน/หนุนเสริมงบประมาณในการเตรียมความพร้อมให้กบัจงัหวดั ในการบริหารจดัการ

เหตุการณ์/ภยัสุขภาพในภาพรวม 
- ขยายการอบรมพฒันาศกัยภาพใหก้บัเจา้หนา้ท่ี (หวัหนา้ประจ ากล่องภารกิจระดบัจงัหวดั) ให้เขา้ใจ

ในทิศทาง/แนวทางเดียวกนัในภาพเขต 
- จดัแลกเปล่ียนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ ส่วนกลาง (เช่น กรมควบคุมโรค)  

 

9.นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง (ถา้มี) 
การด าเนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข   ได้แก่  ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้โรคหัด               

ในแนวทาง  4  เคาะ,  มาตรการ 3 : 2 : 3 
 
 
 
 
 

ผูร้ายงาน นายประพนัธ์  สีสุข 
     ต าแหน่ง นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
     วนั/เดือน/ปี 14 ธนัวาคม  2561 
     โทร..088 3960308.... e-mail. Prapun56@gmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะที ่1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคและการจัดการสุขภาพ 

      หัวข้อ กลุ่มวยัเรียนและวยัรุ่น 
จังหวดัยะลา เขตสุขภาพที ่12 ตรวจราชการ วนัที ่16 - 18 มกราคม  2562 

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
 ตวัช้ีวดั : อตัราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15 – 19 ปี ไม่เกิน 38 ต่อประชากรหญิง 15 – 19 ปี พนัคน 

 

2.สถานการณ์ 
 สถานการณ์การคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ในปี 2559– 2561 ของจงัหวดัยะลาจากขอ้มูล 
HDC ณ 30 พฤศจิกายน 2561มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ปี 2559 จงัหวดัยะลามีประชากร 441,163 คน เป็นประชากรอายุ 15 – 19 ปี ร้อยละ 9.51 (41,971 คน) 
จ าแนกออกเป็นประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปี ร้อยละ 4.66 (20,561 คน) ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559  
หญิงอาย ุ15 – 19 ปี คลอดบุตร จ านวน 621 คน อตัรา 30.20 คนต่อประชากรหญิงช่วงวยัเดียวกนัพนัคน 
 ปี 2560 จงัหวดัยะลามีประชากร 441,199 คน เป็นประชากรท่ีมีอายุ  15 – 19 ปี ร้อยละ 9.28 (40,972 คน)
จ าแนกเป็นประชากรหญิงอายุ  15 –  19 ปี  ร้อยละ 4.50 (19,866 คน) ซ่ึงในปี งบประมาณ 2560  
หญิงอาย1ุ5 – 19 ปี คลอดบุตร จ านวน 570 คน อตัรา 28.69คนต่อประชากรหญิงช่วงวยัเดียวกนัพนัคน 
 ปี 2561 จงัหวดยะลามีประชากร 451,895 คน เป็นประชากรท่ีมีอายุ 15 – 19 ปี ร้อยละ 9.08 (40,643 คน)
จ าแนกเป็นประชากรหญิงอายุ  15 –  19 ปี  ร้อยละ 4.34 (19,621 คน) ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 
หญิงอาย ุ15 – 19 ปี คลอดบุตร จ านวน 440 คน อตัรา 22.42 คนต่อประชากรหญิงช่วงวยัเดียวกนัพนัคน 
 จากสถานการณ์ในปี 2559– 2561 จังหวัดยะลามีประชากรท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในขณะ                    
ท่ีประชากรหญิงอาย ุ15 – 19 ปี มีแนวโนม้ท่ีลดลง รวมทั้งอตัราการคลอดบุตรในหญิงอาย ุ15 – 19 ปี ท่ีลดลง
อยา่งต่อเน่ืองเช่นเดียวกนั 
 

- ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์  
 ปี 2562 จงัหวดัยะลามีประชากร 452,581 คน เป็นประชากรท่ีมีอายุ 10 – 19 ปี ร้อยละ 17.91 (81,060 คน)
โดยเป็นประชากรหญิงอายุ 10 – 19 ปี ร้อยละ 8.69 (39,345 คน) จ าแนกเป็นประชากรหญิงอายุ 10 – 14 ปี 
ร้อยละ 4.35 (19,683 คน) และประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปี ร้อยละ 4.34 (19,660 คน) โดยพื้นท่ีท่ีมีประชากรหญิง
อายุ 10 – 19 ปี อาศยัอยู่มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ประกอบดว้ย อ าเภอเมืองยะลา ร้อยละ 2.48 (11,222 คน)
อ าเภอรามนั ร้อยละ 1.57 (7,142 คน) และอ าเภอยะหา ร้อยละ 1.17 (5,301 คน) 
 ส าหรับสถานการณ์การคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปีของจงัหวดัยะลาในปีงบประมาณ 2562 
(ขอ้มูล HDC ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 – 25 พฤศจิกายน 2561) มีอตัราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี 
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จ านวน 34 คน อตัรา 1.73 ต่อประชากรช่วงวยัเดียวกนัพนัคน ซ่ึงต ่าอยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้
คือ ไม่เกินอตัรา 38.0 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปี พนัคนเม่ือเปรียบเทียบในช่วงระยะเวลาเดียวกนั 
(ตุลาคม และพฤศจิกายน) ของปีงบประมาณ 2559 2560 และ 2561 ท่ีมีการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี 
จ  านวน 113 คน (อตัรา 5.49 ต่อประชากรช่วงวยัเดียวกนัพนัคน) 98 คน (อตัรา 4.93 ต่อประชากรช่วงวยัเดียวกนั
พนัคน) และ 63 คน (อตัรา 3.21 ต่อประชากรช่วงวยัเดียวกนัพนัคน) ตามล าดบัโดยอ าเภอกาบงั และอ าเภอ
เมืองยะลา เป็นพื้นท่ีท่ีมีอตัราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี สูงท่ีสุด อตัรา 3.57 (4 คน) และ 2.24 (13 คน) 
ต่อประชากรหญิงช่วงวยัเดียวกนัพนัคน ตามล าดบั และพื้นท่ีท่ีมีอตัราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี 
น้อยท่ีสุด คือ อ าเภอธารโต อัตรา 0.00 ต่อประชากรหญิงช่วงวยัเดียวกันพนัคน รองลงมาเป็นอ าเภอ
บนันงัสตา ซ่ึงมีอตัรา 0.80 (2 คน) ต่อประชากรหญิงช่วงวยัเดียวกนัพนัคน 
 การคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ของจงัหวดัยะลา อตัรา 1.73 ต่อประชากรหญิงช่วงวยัเดียวกนั
พนัคน เป็นอตัราท่ีต ่ากวา่เขตสุขภาพท่ี 12 และภาพรวมของประเทศ ซ่ึงมีอตัรา 2.18 และ 2.22 ต่อประชากร
หญิงช่วงวยัเดียวกนัพนัคน ตามล าดบั โดยอตัราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ของจงัหวดัยะลา 
จดัอยูใ่นอนัดบัท่ี 3 ของเขตสุขภาพท่ี 12 รองจากจงัหวดันราธิวาส และจงัหวัดปัตตานี ท่ีมีอตัราเท่ากบั 1.20 
และ 1.34 ต่อประชากรหญิงช่วงวยัเดียวกนัพนัคน ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาร่วมกบัขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า ในปัจจุบนั (30 พฤศจิกายน 2561) ยงัไม่พบการ
คลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 – 14 ปี ของจงัหวดัยะลาแต่กลบัพบว่า การตั้งครรภ์ซ ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
ของจงัหวดัยะลา มีอตัราร้อยละ 19.61 (10 คน) ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไวไ้ม่เกินร้อยละ 14.50 โดยอ าเภอ
เมืองยะลาเป็นอ าเภอท่ีมีจ านวนหญิงอายุนอ้ยกวา่ 20  ปีตั้งครรภซ ้ ามากท่ีสุด จ านวน 7 คน อตัราร้อยละ 23.33 
ในขณะเดียวกนัพบว่า หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ท่ีไดรั้บบริการคุมก าเนิดดว้ยวิธีสมยัใหม่ (Modern Methods) 
หลงัคลอดหรือหลงัแทง้มีอตัราร้อยละ 1.96 (1 คน) ซ่ึงต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไวม้ากกวา่ร้อยละ 80.0 โดยเขต
สุขภาพท่ี 12 และภาพรวมของประเทศมีหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ท่ีได้รับบริการคุมก าเนิดดว้ยวิธีสมยัใหม่ 
(Modern Methods) หลงัคลอดหรือหลงัแทง้ มีอตัราร้อยละ 17.30 และ 20.67 ตามล าดบั ซ่ึงอ าเภอรามนัเป็น
พื้นท่ีท่ีมีการด าเนินการคุมก าเนิดในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีได้ (ร้อยละ 14.29) แต่อย่างไรก็ตามวิธีการ
คุมก าเนิดเป็นวิธีการคุมก าเนิดดว้ยรูปแบบท่ีไม่ใช่ก่ึงถาวร ท าให้จงัหวดัยะลาไม่มีหญิงไทยอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี 
หลงัคลอดหรือหลงัแทง้ท่ีไดรั้บการคุมก าเนิดดว้ยวิธีก่ึงถาวร (ยาฝังคุมก าเนิด/ห่วงอนามยั) (รายละเอียดดงั
ตารางท่ี 14) 
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ตารางที ่14 ผลการด าเนินงานเร่ือง อตัราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15 – 19 ปี จ  าแนกรายอ าเภอ 

ล าดบั ตวัช้ีวดั 
รายการ
ข้อมูล 

อ าเภอ รวม 
เมืองยะลา เบตง บันนังสตา ธารโต ยะหา รามนั กาบัง กรงปินัง 

1 อตัราการคลอดมีชีพใน
หญิงอาย ุ15 – 19 ปี ต่อ
ประชากรหญิง 
อาย ุ15 – 19 ปี พนัคน 
(เกณฑอ์ตัรา<38) 

เป้าหมาย 5,805 1,824 2,487 984 2,673 3,516 1,122 1,249 19,660 

ผลงาน 13 2 2 0 5 6 4 2 34 

อตัรา/ร้อยละ 2.24 1.10 0.80 0.00 1.87 1.71 3.57 1.60 1.73 

ตารางที ่14 ผลการด าเนินงานเร่ือง อตัราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15 – 19 ปี จ  าแนกรายอ าเภอ(ต่อ) 

ล าดบั ตวัช้ีวดั 
รายการ
ข้อมูล 

อ าเภอ รวม 
เมืองยะลา เบตง บันนังสตา ธารโต ยะหา รามนั กาบัง กรงปินัง 

2 อตัราการคลอดมีชีพใน
หญิงอาย ุ10 – 14 ปี ต่อ
ประชากรหญิง 
อาย ุ10 – 14 ปี พนัคน 
(เกณฑอ์ตัรา<  1.3) 

เป้าหมาย 5,417 1,975 2,580 1,046 2,627 3,625 1,110 1,303 19,683 

ผลงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

อตัรา/ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 อตัราการตั้งครรภซ์ ้ าใน
หญิงอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี 
(เกณฑ ์<ร้อยละ 14.5) 

เป้าหมาย 30 2 1 0 5 7 4 2 51 
ผลงาน 7 0 0 0 0 1 1 1 10 

อตัรา/ร้อยละ 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 14.29 25.00 50.00 19.61 
4 อตัราหญิงอายนุอ้ยกวา่ 

20 ปี ท่ีไดรั้บบริการ
คุมก าเนิดดว้ยวธีิสมยัใหม่ 
(Modern Methods)  
หลงัคลอดหรือหลงัแทง้ 
(เกณฑ ์>ร้อยละ 80) 

เป้าหมาย 30 2 1 0 5 7 4 2 51 

ผลงาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

อตัรา/ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.29 0.00 0.00 1.96 

5 อตัราหญิงไทยอายนุอ้ยกวา่ 
20 ปี หลงัคลอดหรือ 
หลงัแทง้ท่ีคุมก าเนิดไดรั้บ
การคุมก า เ นิดด้วยวิธี ก่ึง
ถาวร (ยาฝังคุมก าเนิด/ 
ห่วงอนามยั) 
(เกณฑ ์>ร้อยละ 80) 

เป้าหมาย 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

ผลงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

อตัรา/ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ทีม่า: ขอ้มูล HDC ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 
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3.ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
 การด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 นั้น ในบางอ าเภอ เช่น อ าเภอเมืองยะลา อ าเภอกาบงัมีการ
สร้างความร่วมมือกบัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีด าเนินการจดักิจกรรมให้ความรู้ดา้นเพศวถีิศึกษา
แก่กลุ่มเยาวชนวยัรุ่นในสถานศึกษา เพื่อเป็นการป้องกนัการตั้งครรภ์ในวยัรุ่น รวมทั้งไดมี้การป้องกนัการ
ตั้ งครรภ์ซ ้ าด้วยการคุมก าเนิดในรูปแบบก่ึงถาวร(ยาฝังคุมก าเนิด/ห่วงอนามัย) แก่แม่วยัรุ่น โดยใช้
กระบวนการให้ความรู้ สร้างความตระหนกั และความเขา้ใจแก่แม่วยัรุ่นตั้งแต่เขา้รับบริการฝากครรภจ์นถึง
ภายหลงัคลอดบุตร นอกจากน้ีไดมี้การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วยัรุ่นจงัหวดัยะลา จ านวน 2 คร้ัง ซ่ึงไดมี้การส ารวจแผนงานแต่ละภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและ
แกไ้ขการตั้งครรภ์ ซ่ึงมีครบในทุกยุทธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภ์ในวยัรุ่นระดบัชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2569 (ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์) แต่ไม่ครอบคลุมทุกเป้าประสงคข์องแต่ละยทุธศาสตร์ดงักล่าว และได้
มีการทบทวนและปรับเปล่ียนคณะอนุกรรมการฯ จงัหวดัยะลาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
มากยิง่ข้ึน 
 โดยในปีงบประมาณ 2561นั้น จงัหวดัยะลามีหญิงอายุ 15 - 19 ปี จ  านวน 19,621 คน ร้อยละ 4.34 
ของประชากรจงัหวดัยะลาทั้งหมด (451,895 คน)  มีการคลอดบุตร จ านวน 440 คน อตัรา 22.42 ต่อประชากร
หญิงช่วงวยัเดียวกนัพนัคน โดยอ าเภอเมืองยะลาเป็นอ าเภอท่ีมีการคลอดบุตรในหญิงอาย ุ15 – 19 ปี มากท่ีสุด 
จ านวน 128 คน อตัรา 22.65 ต่อประชากรหญิงช่วงวยัเดียวกนัพนัคน รองลงมาเป็นอ าเภอรามนัมีการคลอด
บุตรจ านวน 86 คน อตัรา 24.61 ต่อประชากรหญิงช่วงวยัเดียวกนัพนัคนในขณะท่ีอ าเภอธารโตมีการคลอด
บุตรน้อยท่ีสุด จ านวน 13 คน อตัรา 13.25 ต่อประชากรหญิงช่วงวยัเดียวกนัพนัคน รองลงมาเป็นอ าเภอเบตงมี
การคลอดบุตร จ านวน 23 คน อตัรา 12.51 ต่อประชากรหญิงวยัเดียวกนัพนัคน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
การด าเนินงานตามตวัช้ีวดัดงักล่าวแลว้ พบวา่ หญิงอายุ  15 – 19 ปี จงัหวดัยะลา มีการคลอดบุตรต ่ากวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว ้คือ ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิงช่วงวยัเดียวกนัพนัคนในภาพรวมทั้งจงัหวดั และรายอ าเภอ 
 ขณะเดียวกนัเม่ือพิจารณาขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า อตัราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 – 14 ปี ใน
ปีงบประมาณ 2561 มีอตัราเท่ากบั 0.61 ต่อประชากรหญิงช่วงวยัเดียวกนัพนัคน ซ่ึงต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด คือ 
1.30 ต่อประชากรหญิงช่วงวยัเดียวกนัพนัคน  แต่มีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงข้ึนมากกว่าปีงบประมาณ 2559 และ 
2560 ท่ีมีอตัราเท่ากบั 0.57 และ 0.36 ต่อประชากรหญิงช่วงวยัเดียวกนัพนัคน ตามล าดบัโดยอ าเภอบนันงัสตา 
อ าเภอกาบงั และอ าเภอเมืองยะลา เป็นอ าเภอท่ีมีอตัราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 – 14 ปี มากท่ีสุด มีอตัรา
เท่ากบั 1.18 0.93และ 0.92 ต่อประชากรหญิงช่วงวยัเดียวกนัพนัคน ตามล าดบั ในขณะท่ีอตัราการตั้งครรภซ์ ้ า
ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ในปีงบประมาณ 2561 มีอตัราเท่ากบัร้อยละ 20.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้
คือ ร้อยละ 9.5 และมีแนวโนม้ท่ีลดลงจากปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ท่ีมีอตัราเท่ากบัร้อยละ 21.62 และ 
20.79 ตามล าดบั โดยอ าเภอธารโต เป็นอ าเภอท่ีมีการตั้งครรภซ์ ้ าในหญิงท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 20 มากท่ีสุด มีอตัรา
เท่ากับ ร้อยละ 40.00 เม่ือพิจารณาถึงการคุมก าเนิด พบว่า อัตราหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ท่ีได้รับบริการ
คุมก าเนิดดว้ยวิธีการสมยัใหม่ (Modern Methods) หลงัคลอดหรือหลงัแทง้ของจงัหวดัยะลาในปีงบประมาณ 
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2561 มีอัตราเท่ากับร้อยละ 14.52 ต ่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ ร้อยละ 80 และมีแนวโน้มท่ีลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ท่ีมีอตัราเท่ากบัร้อยละ 16.03 และ 15.63 ตามล าดบั โดยอ าเภอกรงปินงั และ
อ าเภอธารโต เป็นอ าเภอท่ีไม่มีการคุมก าเนิดดว้ยวธีิการสมยัใหม่ (Modern Methods)ในหญิงอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี 
หลังคลอดหรือหลังแท้งเลย ประกอบกับอตัราหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งท่ี
คุมก าเนิดไดรั้บการคุมก าเนิดดว้ยวิธีก่ึงถาวร (ยาฝังคุมก าเนิด/ห่วงอนามยั) ของจงัหวดัยะลา ปีงบประมาณ 
2561 มีอตัราเท่ากบัร้อยละ 17.12 ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด คือ ร้อยละ 80 ซ่ึงสูงกวา่ในปีงบประมาณ 2559 และ 
2560 ท่ีมีอตัราเท่ากบัร้อยละ 17.04 และ 13.38 ตามล าดบั โดยอ าเภอกาบงั อ าเภอยะหา และอ าเภอบนันงัสตา  
เป็นอ าเภอท่ีมีการคุมก าเนิดด้วยวิธีก่ึงถาวร (ยาฝังคุมก าเนิด/ห่วงอนามัย) ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี  
หลงัคลอดหรือหลงัแทง้นอ้ยท่ีสุด คือ ร้อยละ 0.00  
  
4.แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 
 ปีงบประมาณ 2562 ไดก้  าหนดแนวทางการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น
จงัหวดัยะลา ดงัน้ี 

4.1 การขบัเคล่ือนพระราชบญัญติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น พ.ศ. 2559 และ
ยุทธศาสตร์ชาติการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ. 2560 – 2569 ในส่วนของจงัหวดั
ยะลาผา่นเวทีการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่นจงัหวดัยะลา ซ่ึงจะ
ด าเนินการจดัประชุมข้ึน 2 คร้ัง 

4.2 การจดัตั้งคณะกรรมการอ าเภออนามยัเจริญพนัธ์ุและคลินิกวยัรุ่นของทุกอ าเภอ และด าเนินการ
จดัประชุมคณะกรรมการ 3 คร้ัง เพื่อก าหนดนโยบาย การทบทวนการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน
ทางดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่นระดบัอ าเภอ 

4.3 ส่งเสริมองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัยะลาสมคัรเขา้ร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น และด าเนินการคดัเลือกองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสมคัร
คดัเลือกเป็นแหล่งเรียนรู้ระดบัจงัหวดัต่อไป 

4.4 บูรณาการการด าเนินงานร่วมกนักบังานสุขภาพจิต สร้างความเช่ือมโยงระหวา่งโรงพยาบาลและ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัยะลาเข้าร่วมกิจกรรมหน่ึงโรงพยาบาลหน่ึงโรงเรียน (One Hospital One 
School: OHOS) ให้เกิดความครอบคลุมในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐในจงัหวดัยะลาทั้งหมด และสร้าง
ความร่วมมือในการคดักรองพฤติกรรมเส่ียงของนักเรียน แลว้ด าเนินการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงของ
นกัเรียนในรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมตลอดจนการสร้างแนวทางประสานงานเพื่อให้เกิดการส่งต่อนกัเรียนท่ี
มีปัญหาจากโรงเรียนมายงัโรงพยาบาลใหไ้ดรั้บการช่วยเหลืออยา่งเป็นระบบ 

4.5 การก าหนดแนวทางส่งเสริมให้แม่วยัรุ่นท่ีมารับบริการฝากครรภ์เวน้ช่วงการมีบุตรในรูปแบบ
ก่ึงถาวรภายหลังการคลอดบุตร เพื่อให้แต่ละโรงพยาบาลมีแนวทางการด าเนินงานท่ีเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาการตั้งครรภซ์ ้ าในแม่วยัรุ่น 
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5.ผลลพัธ์ทีต้่องการ (Small Success) 
ตารางที ่15 ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ (Small Success) แลผลการด าเนินการ ตามระยะเวลา 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน 
1. ทุกอ าเภอมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
อ าเภออนามยัเจริญพนัธ์ุ
และคลินิกวยัรุ่น 
2. โรงพยาบาลสามารถ
เช่ือมโยงกบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาของรัฐใน
พื้นท่ีเดียวกนัไดท้ั้งหมด 
(One Hospital One 
School: OHOS) 
3. ทุกโรงพยาบาลมีแนว
ทางการส่งเสริมการเวน้
ช่วงการมีบุตรใน
รูปแบบก่ึงถาวรแก่แม่
วยัรุ่นท่ีรับบริการคลอด 
 
 
 
 

1. ทุกอ าเภอมีการก าหนด
นโยบายการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการ
ตั้งครรภใ์นวยัรุ่นและมี
การขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงาน 
2. ผลการคดักรอง
พฤติกรรมเส่ียงของ
นกัเรียนในโรงเรียน
มธัยมศึกษาของรัฐ 
3. โรงพยาบาลและ
โรงเรียนร่วมกนั
ก าหนดแนวทางการ
ประสานงานเพื่อใหก้าร
ช่วยเหลือนกัเรียน 

4. อปท. ในจงัหวดั
ยะลาสมคัรเขา้รับการ
คดัเลือกเป็นแหล่ง
เรียนรู้ดา้นการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาการ
ตั้งครรภใ์นวยัรุ่น 

1. ทุกอ าเภอมีการ
ก าหนดมีการทบทวน
และปรับเปล่ียนแนว
ทางการด าเนินงานเพื่อ
ความเหมาะสม 
2. นกัเรียนโรงเรียน
มธัยมศึกษาของรัฐท่ีมี
พฤติกรรมเส่ียงไดรั้บ
การดูแลและช่วยเหลือ
อยา่งเหมาะสม 
3. จงัหวดัยะลามีอปท.ท่ี
ผา่นการคดัเลือกเป็น
แหล่งเรียนรู้การป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาการ
ตั้งครรภใ์นวยัรุ่น 

1. ทุกอ าเภอสรุปผลการ
ด าเนินงานป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการ
ตั้งครรภใ์นวยัรุ่น 
2. ทุกอ าเภอสรุปผลการ
ด าเนินงานป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการ
ตั้งครรภใ์นวยัรุ่น 
3. สรุปผลการถอด
บทเรียนการด าเนินงาน
ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการตั้งครรภใ์น
วยัรุ่นระดบัจงัหวดั 
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ตารางที ่15 ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ (Small Success) แลผลการด าเนินการ ตามระยะเวลา(ต่อ) 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน 

ผลการด าเนินการ 
1. ทุกอ าเภออยูร่ะหวา่ง
การสรรหาและ
ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ าเภอ
อนามยัเจริญพนัธ์ุและ
คลินิกวยัรุ่น 
2. หน่วยบริการปฐมภูมิ 
และโรงพยาบาล
สามารถเช่ือมโยงกบั
โรงเรียนมธัยมศึกษา
ของรัฐในจงัหวดัยะลา
ไดค้รบทุกโรงเรียน (12 
โรงเรียน) 
3. การจดัท าแนว
ทางการเวน้ช่วงการมี
บุตรในรูปแบบก่ึงถาวร
อยูร่ะหวา่งการ
ด าเนินการ 

   

 

6.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

6.1 ขาดการจดัตั้งคณะกรรมการอ าเภออนามยัเจริญพนัธ์ุท่ีมีประกอบดว้ยผูเ้ก่ียวขอ้งในภาคส่วนต่างๆ 
ทั้ งในส่วนของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และภาคประชาชนทุกอ าเภอ เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานเฝ้าระวงั 
การตั้งครรภใ์นวยัรุ่น 

6.2 แนวทางการด าเนินการในการวางแผนครอบครัวแก่แม่วยัรุ่นหลงัคลอดของแต่ละอ าเภอไม่
เป็นไปในแนวทางเดียวกนั ท าใหก้ารป้องกนัการตั้งครรภซ์ ้ าของแม่วยัรุ่นด าเนินการไดย้าก ตลอดจนการขาด
เวชภัณฑ์ยา (ยา ฝังคุมก า เ นิด)  ท่ี ใช้ในการวางแผนครอบครัวเพื่ อ เว ้นช่วงการมี บุตร เ น่ืองจาก 
ยาฝังคุมก าเนิดมีตน้ทุนสูง 
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6.3 วฒันธรรม และความเช่ือทางศาสนาท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการให้ความรู้เร่ืองเพศวถีิศึกษา ตลอดจน
การวางแผนครอบครัวเพื่อป้องกนัการตั้งครรภ ์และการเวน้ช่วงการมีบุตร 

6.4 ไม่สามารถคน้หาวยัรุ่นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอายุ 15 – 19 ปี ท่ีอยูน่อกระบบการศึกษาได ้เน่ืองจาก
กลุ่มเป้าหมายไม่ไดอ้าศยัประจ าอยูใ่นชุมชน รวมทั้งในส่วนของภาคแรงงาน สถานประกอบกิจการเอกชนจะ
ไม่ข้ึนทะเบียนกลุ่มเป้าหมายในระบบแรงงาน เน่ืองจากอายุต ่ากว่าขอ้ก าหนดดา้นอายุของผูใ้ช้แรงงาน จึง
กลายเป็นแรงงานแฝงท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียน ซ่ึงยากต่อการคน้หา 

 

7.ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะในเชิงการบริหารและวชิาการ 

1. ขอ้มูลแม่วยัรุ่นในระบบ HDC กบัประชากรท่ี
อาศยัอยูจ่ริงในพื้นท่ีมีความแตกต่างกนั ท าใหก้าร
คลอดมีชีพในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี และการ
ตั้งครรภ์ซ ้ าท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกว่าข้อมูลในระบบ 
HDC  
2. ระบบรายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัแม่วยัรุ่นเป็นการ
แสดงผล เ ม่ื อคลอด บุตรแล้ว  แ ต่ ไม่ มี ก า ร
ประมวลผลตั้งแต่ ANC ท าให้การติดตามเป็นไป
ไดย้าก 

- ควรมีการเทียบเคียงขอ้มูลในฐานระบบ HDC 
กบัขอ้มูลตามทะเบียนราษฎร์ในพื้นท่ี 
โดยเฉพาะขอ้มูลการแจง้เกิดจากมารดาท่ีมีอายุ
นอ้ยกวา่ 20 ปี 
 

- ควรมีการประมวลผลของขอ้มูล HDC ตั้งแต่
ประวติัการรับบริการฝากครรภข์องหญิงท่ีมีอายุ
นอ้ยกวา่ 20 ปี เพื่อทราบแนวโนม้การเฝ้าระวงั
การคลอดมีชีพ และการติดตามใหค้ าแนะน า
หญิงอายนุอ้ยกวา่ 20 ในการวางแผนครอบครัว 
หรือบริการและสวสัดิการทางสังคมท่ีหญิงอายุ
นอ้ยกวา่ 20 ปีพึงไดรั้บอยา่งครอบคลุม 

 

8.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
การประสานความร่วมมือในการด าเนินงานในลกัษณะบูรณาการเชิงประจกัษ ์แมว้า่ในปัจจุบนัจะมี

การด าเนินการตามพระราชบญัญติัการป้องกนัการตั้งครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ. 2559 ประกอบกบัการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์การป้องกนัการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น พ.ศ. 2560 – 2569 แลว้ก็ตาม และภาคีเครือข่ายยงัมีความสับสน
ในบทบาทหน้าท่ีท่ีต้องด าเนินการ จึงท าให้การด าเนินการของภาคีเครือข่ายและแต่ละภาคส่วนไม่สอด
ประสานกนั ขาดความชดัเจนในบทบาทหนา้ท่ีท่ีตอ้งสนบัสนุนการด าเนินการป้องกนัการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น 
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9.นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง (ถา้มี) 
 คลินิกวยัรุ่นโรงพยาบาลรามนั ใชรู้ปแบบการดูแลแม่วยัรุ่นตั้งโดยเจา้หน้าท่ีประจ าคลินิกวยัรุ่นใน
การช่วยด าเนินการประสานงานเพื่อรับบริการต่างๆ ตั้งแต่แม่วยัรุ่นมาฝากครรภ์ท่ีโรงพยาบาล จนกระทั้ง
คลอดบุตร และติดตามเยี่ยมหลงัคลอดแม่วยัรุ่น โดยการเยี่ยมหลงัคลอดนั้น เป็นการติดตามประเมินความ
พร้อมในการเล้ียงดูบุตร เพื่อประสานความช่วยเหลือจากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งเป็นการสร้างความความ
เขา้ใจกบัครอบครัวแม่วยัรุ่น และสร้างความตระหนกัในการเวน้ช่วงระยะการมีบุตร ป้องกนัการตั้งครรภซ์ ้ า
ในแม่วยัรุ่น ซ่ึงวิธีการดงักล่าวช่วยให้แม่วยัรุ่นเกิดความไวว้างใจ และยอมรับต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีให้การดูแลและ
ช่วยเหลือตั้งแต่ตั้งครรภจ์นกระทั้งคลอดบุตร  
 การให้ค  าแนะน าเร่ืองการวางแผนครอบครัวแก่แม่วยัรุ่นตั้งแต่การฝากครรภ ์และติดตามให้บริการ
วางแผนครอบครัวภายหลงัแม่วยัรุ่นคลอดบุตรดว้ยยาฝังคุมก าเนิดก่อนท่ีแม่วยัรุ่นจะถูกจ าหน่ายออกจากหอ้ง
คลอด ซ่ึงช่วยลดปัญหาการติดตามให้บริการเวน้ช่วงการมีบุตรในแม่วยัรุ่น ท าให้ช่วยลดการตั้งครรภ์ซ ้ าในแม่
วยัรุ่นท่ีมีอายุน้อยกว่า 20 ปี แต่อย่างไรก็ตามยาฝังคุมก าเนิดค่อนข้างมีราคาสูงและมีอัตราการใช้น้อย 
จึงตอ้งมีรูปแบบการบริหารจดัการยาฝังคุมก าเนิดท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และสามารถน ามา
ใหบ้ริการได ้

 
 
 

 ผูร้ายงาน :  นายนรเชษฐ ์ สุขทิพย ์  
 ต าแหน่ง :  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
 วนั/เดือน/ปี :  26ธนัวาคม  2561 
 โทรศพัท ์ :  073 – 212008 ต่อ 307, 062-8979978 
 E-mail : yfhs.yala@gmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ 2562 
คณะที ่1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกนัโรค และการจัดการสุขภาพ 

หัวข้อ การป้องกนัควบคุมโรคและปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
จังหวดัยะลา เขตสุขภาพที ่12 ตรวจราชการรอบที ่1 วนัที ่16 - 18 มกราคม  2562 

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
ตวัช้ีวดั  :   จ านวนผูสู้บบุหร่ีท่ีเลิกสูบบุหร่ี ร้อยละ 5   

 

2.สถานการณ์ 
จากขอ้มูลการส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2560  ประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไป ประเทศ

ไทยมีอตัราการสูบบุหร่ี ร้อยละ 19.10 ภาคใตมี้อตัราการสูบบุหร่ีร้อยละ 24.5  เขตสุขภาพท่ี 12 มีอตัราการสูบ
บุหร่ีร้อยละ  23.9  จังหวดัยะลา มีอัตราการสูบบุหร่ี ใน ปี พ.ศ. 2550,2554, 2557,2558 และ 2560  ร้อยละ
23.32,24.01,23.16 , 21.38 และ 21.9 ตามล าดบั จะเห็นได้ว่าอตัราการสูบบุหร่ี มีการแนวโน้มท่ีจะลดลง เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2550 จนถึง ปี 2560 และในปี 2560 จงัหวดัยะลา มีอตัราการสูบบุหร่ีเป็นอนัดบัท่ี 6 -ของเขต
สุขภาพท่ี 12  ซ่ึงมีประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป จ านวน 333,258 คน  สูบบุหร่ี จ  านวน  72,270 คน อตัราการสูบ
บุหร่ี แยกตามกลุ่มอายุ 15-19 ปี, อายุ 20-24 ปี, อายุ 25 – 40 ปี,อายุ 41 – 59 ปี และ อายุ60 ปีข้ึนไป ร้อยละ5.68 
,13.24 ,24.44 ,27.56 และ 10.11 ตามล าดบั  จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว้่ากลุ่มวยัท างาน จะมีการสูบบหร่ี มาก 
รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมการสูบบุหร่ีเป็นวฒันธรรมอยา่งหน่ึงในชนบท เน่ืองจากมีการพบปะยามเช้า
กนัท่ีร้านน ้ าชาและสูบบหร่ี   จึงควรมีการสร้างความตระหนักให้กลุ่มน้ีมีความรู้เก่ียวกบัพิษภยับุหร่ีให้มาก
ยิง่ข้ึน และ ตอ้งมีการด าเนินงานตามพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2560     

  

ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์  
 

สถานการณ์ยาสูบ 
 

ปี 50 ปี 54 ปี57 
 

ปี58 
 

ปี 60 
 

ประเทศ 
 

21.22 21.36 20.70 
 

19.90 
 

19.10 
 

เขต 12 
 

24.8 25.30 24.10 
 

24.77 
 

23.9 
 

ยะลา 
 

23.32 24.01 23.16 
 

21.38 
 

21.9 
 

 

ท่ีมา จากการส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติ  
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ตารางที ่16 จ  านวนผูเ้ลิกสูบหร่ีได ้6 เดือนร้อยละ 5   
 

ตวัช้ีวดั 
รายการ
ข้อมูล 

อ าเภอ ภาพรวม
จงัหวดั เมืองยะลา 

 
เบตง 

 
บันนังสตา ธารโต ยะหา รามนั กาบัง กรงปินัง 

จ านวนผูเ้ลิกสูบ
บุหร่ีได ้6 เดือน
ร้อยละ 5   

เป้าหมาย 109,702 40,037 39,042 17,139 36,486 63,080 17,596 19,695 342,777 

 ผลงาน 76 39 14 13 30 33 15 3 233 
 อตัรา/ร้อยละ 0.07 0.1 0.04 0.08 0.08 0.05 0.08 0.02 0.07 

ท่ีมา   จากขอ้มูลรายงาน HDC ณ วนัท่ี 18 ธนัวาคม  2561 

3.ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
3.1บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ MOU: ระดบัจงัหวดั   [8 อ าเภอ : 100%] 
3.2 จดัตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน ระดบัจงัหวดั อ าเภอ 
3.3 จดัตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ จงัหวดัยะลา 
3.4 มีการประสานภาคีเครือข่ายในเฝ้าระวงัและบงัคบัใชก้ฎหมาย  
3.5 เยี่ยมเสริมพลงัและพลักดนั กบัผูบ้ริหาร เพื่อ ด าเนินตาม พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑ์

ยาสูบ พ.ศ. 2560 
3.6 คลินิกเลิกบุหร่ี (คลินิกฟ้าใส) ในทุก สถานบริการสาธารณสุข 

  3.7 หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดบัเป็นเขตปลอดบุหร่ีตามกฎหมาย 
3.8 พฒันาศกัยภาพตวัแทนครูในโรงเรียนประถม มธัยม และอาชีวศึกษา เพื่อลดนกัสูบหนา้ใหม่ 

 

4.แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 
4.1 การสร้าง/พฒันากลไกการควบคุมยาสูบ ในระดบัจงัหวดั และอ าเภอ (จดัท าแผน ด าเนินการ ควบคุม

ก ากบั ประเมินผล และประสานเช่ือมโยงการด าเนินงานกบัชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 
- จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานยาสูบรวมกับกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ จงัหวดัยะลาและภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  
- พฒันาใหเ้กิดกระบวนการด าเนินงานของ ทุกระดบั 
4.2 การช่วยใหผู้สู้บ เลิกสูบบุหร่ี (โดยมีเป้าหมายหลกัทั้งในสถานบริการสาธารณสุขและเรือนจ ายะลา)  
- พฒันาการด าเนินงานคลินิกเลิกสูบบุหร่ี ใหเ้ป็นรูปธรรม  
- พฒันาศกัยภาพขีดความสามารถของ รพ.สต.และพยาบาลเรือนจ ายะลา ในการช่วยเลิกสูบบุหร่ี 
- พฒันาศกัยภาพ อสม . ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชาวบา้นในการชักชวนผูเ้ลิกสูบบุหร่ี ในชุมชน โดยการ
เช่ือมโยงการด าเนินงานกบัโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทยเทิดไทยองคร์าชนั 
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- ภาคประชาชน   ขบัเคล่ือนการด าเนินงาน โดย อสม.คน้หา ผูสู้บบุหร่ี ในเขตพื้นท่ีตนเองรับผิดชอบ
ใหค้รอบคลุม  และน าส่ง ผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการ     
- 4.3 การพฒันาก าลังคนด้านการควบคุมยาสูบ  ระดับจงัหวดั อ าเภอ และต าบล  (ได้แก่บุคลากร
สาธารณสุข  บุคลากรด้านการศึกษา เครือข่ายระดบัจงัหวดั/อ าเภอ แกนน าภาคประชาชน ทอ้งถ่ิน 
ทอ้งท่ี และ อสม.) 
- เสริมพลงัใหก้บับุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานควบคุมยาสูบ  
4.4 การสร้างความตระหนกัเร่ืองพิษภยัและรู้เท่าทนักลยทุธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ เพื่อป้องกนันกัสูบ  
- ขอความร่วมมือเครือข่ายครู/แกนน าเยาวชนเพื่อป้องกนันกัสูบหนา้ใหม่ สร้างความรู้ความเขา้ใจเร่ือง

โทษ-พิษภยัของบุหร่ีรู้ 
          - การด าเนินงานพฒันาเป็นโรงเรียนปลอดบุหร่ี 
          - แกนน าในพื้นท่ีมีการรณรงค ์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ฯ 

4.5 การสร้างส่ิงแวดลอ้มปลอดบุหร่ี การด าเนินงานมาตรการชุมชน เพื่อควบคุมยาสูบ โดยการเฝ้าระวงั
และบงัคบัใช้กฎหมาย โดย คณะกรรมการ/คณะท างานระดบั จงัหวดั อ าเภอ และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ จงัหวดัยะลา ด าเนินการกระตุน้ เสริมพลงั ผูบ้ริหาร ท่ีเก่ียวขอ้ง  

- การใหค้วามรู้สร้างความตระหนกั เฝ้าระวงัสถานท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ี การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
- ทีมบงัคบัใช้กฎหมายลงพื้นท่ี ตรวจเตือนและประชาสัมพนัธ์แนวทางปฏิบติัท่ีถูกตอ้งให้กบัร้านคา้/

สถานประกอบการ โดยมีการด าเนินร่วมกนัระหวา่ง ภาคสาธารณสุข สรรพสามิตจงัหวดั อปท. ต ารวจ ปกครอง
จงัหวดั  

 

5.ผลลพัธ์ทีต้่องการ (Small Success) 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน 
ผูสู้บบุหร่ีเขา้ร่วม
โครงการ  
จ านวน 15,000คน 
 

ผูสู้บบุหร่ีเขา้ร่วม
โครงการ  
จ านวน 30,000 คน 

คนท่ีสูบบุหร่ีเลิกสูบบุ
หรี 
จ านวน 8,600 คน 

คนท่ีสูบบุหร่ีเลิกสูบ
บุหร่ี 
จ านวน  17,200  คน 

 

6.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 
  ตวัชีวดั  ผูสู้บบุหร่ีท่ีเลิกสูบบุหร่ีได้ 6 เดือน เป็นตวัช้ีวดัท่ี ตอ้งด าเนินการและติดตาม เม่ือครบ 6 
เดือนจึงต้องรอเวลาในการเยี่ยมติดตามและประเมินผล ส าหรับการใช้มาตรการทางกฎหมาย ตาม
พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในจงัหวดัยะลา ยงัไม่สามารถด าเนินการได ้ ส่วนใหญ่จะ
เป็นการตกัเตือน   และจงัหวดัยะลา มีบุหร่ีนอกท่ีราคาถูก กวา่ จึงท าใหล้งทุนต ่า   
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7.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ประเทศไทยมีการสนบัสนุนการผลิตยาสูบเพื่อไดม้าซ่ึงภาษี จึงท าให้ประชาชนสับสน กบันโยบาย

กระทรวงสาธารณสุขเนน้เลิกสูบบุหร่ี ในเรือนจ ายะลา นกัโทษ จ าตอ้งการเลิกบุหร่ีแต่พยาบาลยงัไม่ไดผ้า่น
การอบรมคลินิกเลิกบุหร่ี 

 

8.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ควรมีการประชาสัมพนัธ์  พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2560 แบบส่ือไลน์ท่ีเขา้ใจ

ง่าย ทัว่ถึงรวดเร็ว  ลงทุนนอ้ยแต่ไดผ้ลคุม้ 
 

 
ผูร้ายงาน    นางรุ่งสมยั  สังแกว้ 
ต าแหน่ง    นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
วนั/เดือน/ปี     18 ธนัวาคม  2561 
โทร . 0895977989  
e-mail Rhoong.2508@hotmail.co.th 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ  2562 
ปัญหาสาธารณสุขในพืน้ที ่

หัวข้อ ความครอบคลมุการได้รับวคัซีน  
จังหวดัยะลา เขตสุขภาพที ่12   ตรวจราชการวนัที ่ 16 -18 มกราคม  2562 

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  ปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ี 
    ตวัช้ีวดั : 1.ความครอบคลุมการไดรั้บวคัซีนพื้นฐานในเด็กอายคุรบ 1ปี (BCG-MMR1)  

  2.ความครอบคลุมการไดรั้บวคัซีนพื้นฐานในเด็กอายคุรบ 5ปี(BCG-DTP5/OPV5) 
2.สถานการณ์ 

จงัหวดัยะลามีผลการด าเนินงานความครอบคลุมการไดรั้บวคัซีนพื้นฐานในเด็กอาย ุ0 – 5  ปีต ่ากวา่เป้าหมาย 
ร้อยละ 90 ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 – 2560   โดยระหว่างปีงบประมาณ 2558 -2560     มีความ
ครอบคลุมการไดรั้บวคัซีนในเด็กอายุครบ  1 ปี ร้อยละ   81.99  91.05 82.65 และความครอบคลุมการไดรั้บ
วคัซีนในเด็กอายุครบ 5 ปี ร้อยละ   63.97 67.68 73.26 ตามล าดบั อ าเภอท่ีมีความครอบคลุมการไดรั้บวคัซีน 
ต ่าสุดคือ อ าเภอ บนันงัสตา 
 ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์ 

ในช่วง ปีพ.ศ. 2557 –  2561(1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2561)  จงัหวดัยะลามีสถานการณ์การ
ระบาดของโรคท่ีป้องกนัไดด้ว้ยวคัซีน ไดแ้ก่  โรคคอตีบ  โรคไอกรน และ โรคหดั โดยพบผูป่้วยโรคคอตีบ รวม 
15 ราย  จ  านวน    5  5  0  0 5  ราย  อตัราป่วย 1.11  1.56  0.00  0.00 1.12  ต่อประชากรแสนคน ตามล าดบั        มี
ผูป่้วยเสียชีวิตดว้ยโรคคอตีบ  6 ราย  โรคไอกรน 57 ราย จ านวน    0 8 35 5 9 ราย อตัราป่วย  0.00 1.79  7.85  
1.12  2.02 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดบั ไม่มีผูป่้วยเสียชีวิตดว้ยโรคไอกรน  และโรคหัด รวม  1,920 ราย 
จ านวน 2 2 159 251 1,506 ราย อตัราป่วย 0.44 0.44 35.69 56.34 338.04 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดบั เสียชีวิต 
10 ราย ปีท่ีพบผูป่้วยสูงสุด คือ ปี พ.ศ.2561(1 ม.ค. -30 พ.ย.61) จ านวน 1,506 ราย เสียชีวิต 10 ราย จากการ
สอบสวนโรคพบวา่ผูป่้วยส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 ไม่ไดรั้บวคัซีนหรือไดรั้บแต่ไม่ครบชุด 
    ส าหรับผลการด าเนินงานความครอบคลุมการไดรั้บวคัซีนในเด็กอายุครบ 1 และ 5 ปี  ไตรมาสท่ี1
ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม – พฤศจิกายน  2561  )  มีความครอบคลุมการไดรั้บวคัซีนเด็กอายุครบ 1 ปี ภาพรวม    
ร้อยละ 71.90 ไม่มีอ าเภอท่ีมีผลงานความครอบคลุมการได้รับวคัซีนไดต้ามเป้าหมาย  โดยมีผลงานล าดบัท่ี 6 ของเขต
สุขภาพท่ี 12 และเป็นล าดบัท่ี 50 ของประเทศ ส าหรับอ าเภอท่ีมีผลการด าเนินงานค่อนขา้งต ่า คือ  อ าเภอ กาบงั บนันงัสตา  
ร้อยละ 10.42  48.95 ตามล าดบั และความครอบคลุมการได้รับวคัซีนในเด็กอายุครบ 5 ปีภาพรวมจงัหวดั ร้อยละ 
55.69 ไม่มีอ าเภอท่ีมีผลงานความครอบคลุมการไดรั้บวคัซีนไดต้ามเป้าหมาย  มีผลการด าเนินงานล าดบัท่ี 5 ของ
เขตบริการสุขภาพท่ี 12 และ ล าดับท่ี 51 ของประเทศ อ าเภอท่ีมีผลงานค่อนข้างต ่า คือ อ าเภอ กาบัง 
บนันงัสตา  ร้อยละ 17.48 27.09 ตามล าดบั 
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ตารางที ่17 ผลการด าเนินงาน ความครอบคลุมการไดรั้บวคัซีนในเด็กอายคุรบ 1 และ 5 ปี  จ  าแนกรายอ าเภอ 

ล า 
ดบั 

ตัวช้ีวดั 
รายการ
ข้อมูล 

อ าเภอ 
ภาพรวม
จังหวดั เมืองยะลา 

เบตง 

 บันนังสตา ธารโต ยะหา รามัน กาบัง กรงปินัง 

1 ความครอบคลุมการได้รับ
วคัซีนในเด็กอายุครบ 1 ปี 
อย่างน้อยร้อยละ 90 (ยกเว้น 
MMRร้อยละ 95) 

เป้าหมาย 504 161 237 83 199 334 96 112 1,726 
ผลงาน 430 123 116 58 139 291 10 74 1,241 

ร้อยละ/อตัรา 85.32 76.40 48.95 69.88 69.85 87.13 10.42 66.07 71.90 

2 ความครอบคลุมการได้รับ
วคัซีนในเด็กอายุครบ 5 ปี 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 90 

เป้าหมาย 462 174 299 91 204 323 103 118 1,774 
ผลงาน 327 129 81 45 143 193 18 52 988 
ร้อยละ/
อตัรา 70.78 74.14 27.09 49.45 70.10 59.75 17.48 44.07 55.69 

3 ความครอบคลุมการได้รับ
วคัซีนในเด็กอายุครบ1,2,3 
และ 5 ปี อยา่งนอ้ยร้อยละ 90 

เป้าหมาย 1,862 673 1,005 350 763 1,235 383 398 6,669 
ผลงาน 1,463 511 390 199 558 963 103 240 4,427 
ร้อยละ/
อตัรา 78.57 75.93 38.81 56.86 73.13 77.98 26.89 60.30 66.38 

                                                                                                                      แหล่งขอ้มูล HDC ณ 30 พ.ย. 61 
 

 ตารางที ่18 ผูป่้วยโรคคอตีบ จงัหวดัยะลา ปีพ.ศ. 2557 – 2561   

ปี พ.ศ. 
จ านวนผู้ป่วย 

(ราย) 
อตัราป่วย 

(ต่อ ปชก.แสนคน) 
เสียชีวติ 
(ราย) 

อตัราป่วย-ตาย 
(ร้อยละ) 

2557 5 1.11 1 20.00 
2558 5 1.56 2 40.00 
2559 0 0.00 0 0.00 
2560 0 0.00 0 0.00 
2561 5 1.12 3 60.00 

                                                                                                                  
ท่ีมา : รง.506 ส านกัระบาดวทิยา ณ 30 พ.ย.61 
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ตารางที ่19  ผูป่้วยโรคไอกรน จงัหวดัยะลา ปี 2557 – 2561  

ปี พ.ศ. 
จ านวนผู้ป่วย 

(ราย) 
อตัราป่วย 

(ต่อ ปชก.แสนคน) 
เสียชีวติ 
(ราย) 

อตัราป่วย-ตาย 
(ร้อยละ) 

2557 0 0.00 0 0.00 
2558 8 1.79 0 0.00 
2559 35 7.85 0 0.00 
2560 5 1.12 0 0.00 
2561 9 2.02 0 0.00 
                                        ท่ีมา : รง.506 ส านกัระบาดวทิยา ณ 30 พ.ย.61 
ตารางที ่20   ผูป่้วยโรคหดั จงัหวดัยะลา ปี 2557 – 2561  

ปี พ.ศ. 
จ านวนผู้ป่วย 

(ราย) 
อตัราป่วย 

(ต่อ ปชก.แสนคน) 
เสียชีวติ 
(ราย) 

อตัราป่วย-ตาย 
(ร้อยละ) 

2557 2 0.44 0 0.00 
2558 2 0.44 0 0.00 
2559 159 35.69 0 0.00 
2560 251 56.34 0 0.00 
2561 1,506 338.04 10 0.66 

       ท่ีมา : รง.506/ME ส านกัระบาดวทิยา ณ 30 พ.ย.61 
3.ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
  ปีงบประมาณ 2561 จงัหวดัยะลามีผลการด าเนินงานความครอบคลุมการไดรั้บวคัซีนในเด็กอายุครบ 
1 ปี ร้อยละ 77.39 และ ความครอบคลุมการไดรั้บวคัซีนในเด็กอายคุรบ 5 ปี ร้อยละ 72.72  ซ่ึงต ่ากวา่เป้าหมาย 
(ร้อยละ 90)  ท าใหพ้ื้นท่ีจงัหวดัยะลา มีความเส่ียงต่อการระบาดของโรคท่ีป้องกนัไดด้ว้ยวคัซีน ทั้งตวับุคคล
และชุมชน  อยา่งไรก็ดี หากมองขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี พบวา่ แนวโนม้ความครอบคลุมของการไดรั้บวคัซีนใน
เด็กอายุ ต  ่ากวา่ 5 ปี (รวมครบชุดในเด็กอายุครบ1,2,3 และ5 ปี ) มีแนวโนม้สูงข้ึน ดงัน้ี ปี  2558  2559 2560  
ร้อยละ  66.85 79.46 78.43   ตามล าดบั (จาก HDC) 
 การด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคท่ีป้องกนัไดด้ว้ยวคัซีนจงัหวดัยะลา ในปีงบประมาณ 2561 ได้
ก าหนดประชุมติดตามงานทุก 3 เดือน เพื่อเร่งรัดติดตามงานในอ าเภอท่ีมีผลงานต ่า ซ่ึงพบว่ามีปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานมีหลายปัจจยั ไดแ้ก่ อาการขา้งเคียงภายหลงัไดรั้บการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค 
(เด็กมีไข้หลังได้รับวคัซีนบางชนิด เช่น วคัซีน DTP-HB DTP เป็นต้น )   ผูป้กครองขาดความเข้าใจใน
ความส าคญัของวคัซีนต่อการป้องกนัโรคติดต่อท่ีอนัตราย ส่งผลใหใ้นบางพื้นท่ี มีความครอบครอบคลุมการ
ไดรั้บวคัซีนต ่ากวา่เป้าหมาย 
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4.แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 
มาตรการ/ยุทธศาสตร์ STAR    

1.Standard =  มาตรฐานการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคทั้ง 3 ดา้น 
2.Team work = การใชที้มในการด าเนินงานในเชิงรุกร่วมกบัภาคีเครือข่าย 

3. Activate and Motivation = การกระตุน้และการสร้างแรงจูงใจ 

4. Risk communication  = การส่ือสารความเส่ียง 
 ระดับจังหวดั 

1.นิเทศ/ประเมินมาตรฐานการด าเนินงาน(3 ดา้น) ปีละ 2 คร้ัง 
2.ประเมินระบบเฝ้าระวงัโรคหดัในโรงพยาบาล 8 แห่ง ปีละ 1 คร้ัง 
3.จดัอบรมพฒันาศกัยภาพ จนท.ผูรั้บผิดชอบงาน EPI (หลกั และ รอง) 
4.ประชุมเร่งรัดติดตามงาน EPI ทุก 3 เดือน 
5.จดัใหง้านสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคเป็นตวัช้ีวดับวก 

  6.สนบัสนุนส่ือความรู้/ส่ือประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัความรู้เร่ืองโรค/วคัซีน รวมถึง
สถานการณ์ของโรค 
 ระดับพืน้ที ่

1.นิเทศ/ประเมินมาตรฐานการด าเนินงาน(3 ดา้น) ของเครือข่ายปีละ 2 คร้ัง  
2. ก าหนดพื้นท่ีให ้นสค.รับผิดชอบ เป็นรายหมู่บา้น และจดัท าทะเบียนเด็กท่ีไม่สามารถให ้

วคัซีนได ้(กลุ่มบ่ายเบ่ียงวคัซีน) เพื่อขอความร่วมมือภาคีเครือข่าย เช่นผูน้ าชุมชน ผูน้ าศาสนา ก านนั ผูใ้หญ่บา้น/ฝ่าย
ปกครอง เขา้ท่ีประชุมเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมีบทบาทขอความร่วมมือ 

3. วเิคราะห์ สาเหตุ ปัญหา ท่ีท าใหผ้ลการด าเนินงานไม่ไดต้ามเป้าหมาย เพื่อวางแผนการ 
ด าเนินงาน 

4. เร่งรัดผลกัดนัการด าเนินงานใหบ้ริการเชิงรุกมากข้ึน เยีย่มบา้น ให้ค  าแนะน า และจดัแบ่ง
พื้นท่ีแบบโซนช่วยกนัท างาน 
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5.ผลลพัธ์ทีต้่องการ (Small Success) 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
เป้าหมาย 

ความครอบคลุมการได้รับ
วคัซีน ผลงานตามเป้าหมาย 
อ ย่ า ง น้ อ ย ร้ อ ย ล ะ  9 0 /95 
(ยกเวน้ อ าเภอบนันงัสตา และ 
ธารโต เพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ย 
ร้อยละ 20) 
 

เป้าหมาย 
ความครอบคลุมการได้รับ
วคัซีน ผลงานตามเป้าหมาย 
อย่ า งน้อย ร้อยละ  90 /95 
(ยกเวน้ อ าเภอบันนังสตา
และ ธารโต เพ่ิมข้ึนอย่าง
นอ้ยร้อยละ 20) 
 

เป้าหมาย 
ความครอบคลุมการได้รับ
วคัซีน ผลงานตามเป้าหมาย 
อย่ า งน้อย ร้อยละ  90 /95 
(ยกเวน้ อ าเภอบันนังสตา
และ ธารโต เพ่ิมข้ึนอย่าง
นอ้ยร้อยละ 20) 
 

เป้าหมาย 
ความครอบคลุมการได้รับ
วคัซีน ผลงานตามเป้าหมาย 
อย่ า งน้อย ร้อยละ  90 /95 
(ยกเวน้ อ าเภอบันนังสตา 
และ ธารโต เพ่ิมข้ึนอย่าง
นอ้ยร้อยละ 20) 
 

ผลงาน 
ครอบคลุมการได้รับวคัซีนใน
เด็กอายคุรบ1ปี และ 5ปี  :-   
 

เด็กอายคุรบ 1 ปี 
-งวด1/2561 ร้อยละ 73.80  
-งวด1/2562 ร้อยละ 71.90 
ปี  2562 ผลงานต ่ ากว่าปี  
2561 ร้อยละ 1.90 
เดก็อายคุรบ 5 ปี 
-งวด1/2560 ร้อยละ68.91   
-งวด1/2562 ร้อยละ55.69   
ปี 2562 มีผลงานต ่ากวา่ 
ปี 2561 ร้อยละ 13.22 
 
แหล่งขอ้มูล : จาก HDC  

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

6.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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7.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน 
ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวชิาการ 

-ผู ้ปกครองบ่าย เ บ่ียงการรับวัคซีน เ น่ืองจาก 
ผูป้กครองกลวัอาการขา้งเคียงภายหลงัไดรั้บการ
สร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค ซ่ึงมีผลกระทบต่อรายได้
ของครอบครัว และยงัมีความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งเร่ือง
วคัซีนกบัการป้องกนัโรค 
 

1.ส่ือประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบัอาการขา้งเคียงของวคัซีน 

2.ด าเนินงานโดยใชภ้าคีเครือข่ายในการติดตามให้
วคัซีนแก่เด็กท่ีบ่ายเบ่ียงวคัซีน ไดแ้ก่ การขอความ
ร่วมมือจากมหาดไทย โดยขอความร่วมมือจาก
ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั  ในการให้นายอ าเภอช่วย
ติดตามเด็กท่ีบ่ายเบ่ียงวคัซีน 

 
 

8.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
.......................................................................................................................................................................... 
 
9.นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
.......................................................................................................................................................................... 

 
 
 

      ผูร้ายงาน   นางสนนทพ์ร    ศิริ 
      ต าแหน่ง  เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน 
      วนั/เดือน/ปี  8  ธนัวาคม  2561 
      โทร  08  2269  5550  
      e-mail : goodtime_2499@hotmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ  2562 
ปัญหาสาธารณสุขในพืน้ที ่

หัวข้อ ระบบควบคุมโรค (โรคไข้มาลาเรีย) 
จังหวดั  ยะลา  เขตสุขภาพที ่12 ตรวจราชการ รอบที ่1 วนัที ่ 16 -18 มกราคม 2562 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ตวัช้ีวดั : อตัราป่วยดว้ยโรคไขม้าลาเรียลดลงร้อยละ 30 จากปีท่ีผา่นมา 
 

2. สถานการณ์ 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัยะลา ได้รับรายงานผูป่้วยโรคไข้มาลาเรียปีงบประมาณ2559 จ านวน                
4,641 ราย อัตราป่วย  1,036.13 ต่อประชากรแสนคน ปีงบประมาณ2560 จ  านวน 5,899 ราย  อัตราป่วย                        
1,316.98 ต่อประชากรแสนคน และในปีงบประมาณ 2561 จ  านวน 1,549ราย อตัราป่วย 345.82 ต่อประชากร                
แสนคน ไม่มีรายงานผูป่้วยเสียชีวิตอยูล่  าดบัท่ี 1 ของภาคใต ้และล าดบัท่ี 2 ของประเทศ รองจากจงัหวดัตาก                
มีรายงานผูป่้วยโรคไขม้าลาเรียทั้ง 8 อ าเภอ  และในปี 2561 น้ี มีแหล่งแพร่เช้ือเพิ่ม ในต าบลกาลอ อ.รามนั                  
จ.ยะลา (อ าเภอเมืองยะลาไม่เป็นแหล่งแพร่เช้ือโรคไข้มาลาเรีย) และในปีงบประมาณ 2562 ตั้ งแต่                              
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 จ  านวน 341 ราย อตัราป่วย 76.13 ต่อประชากรแสนคนอ าเภอ
ท่ีมีอตัราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อ าเภอบนันงัสตา อตัราป่วยเท่ากบั 305.48 ต่อประชากรแสนคน      
(156 ราย) รองลงมา คือ อ าเภอ กรงปินงั ธารโต  กาบงั  ยะหา  รามนั  เบตง และเมืองยะลา อตัราป่วยเท่ากบั  228.77    
(58 ราย) 180.50 (46 ราย)150.62 (36 ราย) 72.48 (36 ราย)  8.21 (7 ราย)  4.10 (2 ราย) และ 0 ราย ตามล าดบักลุ่ม
อายุท่ีพบสูงสุด คือ 5 - 14  ปี จ  านวนผูป่้วยเท่ากับ 101ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  25 - 44 ปี 45 ปีข้ึนไป                         
15 - 24  ปี และน้อยกว่า 5 ปี จ  านวนผูป่้วยเท่ากบั  84 70 61และ 25 ราย ตามล าดบั อาชีพท่ีมีจ านวนผูป่้วย
สูงสุดคือ เกษตรกรรม  จ านวน 168 ราย  รองลงมาคือ อาชีพนกัเรียนทหาร/ต ารวจอ่ืนๆ คา้ขาย  และขา้ราชการจ านวน
ผูป่้วยเท่ากบั 156 11 32 และ 1 ราย ตามล าดบั 

ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์ 
 ปีงบประมาณ 2560 ไดรั้บกิจกรรมสนบัสนุน งบพฒันาจงัหวดัจดัซ้ือ เคร่ืองพ่นสารเคมีตกคา้ง จ านวน 
18 เคร่ือง งบส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ จดัซ้ือสเปรยฉี์ดยงุ โลชัน่กนัยงุ แจกจ่ายในพื้นท่ีระบาด ปีงบประมาณ 
2561ได้รับสนับสนุนงบพฒันาจงัหวดัจดัซ้ือ เคร่ืองพ่นละอองฝอย ULV ติดรถยนต์ 2 เคร่ือง และสะพายหลงั                  
3 เคร่ือง ได้รับสนับสนุนชุดตรวจเช้ือมาลาเรีย (RDT) และยารักษาโรคไข้มาลาเรียจากส านักโรคติดต่อ                   
น าโดยแมลง อย่างเพียงพอ ท าให้มีความพร้อมท่ีจะตอบโตส้ถานการณ์การระบาดของโรคไขม้าลาเรียใน                 
ทุกอ าเภอและในปีงบประมาณ 2562 ไดเ้สนอของบจงัหวดัในการซ้ือเคร่ืองพ่นสารเคมีตกคา้ง อีก 30 เคร่ือง 
เพื่อให้เพียงพอต่อความตอ้งการใชเ้คร่ืองของพื้นท่ี จากประเด็นการตรวจราชการรอบท่ี 2/2561 ใหเ้ร่งรัดการ
ควบคุมโรคไข้มาลาเรียในพื้นท่ีอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง  โดยจงัหวดัยะลาด าเนินการคน้หาผูป่้วยเชิงรุก                   
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ในชุมชน ในพื้นท่ีเส่ียง A1  ใช้มาตรการ 1 3 7  ในการควบคุมโรค และมีการติดตามการกินยาอย่างต่อเน่ืองใน
ผูป่้วยให้ครบทุกราย  พฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรประจ าหมู่บา้น (อสม.) เพื่อให้สุขศึกษารายบุคคล และ                 
รายกลุ่ม เยี่ยมบา้น แจกเอกสารแผน่พบั  แจกมุง้ชุบสารเคมี ให้กบัประชาชนในพื้นท่ีกลุ่มเส่ียง เพื่อเป็นการ
ควบคุม และป้องกนัโรคในชุมชน  บูรณาการการด าเนินงานควบคุมป้องกนัโรคไขม้าลาเรีย ร่วมกบั ศูนย์
โรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 12.1 จงัหวดัยะลา  หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง หน่วยทหารในพื้นท่ี ศูนย์
แพทยท์หารบก จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และองค์กรเอกชนดา้นการแกไ้ขโรคไขม้าลาเรีย มีการจดัมาลาเรียคลินิก
เคล่ือนท่ี ( MMC : Mobile Malaria Clinic ) และมาลาเรียคลินิกชุมชน ( MP : Malaria Post ) เพื่อรณรงค์ ควบคุม
โรคไขม้าลาเรียในพื้นท่ีระบาดกลุ่มบา้นไขสู้ง 
 

ตารางที ่21 แสดงขอ้มูลเชิงปริมาณเปรียบเทียบอตัราป่วยโรคไขม้าลาเรียปีงบประมาณ 2561 กบั 2560ในช่วงเวลา
เดียวกนั(ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561) 

ล า 
ดบั 

รายการ 
/ตวัช้ีวดั 

Base Line  
  2562 

อ าเภอ รวมขอ้มูล 
ปัจจุบนั 
(2 เดือน) 

(ต.ค.61– พ.ย61) 

2560 2561 เมือง
ยะลา 

เบตง 
 

บนันงั 
สตา 

ธารโต ยะหา รามนั กาบงั กรงปินงั 

1 อตัราป่วยดว้ยโรคไข้
มาลาเรียลดลงร้อย
ละ 30 จากปีท่ีผา่นมา 

1035.46 1316.98 เป้า 
หมาย 

0 32.81 236.94 176.57 44.29 1.17 83.68 138.05 58.05 

5899 1549 ผลงาน 0 2 156 46 36 7 36 58 341 

1316.98 345.82 อตัรา 0 4.10 305.48 180.50 72.48 8.21 150.62 228.77 76.13 
 

27.19 -73.74 ลดลง
ร้อยละ 

0 -87.50 28.93 2.23 63.65 601.71 80.0 65.72 31.15 

แหล่งขอ้มูลมาลาเรียออนไลน์ ส านกัโรคติดต่อน าโดยแมลง ณ พ.ย.61 

3. ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
ปีงบประมาณ 2561 จงัหวดัยะลาพฒันาทีม  SRRT  ทุกอ าเภอให้มีระบบการเฝ้าระวงัควบคุมโรคไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ   และมีการควบคุมก ากบัจากผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ือง ใน 5  กิจกรรม  ดงัน้ี 
1. การเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา ท่ีเน้นความครบถ้วน ถูกตอ้ง และทนัเวลาทุกระดบั รวมถึงการแจง้ข่าวสาร 

การเกิดโรคในชุมชน โดยผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือของเครือข่ายในชุมชน  ในดา้นการควบคุมโรค 
2.จดัท ารายงานเฝ้าระวงัโรค มีการน าเสนอสถานการณ์โรค และวิเคราะห์แนวโนม้การระบาดในพื้นท่ี

เสนอท่ีประชุมระดบัหมู่บา้น ระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ และจงัหวดั  เพื่อการรับทราบสถานการณ์โรคของพื้นท่ี 
3. การตอบโตส้ถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสุขของทีม SRRT คน้หาผูป่้วยเชิงรุก  เนน้ประสิทธิภาพ

ในการควบคุมโรคของทีม SRRT  ทีม นคม.ในพื้นท่ีและมีการด าเนินงานร่วมกบัทอ้งถ่ิน โดยใช้กลไกมาตรการดา้นการ
ตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) 

4. การเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรค การเตรียมบุคลากร ด้านการเฝ้าระวงั สอบสวน 
ควบคุมโรค และการเตรียมยา เวชภณัฑ์ สารเคมี วสัดุและ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเพียงพอ ได้รับ
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งบประมาณสนบัสนุนจากงบพฒันาจงัหวดั  งบโครงการกองทุนโลก ส านกัโรคติดต่อน าโดยแมลง กรมควบคุมโรค ท าให้
มีความพร้อมทั้งทรัพยากร (คน เงิน ของ) ในการควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง ของจงัหวดัยะลา   

5. การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน บูรณาการงานร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ ทหาร อปท.และ
เอกชนในพื้นท่ีในการป้องกนัควบคุมโรค อบรมพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีมาลาเรียชุมชน (MPW)ในพื้นท่ีท่ีมี
ปัญหาการระบาดของโรคไขม้าลาเรีย ให้สามารถด าเนินการดา้นการตรวจรักษา การคน้หาผูป่้วยในชุมชน 
การควบคุมและป้องกนัโรคในชุมชน  และการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  เป็นตน้แบบของชุมชนในการเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคุมโรค เพื่อผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือของเครือข่ายชุมชนท่ีเขม้แขง็  และย ัง่ยนื 
 

4.แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 “ยุทธศาสตร์ค้นให้พบ จบด้วยหาย ใช้โปรแกรมมาลาเรียออนไลน์” 
เป้าหมาย : การคน้หาผูป่้วยเชิงรุก ได ้ร้อยละ 80 ของค่าเป้าหมาย (ผูป่้วย 1 ราย เจาะเลือดคน้หาผูป่้วยเพิ่มเติม 
อยา่งนอ้ย 50 ราย ในรัศมี 1 กิโลเมตร) 
 

ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลกั 

ต่อคน ต่อเช้ือ ต่อยุง 

ระดับจังหวดั 
 

-สนบัสนุนองคค์วามรู้ 
-สรุปสถานการณ์โรค 

-สนบัสนุนเวชภณัฑ/์ยา 
-ติดตามการด าเนินงาน 

-สนบัสนุนเวชภณัฑ ์
-ติดตามการด าเนินงาน 

ระดับอ าเภอ 
 

 

-น าเสนอสถานการณ์ สร้าง
การมีส่วนร่วมระดบัอ าเภอ 

-สร้างการมีส่วนร่วมระดับ
อ าเภอ 
-ติดตามการด าเนินงาน 

-ส ร้างการมี ส่วนร่วมระดับ
อ าเภอ 
-ติดตามการด าเนินงาน 

ระดับต าบล 
 

 

-ให้สุขศึกษา แก่ประชาชน
ในพื้นท่ี  
- มีการส่งต่อขอ้มูลผูป่้วยเพื่อ
การควบคุมโรค 

-คน้หาผูป่้วยเชิงรับ/เชิงรุก 
-พฒันาคลินิกมาลาเรียใน
สถานบริการ 
-ติดตามการกินยาผูป่้วย 

-มาตรการพน่สารเคมีตามแผน 
-พน่สารเคมีในพื้นท่ีระบาด 
-การดูแล จดัการส่ิงแวดลอ้ม
แม่น ้าล าธาร 

 

5. ผลลพัธ์ทีต้่องการ (Small Success) (ตุลาคม 2561–พฤศจิกายน 2561) 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

มีการคน้หาผูป่้วยเชิงรุก ได ้ร้อยละ 80 ของค่าเป้าหมาย (ผูป่้วย 1 ราย เจาะเลือดคน้หาผูป่้วยเพิ่มเติม อยา่งนอ้ย 50 ราย 
ในรัศมี 1 กิโลเมตร) 

ผลงาน (2 เดือน) 
คน้หาผูป่้วยเชิงรุก ได ้ร้อยละ  
50.82 (ผูป่้วย 341 ราย มีการ
คน้หาเชิงรุก 8,664 ราย) 
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6. สรุปประเด็นส าคัญทีเ่ป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
  แมมี้การด าเนินกิจกรรมการควบคุมโรคไขม้าลาเรียอยา่งต่อเน่ือง แต่พบวา่ ในช่วงตน้ปีงบประมาณ
มีผูป่้วยเพิ่มข้ึน เน่ืองจากในพื้นท่ีเป็นแหล่งแพร่เช้ือ บวกกบัสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศท่ีฝนตกอยา่ง
ต่อเน่ือง ท าใหมี้การแพร่ระบาดของโรค ยากต่อการควบคุมแต่พื้นท่ีก็ยงัคงเร่งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
 

7.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวชิาการ 

สภาพภูมิประเทศป่าเขา - 
สภาพภูมิอากาศฝนตกอยา่งต่อเน่ือง  
ในพื้นท่ีเป็นแหล่งแพร่เช้ือ  

 
8.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
...................................................................................-...................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
9.นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง (ถา้มี) 
...................................................................................-...................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
    

      ผูร้ายงาน นางสาวเมริษา  ศรีละมุล 
      ต าแหน่ง นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
      วนั/เดือน/ปี   7ธนัวาคม2561 
      โทร 088-9936462 e-mail  mesri_22@hotmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะที ่2 การพฒันาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ 

จังหวดัยะลา  เขตสุขภาพที ่12 ตรวจราชการ รอบที่ 1  วนัที ่ 16 - 18 มกราคม  2562 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
ตวัช้ีวดั : 

                    -  ทุกอ ำเภอ (ร้อยละ 100 ) มีกำรใชก้ลไก พชอ. แกปั้ญหำในระดบัพื้นท่ี อยำ่งนอ้ยอ ำเภอละ  2  เร่ือง 
                    -  ร้อยละ 60 ของอ ำเภอผำ่นเกณฑก์ำรประเมินกำรพฒันำคุณภำพชีวติ  
 

2. สถานการณ์ 
  กำรพฒันำคณะกรรมกำรพฒันำคุณภำพชีวิตระดบัอ ำเภอ (พชอ.)  เร่ิมด ำเนินกำรในปี 2561  ซ่ึงจงัหวดัยะลำ ได้
ก ำหนดใหทุ้กอ ำเภอ ( 8 อ ำเภอ ) ด ำเนินกำรขบัเคล่ือนโดยใชก้ลไก พชอ. และให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรี 
ท่ีไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม 2561  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 10 มีนำคม 2561   

- ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์  

  ทุกอ ำเภอของจงัหวดัยะลำ ( 8 อ ำเภอ )  ไดมี้วิเครำะห์คดัเลือกประเด็นปัญหำ และจดัท ำแผนเพื่อแกไ้ขอยำ่ง
น้อยอ ำเภอละ 2 เร่ือง ครบทุกอ ำเภอ  และจำกผลกำรด ำเนินงำนพบวำ่ อ ำเภอรำมนั ซ่ึงเป็นอ ำเภอน ำร่อง DHB เดิม  มี
กำรด ำเนินงำนท่ีต่อเน่ืองเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมกำร พชอ. ไดด้ ำเนินกำรขบัเคล่ือนเร่ืองกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม 
"รำมนั สะอำด" ครอบคลุมทั้งอ ำเภอ (16 ต ำบล)    
ตารางที ่22 ผลกำรด ำเนินงำนกำรพฒันำคณะกรรมกำรพฒันำคุณภำพชีวิตระดบัอ ำเภอ (พชอ.) ปี 2561 

 
ล ำดบั 

 
ตวัช้ีวดั 

รำยกำร
ขอ้มูล 

อ าเภอ ภาพรวม
จงัหวดั เมือง

ยะลำ 
เบตง 

 
บนันงั 
สตำ 

ธำรโต ยะหำ รำมนั กำบงั กรงปินงั 

1 
มีค  ำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมกำร
พฒันำคุณภำพชีวิตระดบั
พ้ืนท่ี (พชอ.) ทกุอ ำเภอ 

เป้ำหมำย 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
ผลงำน 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

อตัรำ/ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 
มีกำรใชก้ลไก พชอ. แกปั้ญหำ
ในระดบัพ้ืนท่ี อยำ่งนอ้ย
อ ำเภอละ  2  เร่ือง 

เป้ำหมำย 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
ผลงำน 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

อตัรำ/ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 
อ ำเภอผำ่นเกณฑก์ำร
ประเมินกำรพฒันำคุณภำพ
ชีวิต  

เป้ำหมำย 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
ผลงำน 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

อตัรำ/ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ทีม่าแหล่งข้อมูล ระบบรำยงำน /สรุปผลกำรนิเทศ คปสอ.รอบท่ี 2 
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 3.ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 ในปี 2561 ได้ด ำเนินกำรให้ทุกอ ำเภอทบทวนค ำสั่ ง พชอ.ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมสนับสนุน
งบประมำณ เพื่อด ำเนินกำรแก้ปัญหำตำมประเด็นท่ีคดัเลือก ซ่ึงผลกำรด ำเนินกำร พบว่ำ ทุกอ ำเภอของ
จงัหวดัยะลำ (8 อ  ำเภอ)  ไดด้ ำเนินกำรวิเครำะห์คดัเลือกประเด็นปัญหำ และจดัท ำแผนเพื่อแกไ้ขอย่ำงน้อย
อ ำเภอละ 2 เร่ือง ดงัน้ี 

ล าดบั อ าเภอ 
การแต่งตั้ง

คณะกรรมการฯ 
ประเดน็ทีเ่ลือก (ระบุ) 

มีแผนงานฯ
แก้ปัญหา 

มีการ
ด าเนินตาม
แผนฯ 

1 เมืองยะลำ √ 
1. กำรดูแลผูสู้งอำยแุละผูด้อ้ยโอกำส 
2. กำรป้องกนัอุบติัเหตุและควำมปลอดภยัทำงถนน (RTI) √ √ 

2 เบตง √ 
1. กำรป้องกนัอุบติัเหตุและควำมปลอดภยัทำงถนน (RTI) 
2. กำรป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก √ √ 

3 ยะหำ √ 

1. กำรพฒันำคุณภำพชีวิตผูด้อ้ยโอกำส 
2. กำรป้องกนัอุบติัเหตุและควำมปลอดภยัทำงถนน (RTI) 
และอุบติัภยั 
3. กำรจดักำรขยะ(ยะหำสะอำด) 

√ √ 

4 รำมนั √ 
1. กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม "รำมนั สะอำด" 
2. กำรป้องกนัอุบติัเหตุและควำมปลอดภยัทำงถนน (RTI) 
3. กำรสร้ำงเสริมภูมิคุม้กนัโรค "วคัซีน" 

√ √ 

5 บนันงัสตำ √ 

1. กำรควบคุมโรคมำลำเรีย 
2. กำรป้องกนัอุบติัเหตุและควำมปลอดภยัทำงถนน(RTI) 
3. กำรเร่งรัดควำมครอบคลุมกำรสร้ำงเสริมภูมิคุม้กนัโรคดว้ย
วคัซีน 

√ √ 

6 ธำรโต √ 

1. กำรพฒันำคุณภำพชีวิตผูพิ้กำร ผูสู้งอำย ุและผูด้อ้ยโอกำส 
2. กำรพฒันำคุณภำพชีวิตเด็กอำย ุ0 – 5ปี 
3. กำรพฒันำคุณภำพชีวิตโดยกำรเพ่ิมรำยไดป้ระชำชน 
(ส่งเสริมอำชีพกำรท่องเท่ียว และกำรตลำด) 

√ √ 

7 กำบงั √ 
1. กำรจดักำรขยะ 
2. กำรป้องกนัอุบติัเหตุและควำมปลอดภยัทำงถนน(RTI) √ √ 

8 กรงปินงั √ 
1. กำรจดักำรบำ้นเรือนถูกสุขลกัษณะ และกำรจดักำรขยะท่ีดี 
2. กำรป้องกนัอุบติัเหตุและควำมปลอดภยัทำงถนน(RTI) √ √ 

หมำยเหตุ      √  =  มี และ ไดด้ ำเนินกำร 
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4.แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 
  กำรพฒันำคณะกรรมกำรพฒันำคุณภำพชีวิตระดบัอ ำเภอ (พชอ.)  ปี 2562  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวดั
ยะลำ ไดจ้ดัท ำโครงกำรพฒันำระบบบริกำรปฐมภูมิและระบบสุขภำพอ ำเภอ จงัหวดัยะลำ ปีงบประมำณ 
2562 โดยก ำหนดกิจกรรมต่ำงๆ ดงัน้ี 
  1. ก ำหนดให้มีกำรทบทวนคณะกรรมกำรพฒันำคุณภำพชีวิตระดบัอ ำเภอ (พชอ.)  เน่ืองจำกมีกำรยำ้ย /
เปล่ียนสถำนท่ีท ำงำนของคณะกรรมกำรฯ  
 2. ใหทุ้กอ ำเภอทบทวนวเิครำะห์ประเด็นปัญหำอยำ่งนอ้ยอ ำเภอละ 2 เร่ือง โดยใชก้ลไก พชอ. แกปั้ญหำ 

3. สนบัสนุนงบพฒันำ พชอ.ใหก้บัทุกอ ำเภอ 
  4.พฒันำองคค์วำมรู้ ให้กบัผูป้ฏิบติังำน และภำคีเครือข่ำย เพื่อใหเ้กิดกำรมีส่วนร่วม เช่น จดัประชุม /
จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  

5. นิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
 

5.ผลลพัธ์ทีต้่องการ (Small Success) 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน 

มีกำรประชุมคดัเลือกประเด็น
ท่ีส ำคญัตำมบริบทในพ้ืนท่ีท่ี
เก่ียวกับกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตมำด ำเนินกำรพฒันำหรือ
แก้ ไขปั ญหำ อย่ ำงน้ อย 2 
ประเด็น 
 

- มี คณะท ำงำน วำงแผนก ำหนด
แนวทำงในกำรขบัเคล่ือนประเด็นกำร
พัฒนำคุณภำพชี วิ ตตำมท่ี พ้ื นท่ี
ก ำหนด  
- มีกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกร ของทุก
ภำคส่วนท่ีเก่ียวข้องในกำรขบัเคล่ือน
ประเด็นกำรพฒันำคุณภำพชีวติ 

มีกำรเยี่ยมเสริมพลังและ
ประเมินผลกำรด ำเนินกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิต ตำม
แนวทำง UCCARE โดยกำร
ประเมินตนเองและผู ้เยี่ยม
ระดบัจงัหวดัและเขต 

อ ำเภอมีกำรด ำเนินกำรและ
ผ่ ำนเกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพกำรพฒันำคุณภำพ
ชีวติ ร้อยละ 60 

ผลงำน 
- ทุกอ ำเภอ(8 อ ำเภอ) มีกำร
ด ำเนินกำรทบทวนแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรพฒันำ พชอ. 
และอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร
ทบทวนประเด็นปัญหำเพื่อ
ใชก้ลไก พชอ.แกปั้ญหำ 

- - - 
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6.สรุปประเด็นส าคัญที่ เป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor)    
 - 
 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
   คณะกรรมกำร (พชอ.) บำงส่วนยงัขำดควำมเขำ้ใจกรอบแนวคิดในกำรด ำเนินงำน โดยเขำ้ใจว่ำ
กระทรวงสำธำรณสุขตอ้งเป็นเจำ้ภำพหลกัในกำรด ำเนินกำรฯ  
 ข้อเสนอแนะ  
  ประธำน พชอ. และทีมเลขำนุกำร เร่งสร้ำงควำมเขำ้ใจให้กับคณะกรรมกำรฯ ในระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี วำ่ดว้ยกำรพฒันำคุณภำพชีวติระดบัพื้นท่ี และบทบำทหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรฯ  
8.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย  
 - 

9. นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง (ถำ้มี)  

- 

 

 
   ผูร้ำยงำน  นำยตะวนั  ทองนวล    

นกัวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วนั / เดือน / ปี      11 ธนัวำคม  2561 

โทร  0880325973       
e – mail : qualityyala@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:qualityyala@hotmail.com
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะที ่2 การพฒันาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ 

จังหวดัยะลา  เขตสุขภาพที ่12  ตรวจราชการ รอบที ่1  วนัที ่ 16 - 18 มกราคม  2562 
 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
  ตวัช้ีวดั : คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ท่ีเปิดด ำเนินกำรในพื้นท่ี ผ่ำนเกณฑ์ 3S 
สะสมร้อยละ 18 ของแผน 10 ปี (จ ำนวน 8 ทีม)   

 

2.สถานการณ์ 
  จังหวดัยะลำ  ได้ด ำเนินกำรพัฒนำคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) โดยได้ก ำหนด
เป้ำหมำย ปี 2560 – 2569 ( แผน 10 ปี ) จ ำนวน 44 ทีม และไดก้ ำหนดเป้ำหมำยสะสม ปี 2560 –2561 จ ำนวน 5 ทีม ซ่ึงผล
กำรด ำเนินงำนพบวำ่สำมำรถเปิดด ำเนินกำรและลงทะเบียนผำ่นเกณฑ ์3S  ทั้ง 5 ทีม (ร้อยละ 100)   

 

- ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์  
ตารางที ่23  แผนกำรจดัตั้งคลินิกหมอครอบครัว  2560 – 2569 จงัหวดัยะลำ (แผน 10 ปี)  จ  ำแนกรำยอ ำเภอ 

อ าเภอ 
แผนจัดตั้ง (จ านวนทมี / ปี) รวม

เป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
เมืองยะลำ 2 2 0 1 3 1 1 3 1 0 14 
เบตง 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 5 
ยะหำ 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 5 
รำมนั 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 8 

บนันงัสตำ 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 5 
ธำรโต 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 
กำบงั 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

กรงปินงั 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 
รวม 3 2 3 8 5 8 3 8 2 2 44 

จ านวนทีม ( สะสม ) 3 5 8 16 21 29 32 30 42 44  

  จงัหวดัยะลำ ได้ก ำหนดแผน 10 ปี (ปี 2560 – 2569)   จ  ำนวน 44 ทีม กระจำยในทุกอ ำเภอ และ      
ในกำรเปิดด ำเนินกำรตอ้งผำ่นเกณฑ ์3S  ซ่ึงประกอบดว้ย 
  - STRUCTURE  : มีสถำนท่ีตั้ง เช่น จดัตั้งใน รพ. / รพ.สต. / สอน. / ศสม. เป็นตน้ 
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  - STAFF :   Major criteria  ใน 1 ทีม ประกอบดว้ย  แพทย ์  FM ท่ีปฏิบัติงำนได้ 3 วนั ต่อสัปดำห์ / 
พยำบำลวชิำชีพ อยำ่งนอ้ย 2 คน / นกัวชิำกำรสำธำรณสุขและเจำ้พนกังำนสำธำรณสุขรวมกนัอยำ่งนอ้ย 2 คน 
 
  - SYSTEM ประกอบดว้ย   
  *  มีพื้นท่ีรับผดิชอบดูแลประชำกรประมำณ 10,000 คน  + / -  2,000 คน และตำมบริบทของพื้นท่ี 
  *  มีรูปแบบกำรจดับริกำรดว้ยหลกัเวชศำสตร์ครอบครัว 
  *  มีระบบให้ค ำปรึกษำเพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงได้สะดวก โดยเทคโนโลยีท่ีเหมำะสม  เช่น  
                                    LINE   SMS  หรือโทรศพัท ์เป็นตน้ 
  *  มีระบบดูแลส่งต่อ เช่ือมโยงกบัโรงพยำบำลแม่ข่ำย หรือหน่วยบริกำรท่ีมีศกัยภำพ สูงกวำ่ 
  *  มีกำรจดับริกำรส่งเสริม ป้องกนัและควบคุมโรคในชุมชน 
  *  ไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกโรงพยำบำลแม่ข่ำยในกำรจดับริกำร 
  *  มีขอ้มูลสถำนะสุขภำพ  กลุ่มวยั / รำยครอบครัว / รำยบุคคล 

ตารางที ่24 จ  ำนวนแพทย ์FM  จงัหวดัยะลำ จ ำแนกรำยอ ำเภอ   

อ าเภอ 
จ านวน แพทย์ FM 

 FM ( วว. )จบแลว้ อยูร่ะหวำ่ง เรียน FM ( วว. )  อบรม FM  ระยะสั้น  รวม 

เมืองยะลำ 4 1  (จบปี 2563) - 5 

เบตง - - - - 

ยะหำ - - 2 2 

รำมนั - - 1 1 
บนันงัสตำ - - - - 
ธำรโต - - 1 1 
กำบงั - - - - 

กรงปินงั - - - - 
รวม 4 1 (จบปี 2563) 4 9 

   สถำนกำรณ์แพทยเ์วชศำสตร์ครอบครัว (FM) ของจงัหวดัยะลำ พบวำ่มีแพทยเ์รียนจบ FM (วว) แลว้  จ  ำนวน  
4  คน และผ่ำนกำรอบรม FM (ระยะสั้ น) จ  ำนวน  4  คน   ทั้ งน้ี  มีแพทยอ์ยู่ระหว่ำงศึกษำต่อ FM (วว)  ซ่ึงจะจบใน           
ปี 2563 จ  ำนวน 1 คน    
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ตารางที ่25 ผลกำรด ำเนินงำนคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) ปี 2560 – 2561 จ ำแนกรำยอ ำเภอ 

 
ล ำดบั 

 
ตวัช้ีวดั 

รำยกำร
ขอ้มูล 

อ าเภอ ภาพรวม
จงัหวดั 

เมือง
ยะลำ 

เบตง 
บนันงั 
สตำ 

ธำรโต ยะหำ รำมนั กำบงั 
กรง 
ปินงั 

1 

มีคลินิกหมอครอบครัวท่ี 
(Primary Care Cluster) 
เปิดด ำเนินกำรในพ้ืนท่ี 
จ ำนวน 5 ทีม และผำ่น
เกณฑ ์3S 

เป้ำหมำย 4 - - - 1 - - - 5 

ผลงำน 4 - - - 1 - - - 5 

ร้อยละ 100 - - - 100 - - - 100 

ทีม่า  ระบบรำยงำนกำรลงทะเบียน PCC จำกส่วนกลำง 
 

3. ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
 ปี 2560 – 2561 ไดท้บทวนแผนกำรจดัตั้ง PCC  และสนบัสนุนแพทยเ์ขำ้เรียน FM ซ่ึงผลกำรด ำเนินงำน พบวำ่ 
มีแพทยเ์รียน FM ระยะสั้น จ ำนวน 3 คน และสำมำรถเปิดคลินิกหมอครอบครัวและผำ่นเกณฑ ์3S จ ำนวน 5 ทีม จ ำแนก
เป็นปี 2560 จ ำนวน 3 ทีม และ ปี 2561 จ ำนวน 2 ทีม   
ตารางที ่26 ผลกำรด ำเนินงำนคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) ปี 2560 – 2561 จ ำแนกกำร   
                   ผำ่นเกณฑร์ำยทีม 

ทีมคลินิกหมอครอบครัว 
กำรผำ่เกณฑ์ 3S ปีท่ีเปิด

ด ำเนินกำร STRUCTURE STAFF SYSTEM 
ศสม.ธนวถีิ – เวชกรรม อ.เมืองยะลำ   √ √ √ 2560 
ศสม.ตลำดเก่ำ  อ.เมืองยะลำ   √ √ √ 2560 
ศสม.เมืองยะหำ อ.ยะหำ √ √ √ 2560 
ศสม.ผงัเมือง 4  อ.เมืองยะลำ   √ √ √ 2561 
รพ.สต.สะเตงนอก  อ.เมืองยะลำ  √ √ √ 2561 

4. แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 
 กำรพฒันำคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC)  ปี 2562  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวดั
ยะลำ ไดจ้ดัท ำโครงกำรพฒันำระบบบริกำรปฐมภูมิและระบบสุขภำพอ ำเภอ จงัหวดัยะลำ ปีงบประมำณ 
2562 โดยก ำหนดกิจกรรมต่ำงๆ ดงัน้ี 
  - คดัเลือก PCC ใหเ้ป็นตน้แบบ จ ำนวน 1 แห่ง  เพื่อเป็นแหล่งในกำรศึกษำดูงำนในจงัหวดั  
  - ประชำสัมพนัธ์/สนบัสนุนให้แพทยเ์รียนหลกัสูตรแพทยเ์วชศำสตร์ครอบครัว (FM) วว. หรือระยะสั้น  
  - ก ำหนดเป้ำหมำยสะสมเปิดด ำเนินกำรและผ่ำนเกณฑ์ 3S ปี 2560 - 2562 จ  ำนวน 8 ทีม โดยใน        
ปี 2562 ก ำหนดเปิดด ำเนินกำร จ ำนวน 3 ทีม ประกอบดว้ย 

 * ทีมท่ี 1 PCC รพ.สต.โกตำบำรู   อ.รำมนั      
 * ทีมท่ี 2 PCC รพ.สต.บำโงยซิแน อ.ยะหำ      
 * ทีมท่ี 3 PCC รพ.สต.บำ้นคอกชำ้ง อ.ธำรโต      
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5. ผลลพัธ์ทีต้่องการ (Small Success) 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน 
มี PCC ท่ีเปิดด ำเนินกำรใน
พ้ืนท่ี และผำ่นเกณฑ ์3S  
จ ำนวนสะสม 5 ทีม  

มี PCC ท่ีเปิดด ำเนินกำรใน
พ้ืนท่ี และผำ่นเกณฑ ์3S  
จ ำนวนสะสม 6 ทีม  

มี PCC ท่ีเปิดด ำเนินกำรใน
พ้ืนท่ี และผำ่นเกณฑ ์3S  
จ ำนวนสะสม 7 ทีม  

มี PCC ท่ีเปิดด ำเนินกำรใน
พ้ืนท่ี และผำ่นเกณฑ ์3S  
จ ำนวนสะสม 8 ทีม  

ผลงำน 
มี PCC ท่ีเปิดด ำเนินกำรใน
พ้ืนท่ี และผำ่นเกณฑ ์3S  
จ ำนวนสะสม 5 ทีม 

(ร้อยละ 100) 

- - - 

6. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor)  ...............................-........................................................ 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ     
ขำดแคลนแพทยเ์วชศำสตร์ครอบครัว ( FM)  หรือแพทยท่ี์ผ่ำนกำรอบรมด้ำนเวชศำสตร์ครอบครัว (ระยะสั้ น) 

และควำมไม่พร้อมของสหวชิำชีพท่ีจะอยูป่ระจ ำ PCC       

8. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
  ส่วนกลำงควรก ำหนดนโยบำยให้มีกำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจด้ำนค่ำตอบแทนของทีมสหวิชำชีพท่ี
ปฏิบติังำนใน PCC    

9. นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง (ถำ้มี)  
 ...............................-..................... 

  
 
 
 

   ผูร้ำยงำน  นำยตะวนั  ทองนวล    
นกัวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วนั / เดือน / ปี  11 ธนัวำคม  2561 

โทร  0880325973       
e – mail : qualityyala@hotmail.com 

 
 

mailto:qualityyala@hotmail.com
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะที ่2 การพฒันาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ 

จังหวดัยะลา  เขตสุขภาพที ่12 ตรวจราชการ รอบที่ 1  วนัที ่ 16 - 18 มกราคม  2562 
 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
ตวัช้ีวดั :  

     - รพ.สต. ผำ่นเกณฑก์ำรพฒันำคุณภำพรพ.สต.ติดดำวระดบั 3 ดำว ร้อยละ 100  
- รพ.สต. ผำ่นเกณฑก์ำรพฒันำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำวระดบั 5 ดำว ร้อยละ 60 (แบบสะสม)  

 

2.สถานการณ์ 
จงัหวดัยะลำ มีกำรพฒันำคุณภำพบริกำรใน รพ.สต.ทุกแห่งโดยใชเ้กณฑก์ำรพฒันำคุณภำพ   รพ.

สต.ติดดำว ตั้งแต่ปี 2560 ซ่ึงในปีแรก ไม่มี รพ.สต. ผำ่นเกณฑ์ รพ.สต.ติดดำว จึงไดด้ ำเนินกำรวเิครำะห์และ
พฒันำตำมส่วนขำดในแต่ละหมวด  จำกผลกำรพฒันำดงักล่ำว ในปี 2561 พบว่ำ รพ.สต.ผำ่นเกณฑ์ รพ.สต.
ติดดำว ระดบั 3 ดำว จ ำนวน 78 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.30 และ ผ่ำนระดบั 5 ดำว  จ  ำนวน 29 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 35.80 

  

ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์  

จงัหวดัยะลำ มี รพ.สต. จ  ำนวนทั้งส้ิน 81 แห่ง มีกำรพฒันำคุณภำพโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ต ำบล (รพ.สต.) ให้ผ่ำนเกณฑ์กำรพฒันำคุณภำพ ( รพ.สต.ติดดำว)  เม่ือปี 2560 ตำมเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่  

หมวด 1 กำรน ำองค์กรและกำรจดักำรดี  หมวด 2 กำรให้ควำมส ำคญักบัประชำกรเป้ำหมำย ชุมชน และ        

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  หมวด 3 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล หมวด 4 กำรจดัระบบบริกำรครอบคลุมประเภท

และประชำกรทุกกลุ่มวยั และหมวด 5 ผลลพัธ์  ซ่ึงผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560  พบว่ำ จงัหวดัยะลำ ไม่มี   

รพ.สต. ผำ่นเกณฑ์ รพ.สต.ติดดำว  เน่ืองจำก มีส่วนขำดท่ีไม่ผำ่นเกณฑ์ส่วนใหญ่อยูใ่นหมวด 1 และหมวด 4 

โดยในปี 2561 ไดมี้กำรพฒันำส่วนขำด ส่งผลให้มี รพ.สต. ผำ่นเกณฑ์ รพ.สต.ติดดำว ระดบั 5 ดำว เพิ่มมำก

ข้ึน ดงัแสดงในตำรำงขำ้งล่ำงน้ี 
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ตารางที ่27 กำรพฒันำ  รพ.สต. ตำมเกณฑก์ำรพฒันำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว จงัหวดัยะลำ ปี 2561 จ ำแนกรำยอ ำเภอ 

 
ล ำดบั 

 
ตวัช้ีวดั 

 
รำยกำร
ขอ้มูล 

อ าเภอ ภาพรวม
จงัหวดั เมือง

ยะลำ 
เบตง 

 
บนันงั  
สตำ 

ธำรโต ยะหำ รำมนั กำบงั กรงปินงั 

 
 
1 

ร พ .ส ต .ผ่ ำ น
เกณฑก์ำรพฒันำ
คุณภำพรพ.สต.
ติดดำวระดับ 3 
ดำว ร้อยละ 100 

 
เป้ำหมำย 

18 9 10 9 10 16 4 5 81 

 
ผลงำน 

18 9 10 6 10 16 4 5 78 

อตัรำ/ร้อยละ 100 100 100 66.67 100 100 100 100 96.30 

 
 
 
2 

รพ .ส ต . ผ่ ำน
เ ก ณ ฑ์ ก ำ ร
พัฒนำคุณภำพ
รพ.สต.ติดดำว
ระดับ  5  ด ำว 
ร้ อ ย ล ะ  6 0 
(แบบสะสม) 

 
เป้ำหมำย 

18 9 10 9 10 16 4 5 81 

 
ผลงำน 

 
7 

 
6 

 
3 

 
1 

 
3 

 
5 

 
2 

 
2 

 
29 

 
อตัรำ/ร้อยละ 

 
38.89 

 
66.67 

 
30.00 

 
11.11 

 
30.00 

 
31.25 

 
50.00 

 
40.00 

 
35.80 

แหล่งขอ้มูล : คณะกรรมกำรประเมิน รพ.สต.ติดดำวระดบัจงัหวดั 

3.ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
ในปี 2561 เป้ำหมำยกำรพฒันำ รพ.สต.ให้ผำ่นเกณฑ์ คือ ร้อยละ 25 ของจ ำนวน รพ.สต.ทั้งหมด 

เป้ำหมำยจงัหวดัยะลำ คือ 21 แห่ง จำก 81 แห่ง โดยไดก้ ำหนดกลยทุธ์ กำรพฒันำศกัยภำพ รพ.สต.ทุกแห่งให้
ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ และกลยุทธ์กำรติดตำมประเมินผล ไดใ้ห้ รพ.สต.ทุกแห่ง ร้อยละ 100  ( 81 แห่ง )  
ในจงัหวดัยะลำประเมินตนเอง หลงัจำกนั้นทีมประเมินระดบัอ ำเภอ และระดบัจงัหวดั ลงติดตำมประเมิน
ตำมล ำดบั 

ผลกำรด ำเนินงำนพบวำ่ มีผลกำรประเมินโดยทีมประเมินระดบัจงัหวดั ผำ่นเกณฑ์ระดบั 5 ดำว 
จ ำนวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35.80   ระดับ 4 ดำว จ ำนวน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.92  ระดับ 3 ดำว 
จ ำนวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.58 และต ่ำกวำ่ระดบั 3 ดำว จ ำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.70  
 

4.แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวดัยะลำ ได้จดัท ำ โครงกำรพฒันำระบบบริกำรปฐมภูมิและระบบ

สุขภำพอ ำเภอ จงัหวดัยะลำ ปี 2562  โดยใชง้บ จชต. เพื่อกำรขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำน  ดงัน้ี 
- แต่งตั้ งทีมประเมิน /ทีมขับเคล่ือน ในระดับจังหวัด และแต่งตั้ งทีมประเมิน /ทีมขับเคล่ือน            

(ทีมพี่เล้ียง) ในระดบัอ ำเภอ 
- ด ำเนินกำรวเิครำะห์ปัญหำขอ้ท่ีไม่ผำ่นเกณฑ ์และจดัท ำแผนกำรพฒันำ 
- พฒันำและสร้ำงทีมประเมิน รพ.สต. ติดดำว ระดบัอ ำเภอและจงัหวดั   
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- จดัท ำคู่มือแนวทำงกำรพฒันำคุณภำพรพ.สต.ติดดำว 
- พฒันำศกัยภำพบุคลำกร ตำมส่วนขำดท่ีไม่ผ่ำนเกณฑ์ของ ปี 2561 เช่น เร่ืองกำรพฒันำระบบ IC 

เป็นตน้ 
- ก ำหนดใหมี้กำรประเมินตนเอง / ประเมินโดยทีมอ ำเภอ / ประเมินโดยทีมจงัหวดั ตำมล ำดบั 
- นิเทศ  ติดตำม  และประเมินผล 

  ทั้ งน้ี จงัหวดัยะลำได้ปรับเป้ำหมำยท้ำทำยกำรพฒันำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำวระดับ 5 ดำว จำก      
ร้อยละ 60 (แบบสะสม) เป็นร้อยละ 70 (แบบสะสม) และไดก้ ำหนดเป็นตวัช้ีวดั MOU ระหว่ำง นพ.สสจ.   
กบั ผอ.รพ. และ สสอ.ทั้ง 8 อ ำเภอดว้ย 
 

5.ผลลพัธ์ทีต้่องการ (Small Success) 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน 

1.มีค ำสั่งแต่งตั้ งทีม         พี่
เล้ี ยง /ที มประเมิ น  ระดับ
อ ำเภอในภำพ คปสอ.  
2. มีกำรประชุมทีมพ่ีเล้ียง/ทีม
ประเมิ น เพ่ื อก ำหนดแนว
ทำงกำรพฒันำ/    ประเมินฯ ตำม
คู่ มื อแนวท ำงกำรพั ฒ นำ
คุณภำพ  รพ.สต.ติดดำว ปี 2562  
3. มี กำร ช้ีแจงเกณฑ์ กำร
ประเมิน รพ.สต.ติดดำว ปี 
2562 ให้ รพ.สต.    ทุกแห่ง
รับทรำบ  
4. มีกำรประเมินตนเองของ 

รพ.สต.    

1. มีกำรประเมินโดยทีม
ระดับอ ำเภอ และมีสรุปผล
กำรประเมิน ส่ง สสจ. 
2. มีกำรประเมินโดยทีม
ระดับจังหวัด  ใน รพ.สต. 
เป้ำหมำยปี 2562  (ท่ียงัไม่
ผำ่นเกณฑใ์น ปี 2561)  

1. แจ้งผลกำรประเมินของ
ทีมประเมินระดับจังหวัด 
พร้อมส่วนขำด และน ำไป
พฒันำ รพ.สต. แต่ละแห่ง 
2. ทีมประเมินระดบัจงัหวดั
ลงประเมินซ ้ ำเพ่ือรับรอง
กำรผำ่นเกณฑฯ์ 
3. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

โดยให้ รพ.สต.ท่ีผ่ำนเกณฑ์

แลว้ของแต่ละอ ำเภอ น ำเสนอ

ผลงำนพฒันำตำมเกณฑ์ รพ.

สต.ติดดำว เพื่อต้นแบบใน

เครือข่ำยอ ำเภอเดียวกนั 

มีผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำ
หำยท่ีก ำหนด คือ 
1. รพ.สต. ผ่ำนเกณฑ์ฯ รพ.
สต. ติดดำวระดับ    3 ดำว 
ร้อยละ 100  
2. รพ.สต.ผ่ำนเกณฑ์ฯ  รพ.
สต.ติดดำว ระดับ    5 ดำว 
ร้อยละ 70 (สะสม)  

ผลงำน 
- มีกำรเตรียมควำมพร้อมทีม
ประเมิน/ทีมขับเคล่ือนระดับ
จงัหวดั และร่วมท ำแผนพฒันำ
ปี 2562 (21 ธ.ค. 61) 
- จัดประชุมทีมพ่ีเล้ียง/   ทีม
ประเมิน  เพ่ื อ ช้ี แจง   แนว
ทำงกำรพฒันำ  รพ.สต.ติดดำว 
ปี 2562 ทั้ง 8 อ ำเภอ เพื่อน ำไป
ถ่ำยทอดต่อให ้รพ.สต.  
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6.  สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

เกณฑก์ำรประเมิน รพ.สต. ติดดำว  เป็นเกณฑท่ี์เนน้คุณภำพ มำตรฐำนของกำรใหบ้ริกำรของทุกงำน ซ่ึงตอ้ง
อำศยับุคลำกรจำกหลำกหลำยวชิำชีพท่ีมีควำมรู้เฉพำะดำ้น  เช่น งำน IC   งำนเทคนิคกำรแพทย ์ งำนเภสัชกรรม ฯลฯ  
จำกโรงพยำบำลแม่ข่ำยเป็นท่ีปรึกษำให้ค  ำแนะน ำ  ดงันั้น กำรพฒันำจึงตอ้งด ำเนินกำรพฒันำในรูปของ คปสอ.        
จึงจะท ำใหป้ระสบควำมส ำเร็จ 

 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

  - 

8. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
 - 
9. นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง (ถำ้มี) 

- 
 
 
 
 

ผูร้ำยงำน  น.ส.กนกอร ณ พทัลุง 
นกัวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วนั / เดือน / ปี  11 ธนัวำคม 2561 

โทร  097-0799747     
 e – mail : qualityyala@hotmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ  2562 
คณะที ่2 การพฒันาระบบบริการสุขภาพ  
หัวข้อ การพฒันาประเด็นนโยบายส าคญั 

จังหวดั  ยะลา    เขตสุขภาพที ่  12   ตรวจราชการ รอบที ่1 วนัที ่ 16 - 18 มกราคม  2562 
 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
ตวัช้ีวดั :  อตัรำควำมส ำเร็จกำรรักษำผูป่้วยวณัโรคปอดรำยใหม่ร้อยละ 85 
 

2.สถานการณ์ 
ปีงบประมำณ 2558 – 2560 จังหวดัยะลำ มีจ ำนวนผูป่้วยวณัโรคทุกประเภทข้ึนทะเบียนรักษำ 

จ ำนวน 371 469 457 รำย อตัรำป่วยต่อประชำกรแสนคน เท่ำกบั 85.11 106.31 102.77  ตำมล ำดบั และมีผล
กำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2558  2559 และ ไตรมำสท่ี1-2/2560 อตัรำควำมส ำเร็จกำรรักษำผูป่้วยวณัโรค
ปอดรำยใหม่และกลบัเป็นซ ้ ำ ร้อยละ  92.8  90.15  89.04 ตำมล ำดบั ภำพรวมจงัหวดั ไดต้ำมเกณฑ์เป้ำหมำย 
(เป้ำหมำยร้อยละ 85)  ปัญหำ ท่ียงัพบ มีผูป่้วยเสียชีวิตขณะรักษำ ปีงบประมำณ 2558 จ ำนวน 7 รำย ร้อยละ 
2.15 และ ปีงบประมำณ 2559 จ ำนวน  29 รำย ร้อยละ 6.35 มีผูป่้วยวณัโรคประเภทด้ือยำก ำลงัรักษำ 1 รำย 

 

ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์ 
  ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปัจจุบัน ปีงบประมำณ  2562 ไตรมำสท่ี 1 ตั้ งแต่ 1 ตุลำคม - 30 พฤศจิกำยน 2561   
มีผูป่้วยข้ึนทะเบียนรักษำวณัโรครำยใหม่ทุกประเภท จ ำนวน 89 รำย อตัรำป่วย 19.97  ต่อประชำกรแสนคน
ร้อยละ 10.81 ของค่ำคำดประมำณ(เป้ำหมำยร้อยละ 82.5) จ  ำแนกเป็น ผูป่้วยวณัโรคปอดรำยใหม่  80  รำย  
ผูป่้วยวณัโรคปอดรำยใหม่กลบัเป็นซ ้ ำ (Relapes)  8 รำย  วณัโรคนอกปอดทุกประเภท   1 รำย  เม่ือวิเครำะห์จ ำนวนผูป่้วย
ข้ึนทะเบียนไตรมำสท่ี 1-4/2561 จ ำนวน 525 รำย  ร้อยละ 68.5 ของค่ำคำดประมำณ เปรียบเทียบค่ำคำด
ประมำณ พบวำ่ จ  ำนวนผูป่้วยไม่ไดต้ำมเป้ำหมำย จงัหวดัยะลำ จึงเร่งรัดมำตรกำรคน้หำผูป่้วยวณัโรคในกลุ่ม
เส่ียงเพิ่มเติมคัดกรองโดย X-ray หำกพบผิดปกติ ส่ง Gene X pert ทุกรำย และก ำหนดให้คัดกรองกลุ่ม             
ผูส้ัมผสัร่วมบำ้นผูป่้วย 5 ปี ยอ้นหลงั (ปี 2556 – 2560 ) และกลุ่มผูสู้งอำยเุพิ่มบำงส่วน 
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ตารางที ่28 ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนวณัโรค จ ำแนกรำยอ ำเภอ จงัหวดัยะลำ 

ล า 
ดบั 

รายการ/ตวัช้ีวดั 
รายการ 
ข้อมูล 

อ าเภอ ภาพรวม 
จังหวดั เมือง 

ยะลา 

เบตง 

 
บันนัง 
สตา 

ธารโต ยะหา รามนั กาบัง กรงปินัง 

1 อตัรำควำมส ำเร็จกำรรักษำของผูป่้วยวณัโรคปอด
รำยใหม่และกลบัเป็นซ ้ำปี 2560  ไตรมำสท่ี 1-3  ( 
ต.ค.59 – มิ.ย. 60 )   
 
 

เป้ำหมำย 111 55 40 10 26 52 12 9 315 

ผลงำน 102 50 33 7 25 51 12 9 289 

ร้อยละ/
อตัรำ 91.89 90.91 82.50 70.00 96.15 98.08 100.00 100.00 91.75 

2 อตัรำควำมส ำเร็จกำรรักษำของผูป่้วยวณัโรคปอด
รำยใหม่และกลบัเป็นซ ้ำปี 2561  ไตรมำสท่ี 1-2         
( ต.ค.60 – มี.ค. 61 )   

เป้ำหมำย 
94 28 29 9 18 51 12 13 254 

ผลงำน 
73 23 21 7 14 45 11 10 204 

ร้อยละ/
อตัรำ 77.66 82.14 72.41 77.78 77.78 88.24 91.67 76.92 80.31 

3 กำรคดักรองคน้หำผูป่้วย 
วณัโรครำยใหม่ทุกประเภท  
ข้ึนทะเบียน เปรียบเทียบ 
ค่ำคำดประมำณ (เป้ำหมำยร้อยละ 82.5 ของค่ำ
คำดประมำณ)  ไตรมำสท่ี 1 ปี 2562  
(ต.ค.-พ.ย. 2561) 

เป้ำหมำย 264 98 95 39 97 148 38 44 823 

ผลงำน 36 13 4 3 10 12 7 4 89 

ร้อยละ/
อตัรำ 13.64 13.27 4.21 7.69 10.31 8.11 18.42 9.09 10.81 

         ทีม่า : TBCM Online ณ 30 พ.ย. 61 
 

3.ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
     ปีงบประมำณ 2560 จงัหวดัยะลำ    มีผูป่้วยข้ึนทะเบียนรักษำวณัโรครำยใหม่ทุกประเภท จ ำนวน 457 
รำย เป็นผูป่้วยวณัโรคปอดรำยใหม่และกลบัเป็นซ ้ ำ ท่ีตอ้งน ำมำประเมินผลกำรรักษำ ไตรมำสท่ี 1-3 /2560 
จ ำนวน 315 รำย มีอตัรำควำมส ำเร็จกำรรักษำผูป่้วยวณัโรคปอดรำยใหม่และกลบัเป็นซ ้ ำ จ  ำนวน 289 รำย  
ร้อยละ 91.75  ส ำหรับโรงพยำบำลท่ีมีอตัรำควำมส ำเร็จกำรรักษำผูป่้วยวณัโรคปอดรำยใหม่และกลบัเป็นซ ้ ำ 
มำกกวำ่ร้อยละ 85  คือ โรงพยำบำล  กำบงั กรงปินงั รำมนั ยะหำ ยะลำ และ เบตง   ร้อยละ 100  100  98.08  
96.15  91.89 90.91  ตำมล ำดบั โรงพยำบำลท่ีมีอตัรำควำมส ำเร็จกำรรักษำผูป่้วยวณัโรคปอดรำยใหม่และ
กลบัเป็นซ ้ ำ ยงัไม่ไดต้ำมเป้ำหมำย คือ โรงพยำบำล    ธำรโต และ บนันงัสตำ   ร้อยละ 70.00 และ 82.50   
  จงัหวดัยะลำมีผูป่้วยวณัโรคปอดรำยใหม่และกลบัเป็นซ ้ ำ ท่ีข้ึนทะเบียนในไตรมำสท่ี 1/2561 จ ำนวน 
121 รำย  รักษำหำย/รักษำครบ จ ำนวน 107 รำย ร้อยละ 88.43    ขยำยกำรรักษำ 1 รำย ร้อยละ 0.83  เสียชีวิต 
13 รำย  ร้อยละ  10.74  พบว่ำผูป่้วยเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยวณัโรคสูงอำยุและมีโรคประจ ำตวัร่วม  
ส ำหรับไตรมำสท่ี 2/2561 มีจ ำนวนผูป่้วยวณัโรครำยใหม่และกลบัเป็นซ ้ ำข้ึนทะเบียนรักษำ จ ำนวน 133 รำย  
รักษำหำย/รักษำครบ จ ำนวน 97 รำย ร้อยละ 72.93 อยูร่ะหวำ่งกำรรักษำ จ ำนวน 22 รำย  ร้อยละ 16.54  โอน
ออก3 รำย ร้อยละ 2.26 และเสียชีวิต 11 รำย ร้อยละ 8.27 พบว่ำสำเหตุกำรเสียชีวิตส่วนใหญ่ เป็นผูป่้วย       
วณัโรคท่ีมีอำยุมำกกวำ่ 65 ปี เป็นผูป่้วยวณัโรคมีโรคร่วม เช่น โรคปอดอุดกลั้น(COPD) โรคควำมดนัโลหิต
สูง(HT) โรคหวัใจ(HD) เป็นตน้ 
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4.แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 
 มำตรกำร คน้ใหพ้บ จบดว้ยหำย  TBCM online  
  ระดับจังหวดั 
1.เร่งรัดติดตำม/สนบัสนุนกำรคดักรองคน้หำผูป่้วยวณัโรคในกลุ่มเส่ียง ต่ำงๆดว้ยกำร x-ray เช่น ผูต้อ้งขงั 
   เรือนจ ำ ผูส้ัมผสัร่วมบำ้น 
2.ประเมินมำตรฐำนโรงพยำบำลคุณภำพกำรดูแลรักษำผูป่้วยวณัโรค 
3.ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนรำยสัปดำห์/เดือน/ไตรมำส 

ระดับอ าเภอ 
โรงพยำบำล 
1.ตั้งจุดคดักรองคน้หำผูป่้วยวณัโรคในกลุ่มเส่ียงต่ำงๆ เช่น HIV/DM/แรงงำนต่ำงดำ้ว/บุคลำกร/ผูสู้งอำย ุ 
2.คลินิกกลุ่มเส่ียงผูรั้บบริกำรไดรั้บกำรคดักรองดว้ยวธีิ x-ray 
3.ดูแลผูป่้วยวณัโรคตำมมำตรฐำนโรงพยำบำลคุณภำพ 
4.จดัท ำ dead case conference กรณีผูป่้วยวณัโรคเสียชีวติ 
5.บนัทึกขอ้มูลกำรรักษำพยำบำลใน TBCM online 
สสอ. 
1.ติดตำมกำรคดักรองคน้หำผูป่้วยวณัโรคเชิงรุก ไดแ้ก่ ผูส้ัมผสัร่วมบำ้น 
2.DOT Meeting  ทุกไตรมำส 
3.นิเทศติดตำมประเมินหนำ้งำน 
4.ร่วมสอบสวน/ติดตำมกำรเขียนรำยงำนโรคกรณีผูป่้วยวณัโรคปอดรำยใหม่เสมหะพบเช้ือ และ ผูป่้วย 
   วณัโรคเสียชีวติ 
ระดบัต ำบล 
1.กำรคดักรองคน้หำผูป่้วยวณัโรคในกลุ่มเส่ียงผูส้ัมผสัร่วมบำ้นผูป่้วยวณัโรคยอ้นหลงั 5 ปี ( ปีงบประมำณ 
  2556-2560) ส่งต่อ เพื่อ x-ray ท่ีโรงพยำบำล 
2.เยีย่มติดตำมผูป่้วยวณัโรค (DOTS) 
3.สอบสวนและเขียนรำยงำนสอบสวนโรคกรณีผูป่้วยวณัโรคปอดรำยใหม่เสมหะพบเช้ือ และ ผูป่้วยวณัโรค 
   ทุกประเภทเสียชีวติ 
4.บนัทึกกำรเยีย่มติดตำมกำรกินยำผูป่้วยวณัโรค(DOTS) ผำ่น 43/21 แฟ้ม 
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5.ผลลพัธ์ทีต้่องการ(Small Success) 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
เป้ำหมำย 

1.วิเครำะห์สถำนกำรณ์/จัดท ำ
แผนงำนวณัโรค 
2 .ก ำรคัด ก รองค้น ห ำผู ้ ป่ ว ย 
วณัโรครำยใหม่ข้ึนทะเบียน 
อยำ่งนอ้ยร้อยละ20  
เปรียบเทียบค่ำคำดประมำณ 
 
 

เป้ำหมำย 
1 .ก ำรคัดก รองค้น ห ำผู ้ ป่ วย 
วณัโรครำยใหม่ข้ึนทะเบียน 
อยำ่งนอ้ยร้อยละ 50  
เปรียบเทียบค่ำคำดประมำณ 
2 .ก ำ ห น ด เ ป้ ำ ห ม ำ ย ก ำ ร
ด ำเนินงำนแต่ละระดบั 
3.ผลกำรคัดกรองกลุ่มผูส้ัมผสั
ร่วมบำ้นยอ้นหลงั5ปี อยำ่งนอ้ย 
ร้อยละ 90 
 
 

เป้ำหมำย 
1 .ก ำรคัดก รองค้น ห ำผู ้ ป่ วย 
วณัโรครำยใหม่ข้ึนทะเบียน 
อยำ่งนอ้ยร้อยละ 70  
เปรียบเทียบค่ำคำดประมำณ 
 
 
 

 
 

เป้ำหมำย 
1 .ก ำรคัดก รองค้น ห ำผู ้ ป่ วย 
วณัโรครำยใหม่ข้ึนทะเบียน 
อยำ่งนอ้ยร้อยละ 82.5  
เปรียบเทียบค่ำคำดประมำณ 
2.อัตรำควำมส ำเร็จกำรรักษำ
ผูป่้วยวณัโรคปอดรำยใหม่ท่ีข้ึน
ทะเบียนรักษำไตรมำสท่ี1/2562 
(ต.ค. - ธ.ค. 61) อยำ่งนอ้ยร้อยละ 85 
3.อัตรำควำมส ำเร็จกำรรักษำ
ผูป่้วยวณัโรคปอดรำยใหม่และ
กลบัเป็นซ ้ำอยำ่งนอ้ยร้อยละ 85 

ผลงำน 3 เดือน 
1.มีกำรวเิครำะหสถำนกำรณ์
วณัโรค /มีแผนงำน 
2.มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำน 
3 .ผู ้ ป่ วยวัณ โรครำยใหม่ ทุ ก 
ประเภทข้ึนทะเบียน 89 รำย   
ร้อยละ 10.81       
 -ผูป่้วยวณัโรคปอดรำยใหม่  
  จ  ำนวน   80 รำย  

   
 
 
 
 
 
 

 

6.  สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ
(Key Risk Area /Key Risk Factor ) ซ่ึงได้จากการวนิิจฉัย ประมวล วเิคราะห์ สังเคราะห์ จากการติดตาม 
    - 
7.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 

8.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
 ควรมีกำรพฒันำโปรแกรมTBCM Online ให้สำมำรถLinkข้อมูลจำกฐำนขอ้มูล 43 /21 แฟ้มของ
สถำนบริกำรสำธำรณสุข 
9.นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง (ถำ้มี) 

- 
     ผูร้ำยงำน    นำงสุปรีดำ ภิบำล 

     ต ำแหน่ง    นกัวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
     วนั/เดือน/ปี  8  ธนัวำคม  2561 

     โทร :   086-9691052 
E-mail : aids_yala@yahoo.com 

mailto:aids_yala@yahoo.com
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะที ่2 การพฒันาระบบบริการสุขภาพ 

หัวข้อ การพฒันาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 

และระบบจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 

จังหวดัยะลา เขตสุขภาพที ่12 รอบที ่1 ตรวจราชการวนัที ่16 - 18 มกราคม 2562 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
ตวัช้ีวดั : 1. ร้อยละของโรงพยำบำลท่ีมีกำรใชย้ำอยำ่งสมเหตุผล (RDU) 

   - RDU ขั้นท่ี 1ไม่นอ้ยกวำ่ ร้อยละ 95 
   - RDU ขั้นท่ี 2ไม่นอ้ยกวำ่ ร้อยละ 20  

              2. ร้อยละของโรงพยำบำลท่ีมีระบบจดักำรกำรด้ือยำตำ้นจุลชีพอย่ำงบูรณำกำร (AMR) 
   - ร้อยละของ รพศ./รพท. มีระบบจดักำร AMR อยำ่งบูรณำกำร (intermediate)  

                              ไม่นอ้ยกวำ่ ร้อยละ 20 
 

2.สถานการณ์ 
ตำมท่ีกระทรวงสำธำรณสุขไดก้ ำหนดให้กำรใช้ยำอยำ่งสมเหตุผลเป็นนโยบำยและแผนกำรจดักำร

ระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)  
จงัหวดัยะลำมีโรงพยำบำลทั้งหมด 8 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยำบำลศูนย ์1 แห่ง คือ โรงพยำบำลศูนยย์ะลำ 

(A), โรงพยำบำลทัว่ไป 1 แห่ง คือ โรงพยำบำลเบตง (M1) และ โรงพยำบำลชุมชน 6 แห่ง คือโรงพยำบำล
รำมนั (F1), โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชยะหำ (F1), โรงพยำบำลกรงปินัง (F2), โรงพยำบำลธำรโต 
(F2), โรงพยำบำลบนันงัสตำ (F2) และโรงพยำบำลกำบงั (F2) 

  โรงพยำบำลในจงัหวดัยะลำทั้ง 8 แห่ง ได้เข้ำร่วมโครงกำร RDU Hospital และด ำเนินกำรพฒันำ
ระบบกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล  โดยเร่ิมด ำเนินกำรตั้ งแต่ปี 2560 ผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 พบว่ำ 
โรงพยำบำลผ่ำน RDU  ขั้น 1 จ  ำนวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.5 และ ผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 
โรงพยำบำลผ่ำน RDU ขั้น 1 จ  ำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และผ่ำน RDU ขั้น 2 จ  ำนวน 2 แห่ง      
คิดเป็นร้อยละ 25  

 

ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์  

 ผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ  2562 เดือนตุลำคม 2561 ถึงเดือนธันวำคม 2561พบว่ำ 

โรงพยำบำลในจงัหวดัยะลำผำ่น RDU ขั้นท่ี 1 จ ำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และ ผำ่น RDU ขั้นท่ี 2 

จ ำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 ปัญหำของจงัหวดัยะลำคือ ปัญหำกำรใชย้ำหำ้มใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์และ
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กำรลดกำรใชย้ำปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรคในโรงพยำบำล ไดแ้ก่ โรคติดเช้ือท่ีระบบกำรหำยใจส่วนบน โรค

อุจจำระร่วงเฉียบพลนั และแผลสดอุบติัเหตุ  

  จำกขอ้มูลขำ้งตน้ พบวำ่ ผลกำรด ำเนินงำน RDU ของจงัหวดัยะลำมีแนวโนม้ดีข้ึนตำมล ำดบั จำกปี 
2560 พบวำ่ผำ่น RDU ขั้น 1 ร้อยละ 87.5 และปี 2561 ผำ่น RDU ขั้น 1 ร้อยละ 100 และผำ่น RDU ขั้น 2 
ร้อยละ 25  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ตารางที ่29  ผลกำรด ำเนินงำนเร่ืองกำรใชย้ำอยำ่งสมเหตุผล RDU ขั้นท่ี 1 และขั้นท่ี 2 จ ำแนกรำยโรงพยำบำล 

รายช่ือรพ. 

ระดบั 
A  
S 

M1 
M2 
F1 
F2 
F3 

RDU 1 (ขั้นที่1) RDU1 (ขั้นที ่2) จ านวน
ข้อที่
ผ่าน
เกณฑ์  

RDU 2 
สรุปผลการ
ประเมิน 

RDU 
 
 

 

1)  ร้อยละการส่ัง
ใช้ยาในบัญชี
ยาหลกั
แห่งชาติ 

2)  การ
ด าเนินงาน
ของ PTC ใน
การช้ีน า
ส่งเสริม 
RDU 

3)  การ
จัดท า 
ฉลาก

มาตรฐาน 
 
 

4)  รายการยา 
ที่ควรตัดออก 
8 รายการซ่ึง
ยงัคงมีอยู่ใน
บัญชีรพ. 

5) การส่งเสริม
จริยธรรมใน
การจัดซ้ือยา
และส่งเสริม
การขายยา 

ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค 5) ร้อยละการใช้
Glibenclamide
ใน DM สูงอายุ/
ไตระดบั3 

6) ร้อยละการ
ใช้ NSAIDs 
ในผู้ป่วยไต 
ระดบั 3 

7.) จ านวน
สตรี
ตั้งครรภ์
ที่ใช้ยา 
Warfarin, 
Statin, 
Ergots 

6) ร้อยละของ รพ.สต. ใน
เครือข่ายระดบัอ าเภอที่ผ่าน
เกณฑ์ใช้ยาปฏิชีวนะทั้งโรค RI 
และ AD 
 

1)  RI 2)  AD 3)  FTW 4) APL  

ร้อยละ  ระดบั  ระดบั  จ านวน รายการ ระดบั  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ ร้อยละ ราย  ผ่าน    ทั้ง หมด ร้อยละ ขั้นที ่1 ขั้นที ่2 

1.ยะลำ A 88.92 3 5 0 3 22.74 24.69 47.19 5.43 0.00 0.65 0 11 24 24 100.00 √ X 
2.เบตง M1 94.52 3 3 0 3 17.20 17.87 52.76 6.50 0.00 4.89 0 11 10 12 83.33 √ X 
3.ยะหำ F1 96.48 3 4 0 3 28.42 18.85 38.62 7.86 0.00 0.29 0 11 11 11 100.00 √ X 
4.รำมนั F1 95.98 3 5 0 3 14.61 17.41 39.40 8.92 0.00 0.32 0 12 16 16 100.00 √ √ 
5.บนันงัสตำ F2 95.61 3 3 0 3 26.61 22.94 45.61 5.41 0.00 1.95 0 10 9 11 81.82 √ X 
6.ธำรโต F2 96.77 3 3 0 3 20.20 17.74 42.21 1.69 0.00 3.08 1 10 9 9 100.00 √ X 
7.กรงปินงั F2 94.68 3 3 0 3 19.51 5.36 34.73 7.02 0.00 5.21 0 12 5 5 100.00 √ √ 
8.กำบงั F2 98.49 3 3 0 3 12.97 26.79 39.61 9.30 0.00 1.33 0 11 4 4 100.00 √ X 

รวม(แห่ง)ผ่าน 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 5/8 5/8 7/8 8/8 8/8 8/8 7/8 2/8 8/8 8/8 2/8 

เกณฑ์เป้าหมาย 

รพ. ระดบั 
A ≥ 75 % 
S ≥ 80% 

M1-M2 ≥ 85% 
F1-F3 ≥ 90% 

ระดบั 3  ระดบั 3 ≤ 1 รายการ ระดบั 3 

A,S,M1 
≤ร้อยละ30 
M2, F1,F2 
≤ร้อยละ

20 
 

≤ร้อยละ 
20 

≤ร้อยละ 
50 

≤ร้อยละ 
15 

≤ร้อยละ 5 ≤ร้อยละ 10 0 ราย 

 
 
 

12 ข้อ ร้อยละ 60 
 

แหล่งขอ้มูล โรงพยำบำลทุกแห่งในจงัหวดัยะลำ 
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 ผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2562 เดือนตุลำคม 2561 ถึงเดือนธนัวำคม 2561โรงพยำบำลใน
จงัหวดัยะลำจ ำนวนทั้งหมด 8 แห่ง โดยมีรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมเกณฑ ์ดงัน้ี 
 - โรงพยำบำลท่ีมีรำยกำรท่ีสั่งใชย้ำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ ED ผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนดจ ำนวน 8 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 100 

- โรงพยำบำลท่ีมีประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร PTC ในกำรช้ีน ำส่ือสำร และ
ส่งเสริมเพื่อน ำไปสู่กำรเป็นโรงพยำบำลส่งเสริมกำรใช้ยำอยำ่งสมเหตุผลผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน 8 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 100 

- โรงพยำบำลไดด้ ำเนินงำนในกำรจดัท ำฉลำกยำมำตรฐำน ฉลำกยำเสริม และเอกสำรขอ้มูลยำใน  
13 กลุ่ม ท่ีมีรำยละเอียดครบถว้นผำ่นเกณฑจ์ ำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

- โรงพยำบำลท่ีมีรำยกำรยำท่ีควรพิจำรณำตดัออก 8 รำยกำร ซ่ึงยงัคงมีอยูใ่นบญัชียำโรงพยำบำลทุก
แห่งไดด้ ำเนินกำรผำ่นเกณฑท่ี์ก ำหนดคิดเป็นร้อยละ 100 
 - โรงพยำบำลท่ีมีกำรด ำเนินงำนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในกำรจดัซ้ือและส่งเสริมกำรขำยยำผำ่นเกณฑ์
จ ำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
 - อ  ำเภอท่ีมี รพ.สต./หน่วยบริกำรปฐมภูมิ เครือข่ำยระดบัอ ำเภอท่ีผำ่นเกณฑ์ใช้ยำปฏิชีวนะในโรค
ทำงเดินหำยใจส่วนบนและอุจจำระร่วงเฉียบพลนัตำมเกณฑ์เป้ำหมำย ≥ ร้อยละ 60 จ  ำนวน 8 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 - โรงพยำบำลท่ีมีกำรใช้ยำปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือท่ีระบบกำรหำยใจช่วงบนและหลอดลมอกัเสบ
เฉียบพลนัในผูป่้วยนอกผำ่นเกณฑจ์ ำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.5 
 - โรงพยำบำลท่ีมีกำรใช้ยำปฏิชีวนะในโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลนัผำ่นเกณฑ์จ ำนวน 5 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 62.50 
 - โรงพยำบำลท่ีมีกำรใช้ยำปฏิชีวนะในบำดแผลสดจำกอุบติัเหตุผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน 7 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 87.5 
 - โรงพยำบำลท่ีมีกำรใช้ยำปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก ำหนดทำงช่องคลอดผ่ำนเกณฑ ์ 
จ ำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
 - โรงพยำบำลท่ีมีผูป่้วยท่ีใช้ glibenclamideในผูป่้วยท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 65 ปี 60 มล./นำที/1.73 ตำรำง
เมตร ในผูป่้วยท่ีมี eGFR นอ้ยกวำ่ 60 มล./นำที/1.73 ตำรำงเมตรผำ่นเกณฑจ์ ำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

- โรงพยำบำลท่ีมีผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระดบั 3 ข้ึนไปท่ีไดรั้บยำ NSAIDs ผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน 8 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100 
 - โรงพยำบำลท่ีมีจ ำนวนสตรีตั้งครรภท่ี์ไดรั้บยำท่ีห้ำมใช ้ไดแ้ก่ ยำ warfarin, statins, ergots เม่ือรู้ว่ำ
ตั้งครรภแ์ลว้ผำ่นเกณฑจ์ ำนวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.50 
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 - โรงพยำบำลท่ีตอ้งมีระบบจดักำรกำรด้ือยำตำ้นจุลชีพอย่ำงบูรณำกำร (AMR) ในจงัหวดัยะลำ มี
ทั้งหมด 2 แห่ง คือ โรงพยำบำลยะลำ และโรงพยำบำลเบตง ซ่ึงโรงพยำบำลยะลำมีกำรด ำเนินกำรระบบ
จัดกำรกำรด้ือยำต้ำนจุลชีพอย่ำงบูรณำกำรอยู่ในระดับขั้นสูง (Advance) และโรงพยำบำลเบตงมีกำร
ด ำเนินกำรระบบจดักำรกำรด้ือยำตำ้นจุลชีพอยำ่งบูรณำกำรอยูใ่นระดบัปำนกลำง (Intermediate) 
 ผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2562 เดือนตุลำคม 2561 ถึงเดือนธันวำคม 2561 จงัหวดัยะลำ     
มีผลกำรด ำเนินงำนโดยจ ำแนกตำมจ ำนวนขอ้ท่ีผ่ำนเกณฑ์ในขั้นท่ี 2 (RDU ขั้นท่ี 2 ตอ้งด ำเนินกำร 12 ขอ้) 
ดงัน้ี  
 - โรงพยำบำลท่ีด ำเนินกำรRDU ผำ่นเกณฑ ์12 ขอ้ มีจ ำนวน 2 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 25 
 - โรงพยำบำลท่ีด ำเนินกำรRDU ผำ่นเกณฑ ์11 ขอ้ มีจ  ำนวน 4 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 50 
 - โรงพยำบำลท่ีด ำเนินกำรRDU ผำ่นเกณฑ ์10 ขอ้ มีจ  ำนวน 2 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 25 
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ตารางที ่30  ผลกำรด ำเนินงำนโรงพยำบำลมีระบบจดักำร AMR อยำ่งบูรณำกำร ระดบั Intermediate เกณฑไ์ม่
นอ้ยกวำ่ร้อยละ 20 รำยงำนปีละ 2 คร้ัง (ไตรมำส 2 และ 4) โดยมีคะแนนเต็ม 500 คะแนน 

 

ข้อ กจิกรรม คะแนน รพ.ยะลา รพ.เบตง 
1. กลไกการจดัการ AMR อย่างบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)   

(1) คณะกรรมกำรท่ีมีบทบำทดำ้นกำรจดักำร AMR * 
(2) มีกำรประชุมอยำ่งสม ่ำเสมอ * 
(3) เป้ำหมำยกำรจดักำร AMR ท่ีชดัเจน * 
(4) แผนกำรขบัเคล่ือนมำตรกำร AMR * 
(5) กำรก ำกบัติดตำมขอ้มูล วเิครำะห์ และสรุปผลควำมกำ้วหนำ้ในกำรด ำเนินงำน  
(6) โรงพยำบำลให้กำรสนบัสนุนดำ้นงบประมำณ อุปกรณ์เคร่ืองมือ และบุคลำกร เพื่อ
กำรแกไ้ขปัญหำ  
(7)    มีกำรจดักำร AMR อยำ่งบูรณำกำรในระดบัเขต เพ่ือใหร้ะบบมีควำมเขม้แขง็และ
ยัง่ยนื 
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รวม 100 64 45 
2. การเฝ้าระวงัทางห้องปฏิบัตกิาร(100 คะแนน) 

(1)     กำรตรวจ identify เช้ือแบคทีเรียตำมมำตรฐำน *  
(2)     กำรเลือกชนิดของยำในกำรทดสอบควำมไวของเช้ือตำมมำตรฐำน*  
(3)     ระบบ Lab Alert * 
(4)     ระบบกำรเฝ้ำระวงัพิเศษในเช้ือด้ือยำส ำคญัสอดคลอ้งกับกำรเฝ้ำระวงัทำงระบำด
วทิยำระดบัประเทศ 
(5)     กำรจดัท ำ Antibiogramตำมมำตรฐำนอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
(6)     กำรรำยงำนกำรเฝ้ำระวงัเช้ือด้ือยำทำงหอ้งปฏิบติักำร  
(7)     ระบบบนัทึกผลหอ้งปฏิบติักำรจุลชีววทิยำแบบอิเลก็ทรอนิกส์  
(8)     มีกำรพฒันำระบบเฝ้ำระวงัทำงหอ้งปฏิบติักำรอยำ่งต่อเน่ือง เช่น CQI, R2R 
(9)     รพ.ระดบั A,S มีกำรรำยงำนเช่ือมโยงกบัระดบัประเทศ(NARST)  
(10)  กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรขบัเคล่ือนร่วมกบัเขตสุขภำพ ศูนยว์ิทยำศำสตร์ฯ 
สคร.เขต 
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รวม 100 90 67 
3. 
 
 
 
 
 

กำรควบคุมก ำกบัดูแลกำรใชย้ำในโรงพยำบำล (100 คะแนน) 
(1)   กำรวำงระบบกำรคัดเลือก กระจำย และควบคุมก ำกับดูแลกำรใช้ยำใน
โรงพยำบำล และในเครือข่ำย * 
(2)   กำรขบัเคล่ือนและก ำกบัติดตำมมำตรกำรลดกำรใชย้ำในโรค/ภำวะ ได้แก่ RI, 
AD, FTW, APL * 
(3)   กำรติดตำมปริมำณและมูลค่ำกำรใชย้ำตำ้นจุลชีพ * 
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(4)   กำรก ำหนดแนวทำงกำรรักษำ/ขอ้แนะน ำในกำรเลือกใชย้ำปฏิชีวนะในโรคติด
เช้ือท่ีพบบ่อย และก ำกบัใหมี้กำรปฏิบติัตำมแนวทำง * 
(5)   กำรติดตำมและประเมินกำรใชย้ำปฏิชีวนะท่ีมีฤทธ์ิกวำ้งหรือสงวนส ำหรับเช้ือ
ด้ือยำ * 
(6)   มำตรกำรพร้อมแนวปฏิบติัในกำรใชย้ำปฏิชีวนะอยำ่งเหมำะสม  
(7)   กำรสอนและฝึกอบรมทกัษะ 
(8)   ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีสนบัสนุนกำรตดัสินใจเลือกใชย้ำอยำ่งเหมำะสม  
(9)   มีกำรประเมินผลท่ีสอดคลอ้งตำมำตรกำรท่ีใช ้รวมทั้งสรุปกำรด ำเนินงำนและ
สะทอ้นกลบั 
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รวม 100 70 37 
4. กำรเฝ้ำระวงั ป้องกนัและควบคุมกำรติดเช้ือใน ร.พ. (100 คะแนน) 

(1)   จ ำนวนพยำบำล ICN ท่ีเพียงพอ * 
(2)   กำรประชุมคณะกรรมกำร ICC อยำ่งสม ่ำเสมอ * 
(3)   โรงพยำบำลมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเอ้ือต่อกำรจดักำร AMR *  
(4)   IPC guideline * 
(5)   ระบบกำรรับ-ส่งต่อผูป่้วยติดเช้ือด้ือยำ  
(6)   กำรจดักำรเม่ือเกิดกำรระบำด (Outbreak)  
(7)   กำรร่วมคิดโดยผูป้ฏิบติัท่ีท ำงำนหนำ้งำน และมีกำรประเมินและปรับปรุงแนว
ปฏิบติั  
(8)   กำรสอนและฝึกอบรมทกัษะ  
(9)   มีกำรเฝ้ำระวงักำรติดเช้ือในโรงพยำบำล (HAI Surveillance)  
(10)   กำรติดตำมสถำนกำรณ์กำรพบเช้ือด้ือยำ ทั้ง colonization และ infection  
(11)   มีกำรก ำกบัติดตำม วเิครำะห์ และสรุปผลควำมกำ้วหนำ้ในกำรด ำเนินงำน IPC 
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รวม 100 73 100 
5. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำ และระบบจัดกำร AMR  ของโรงพยำบำล และ

น ำไปสู่มำตรกำรของโรงพยำบำลในกำรแก้ปัญหำ AMR อย่ำงบูรณำกำร (100 
คะแนน) 
(1)   กำรวเิครำะห์และสรุปสถำนกำรณ์ปัญหำเช้ือด้ือยำของโรงพยำบำล 
(2)   กำรวเิครำะห์และกำรจดักำรระบบของโรงพยำบำลในกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัเช้ือ
ด้ือยำ  
(3)   กำรตอบสนองต่อกำรระบำดของเช้ือด้ือยำในโรงพยำบำล  
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ระดบั การแปลผลการประเมนิ คะแนนเตม็ 500 คะแนน 
ระดบั 1 มีกำรด ำเนินกำรไดไ้ม่เพียงพอ (Inadequate)      0 - 150 คะแนน 
ระดบั 2 มีกำรด ำเนินกำรพ้ืนฐำน(basic) ≥150 – 250 คะแนน และขอ้บงัคบั Basic > 0 คะแนน 
ระดบั 3 มีกำรด ำเนินกำรปำนกลำง(Intermediate) ≥250– 350 คะแนน และขอ้บงัคบั Intermediate >0 คะแนน 
ระดบั 4 มีกำรด ำเนินกำรขั้นสูง(Advance) ≥350 – 500 คะแนน 

แหล่งขอ้มูล โรงพยำบำลยะลำและโรงพยำบำลเบตง 
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3.ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
 ผลกำรด ำเนินงำน RDU ปีงบประมำณ 2561 พบว่ำโรงพยำบำลในจงัหวดัยะลำผ่ำน RDU ขั้นท่ี 1

ทั้งหมด 8 แห่ง จำกโรงพยำบำลทั้งหมด 8 แห่งคิดเป็นร้อยละ 100 และผำ่น RDU ขั้นท่ี 2 ทั้งหมด 2 แห่ง จำก
โรงพยำบำลทั้งหมด 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 โดยมีกิจกรรมท่ีไดด้ ำเนินกำร ดงัน้ี 

- จดัประชุมคณะกรรมกำร RDU ระดบัจงัหวดั และระดบัอ ำเภอ/โรงพยำบำล  
- สรุปขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนทุกเดือน และรำยงำนผลในท่ีประชุมระดบัจงัหวดั 
- จดับู๊ท RDU ให้ควำมรู้เร่ืองกำรใช้ยำอยำ่งสมเหตุผล ในงำนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สถำบนัรำชภฏัยะลำ

 ผลกำรด ำเนินงำน AMR ปีงบประมำณ 2561 พบว่ำโรงพยำบำลท่ีตอ้งมีระบบจดักำรกำรด้ือยำตำ้น
จุลชีพอยำ่งบูรณำกำร (AMR) ในจงัหวดัยะลำ มีทั้งหมด 2 แห่ง คือ โรงพยำบำลยะลำ และโรงพยำบำลเบตง 
ซ่ึงโรงพยำบำลยะลำและโรงพยำบำลเบตงไดด้ ำเนินกำรจดัท ำระบบกำรจดักำรเช้ือด้ือยำครบทั้ง 6 ขอ้ตำม
เกณฑคิ์ดเป็นร้อยละ 100 โดยมีกิจกรรมท่ีไดด้ ำเนินกำร ดงัน้ี 

- โรงพยำบำลมีคณะกรรมกำร AMR 
- โรงพยำบำลจดัท ำรำยงำนติดตำมปริมำณและค่ำใชจ่้ำยของยำตำ้นจุลชีพท่ีส ำคญั 
- โรงพยำบำลจดัท ำรำยงำนกำรติดตำมเช้ือด้ือยำในกระแสเลือด 8 ชนิด 
- โรงพยำบำลจดัท ำรำยงำนติดตำมอตัรำกำรติดเช้ือในโรงพยำบำล รำยกำรเช้ือก่อโรค และควำมไวยำของ

กำรติดเช้ือแต่ละต ำแหน่งปีละ 1 คร้ัง 
- โรงพยำบำลจดัท ำ antibiogram และ ผลกำรทดสอบควำมไวของเช้ือต่อยำของโรงพยำบำล 
- โรงพยำบำลมีกำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ดำ้น AMR และควำมเช่ือมโยงของสภำพปัญหำดำ้น AMR 
 

4.แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 
ระดบัจงัหวดั 

- ประชุมคณะกรรมกำร RDU ระดับจังหวดั ติดตำม สรุปผลกำรด ำเนินงำนของจังหวดัและ
แลกเปล่ียนแนวทำงกำรด ำเนินงำนของแต่ละโรงพยำบำล  
- สรุปขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลของโรงพยำบำลทุกแห่งในกำรประชุม คปสจ.ทุกเดือน 

ระดบัอ ำเภอ 
 - ประชุมคณะกรรมกำร RDU ของระดบัอ ำเภอ/โรงพยำบำลทุกเดือน    
 - สรุปขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละโรงพยำบำลและสะทอ้นขอ้มูลกลบัไปยงัแพทยผ์ูส้ั่งใชย้ำ 
 - ติดตำมกำรใชย้ำปฏิชีวนะใน รพ.สต. 
 - สร้ำงควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งในกำรใชย้ำปฏิชีวนะในบุคลำกรกำรแพทยแ์ละประชำชน 
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5.ผลลพัธ์ทีต้่องการ (Small Success) 
-กำรใชย้ำอยำ่งสมเหตุผล(RDU) 

-ระบบจดักำรกำรด้ือยำตำ้นจุลชีพอยำ่งบูรณำกำร (AMR ระดบั intermediate) 

 

6.สรุปประเด็นส าคัญที่ เป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

1. กำรใช้ยำปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรคในโรงพยำบำล โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำรใชย้ำปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือ   
ท่ีระบบกำรหำยใจส่วนบน โรคอุจจำระร่วงเฉียบพลนั และแผลสดอุบติัเหตุ ยงัมีกำรใช้มำกกว่ำเกณฑ ์   
ท่ีก ำหนด 
2. ควำมระมดัระวงัในกำรใชย้ำในสตรีตั้งครรภ ์ 
3. ควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งของบุคลำกรและประชำชน เก่ียวกบักำรใชย้ำปฏิชีวนะ  

 

 

 

 

 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

เป้ำหมำย 
RDU ขั้นท่ี 1 ≥ ร้อยละ 80 
RDU ขั้นท่ี 2 ≥ ร้อยละ 10 

เป้ำหมำย 
RDU ขั้นท่ี 1 ≥ ร้อยละ 85 
RDU ขั้นท่ี 2 ≥ ร้อยละ 10 

เป้ำหมำย 
RDU ขั้นท่ี 1 ≥ ร้อยละ 90 
RDU ขั้นท่ี 2 ≥ ร้อยละ 15 

เป้ำหมำย 
RDU ขั้นท่ี 1≥ร้อยละ 95   
RDU ขั้นท่ี 2 ≥ร้อยละ 20 

ผลงำน (ต.ค.- ธ.ค. 2561) 
RDU ขั้นท่ี 1ร้อยละ 100 
RDU ขั้นท่ี 2 ร้อยละ 25 

- - - 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

เป้ำหมำย 
- 

AMR ขั้น Intermediate 
≥10 % 

 
- 

AMR ขั้น Intermediate 
≥ 20 % 

ผลงำน(ต.ค.- ธ.ค. 2561) 
AMR ขั้น Intermediate 

ร้อยละ 100 

 
- 

 
- 

 
- 
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7.ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 - 

8.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
- 

 

9.นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง (ถำ้มี) 
- 

 
 

   
 

   ผูร้ำยงำน  นำงสำว ฟำฎิลำ สำดีน 
ต ำแหน่ง เภสัชกรปฏิบติักำร 
   วนั/เดือน/ปี 28 ธ.ค. 2561 

โทร 084-8559882  
e-mail: sdn_fadila@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

112 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะที ่2 การพฒันาระบบบริการสุขภาพ 

      หัวข้อ สาขาโรคหลอดเลือดหัวใจ 
จังหวดัยะลา  เขตสุขภาพที ่12   ตรวจราชการ รอบที ่1 วนัที ่16 - 18 มกราคม  2562 

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
ตวัช้ีวดั : อตัรำตำยของผูป่้วยโรคหลอดเลือดหวัใจไม่เกิน 26 ต่อแสนประชำกร 
 

2.สถานการณ์ 
 อตัรำตำยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจมีแนวโน้มชะลอตวั ปี 2558 – 2560 อตัรำตำย 40.35, 44.42 , 

56.87  ต่อประชำกรแสนคน  และในปีงบประมำณ 2562 ( 1  ตค. - 30 พ.ย. 61 ) มีอตัรำตำย เพียง 7.95 ต่อ
ประชำกรแสนคน ซ่ึงไม่เกินตวัช้ีวดั (อตัรำตำยของผูป่้วยโรคหลอดเลือดหวัใจไม่เกิน 26 ต่อแสนประชำกร) 
จงัหวดัยะลำ มี โรงพยำบำลตั้งแต่ระดับ F 2 ข้ึนไป สำมำรถให้ยำละลำยล่ิมเลือด ( Fibrinolytic drug) ใน
ผูป่้วย STEMI ไดทุ้กโรงพยำบำล 
 

 - ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์ 
ตารางที ่31 อตัรำตำยของผูป่้วยโรคหลอดเลือดหวัใจไม่เกิน 26 ต่อแสนประชำกร (ต.ค. 61-15 ธค 61) 
 

ล ำดบั 

 
ตวัช้ีวดั 

 
รำยกำร
ขอ้มูล 

อ าเภอ ภาพรวม
จงัหวดั เมือง

ยะลำ 
 

เบตง 
 

บนันงัสตำ ธำรโต ยะหำ รำมนั กำบงั กรงปินงั 

 อัตรำตำยของ
ผูป่้วยโรคหลอด
เลือดหั วใจไม่
เกิน 26 ต่อแสน
ประชำกร 

เป้ำหมำย 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

 ผลงำน 14 3 2 2 4 14 2 1 42 

 อตัรำต่อแสน 9.97 5.91 3.69 8.74 7.95 16.85 8.32 3.78 9.29 

 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
โรงพยำบำลท่ี
สำมำรถให้ ยำ
ละลำยล่ิมเลือด
ได ้

เป้ำหมำย 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

 ผลงำน 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

 อตัรำ/ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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3. ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
 1.ประเมินโอกำสเส่ียงต่อกำรเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจและโรคหลอดเลือดสมอง (Thai CVD Riak)
ในประชำกรกลุ่มเส่ียงผูป่้วยโรคเบำหวำนและควำมดนัโลหิตสูงใหแ้ลว้เสร็จไตรมำสแรก 
 2. มีกำรส่งเสริมกำรเขำ้ถึงบริกำรท่ีรวดเร็วโดยกำรประชำสัมพนัธ์กำรเฝ้ำระวงัสัญญำนเตือนโรค
หลอดเลือดหวัใจ และหลอดเลือดสมอง และกำรเรียกใช ้บริกำรหน่วยกำรแพทยฉุ์กเฉิน 1669 
 3. อบรมใหค้วำมรู้ในกำรเฝ้ำระวงัอำกำรเตือน แก่ อสม และ หน่วยกูชี้พ 
 4. จดัท ำแนวทำงเวชปฏิบติักำรดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดหวัใจ 
 5.มีกำรใหก้ำรรักษำผูป่้วย STEMI ดว้ยยำ Thrombolytic agent ในโรงพยำบำลชุมชนทุกแห่ง 
 6. จดัตั้ง Wafarin clinic ในโรงพยำบำลชุมชนทุกแห่ง 
 7.พฒันำศกัยภำพหน่วยบริกำรให้ยำละลำยล่ิมเลือดในโรงพยำบำลระดบั F2โดยมีระบบบริหำร
จดักำรยำ สำมำรถให้ยำได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีระบบหมุนเวียนยำระหว่ำงโรงพยำบำลศูนยแ์ละ 
โรงพยำบำลชุมชน 
  

4. แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 
 1. ประสำนงำนกำรประชุมรำชกำรคณะ Service Plan สำขำโรคหลอดเลือดหัวใจและมีNurse Case 
Manager โรคหลอดเลือดหวัใจครอบคลุมทุกสถำนบริกำร 

2. คดักรองประเมินควำมเส่ียงหวัใจและหลอดเลือดในผูป่้วยโรคเบำหวำนและควำมดนัโลหิตสูง  
3.ให้ควำมรู้เร่ืองโรคหลอดเลือดหัวใจ อำกำรส ำคญั และ ระยะเวลำท่ีตอ้งรีบมำรพ. รวมไปถึงกำร  
เขำ้ถึงบริกำร 1669 
4. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงสูงมำกข้ึนไป (CVD Risk Score>30%)  
 5. ให้ควำมรู้เร่ืองโรคหลอดเลือดสมอง อำกำรส ำคญั และ ระยะเวลำท่ีตอ้งรีบมำรพ. รวมไปถึง กำร 
เขำ้ถึงบริกำร 1669  

  6. กำรส่งเสริมกำรเขำ้ถึงบริกำรท่ีรวดเร็วโดยกำรประชำสัมพนัธ์กำรเฝ้ำระวงัสัญญำณเตือนโรค
หลอดเลือดหวัใจ และหลอดเลือดสมอง และกำรเรียกใช ้บริกำรหน่วยกำรแพทยฉุ์กเฉิน 1669 

 7. หน่วยบริกำรให้ยำละลำยล่ิมเลือดในโรงพยำบำลระดบั F2โดยมีระบบบริหำรจดักำรยำ สำมำรถ
ใหย้ำไดต้ลอด 24 ชัว่โมง และมีระบบหมุนเวยีนยำระหวำ่งโรงพยำบำลศูนยแ์ละ โรงพยำบำลชุมชน 
 8. พฒันำศกัยภำพ แพทย ์  พยำบำล ในกำรดูแลผูป่้วยขณะน ำส่งผูป่้วยมำโรงพยำบำลยะลำ 
 9.  พฒันำศกัยภำพ แพทย ์พยำบำล โดยกำรศึกษำดูงำนท่ี โรงพยำบำลยะลำ เพื่อเตรียมจดัตั้ง Heart  
Failure  Clinic ภำยในปี 2562 
 10. เปิดใหบ้ริกำรตรวจสวนหวัใจในโรงพยำบำลยะลำ ปี 2562 
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5. ผลลพัธ์ทีต้่องการ (Small Success) 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน 
1. มีกำรคดักรองผูป่้วยท่ี
มีปัจจยัเส่ียงต่อโรคหวัใจ
และหลอด เลือด 
 2. ใหก้ำรรักษำผูป่้วยท่ี
เป็นภำวะหวัใจขำดเลือด
เฉียบพลนัอยำ่ง รวดเร็ว
โดยกำรใหย้ำละลำยล่ิม
เลือดและหรือกำรท ำ 
บอลลูน 
3.ใหก้ำรศึกษำกบัผูป่้วย
และญำติเร่ืองกำร
ควบคุมปัจจยัเส่ียง กำร
ดูแลตนเองและกำร
เขำ้ถึงบริกำรทั้งในภำวะ
ฉุกเฉินและปกติ 
4.ลดอตัรำเสียชีวติในรพ. 
นอ้ยกวำ่ 10 % 

1. มีกำรคดักรองผูป่้วยท่ี
มีปัจจยัเส่ียงต่อโรคหวัใจ
และหลอด เลือด 
 2. ใหก้ำรรักษำผูป่้วยท่ี
เป็นภำวะหวัใจขำดเลือด
เฉียบพลนัอยำ่ง รวดเร็ว
โดยกำรใหย้ำละลำยล่ิม
เลือดและหรือกำรท ำ 
บอลลูน 
3.ใหก้ำรศึกษำกบัผูป่้วย
และญำติเร่ืองกำร
ควบคุมปัจจยัเส่ียง กำร
ดูแลตนเองและกำร
เขำ้ถึงบริกำรทั้งในภำวะ
ฉุกเฉินและปกติ 
4.ลดอตัรำเสียชีวติในรพ. 
นอ้ยกวำ่ 10 % 

1. มีกำรคดักรองผูป่้วยท่ี
มีปัจจยัเส่ียงต่อโรคหวัใจ
และหลอด เลือด 
 2. ใหก้ำรรักษำผูป่้วยท่ี
เป็นภำวะหวัใจขำดเลือด
เฉียบพลนัอยำ่ง รวดเร็ว
โดยกำรใหย้ำละลำยล่ิม
เลือดและหรือกำรท ำ 
บอลลูน 
3.ใหก้ำรศึกษำกบัผูป่้วย
และญำติเร่ืองกำร
ควบคุมปัจจยัเส่ียง กำร
ดูแลตนเองและกำร
เขำ้ถึงบริกำรทั้งในภำวะ
ฉุกเฉินและปกติ 
4.ลดอตัรำเสียชีวติในรพ. 
นอ้ยกวำ่ 10 % 

1. มีกำรคดักรองผูป่้วยท่ี
มีปัจจยัเส่ียงต่อโรคหวัใจ
และหลอด เลือด 
 2. ใหก้ำรรักษำผูป่้วยท่ี
เป็นภำวะหวัใจขำดเลือด
เฉียบพลนัอยำ่ง รวดเร็ว
โดยกำรใหย้ำละลำยล่ิม
เลือดและหรือกำรท ำ 
บอลลูน 
3.ใหก้ำรศึกษำกบัผูป่้วย
และญำติเร่ืองกำร
ควบคุมปัจจยัเส่ียง กำร
ดูแลตนเองและกำร
เขำ้ถึงบริกำรทั้งในภำวะ
ฉุกเฉินและปกติ 
4.ลดอตัรำเสียชีวติในรพ. 
นอ้ยกวำ่ 26 % 

 

ผลลพัธ์ตามเป้าหมายระยะส้ัน 
กิจกรรม ตำม Small Success   รอบ 3 เดือน ผลลพัธ์ ตำม Small Success รอบ 3 เดือน 

1. คดักรองผูป่้วยท่ีมีปัจจยัเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด 
 2.ใหก้ำรรักษำผูป่้วยท่ีเป็นภำวะหวัใจขำดเลือดเฉียบพลนั
อยำ่ง รวดเร็วโดยกำรใหย้ำละลำยล่ิมเลือดและหรือกำรท ำ 
บอลลูน 
3. ใหก้ำรศึกษำกบัผูป่้วยและญำติเร่ืองกำรควบคุมปัจจยั
เส่ียง กำรดูแลตนเองและกำรเขำ้ถึงบริกำรทั้งในภำวะฉุกเฉิน
และปกติ 
4.ลดอตัรำเสียชีวติในรพ. นอ้ยกวำ่ 10 % 
 

1. มีกำรคดักรองผูป่้วยท่ีมีปัจจยัเส่ียงต่อโรคหัวใจ
และหลอด เลือด 5389 คน  คิดเป็น ร้อยละ 39.60    
2 ทุกโรงพยำบำล ใหย้ำ Thrombolytic  agent 
3. ประชำสัมพนัธ์ Stroke Alert, Stroke Awareness 
4.อบรมใหค้วำมรู้ในกำรเฝ้ำระวงัอำกำรเตือน แก่ 
อสม และ หน่วยกูชี้พ 
5. อตัรำเสียชีวติในรพ. ร้อยละ 6.6 
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6. สรุปประเด็นส าคัญทีเ่ป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 
 ขอ้มูลท่ีดึงมำจำกระบบฐำนขอ้มูล HDC  ไม่ตรงกบัขอ้มูลท่ีปฏิบติังำนจริง  ท ำใหส้ัดส่วนกำรเขำ้ถึงยำไดต้ ่ำ 
 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

  1.อตัรำกำรเขำ้ถึงบริกำร 1669 ของประชำชนยงันอ้ยขำดกำรประชำสัมพนัธ์ท่ีดี 
  2. Interventionist มีเพียง 1 คน 
 

8. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
- 

 
 
 

                                                                                                     
        ผูร้ำยงำน นำงจิตติมำ  ด่ำนเสถียรสกุล 

        ต  ำแหน่ง นกัวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
                                                                                                 วนั/เดือน/ปี 21 ธนัวำคม 2561                                                          

โทร 08 7390 2819 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะที ่2 การพฒันาระบบบริการสุขภาพ 

      หัวข้อ สาขาโรคไต 
จังหวดัยะลา  เขตสุขภาพที ่12   ตรวจราชการ รอบที ่1 วนัที ่16 - 18 มกราคม  2562 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ตวัช้ีวดั : ร้อยละของผูป่้วย CKD ท่ีมีอตัรำกำรลดลงของ eGFR < 4 ml / min / 1.73m2/yr  (เป้ำหมำย: ≥ 66% ) 
 

2. สถานการณ์ 
 อตัรำป่วยดว้ยโรคไตเร้ือรังมีแนวโนม้สูงข้ึนมำก ปี 2559 – 2561 เท่ำกบั  496.86 ,  958.52 ,  1173.06   
ต่อประชำกรแสนคน  ผลกำรด ำเนินงำนคดักรอง  CKD ในผูป่้วย  DM   HT  มีผลงำนทั้งจงัหวดั  ร้อยละ 
29.73 ยงัไม่ผ่ำนเกณฑ์ทุกโรงพยำบำล    ส่วนกำรชะลอไตเส่ือมของผูป่้วย CKD  ท่ีมีอตัรำกำรลดลงของ 
eGFR < 4 ml / min / 1.73m2/yr   ผลงำนจงัหวดั  ร้อยละ 48.12 มีเพียง โรงพยำบำลยะลำ ท่ีมีผลงำนผ่ำน
เกณฑ์เป้ำหมำย คือ ร้อยละ 69.57 และโรงพยำบำลอ่ืนท่ีเหลือยงัไม่ผำ่นเกณฑ์เป้ำหมำย (เป้ำหมำย: ≥ 66% ) 
ส่วนคุณภำพบริกำรคลินิกโรคไตเร้ือรัง มีกำรประเมินผำ่นเกณฑ ์CKD คลินิกคุณภำพทุกโรงพยำบำล 
 

ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์ 
ตารางที ่32 ร้อยละของผูป่้วย CKD ท่ีมีอตัรำกำรลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m 2 /yr ( > ร้อยละ 66 ) 
 

ล ำดบั 
 

ตวัช้ีวดั 
 

รำยกำร
ขอ้มูล 

อ าเภอ 
ภาพรวม
จังหวดั 

เมือง
ยะลำ 

 

เบตง 
 

บนันงัส
ตำ 

ธำรโต ยะหำ รำมนั กำบงั กรงปินงั 

 ร้อยละของผูป่้วย 

CKD ท่ีมีอตัรำกำร

ลดลงของ eGFR< 4 

ml/min/1.73 m 2 / yr 

เป้ำหมำย 28 31 11 9 22 21 10 17 149 

 
ผลงำน 20 18 6 6 12 7 2 8 79 

 อตัรำ/ร้อยละ 71.43 58.06 54.55 66.67 54.55 33.33 20.00 47.06 53.02 
 ร้อยละของผูป่้วย 

DM /HT  ท่ีไดรั้บ
กำรคน้หำและคดั
กรองโรคไตเร้ือรัง  ( 
> ร้อยละ 80 ) 
 

เป้ำหมำย 13342 4389 3853 1694 3350 5518 1455 1802 35403 

 ผลงำน 2865 1290 1659 537 1678 1735 742 601 11107 

 
อตัรำ/ร้อยละ 21.47 29.39 43.06 31.70 50.09 31.44 51.00 33.35 31.37 
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3. ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
1. ทุกโรงพยำบำลด ำเนินกำรคดักรองไต ผูป่้วยเบำหวำนและควำมดนัโลหิตสูงตำมแนวทำง 
 - ผูป่้วยท่ีมี DM ร่วมดว้ย คดักรองดว้ย eGFR และ urine  protein 
 - ผูป่้วย HT ท่ีไม่มี DM ร่วมดว้ย คดักรองดว้ย eGFR 
 - กำรตรวจค่ำ Cr และ eGFR โดยใช ้ Enzymatic  Method 
2. มีกำรอบรมบุคลำกรสหวชิำชีพผูป้ฏิบติังำนในคลินิกชะลอไตเส่ือม  
3. มีแนวทำงกำรดูแลผูป่้วยโรคไตเร้ือรังและระบบส่งต่อผูป่้วยเป็นแนวทำงเดียวกนั  
4. มีคลินิกรักษำไตโรงพยำบำล เพื่อให้ควำมรู้และให้ค  ำปรึกษำเพื่อชะลอไตเส่ือมโดยทีมสหสำขำ
วชิำชีพ 
5.จดับริกำรผูป่้วยท่ีไม่ไดรั้บกำรบ ำบดัทดแทนไตไดรั้บกำรดูแลแบบPalliative care  
6.รณรงคว์นัไตโลก มีกำรคดักรองเบ้ืองตน้ กำรใหค้วำมรู้เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมแก่ประชำชนในชุมชน 
 

4. แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562  
 1. จัดบริกำร NCD clinic คุณภำพใน ทุกโรงพยำบำล ท่ีเช่ือมโยงกับ CKD Clinic คุณภำพ โดย
ทีมสหวชิำชีพ 

  2. กำรด ำเนินงำนพฒันำคุณภำพคลินิกโรคไต บูรณำกำรกบัคลินิกโรคเร้ือรังคุณภำพ โดยเน้นกำร
พฒันำตำมองคป์ระกอบหลกัของ คลินิก NCD คุณภำพ และคลินิกโรคและก ำหนดเป็นตวัช้ีวดัหลกัของกำร
ด ำเนินงำน โดยเครือข่ำยประเมินตนเอง เพื่อหำส่วนขำดพฒันำใหมี้คุณภำพตำมเกณฑ์ และทีมตรวจประเมิน
ระดบัจงัหวดัลงประเมิน 

3. มีนโยบำยใหทุ้กอ ำเภอคดักรองไต ในผูป่้วยเบำหวำนและควำมดนัโลหิตสูง ใหค้รอบคลุมมำกกวำ่ 
ร้อยละ 90 ภำยในเดือน ธนัวำคม 2561 พร้อมบนัทึกขอ้มูลลงใน JHCIS / HosXP 

4. ทุกโรงพยำบำลด ำเนินกำรคดักรองไต ผูป่้วยเบำหวำนและควำมดนัโลหิตสูงตำมแนวทำง 
 - ผูป่้วยท่ีมี DM ร่วมดว้ย คดักรองดว้ย eGFR และ urine  protein 
 - ผูป่้วย HT ท่ีไม่มี DM ร่วมดว้ย คดักรองดว้ย eGFR 
 - กำรตรวจค่ำ Cr และ eGFR โดยใช ้ Enzymatic  Method 
5.จดับริกำรผูป่้วยท่ีไม่ไดรั้บกำรบ ำบดัทดแทนไตไดรั้บกำรดูแลแบบPalliative care  
6.รณรงคว์นัไตโลก มีกำรคดักรองเบ้ืองตน้ กำรใหค้วำมรู้เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมแก่ประชำชนใน
ชุมชน 
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5. ผลลพัธ์ทีต้่องการ (Small Success) 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน 
- ผูป่้วยเบำหวำนและควำม
ดัน  โลหิตสูงได้รับกำรคัด
กรองโรค  ไตได้มำกกว่ำ 
40%  
- มีกำรประเมิน CKD clinic 
คุณภำพด้วยกำรประเมิน
แบบ ไขวจ้งัหวดั และอย่ำง
น้อย  50% ของ CKD clinic 
ใน โรงพยำบำลระดับ M2, 
F1-2 ผ่ำนกำรประเมิน CKD 
clinic คุณภำพ  
- ร้อยละ 66 ของผูป่้วย CKD 
มี อตัรำกำรลดลงของ eGFR 
 
 
 

ผูป่้วยเบำหวำนและควำมดนั 
โลหิตสูงได้รับกำรคดักรอง 
โรคไตไดม้ำกกวำ่ 40% 
 - มีกำรประเมิน CKD clinic 
คุณภำพด้วยกำรประเมิน 
แบบไขวจ้งัหวดั และอยำ่ง น ้
อ ย 50% ข อ ง CKD clinic 
ในโรงพยำบำลระดับ  M2, 
F1-2 ผ่ ำ น ก ำ ร ป ร ะ เ มิ 
น CKD clinic คุณภำพ 
 - ร้ อ ย ล ะ  66 ข อ งผู ้ ป่ ว ย 
CKD มี อตัรำกำรลดลงของ 
eGFR 

- ผูป่้วยเบำหวำนและควำม
ดัน  โลหิตสูงได้รับกำรคัด
กรอง  โรคไตได้มำกกว่ำ 
80% 
 - มีก  ำ ร  ขย  ำยบ  ริก  ำ ร 
CKD clinic ให้ ครอบคลุม 
โรงพยำบำลในระดบั F3 ข้ึน 
ไปครบ 100%  
- มีกำรประเมิน CKD clinic 
คุณภำพด้วยกำรประเมิน 
แบบไขวจ้ังหวดั และอย่ำง 
น้อย 50% ของ CKD clinic 
ในโรงพยำบำลระดับ M2, 
F1-2 ผ่ำนกำรประเมิน CKD 
clinic คุณภำพ 
 - ร้ อ ย ล ะ  66 ข อ งผู ้ ป่ ว ย 
CKD มี อตัรำกำรลดลงของ 
eGFR 

- ผูป่้วยเบำหวำนและควำม
ดัน  โลหิตสูงได้รับกำรคัด
กรอง  โรคไตได้มำกกว่ำ 
80% 
 - อย่ำงน้อยร้อยละ 66 ของ 
ผูป่้วย CKD มีอตัรำกำร ล ด 
ล ง ข อ ง eGFR 

 
 

ผลส าเร็จตามเป้าหมายระยะส้ัน 
 

กิจกรรม ตำม Small Success   รอบ 3 เดือน ผลลพัธ์ ตำม Small Success รอบ 3 เดือน 
- ผูป่้วยเบำหวำนและควำมดนั โลหิตสูงไดรั้บกำรคดักรองโรค 
ไตไดม้ำกกวำ่ 40%  
- มีกำรประเมิน CKD clinic คุณภำพดว้ยกำรประเมินแบบ ไขว้
จังหวดั และอย่ำงน้อย 50% ของ CKD clinic ใน โรงพยำบำล
ระดบั M2, F1-2 ผำ่นกำรประเมิน CKD clinic คุณภำพ  
- ร้อยละ 66 ของผูป่้วย CKD มี อตัรำกำรลดลงของ eGFR 

 

1. ผูป่้วยเบำหวำนและควำมดนั โลหิตสูงไดรั้บกำรคดักรอง
โรค ไต   29.73 
2. มีกำรแผนกำรประเมิน CKD clinic คุณภำพ ระดบัจงัหวดั 
 3.ผูป่้วย CKD มี อตัรำกำรลดลงของ eGFR  ร้อยละ 53.02 
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6. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

- 
7.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 -พบวำ่กำรคดักรอง CKD และกำรชะลอไตเส่ือม ส่วนใหญ่ท ำไดต้  ่ำกวำ่เป้ำหมำย มำจำกสำเหตุจำก
กำรดึงขอ้มูลโปรแกรม HDC หมำยเลข HN กบั Code Lab ไม่ตรงกนั 
 

8.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
- 

 
 
 

                                                                                                ผูร้ำยงำน นำงจิตติมำ  ด่ำนเสถียรสกุล 

        ต  ำแหน่ง นกัวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
                                                                                                 วนั/เดือน/ปี 21 ธนัวำคม 2561 

                                                                                      โทร 08 7390 2819 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

120 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะที ่2 การพฒันาระบบบริการสุขภาพ 

      หัวข้อ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง 
จังหวดัยะลา  เขตสุขภาพที ่12   ตรวจราชการ รอบที ่1 วนัที ่16 - 18 มกราคม  2562 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ตวัช้ีวดั : ร้อยละอตัรำตำยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ในโรงพยำบำล นอ้ยกวำ่ร้อยละ 7  
 

2. สถานการณ์ 
 โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคท่ีมีอตัรำตำยและอตัรำกำรเกิดควำมพิกำรสูง และมีแนวโน้มของ

ผูป่้วยเพิ่มมำกข้ึนในทุกๆปี WHO ประมำณกำรณ์วำ่ทุกๆปีมีผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองมำกกวำ่ 15 ลำ้นคน
ทัว่โลก 5 ลำ้นคนพิกำรอย่ำงถำวร 5 ลำ้นคนเสียชีวิต และ 2/3 อยูใ่นประเทศก ำลงัพฒันำ ปี 2563 จะเพิ่มข้ึน
เป็น 2 เท่ำตวั ในประเทศไทยพบวำ่ในปี 2559 ผูป่้วยทั้งหมด 78,390 รำย ไดรั้บยำ RT-PA 2,670 รำย (ร้อยละ 
3.41 ) Non RT-PA 75,720 รำยและคำดว่ำมีผู ้ป่วยรำยใหม่ในแต่ละปี  150,000 รำย เสียชีวิต 21 ต่อแสน
ประชำกร (37 คน/วนั )  

        จำกสถิติรำยงำนผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในจงัหวดัยะลำ ประจ ำปี 2561 พบวำ่ผูป่้วยโรคหลอด
เลือดสมองทั้งหมด  4,324  รำย   เสียชีวติทั้งหมด   285  รำย   คิดเป็นร้อยละ  6.6   (  เป้ำหมำย < 7% ) ใน
ปีงบประมำณ 2562 ( 2เดือน) พบผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองรำยใหม่ 2 รำย  

- ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์ 
ผูป่้วยมีโรคหลอดเลือดสมองตีบมีโอกำสเขำ้ถึงยำสลำยล่ิมเลือด r-TPA มีแนวโนม้คงท่ี  จำกขอ้มูล  
ปีงบประมำณ 2559 29/667 = 4.3 %  
ปีงบประมำณ 2560 18/749 = 2.4 %  
ปีงบประมำณ 2561 30/990 = 3.0%  
ปีงบประมำณ 2562 (ไตรมำส 1) อยูร่ะหวำ่งรวบรวมขอ้มูล  
อตัรำส่วนของผูป่้วยท่ี Door to needle time นอ้ยกวำ่ 60 นำทียงัไม่ถึงเป้ำหมำยล่ำสุดอยูท่ี่ 32.6%  

โรงพยำบำลเบตงซ่ึงเป็นโรงพยำบำลระดบั M ยงัไม่มี stroke units แต่มีบริกำรกำรให้ยำสลำยล่ิมเลือดท่ีหอ้ง
ฉุกเฉินและส่งต่อมำโรงพยำบำลระดบั A   มีแผนจดัตั้ง stroke unit ภำยใน 1 ปีน้ี  
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ตารางที ่33 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวดั ปีงบประมำณ 2562 (ตุลำคม 2561 –  พฤศจิกำยน 2561) 
 

ล ำดบั 

 
ตวัช้ีวดั 

 
รำยกำร
ขอ้มูล 

อ าเภอ 
ภาพรวม
จงัหวดั 

เมือง
ยะลำ 

 

เบตง 
 

บนันงัสตำ ธำรโต ยะหำ รำมนั กำบงั กรงปินงั 

 ร้อยละอตัรำตำย
โรคหลอดเลือด
สมอง (I60-I69) 
ในโรงพยำบำล 
นอ้ยกวำ่ร้อยละ 7 

เป้ำหมำย 1879 533 331 165 400 717 146 152 4323 

 ผลงำน 126 38 15 11 28 52 1 14 285 
 อตัรำ/ร้อยละ 6.7 7.1 4.5 6.7 7.0 7.3 0.7 9.2 6.6 

 กำรจดัตั้งหอ
อภิบำลผูป่้วยโรค
หลอดเลือดสมอง 
(Stroke Unit) ใน
รพ. ระดบั A   

เป้ำหมำย 1 - - - - - - - 1 

 ผลงำน 1 - - - - - - - 1 
 อตัรำ/ร้อยละ 100        100 

              ท่ีมำ : ฐำนขอ้มูล 43 แฟ้ม (Health Data Center)  ณ วนัท่ี 30 พ.ย. 61 
3.ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 

1. ประชำสัมพนัธ์ Stroke Alert, Stroke Awareness สู่สำธำรณชน  
2. ประเมินโอกำสเส่ียงต่อกำรเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจและโรคหลอดเลือดสมอง (Thai CVD Riak)
ในประชำกรกลุ่มเส่ียงผูป่้วยโรคเบำหวำนและควำมดนัโลหิตสูงใหแ้ลว้เสร็จไตรมำสแรก 
3. โรงพยำบำล ยะลำ และเบตง มี Stroke Unit และ Stroke fast track เพื่อให้ยำละลำยล่ิมเลือดทำง 
หลอดเลือดด ำ 
4. จดัท ำแนวทำงในกำรรับส่งต่อ ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง  
 5. อบรมกำรคดักรองโดยใช ้FAST Score แก่หน่วยกูชี้พ 
6. พฒันำระบบกำรติดตำมเยีย่มบำ้น เพื่อดูแลผูป่้วยหลงัจำกไดรั้บยำ ป้องกนักำรกลบัเป็นซ ้ ำ   
7. ฝึกประสบกำรณ์กำรดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้แก่ญำติ ผูดู้แล อสม.ประจ ำหมู่บ้ำน   
เจำ้หนำ้ท่ี รพ.สต. เพื่อใหส้ำมำรถดูแลผูป่้วยต่อเน่ือง 
 

4. แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 
 1.ก ำหนดโรคหลอดเลือดสมอง เป็นเขม็มุ่งในกำรพฒันำระบบบริกำรของจงัหวดัยะลำ 
 2. ก ำหนดมำตรกำรดูแล สุขภำพผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองระดบัจงัหวดั   
มำตรกำรท่ี 1 กลุ่มปกติ  

- คดักรองประเมินควำมเส่ียงหัวใจและหลอดเลือดในผูป่้วยโรคเบำหวำนและควำมดนัโลหิตสูง  
มำกกวำ่ 82.5 %  
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- ให้ควำมรู้เร่ืองโรคหลอดเลือดสมอง อำกำรส ำคญั และ ระยะเวลำท่ีตอ้งรีบมำรพ. รวมไปถึงกำร  
เขำ้ถึงบริกำร 1669 
 - ฟ้ืนฟูควำมรู้อสม.และอสค.ในกำรดำเนินงำนป้องกนัและควบคุมโรคหลอดเลือดสมอง  

มำตรกำรท่ี 2 กลุ่มเส่ียง  
- ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงสูงมำกข้ึนไป (CVD Risk Score>30%)  
- ให้ควำมรู้เร่ืองโรคหลอดเลือดสมอง อำกำรส ำคญั และ ระยะเวลำท่ีตอ้งรีบมำรพ. รวมไปถึง กำร  
เขำ้ถึงบริกำร 1669  
-คลินิกอดบุหร่ี เลิกสุรำ  

มำตรกำรท่ี 3 กลุ่มป่วย  
- มีNurse Case Manager โรคหลอดเลือดสมองครอบคลุมทุกสถำนบริกำร  
-กำรตั้งStroke Unitตำมมำตรฐำน  
-กำรจดัตั้งหอฟ้ืนฟูโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Rehab Unit) ในโรงพยำบำลระดบั M ข้ึนไปหรือF 
ท่ีมีควำมพร้อม 

 3.มีกำรพฒันำระบบกำรคดักรอง และกำรวินิจฉยัผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง เบ้ืองตน้ ก่อนกำรส่ง
ต่อผูป่้วย ในโรงพยำบำลชุมชน 
 4. ประชำสัมพนัธ์ Stroke Alert, Stroke Awareness สู่สำธำรณชน  

5. ฝึกประสบกำรณ์กำรดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้แก่ญำติ ผูดู้แล อสม.ประจ ำหมู่บ้ำน   
เจำ้หนำ้ท่ี รพ.สต. เพื่อใหส้ำมำรถดูแลผูป่้วยต่อเน่ือง 
 

5. ผลลพัธ์ทีต้่องการ (Small Success) 
เป้าหมาย ผลลพัธ์ทีต้่องการ (Small Success) 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน 
1. ส่ือสำรนโยบำยดำ้น
โรค หลอดเลือดสมอง 
 2. จดัท ำแผนพฒันำ
ระบบ บริกำรสุขภำพ
โรค หลอดเลือดสมอง 
 

1. ร้อยละผูป่้วยโรค
หลอด เลือดสมอง (I60-
I69) ท่ีมี อำกำรไม่เกิน 
72 ชัว่โมง ไดรั้บกำร
รักษำใน Stroke Unit 
(%SU) ≥ 35% 

1. ร้อยละผูป่้วยโรค
หลอด เลือดสมอง (I60-
I69) ท่ี มีอำกำรไม่เกิน 
72 ชัว่โมง ไดรั้บกำร
รักษำใน Stroke Unit 
(%SU) ≥ 40% 

ร้อยละผูป่้วยโรคหลอด 
เลือดสมอง (I60-I69) ท่ีมี 
อำกำรไม่เกิน 72 ชัว่โมง 
ไดรั้บกำรรักษำใน 
Stroke Unit (%SU) ≥ 
40% 
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ผลส าเร็จตามเป้าหมายระยะส้ัน 
กิจกรรม ตำม Small Success   รอบ 3 เดือน ผลลพัธ์ ตำม Small Success รอบ 3 เดือน 

1. ส่ือสำรนโยบำยดำ้นโรค หลอดเลือดสมอง 
 2. จดัท ำแผนพฒันำระบบ  บริกำรสุขภำพโรค หลอด
เลือดสมอง 
 

1.ประชำสัมพนัธ์ Stroke Alert, Stroke Awareness  
2. จดัท ำแผนพฒันำระบบกำรดูแลผูป่้วยโรคหลอด
เลือดสมองในภำพของจงัหวดั 
 3.ฝึกประสบกำรณ์กำรดูแลผู ้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง ให้แ ก่ญำติ  ผู ้ดูแล   อสม.ประจ ำห มู่บ้ำน   
เจำ้หนำ้ท่ี รพ.สต. เพื่อใหส้ำมำรถดูแลผูป่้วยต่อเน่ือง 

6 .สรุปประเด็นส าคัญที่ เป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

 1. ยงัขำดระบบ IT กำรจดักำรเก็บขอ้มูลผูป่้วยท่ีเป็นเอกภำพและเขำ้ถึงไดท้ั้งจงัหวดั 
2.โรงพยำบำลระดบั F1 ควรเปิด stroke unit เพื่อรองรับจ ำนวนผูป่้วยท่ีเพิ่มข้ึน 
3.มีศลัยแพทยร์ะบบประสำทไม่เพียงพอ ซ่ึงส่งผลต่อกำรดูแลผูป่้วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองแตก 
4.ขยำยโรงพยำบำลระดบั F ใหมี้บริกำร Intermediate care 
 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 1. กำรเขำ้ถึงกำรใหย้ำสะลำยล่ิมเลือดไม่ไดต้ำมเวลำท่ีก ำหนด 
 2. หอผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองไม่เพียงพอต่อกำรรองรับผูป่้วย 
 

8. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
- 
  

 
                                                                                                                                                                                         

 ผูร้ำยงำน นำงจิตติมำ    ด่ำนเสถียรสกุล 

        ต  ำแหน่ง นกัวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
                                                                                                 วนั/เดือน/ปี 21 ธนัวำคม 2561 

                                                                                                 โทร 08 7390 2819  
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะที ่2 การพฒันาระบบบริการสุขภาพ 

      หัวข้อ FASTRACK  
จังหวดัยะลา  เขตสุขภาพที ่12   ตรวจราชการ รอบที ่1 วนัที ่16 - 18 มกราคม  2562 

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
ตวัช้ีวดั : อตัรำกำรเสียชีวิตของผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉิน (Triage level 1) ภำยใน 24 ชัว่โมงในโรงพยำบำล 

A, S, M1 <  ร้อยละ 12 

 

2.สถานการณ์ 
จงัหวดัยะลำ เร่ิมด ำเนินกำรพฒันำระบบกำรแพทยฉุ์กเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ (Emergency 

Care System : ECS) ตำมนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข  เม่ือปีงบประมำณ 2560 เป็นกำรประเมิน ECS
คุณภำพในทุกโรงพยำบำล จำกกำรประเมิน พบว่ำผ่ำนเกณฑ์ประเมินในภำพรวม (มำกกว่ำหรือเท่ำกับ      
ร้อยละ 40)  ครบทุกโรงพยำบำล คิดเป็น 100 %  และอตัรำกำรเสียชีวติของผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉิน (Triage level 1) 
ภำยใน 24 ชัว่โมง  ปีงบประมำณ 2559 – 2561 เท่ำกบั 5.3, 7.6  และ 4.2 ตำมล ำดบั 

กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ(Emergency Care System : ECS)  
ปีงบประมำณ 2559 – 2561  ประกอบดว้ย (1) EMS คุณภำพ :ร้อยละของประชำกรเขำ้ถึงบริกำรกำรแพทย์
ฉุกเฉิน (ร้อยละ 24) เท่ำกบั 19.7, 20.4, 18.17 ตำมล ำดบั (2) ER คุณภำพ : อตัรำของโรงพยำบำลระดบั F2 
ข้ึนไปท่ีผ่ำนเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภำพ (ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 80) เท่ำกับ ร้อยละ100 ทั้ง ๓ ปีงบประมำณ      
(3) Referral System : ร้อยละกำรส่งต่อผูป่้วยนอกเขตสุขภำพลดลง เท่ำกบั ลดลง ร้อยละ 46.7, ลดลง ร้อยละ
35.71 , ลดลงร้อยละ 3.1 ตำมล ำดบั (4) Disaster ทุกอ ำเภอมีค ำสั่ง EOC และทีม SAT ครบทุกอ ำเภอ 

 

         - ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์  

 อตัรำกำรเสียชีวิตของผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉิน (Triage level 1) ภำยใน 24 ชัว่โมงในโรงพยำบำล 
A, S, M1 ของจงัหวดัยะลำเดือนตุลำคม – พฤศจิกำยน 2561 เท่ำกบั ร้อยละ 6.5 หำกพิจำรณำจ ำแนกเป็น
โรงพยำบำลท่ี เป็นกลุ่มเป้ำหมำย พบว่ำโรงพยำบำลยะลำมีอัตรำกำรเสียชีวิต  ร้อยละ 6.1 และ
โรงพยำบำลเบตงมีอตัรำกำรเสียชีวติ ร้อยะละ  8.2  
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ตารางที่ 34 แสดงอตัรำกำรเสียชีวิตของผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉิน (Triage level 1) ภำยใน 24 ชั่วโมงใน
โรงพยำบำล A, S, M1 

 
ล ำดบั 

 
ตวัช้ีวดั 

 
รำยกำร
ขอ้มูล 

อ าเภอ ภาพรวม
จงัหวดั เมือง

ยะลำ 
 

เบตง 
 

บนันงัสตำ ธำรโต ยะหำ รำมนั กำบงั กรงปินงั 

1 อตัรำกำรเสียชีวิต
ของผูเ้จบ็ป่วย
วิกฤตฉุกเฉิน 
ภำยใน 24 ชัว่โมง 
ในโรงพยำบำล 
ระดบั A, S, M1 < 
12% 

เป้ำหมำย 293 61 - - - - - - 354 

ผลงำน 18 5 - - - - - - 23 

อตัรำ/ร้อย
ละ 

6.1 8.2       6.5 

ท่ีมำ : รำยงำนกำรเสียชีวติผูเ้จบ็ป่วยวกิฤติภำยใน 24 ชัว่โมง, TEA UNIT รพ.ยะลำและรพ.เบตง 
 

3.ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
ปีงบประมำณ 2561 จงัหวดัยะลำ ก ำหนดตวัช้ีวดักำรพฒันำระบบกำรแพทยฉุ์กเฉินครบวงจรและ

ระบบส่งต่อ(Emergency Care System : ECS) เป็นตวัช้ีวดัหลกัในกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบติังำน
ของโรงพยำบำล และส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ (ตวัช้ีวดั PA ระดบัอ ำเภอ)  ซ่ึงให้ควำมส ำคญักับกำร
พฒันำระบบ ECS คุณภำพ ควบคู่ไปกับพฒันำระบบกำรแพทยฉุ์กเฉิน (EMS คุณภำพ) ห้องฉุกเฉิน (ER 
คุณภำพ) ระบบส่งต่อไร้รอยต่อ (Refer คุณภำพ) และกำรจดักำรภยัพิบติั (Disaster คุณภำพ) โดยเน้นย  ้ำให้
โรงพยำบำลทั้งหมดด ำเนินกำรพฒันำระบบ ECS ในภำพรวมของโรงพยำบำล  ทั้งน้ีโรงพยำบำลทั้งหมด     
มีกำรจดัท ำแผนงำนโครงกำรพฒันำระบบ ECS  

  ปีงบประมำณ 2561 จงัหวดัยะลำก ำหนดนโยบำยให้โรงพยำบำลทุกแห่งลดควำมแออดัในห้องฉุกเฉิน 
1) จดัท ำแผนปฏิบติักำรพฒันำห้องฉุกเฉินทั้งแผนพฒันำบุคลำกรและแผนครุภณัฑข์อโรงพยำบำล  

และในภำพจงัหวดัโดยใชง้บประมำณพฒันำจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ 
2) กำรใชเ้กณฑค์ดัแยกผูป่้วยฉุกเฉินระดบั 1, 2 ตำมมำตรฐำนกำรคดัแยก ESI 
3) กำรเปิด OPD นอกเวลำรำชกำร 
4) มำตรกำรเก็บค่ำรักษำพยำบำลผูป่้วยท่ีไม่ฉุกเฉิน 
5) โรงพยำบำลยะลำและโรงพยำบำลรำมนั ร่วมด ำเนินกำร SMART REFER แผนกศลัยกรรม โรค  

Appendicitis และ Hernia เพื่อลดระยะเวลำ ลดขั้นตอน และลดควำมแออดัของห้องฉุกเฉิน เร่ิมด ำเนินกำร
เม่ือ 1 เมษำยน 2561 มีกำรส่งต่อ ผูป่้วย Appendicitis จ  ำนวน 24 รำย และปีงบประมำณ 2562 ขยำยแนวทำง
กำรด ำเนินงำนครบทุกโรงพยำบำล 

6) ก ำหนดมำตรกำรผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินวกิฤตอยูใ่นหอ้งฉุกเฉิน 2 - 4 ชัว่โมง 
7) กำรประเมิน ECS คุณภำพ 
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กำรประเมินตนเอง ECS คุณภำพ ของโรงพยำบำลทั้งหมดผำ่นเกณฑป์ระเมิน ECS คุณภำพ  
(มำกกวำ่หรือเท่ำกบัร้อยละ 40) คิดเป็นร้อยละ 100  โรงพยำบำลทั้งหมดมีคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปีท่ี
ผำ่นมำ  องคป์ระกอบท่ีจะตอ้งพฒันำในปีงบประมำณ 2561 เป็นล ำดบัส ำคญัคือกำรศึกษำวจิยั โดยเฉพำะกำร
ศึกษำวิจยัคลินิกดำ้นกำรแพทยแ์ละกำรจดักำรแผนกฉุกเฉิน รองลงมำเป็นดำ้นบุคลำกรท่ียงัขำดอตัรำก ำลงั 
พยำบำลวชิำชีพ EMT-B   ผูช่้วยพยำบำล และเวรเปลท่ียงัใชร้วมกบัแผนกอ่ืนๆ 
 

4.แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 
โครงพฒันำระบบกำรแพทยฉุ์กเฉินและระบบส่งต่อแบบครบวงจร ปีงบประมำณ 2562 
1. ประชุมจดัท ำคู่มือส่งต่อแนวทำงกำรส่งต่อจำก รพ.สต.ไป รพช./รพศ   
2. ประชุม Referral/Trauma Audit สัญจร 
3. ประชุม Guideline กำรคดัแยกผูป่้วยตำมมำตรฐำน MOPH ED Triage   
4. ประชุมคณะท ำงำนกำรส่งต่อระดบัจงัหวดั 
5. ประชุมคณะท ำงำนพฒันำส่งต่อและกำรแพทยฉุ์กเฉิน 
6. ประชุมทีม data management 
7. อบรมเชิงปฏิบติักำรขยำยเครือข่ำยกูชี้พประจ ำบำ้น   
8. อบรมเชิงปฏิบติักำรกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพและฝึกปฏิบติักำรใชเ้คร่ือง AED ให้กบับุคลำกรส ำนกังำน

สำธำรณสุขจงัหวดัยะลำ 
9. อบรมเชิงปฏิบติักำรพฒันำศกัยภำพทีมกำรแพทยฉุ์กเฉินรูปแบบ EMS Rally มีชีวติ 
10. อบรมเชิงปฏิบติักำรกำรปฐมพยำบำลและช่วยปฏิบติักำรแพทยข์ั้นพื้นฐำน (๔๐ ชัว่โมง) 
11. อบรมเชิงปฏิบติักำรกำรดูแลผูป่้วยวกิฤตส ำหรับพยำบำล (ACLS) 
12. อบรมเชิงปฏิบติักำรกำรดูแลผูป่้วยวกิฤติส ำหรับหน่วยกูชี้พ 
13. อบรมเชิงปฏิบติักำรกำรคดักรองผูป่้วย MOPH ED และแนวทำงกำรส่งต่อผูป่้วย (หลกัสูตร อฉช.) 
14. พฒันำศูนยรั์บแจง้เหตุและสั่งกำร จงัหวดัยะลำ 
15. จดัซ้ืออุปกรณ์สนบัสนุนกำรท ำงำนของหน่วยปฏิบติักำรแพทยฉุ์กเฉิน 
16. อบรมเชิงปฏิบติักำรกำรกำรจ่ำยเงินค่ำชดเชยกำรปฏิบติักำรแบบจ่ำยตรง 
17. ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
18. ประชำสัมพนัธ์ กำรแจง้เหตุผำ่นทำงหมำยเลขโทรศพัท ์๑๖๖๙ 
19. กำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำน EMS ER ECS 
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5.ผลลพัธ์ทีต้่องการ (Small Success) 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน 
เป้ำหมำย 

- 
อัตรำกำรเสียชีวิตของผู ้
เจ็บ ป่ วยวิกฤตฉุก เฉิน 
ภำยใน  24 ชั่ วโมง  ใน
โรงพยำบำล ระดบั A, S, 
M1 < ร้อยละ 15 

 
- 

อัตรำกำรเสียชีวิตของผู ้
เจ็บ ป่ วยวิกฤตฉุก เฉิน 
ภำยใน  24 ชั่ วโมง  ใน
โรงพยำบำล ระดบั A, S, 
M1 < ร้อยละ 12 

ผลงำน 
อัตรำกำรเสียชีวิตของผู ้
เจ็บ ป่วยวิกฤตฉุก เฉิน 
ภำยใน  24 ชั่วโมง  ใน
โรงพยำบำล ระดบั A, S, 
เท่ำกบั ร้อยละ 6.5 

   

 

6.สรุปประเด็นส าคัญที่ เป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

1.1 ผูบ้ริหำรใหค้วำมส ำคญั 
1.2 ผูป้ฏิบติัมีควำมมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังำนใหส้ ำเร็จ 

7.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- 
 

8.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
      - 

 

9.นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง  
- 

 

 

     ผูร้ำยงำนนำยจิรำยวุฒัน์ ชยัพำนิชยกุล 
     ต ำแหน่งนกัวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

     วนั/เดือน/ปี 25 ธนัวำคม 2561 
     โทร 089- 4634249 

e-mail yala_ncd@hotmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะที ่2 การพฒันาระบบบริการสุขภาพ  

      หัวข้อ ยาเสพติด 
จังหวดัยะลา เขตสุขภาพที ่12 ตรวจราชการ รอบที่1 วนัที ่16- 18  มกราคม 2562 

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  
ตวัช้ีวดั :  
- ร้อยละ 20 ของผูติ้ดยำเสพติด คงอยู่ในระบบกำรบ ำบัดรักษำตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด และกำร

ติดตำมดูแล ต่อเน่ืองภำยใน 1 ปี (Retention Rate) 
- ร้อยละ 40 ของผูใ้ช/้ผูเ้สพยำเสพติดท่ีหยุดเสพต่อเน่ือง 3 เดือน หลงัจำกกำรบ ำบดัรักษำครบตำม

ก ำหนด (3 month Remission Rate) 
 

2.สถานการณ์ 
กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดจงัหวดัยะลำ ในปี 2561  ท่ีผ่ำนมำยงัคงเป็นปัญหำส ำคญั   มีแนวโน้ม

ขยำยตวั และมีควำมรุนแรงเพิ่มข้ึน  โดยเฉพำะในกลุ่มเยำวชนเขำ้ไปยุ่งเก่ียวกบัยำเสพติดจ ำนวนมำกข้ึน 
(ข้อมูล ป.ป.ส.)  ซ่ึงข้อมูลกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด พบว่ำยำเสพติดท่ีแพร่ระบำดมำกท่ีสุด คือ พืช
กระท่อม รองลงมำคือ ยำบำ้ และยำไอซ์   (ขอ้มูล ศอ.ปส.จ.ยล.)  ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนดำ้นบ ำบดัรักษำ
และฟ้ืนฟูสมรรถภำพ ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 มีผูเ้สพ/ผูติ้ดเขำ้สู่กระบวนกำรบ ำบดัรักษำและฟ้ืนฟูฯ 
ของโรงพยำบำลในสังกดักระทรวงสำธำรณสุข (จงัหวดัยะลำ)  จ  ำนวนทั้งส้ิน  567 รำย  แยกตำมระบบ ได้
ดงัน้ีคือ ระบบสมคัรใจ 277 รำย   (ร้อยละ 48.85)  ระบบบงัคบับ ำบดั 290 รำย  (ร้อยละ 51.15)  โดยวเิครำะห์
ข้อมูลผูเ้ข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำ ได้ดังน้ีคือ  ผูเ้ข้ำรับกำรบ ำบัดประเภทยำบ้ำ ร้อยละ 63.80  รองลงมำคือ
กระท่อม ร้อยละ 22.61 และประเภทยำไอซ์ ร้อยละ 8.44  กลุ่มอำยท่ีุเขำ้รับกำรบ ำบดัมำกท่ีสุด อยูใ่นช่วง 18–
24 ปี ร้อยละ 49.59  และ 25-29 ปี  ร้อยละ 18.07  อำชีพท่ีเขำ้รับกำรบ ำบดัมำกท่ีสุดคือ รับจำ้ง ร้อยละ 46.14 
และเกษตรกร  ร้อยละ  15.65 นอกจำกน้ียงัพบวำ่ กลุ่มวยัรุ่น นกัเรียน /นกัศึกษำมีกำรใชว้ตัถุออกฤทธ์ิต่อจิต
และประสำทและยำในทำงท่ีผิด ได้แก่ ยำแก้ไอ ยำทรำมำดอล Tramadol hydrochloride (Ultram, Tramal) 
เป็นยำแกป้วดกลุ่มยำ Opiates พบวำ่มีกำรใชย้ำ Tramadol คร้ังละ ประมำณ 1-5 เมด็กบัยำแกไ้อ และน ้ ำอดัลม 
วยัรุ่นเรียกวำ่ “แก๊สมำเลย”์ 

ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์  
ขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำ  

          บูรณำกำรกำรบ ำบดัรักษำกบัระบบกำรดูแลสุขภำพ ทั้งระบบสมคัรใจ ระบบบงัคบับ ำบดั และระบบ
ตอ้งโทษ กำรจ ำแนกคดักรองในศูนยเ์พื่อกำรคดักรองในระดบัอ ำเภอ และให้กำรสนับสนุนวิทยำกรศูนย์
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ร่วมกบัหน่วยงำนเครือข่ำยในพื้นท่ี  และรำยงำนผลตำมระบบขอ้มูล บสต. ทั้ ง 8 
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อ ำเภอ พัฒนำศักยภำพและสำมำรถให้บริกำรบ ำบัดผู ้ป่วยยำเสพติด  ลดอันตรำยจำกกำรใช้ยำ Harm 
Reduction กำรติดตำม ดูแล ช่วยเหลือ ไม่ให้กลบัมำมีพฤติกรรมติดซ ้ ำ  ทั้งน้ี ก ำหนดมำตรกำรกำรติดตำมใน
รูปแบบโดยมอบหมำยผูท้  ำหน้ำท่ีติดตำมดูแลช่วยเหลือ 1 ผูผ้ำ่นกำรบ ำบดั : 1 ผูน้  ำชุมชน/1 อสม. และกลไก
ประชำรัฐ ในระดบัพื้นท่ี   

 

ตารางที ่35 ผลกำรด ำเนินงำนยำเสพติด ปีงบประมำณ 2562 

 
ล ำดบั 

 
ตวัช้ีวดั 

 
รำยกำร
ขอ้มูล 

อ าเภอ ภาพรวม
จงัหวดั เมือง

ยะลำ 
 

เบตง 
 

บนันงัสตำ ธำรโต ยะหำ รำมนั กำบงั กรงปินงั 

 1 ร้อยละ 20 เป้ำหมำย 60 1 - 1 3 13 - 1 79 
 Retention  ผลงำน 4 0 - 0 1 1 - 0 6 
 Rate อตัรำ/ร้อยละ 6.67 0 - 0 33.33 7.69 - 0 7.59 
2 ร้อยละ 40 เป้ำหมำย 2 13 11 12 32 17 3 4 94 
 Remission ผลงำน 0 3 1 0 0 1 0 0 5 
 Rate อตัรำ/ร้อยละ 0 23.08 9.09 0 0 5.88 0 0 5.32 

ท่ีมำ ระบบ บสต. ณ 30 พ.ย.61 

 อ ำเภอท่ีด ำเนินกำรติดตำมและบนัทึกขอ้มูลในระบบ บสต.ผ่ำนตำมเกณฑ์ คือ อ ำเภอยะหำ ส่วน
อ ำเภออ่ืนๆ อยูร่ะหวำ่งกำรติดตำมเยีย่มและบนัทึกขอ้มูลในระบบ บสต. 
 

3.ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
1) แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมกำรยทุธศำสตร์กำรแกไ้ขปัญหำยำเสพติด 
2) กำรบูรณำกำรจดัตั้งศูนยค์ดักรองร่วมกบัศูนยป์ฏิบติักำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพติดอ ำเภอ  

(ศป.ปส.อ.) ด ำเนินกำรเชิงรุกในเขตพื้นท่ีครอบคลุมทั้ง 8 อ ำเภอ 
3)  จดัตั้งค่ำยศูนยข์วญัแผน่ดิน ระดบัอ ำเภอ 4 ศูนย ์ไดแ้ก่ ในพื้นท่ีกองร้อย อส.จ.ยะลำ  อ ำเภอเมือง

ยะลำ  อ ำเภอรำมนั และอ ำเภอยะหำ ด ำเนินกำรโดย  ศอ.ปส.จ.ยะลำ/ศป.ปส.อ. 
4)  จดัตั้งศูนยป์ระสำนกำรดูแลผูผ้ำ่นกำรบ ำบดัฟ้ืนฟู ระดบัอ ำเภอ  
5)  ลดอนัตรำยจำกยำเสพติด ( Harm Reduction) ด ำเนินกำรพฒันำและขยำยกำรใหบ้ริกำร

บ ำบดัรักษำผูป่้วยติดเฮโรอีน  
6)  พฒันำคลินิกยำเสพติด และไดรั้บกำรรับรองคุณภำพตำมเกณฑม์ำตรฐำน HA ยำเสพติด 
7)  บูรณำกำรคลินิกบ ำบดัยำเสพติด คลินิกฟ้ำใส (เลิกบุหร่ี) และคลินิกแอลกอฮอลใ์นโรงพยำบำล 
8)  กำรนิเทศงำน และติดตำมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนบ ำบดัในแต่ระดบั  
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4.แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 
กำรบ ำบดัรักษำผูป่้วยยำเสพติดยึดหลกักำรให้โอกำส  “ ผูเ้สพเป็นผูป่้วย ”   เป็นโรคสมองติดยำ          

ตอ้งไดรั้บกำรบ ำบดัรักษำ ภำยใตห้ลกักำร “ เขำ้ใจ เขำ้ถึง พึ่งได ้” โดยมีมำตรกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 
1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำ้นกำรบ ำบดัรักษำยำเสพติด และคณะกรรมกำรพฒันำกำรลดอนัตรำย 

จำกยำเสพติด 
2) ด ำเนินงำน “กำรบ ำบดัฟ้ืนฟูโดยใชชุ้มชนเป็นศูนยก์ลำง”(Cbtx) อ ำเภอละ 1 แห่ง 
3) จดัท ำแผนงำนโครงกำรดำ้นกำรบ ำบดัรักษำ และแผนกำรพฒันำระบบลดอนัตรำยจำกยำเสพติด 
4)  จดัตั้งค่ำยปรับเปล่ียนพฤติกรรม ระดบัอ ำเภอ 4 ศูนย ์ไดแ้ก่ ในพื้นท่ีกองร้อย อส.จ.ยะลำ อ ำเภอ

เมืองยะลำ อ ำเภอรำมนั และอ ำเภอยะหำ ด ำเนินกำรร่วมกบั ศอ.ปส.จ.ยะลำ/ศป.ปส.อ. 
 5)  จดัตั้งศูนยป์ระสำนกำรดูแลผูผ้ำ่นกำรบ ำบดัฟ้ืนฟู ระดบัอ ำเภอ บูณำกำรหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งใน

กำรติดตำม ดูแล ช่วยเหลือ และพฒันำด้ำนคุณภำพชีวิตผูผ้่ำนกำรบ ำบดัฟ้ืนฟู ทั้งน้ี ก ำหนดมำตรกำรกำร
ติดตำมในรูปแบบโดยมอบหมำยผูท้  ำหนำ้ท่ีติดตำมดูแลช่วยเหลือ 1 ผูผ้ำ่นกำรบ ำบดั: 1 ผูน้ ำชุมชน/1 อสม.  

6)  กำรอบรมพฒันำศกัยภำพบุคลำกร หลกัสูตร Harm reduction  
7)  ลงพื้นท่ีตรวจสอบ ติดตำม คุณภำพขอ้มูลของระบบรำยงำน บสต. ทุกระดบั 
8)  มีกำรประชุมผูป้ฏิบติังำน เพื่อตรวจสอบควำมผดิพลำดในกำรลงขอ้มูลระบบรำยงำน บสต. 
8)  ด ำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE อยำ่งต่อเน่ือง   
9)  กำรนิเทศงำน และติดตำมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนบ ำบดัในแต่ระดบั 
 

5.ผลลพัธ์ทีต้่องการ (Small Success) 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน 
1.ร้อยละ 20 ของผูติ้ดยำ
เสพติดท่ีบ ำบดัครบตำม
เกณฑท่ี์ก ำหนดของแต่
ละระบบ และไดรั้บกำร
ติดตำมดูแลต่อเน่ือง 1 ปี 
(Retention rate )  
2.ร้อยละ 40 ของผูใ้ช ้     
ผูเ้สพท่ีบ ำบดัครบตำม
เกณฑข์องแต่ละระบบ
หยดุเสพต่อเน่ืองหลงั
จ ำหน่ำยจำกำรบ ำบดั 3 
เดือน ( 3 months 
Remission rate ) 

1.ร้อยละ 20 ของผูติ้ดยำ
เสพติดท่ีบ ำบดัครบตำม
เกณฑท่ี์ก ำหนดของแต่
ละระบบ และไดรั้บกำร
ติดตำมดูแลต่อเน่ือง 1 ปี 
(Retention rate )  
2.ร้อยละ 40 ของผูใ้ช ้     
ผู ้เสพท่ีบ ำบดัครบตำม
เกณฑข์องแต่ละระบบ
หยดุเสพต่อเน่ืองหลงั
จ ำหน่ำยจำกำรบ ำบดั 3 
เดือน ( 3 months 
Remission rate ) 

1.ร้อยละ 20 ของผูติ้ดยำ
เสพติดท่ีบ ำบดัครบตำม
เกณฑท่ี์ก ำหนดของแต่
ละระบบ และไดรั้บกำร
ติดตำมดูแลต่อเน่ือง 1 ปี 
(Retention rate )  
2.ร้อยละ 40 ของผูใ้ช ้     
ผูเ้สพท่ีบ ำบดัครบตำม
เกณฑข์องแต่ละระบบ
หยดุเสพต่อเน่ืองหลงั
จ ำหน่ำยจำกำรบ ำบดั 3 
เดือน ( 3 months 
Remission rate ) 

1.ร้อยละ 20 ของผูติ้ดยำ
เสพติดท่ีบ ำบดัครบตำม
เกณฑท่ี์ก ำหนดของแต่
ละระบบ และไดรั้บกำร
ติดตำมดูแลต่อเน่ือง 1 ปี 
(Retention rate )  
2.ร้อยละ 40 ของผูใ้ช ้     
ผูเ้สพท่ีบ ำบดัครบตำม
เกณฑข์องแต่ละระบบ
หยดุเสพต่อเน่ืองหลงั
จ ำหน่ำยจำกำรบ ำบดั 3 
เดือน ( 3 months 
Remission rate ) 

ผลงำน  
1.Retention rate เท่ำกบั 7.59   
2.Remission rate 
เท่ำกบั 5.32 
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6.สรุปประเด็นส าคัญที่ เป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

1) กำรบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วมของผูป้กครองและจำกภำคส่วนท่ีเก่ียวข้องในกำรคดักรอง กำร
ช่วยเหลือผูท่ี้อยูร่ะหวำ่งกำรบ ำบดั และติดตำม ดูแล ผูท่ี้ผ่ำนกำรบ ำบดัรักษำ ท ำให้มีผูป่้วยยำเสพติดท่ีอยูร่ะหวำ่ง
กำรบ ำบดัหรือผูท่ี้ผำ่นกำรบ ำบดัแลว้  ส่วนหน่ึงไดรั้บกำรบ ำบดัและติดตำมดูแลช่วยเหลือไม่ครบตำมเกณฑ ์

 2) ระบบกำรส่งต่อในพื้นท่ี รพ.สต./PCU เพื่อติดตำม ดูแล ผูท่ี้ผำ่นกำรบ ำบดัรักษำหลงัจ ำหน่ำยครบ 
มีกำรเช่ือมต่อขอ้มูล (บสต.) ผำ่นเครือข่ำยอินเตอร์เนต ยงัไม่มีระบบกำรแจง้เตือน และตอบรับจำกเครือข่ำย 

3) กำรบนัทึกขอ้มูลในระบบขอ้มูล บสต.ใหม่ ไม่ครบถว้น ทนัเวลำ ครอบคลุม เน่ืองจำกมีบุคลำกร
ไม่เพียงพอต่อกำรใหบ้ริกำร 

 4) ควำมเส่ียงด้ำนควำมปลอดภัยของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีท ำหน้ำท่ีบ ำบัดฟ้ืนฟูและติดตำม ดูแล ภำยใต้
สถำนกำรณ์ในสำมจงัหวดัชำยแดนภำคใตแ้ละกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด 

 

7.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวชิาการ  

1.ผูเ้สพ ผูติ้ดและครอบครัวไม่ยอมรับวำ่เสพ/ติดยำ 
ผูป่้วยท่ีเขำ้สู่กำรบ ำบดัระบบสมคัรใจมีนอ้ย 

ครอบครัว ชุมชน ทอ้งถ่ิน และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตอ้งมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนในกระบวนกำร
บ ำบดัรักษำ และพฒันำคุณภำพชีวติ 

2. ไม่มีหน่วยงำนหรือเจ้ำภำพท่ีชัดเจน ในกำร
คน้หำน ำผูเ้สพ ผูติ้ดเขำ้สู่กระบวนกำรบ ำบดั และ
ติดตำมดูแลอยำ่งมีประสิทธิภำพ   

จดัตั้งหน่วยงำน / กลไก เป็นกำรเฉพำะ หรือกำรบรรจุ
เจำ้หนำ้ท่ีผูป้ฏิบติังำนงำนยำเสพติดในบญัชีสำยงำน
ควำมมัน่คง/กอ.รมน.และให้สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ 

3.ระบบกำรบนัทึกขอ้มูล บสต.ไม่เสถียร พฒันำปรับปรุงระบบ 
4.บุคลำกรบำงส่วนในพื้นท่ีขำดทกัษะในกำรฟ้ืนฟู
ดูแลผูป่้วยยำเสพติดหลงัจ ำหน่ำย  

ควรมีกำรวำงแผนเร่ืองอตัรำก ำลงัและกำรพฒันำ
ศกัยภำพบุคลำกร 

 

8.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
   ..............................................................................-..................................................................................... 
9.นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง (ถำ้มี) 
     .............................................................................-........................................................................................ 

 

     ผูร้ำยงำน....นำยติณภพ  พวงบุระ.................................... 
     ต ำแหน่ง......นกัวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร.............. 
     วนั/เดือน/ปี......27..ธนัวำคม  2561.................................. 
     โทร.099-1477094... e-mail tang_satang@hotmail.com.. 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะที ่2 การพฒันาระบบบริการสุขภาพ 

 หัวข้อ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช                                                                                                                             
จังหวดัยะลา เขตสุขภาพที ่12 ตรวจราชการรอบที ่1 วนัที ่ 16 – 18 มกราคม 2562   

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ   
  ตวัช้ีวดั : อตัรำกำรฆ่ำตวัตำยส ำเร็จ ≤ 6.3 ต่อประชำกรแสนคน   

 

2.สถานการณ์ 
แนวโน้มกำรฆ่ำตวัตำยของประเทศไทย มีกำรเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนและลดลงตำมสถำนกำรณ์และ

ภำวะต่ำงๆ  ท่ีส ำคญั คือ ภำวะเศรษฐกิจของประเทศ ภำวะวิกฤตท่ีส่งผลต่อสุขภำพจิตและภยัธรรมชำติต่ำง ๆ 
จึงตอ้งมีกำรเฝ้ำระวงั คดักรองควำมเส่ียงต่อกำรฆ่ำตวัตำยในกลุ่มเส่ียงต่ำง ๆ เช่น ผูป่้วยโรคจิต/โรคซึมเศร้ำ 
โรคทำงกำยเร้ือรัง โรคสุรำ/สำรเสพติด ด ำเนินใหก้ำรดูแลต่อเน่ืองและกำรติดตำมดูแลตำมแนวทำงมำตรฐำน 
สถำนกำรณ์กำรฆ่ำตวัตำยส ำเร็จของประชำกรจงัหวดัยะลำ ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2560-2561 เท่ำกบั 1.91 1.77 
ตำมล ำดบั ในปีงบประมำณ 2562 (ตค.-ธค.61) เท่ำกบั 0.18 ต่อแสนประชำกร ในภำพรวมอตัรำกำรฆ่ำตวัตำย
ของจงัหวดัอยูใ่นระดบัท่ีไม่เกินเกณฑต์วัช้ีวดัท่ีก ำหนดไว ้≤ 6.3 ต่อประชำกรแสนคน   
  การบริหารจดัการ  

จงัหวดัยะลำไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยของส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวดัยะลำ ด้ำนกำรด ำเนินงำนส่งเสริม
สุขภำพ  และกำรป้องกนัปัญหำสุขภำพจิต โดยก ำหนดตวัช้ีวดัระดบัหน่วยงำนและด ำเนินกิจกรรมดงัน้ี  

- มีกำรประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกนัปัญหำสุขภำพจิต 
- บูรณำกำรงำนสุขภำพจิตอ่ืนๆ เขำ้ดว้ยกนั เช่น งำนเยยีวยำ ผูไ้ดรั้บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำม

ไม่สงบ  งำนแกไ้ขปัญหำควำมรุนแรงในเด็กและสตรี เน่ืองจำกมีปัจจยัเช่ือมโยงถึงกนั กำรใชแ้บบคดักรอง
ในกำรประเมินควำมเส่ียง ทั้งในสถำนบริกำรและในชุมชน 

- ด ำเนินกิจกรรมเชิงรุกทั้งในสถำนบริกำรและในชุมชนโดย สถำนบริกำรสำธำรณสุขทุกแห่งมีกำร
คน้หำ          คดักรองผูท่ี้มีภำวะซึมเศร้ำ และเส่ียงต่อกำรฆ่ำตวัตำย เพื่อเขำ้รับกำรบ ำบดัรักษำ  

- พฒันำศกัยภำพบุคลำกรสำธำรณสุข ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรคดักรอง และบ ำบดัรักษำ 
เร่ือง SMI -V   

-  จดัท ำเวชปฏิบติัของจงัหวดัเพื่อเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนในรูปแบบเดียวกนัทั้งจงัหวดั  
-  ติดตำมเยี่ยมบำ้นประเมินคดักรองโดยใช้แบบประเมิน 2Q 9Q 8Q และประเมินภำวะสุขภำพจิต

โดยใชแ้บบประเมินของกรมสุขภำพจิต            

3.ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์  



 
 
 

 

ตารางที ่36 ตำรำงแสดงขอ้มูลกำรฆ่ำตวัตำยส ำเร็จ  ต่อประชำกรแสนคน 

 

   ท่ีมำ ฐำนขอ้มูลทะเบียนรำษฎร์  ณ วนัท่ี 20 ธ.ค. 61  

ล าดบั ตวัช้ีวดั 

Base Line 
2562 

(ต.ค-ธค.)  

อ าเภอ 

รวม 
2560 2561 

เมือง
ยะลา 

เบตง บันนังสตา ธารโต ยะหา รามนั กาบัง กรงปินัง 

1 

อตัรำกำรฆ่ำ
ตวัตำยส ำเร็จ 
≤ 6.3 ต่อ
ประชำกร
แสนคน  

6.3≤ ต่อ
ประชำกร
แสนคน 

6.3 ต่อ
ประชำกร
แสนคน 

เป้ำหมำย 169,003 62,523 61,109 24,857 62,259 94,785 24,282 28,477 527,295 

9 (คน) 10 (คน) 
ผลงำน
(คน) 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 (คน) 

1.91 1.77 ร้อยละ 0 1.96 0 0 0 0 0 0 0.18   
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3.ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา  
        จงัหวดัยะลำ มีกำรพฒันำกำรเข้ำถึงบริกำรโรคทำงจิตเวชท่ีส ำคญั ได้แก่ โรคจิต โรคซึมเศร้ำ และ
โรค  สมำธิสั้ น ตำมมำตรฐำน Service Plan และมีแผนพฒันำบุคลำกรเพื่อสนบัสนุนองคค์วำมรู้แก่เจำ้หนำ้ท่ี  
ระดบั รพ./สสอ./รพ.สต. และมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนท่ีเป็น Flow chart ท่ีชดัเจน  และมีระบบกำรติดตำม
ดูแลผูท่ี้เป็นกลุ่มเส่ียงและพยำยำมฆ่ำตวัตำย ไม่ให้ฆ่ำตวัตำยซ ้ ำตำมแนวทำงมำตรฐำน Flow chart  ของ
จงัหวดั   

 

4.แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวดัยะลำ ไดด้ ำเนินกำรจดัท ำโครงกำรสุขภำพจิตชำวยะลำ และผูไ้ดรั้บ   

ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบจงัหวดัยะลำ ปี 2562 กิจกรรมอบรมพฒันำศกัยภำพเจ้ำหน้ำท่ี 
สำธำรณสุขในเร่ือง SMI-V กลุ่มเส่ียงผูป่้วยจิตเวชเร้ือรัง ไปแลว้เม่ือวนัท่ี 26-27 ธันวำคม พ.ศ.2561  และมี
ประชุม-กำรติดตำมกำรประเมินคุณภำพงำนสุขภำพจิตตำม Service Plan         

 

5.ผลลพัธ์ทีต้่องการ (Small Success) 
 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน 

1. มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรService 
Plan สำขำสุขภำพจิต    
จิตเวชระดบัจงัหวดัและ
ระดบัเขต                         

2. ก ำหนดแผนลง 
coaching กำรด ำเนินงำน
สุขภำพจิตและจิตเวช  

3.มีระบบกำรติดตำม
ดูแลผูท่ี้ เป็นกลุ่มเส่ียง
และพยำยำมฆ่ำตวัตำย 
ไม่ใหฆ่้ำตวัตำยซ ้ ำตำม 
แนวทำงมำตรฐำน Flow 
chart ของจงัหวดั   
 

ทีมสหวชิำชีพ ลง 
coaching กำด ำเนินงำน
คลินิกจิตเวชและระบบ
กำรดูแลผูป่้วยจิตเวช     
 

1.ประชุมคณะ
กรรมกำรฯสรุปผลกำร
ด ำเนินงำน                                   
2. มีระบบกำรดูแลผูป่้วย
จิตเวช และ พ.ร.บ.
สุขภำพจิต 

1.จ ำนวนผูฆ่้ำตวัตำยส ำเร็จ
ลดลงจำกเดิม ร้อยละ 2            
2.อตัรำกำรฆ่ำตวัตำยส ำเร็จ 
≤ 6.3 ต่อประชำกรแสน
คน 
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6.สรุปประเด็นส าคัญที่ เป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

ไม่มี 
 

7.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจยัท่ีท ำใหก้ำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ
วตัถุประสงค ์

ขอ้เสนอแนะท่ีใหต่้อ        
หน่วยรับตรวจ 

ส่ิงท่ีผูท้  ำหน้ำท่ีตรวจรำชกำรรับ
ไปประสำนหรือด ำเนินกำรต่อ 

1. กำรหมุนเวียนของแพทย์และกำรวินิจฉัยโรคในนรพช.                                                              
2. กำรให้บริกำรคลินิกจิตเวชบำงรพช.ไม่แยกคลินิกชัดเจน 
(ร่วมกบัคลินิกอ่ืนๆ) และไม่มีแพทยรั์บผดิชอบโดยตรง                                   
 3. กำรคน้หำเชิงรุกยงัขำดควำมควำมครอบคลุม 
  

   

 
8.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

ไม่มี  
 
 
 
 

            
                                                                                 ผูร้ำยงำน นำงสำวองัคณำภรณ์ ธีรำงศุ 

                   ต  ำแหน่ง นกัจิตวทิยำ  
    วนั/เดือน/ปี 21 ธนัวำคม  2561  

                                                                            โทร 089- 2981030   
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ  2562 
คณะที ่2 การพฒันาระบบบริการสุขภาพ 

หัวข้อ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน                                                                                                              
จังหวดัยะลา  เขตสุขภาพที ่12   ตรวจราชการ รอบที ่1 วนัที ่16 - 18 มกราคม  2562 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
            ตวัช้ีวดั : ร้อยละของผูป่้วยนอกทั้งหมดท่ีไดรั้บบริกำรตรวจ วินิจฉยั รักษำโรค และฟ้ืนฟูสภำพ       
ดว้ยศำสตร์กำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก (ร้อยละ 18.50) 
 

2. สถานการณ์  
           จงัหวดัยะลำ  มีกำรก ำหนดแผนงำน /โครงกำรของจงัหวดัในกำรพฒันำกำรแพทยแ์ผนไทยสอดคลอ้ง   
ตำมนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข มีกำรจดับริกำรในทุกระดับอย่ำงครอบคลุม ให้บริกำรส่งเสริม
สุขภำพ กำรป้องกนัโรค กำรรักษำพยำบำล และฟ้ืนฟูสภำพผูป่้วยดว้ยกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือกทั้ งในโรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไป  โรงพยำบำลชุมชน ทุกแห่ง รวม 8 แห่ง และ                
ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  จ  ำนวน 81 แห่ง   
          ในปี 2559-2561 ซ่ึงมีกำรก ำหนดเป็นตวัช้ีวดั ร้อยละของผูป่้วยนอกไดรั้บบริกำรกำรแพทยแ์ผนไทย
และกำรแพทยท์ำงเลือกท่ีไดม้ำตรฐำน ร้อยละ 18, 18.50 และ 20 ตำมล ำดบั และมีผลกำรด ำเนินงำนผูป่้วย
นอกได้รับบริกำรกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือกท่ีได้มำตรฐำน  คิดเป็นร้อยละ 20.22, 21.14 
และ  21.15 ตำมล ำดบั ซ่ึงผลกำรด ำเนินงำนผำ่นตำมเกณฑก์ ำหนด  
          โดยในปี 2562 ก ำหนดเป็นตวัช้ีวดัร้อยละของผูป่้วยนอกทั้งหมดท่ีไดรั้บบริกำรตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค 
และฟ้ืนฟูสภำพดว้ยศำสตร์กำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก (ร้อยละ 18.50) และมีผลกำรด ำเนินงำน
ในปี 2562 (ต.ค. 2561 – ธ.ค. 2561) คิดเป็นร้อยละ 17.05  (มีผูม้ำรับบริกำรผูป่้วยนอกทั้งหมด จ ำนวน 352,201  
คร้ัง รับบริกำรตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค และฟ้ืนฟูสภำพ ดว้ยศำสตร์กำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
จ ำนวน 60,055  คร้ัง) ซ่ึงมีผลกำรด ำเนินงำนต ่ำกว่ำเกณฑ์อยู่ เน่ืองจำกในปี 2562 ตวัช้ีวดัมีกำรเปล่ียนแปลงใน
เร่ืองผลกำรด ำเนินงำน โดยในส่วนกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพและป้องกนัโรคดำ้นแผนไทยจะไม่นบัรวมเป็นผล
กำรด ำเนินงำน จะนับผลกำรด ำเนินงำนในส่วนของกำรตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค และฟ้ืนฟูสภำพด้วยศำสตร์
กำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก ส่งผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนรวมลดลง  
 

ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์  
          จงัหวดัยะลำมีโรงพยำบำลศูนย ์โรงพยำบำลทัว่ไป โรงพยำบำลชุมชน มีกำรจดับริกำรคลินิกแพทย ์ 
แผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือกคู่ขนำนกบักำรแพทยแ์ผนปัจจุบนั (OPD คู่ขนำน) ทุกแห่ง ซ่ึงไดมี้กำร
จดับริกำรคลินิกกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือกแบบครบวงจร ไดแ้ก่ กำรให้บริกำรตรวจวินิจฉยั 
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นวด อบ ประคบ กำรทับหม้อเกลือ มีกำรรักษำโรคทั่วไปและเฉพำะโรค เช่น ไมเกรน, ข้อเข่ำเส่ือม,           
อัมพฤกษ์, ภูมิแพ้ และในส่วนของกำรสนับสนุนกำรใช้ยำสมุนไพร จังหวดัยะลำได้ด ำเนินกำรให้
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชยะหำเป็นแหล่งผลิตยำสมุนไพรเพื่อสนับสนุนให้โรงพยำบำลและ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในเครือข่ำยจงัหวดัยะลำ โดยมีกำรบริหำรกำรกระจำยยำสมุนไพรให้แก่
หน่วยบริกำรในจงัหวดัทั้งในระดบัโรงพยำบำลศูนย ์โรงพยำบำลทัว่ไป โรงพยำบำลชุมชน และโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล ทุกแห่งในงบประมำณวงเงิน 1,746,450 บำท จำกกำรจดัสรรงบประมำณในเครือข่ำย
บริกำรสำธำรณสุขทุกเครือข่ำยของจงัหวดัยะลำ   
             ส ำหรับปัญหำท่ีพบในกำรด ำเนินงำนจะเป็นเร่ืองสถำนท่ีและบุคลำกรท่ีไม่รองรับกบักำรให้บริกำรท่ี 
เพิ่มข้ึนได้ รวมไปถึงเร่ืองกำรบนัทึกขอ้มูลกำรด ำเนินงำนมีลงรหัสวินิจฉัยไม่ถูกตอ้ง ครบถ้วน ตำมเวลำ 
ส่งผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนมีควำมคลำดเคล่ือน 



 
 
 

 

3. ข้อมูลผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
วเิคราะห์ผลปัจจุบัน (ตามตาราง) 

          ตารางที ่37 แสดงขอ้มูลผูป่้วยนอกทั้งหมดท่ีไดรั้บบริกำรตรวจ วนิิจฉยั รักษำโรค และฟ้ืนฟูสภำพดว้ยศำสตร์กำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 

 
แหล่งขอ้มูล : https://yla.hdc.moph.go.th 

 
 

  
 

ล า 
ดับ 

ตัวช้ีวดั 

 
รายการ
ข้อมูล 

อ าเภอ  
ข้อมูล 

(ต.ค. 61– 
ธ.ค. 61) 

 
เมือง 

 
เบตง 

 

ยะหา รามัน กาบัง กรงปินัง 
บันนัง 

สตา 
ธารโต 

1 ผูป่้วยนอกทั้งหมดท่ีไดรั้บบริกำรตรวจ 
วนิิจฉยั รักษำโรค และฟ้ืนฟูสภำพดว้ยศำสตร์
กำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
(ร้อยละ 18.50) 

เป้ำหมำย 135,242 36,213 41,339 49,762 15,568 18,846 37,102 18,129 352,201   

ผลงำน 13,673 4,291 13,346 8,883 2,875 2,526 8,449 6,012 60,055 

ร้อยละ 10.11 11.85 32.28 17.85 18.47 13.40 22.77 33.16 17.05   
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4. แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 
         ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัยะลำ ไดจ้ดัท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินงำน
กำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยผ์สมผสำน ดงัน้ี   
 1) จัดประชุมคณะกรรมกำร service plan ระดับจังหวัดเพื่อให้มีกำรช้ีแจง วำงแผนกำร
ด ำเนินงำน และแลกเปล่ียนเรียนรู้                                                                                                                                                            
 2)  ประชุมเครือข่ำยบุคลำกรกำรแพทยแ์ผนไทย/แพทยพ์ื้นบำ้นและด ำเนินกำรส ำรวจภูมิปัญญำ
กำรแพทยแ์ผนไทย/กำรแพทยพ์ื้นบำ้น 
                         3) พฒันำศกัยภำพบุคลำกรดำ้นกำรแพทยแ์ผนไทย (อบรมทำงไกลถ่ำยทอดควำมรู้เวชปฏิบตัิแผน
ไทย, อบรมกำรใชย้ำแผนไทยในบญัชียำหลกัแห่งชำติ) 
 4) กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญำกำรแพทยแ์ผนไทย กำรแพทยพ์ื้นบำ้น และสมุนไพรไทยกบักำร
ดูแลสุขภำพวถีิไทย 
        5) สนบัสนุนกำรให้บริกำรรักษำดว้ยกำรแพทยแ์ผนไทยแก่ประชำชน ร่วมกบักำรออกหน่วย
แพทยเ์คล่ือนท่ี พอ.สว.ดว้ยยำจำกสมุนไพร   
5. ผลลพัธ์ทีต้่องการ (Small Success) 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
เป้าหมาย 
- ช้ีแจงรำยละเอียดตวัช้ีวดัและ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยกรมกำรแพทยแ์ผนไทย
และกำรแพทยท์ำงเลือกสู่ระดบั
เครือข่ำยอ ำเภอ และต ำบล 
- รพศ./รพท./รพช. และ      
รพ.สต. (ท่ีมีควำมพร้อม) มี
คลินิกบริกำรกำรแพทยแ์ผน
ไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก
แบบครบวงจรท่ีมีกำรรักษำ
โรคทัว่ไปและเฉพำะโรคอยำ่ง
นอ้ย 1 โรค (ไมเกรน  ขอ้เข่ำ
เส่ือม  อมัพฤกษ ์และภูมิแพ)้  
และเปิดใหบ้ริกำร OPD 
คู่ขนำนกบัแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
อยำ่งนอ้ย 2 วนั/สัปดำห์                                                                       

เป้าหมาย 
- พฒันำศกัยภำพแพทย์
แผนไทย/บุคลำกรงำน
แพทยแ์ผนไทยเพื่อเพิ่ม
รูปแบบกำรใหบ้ริกำร 
- ส่งเสริมให้หน่วย
บริกำรระดบั รพศ./รพท./
รพช.  มีรำยกำรยำ
สมุนไพรส ำหรับใช้
บริกำรไม่นอ้ยกวำ่ 30 
รำยกำร และ  รพ.สต.(ไม่
มีแพทยแ์ผนไทย) ไม่
นอ้ยกวำ่ 10 รำยกำร/รพ.
สต.(มีแพทยแ์ผนไทย) 
ไม่นอ้ยกวำ่ 15 รำยกำร 
-พฒันำคุณภำพกำร
บนัทึกขอ้มูลกำร
ด ำเนินงำนแพทยแ์ผน
ไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือก  
 

เป้าหมาย 
-จดัท ำรำยกำรยำ
สมุนไพรทดแทนยำ
แผนปัจจุบนั จ ำนวน 
10 รำยกำร 
- สนบัสนุน/นิเทศ/
ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนเครือข่ำย
ระดบัอ ำเภอ 

เป้าหมาย 
- ผูป่้วยนอกทั้งหมดท่ี
ไดรั้บบริกำรตรวจ 
วนิิจฉยั รักษำโรค และ
ฟ้ืนฟูสภำพดว้ยศำสตร์
กำรแพทยแ์ผนไทยและ
กำรแพทยท์ำงเลือก (ร้อย
ละ 18.50) 
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6. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ

(Key Risk Area /Key Risk Factor)  

     1) สถำนบริกำรขำดบุคลำกรดำ้นกำรแพทยแ์ผนไทยในหน่วยบริกำรระดบัโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล (มีแพทยแ์ผนไทย จ ำนวน 12 แห่ง คิดเป็นมีบุคลำกรดำ้นกำรแพทยแ์ผนไทยในหน่วยบริกำร
ระดบัโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ร้อยละ 14.81) แนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำไดด้ ำเนินกำรระหว่ำงกำร
นิเทศคณะประสำนงำนระดบัอ ำเภอ ได้แจง้ให้สำธำรณสุขอ ำเภอและผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลทรำบวำ่หน่วยบริกำรท่ีมีประชำกรไม่นอ้ยกวำ่ 5,000 คน และมีควำมพร้อมในกำรจำ้งบุคลำกร
แพทยแ์ผนไทยใหส้นบัสนุนกำรจำ้งแพทยแ์ผนไทย 
     2) งำนวจิยัและนวตักรรมทำงดำ้นกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำนยงันอ้ย แนวทำงกำร
แกไ้ขส่งเสริมกำรสร้ำงนวตักรรมและงำนทำงวชิำกำรทำงดำ้นกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยผ์สมผสำน  
     3) ระบบกำรบันทึกรำยงำนเพื่อบันทึกกำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือก 
        -กำรบันทึกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนโปรแกรม HosXP และ JHCIS ทั้ งในด้ำนควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน ทนัเวลำ มีกำรด ำเนินงำนได้ไม่ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยเฉพำะในระดบัโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล ซ่ึงโดยส่วนมำกไม่มีบุคลำกรแพทยแ์ผนไทยปฏิบติังำน 
        - ขำดระบบรองรับกำรบนัทึกกำรให้บริกำรบำงอยำ่ง เช่น กำรให้บริกำรลดบุหร่ีดว้ยศำสตร์กำรแพทย์
แผนไทย, กำรให้บริกำรดว้ยศำสตร์มณีเวช เป็นตน้ แนวทำงกำรแกไ้ขโดยประสำนกรมกำรแพทยแ์ผนไทย
และกำรแพทย์ทำงเลือกเพิ่มเติมข้อมูลในกำรบันทึกกำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือกท่ีเพิ่มข้ึน 
 
 

ผลงาน 
- ช้ีแจงรำยละเอียดตวัช้ีวดัและ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยสู่ระดบัเครือข่ำย
อ ำเภอ และต ำบล เม่ือ 17 ต.ค.
2561 
-รพศ./รพท./รพช. มีคลินิก
บริกำรกำรแพทยแ์ผนไทยและ
กำรแพทยท์ำงเลือกแบบครบ
วงจร ทุกแห่ง 

ผลงาน 
 

ผลงาน 
 

ผลงาน 
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7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวชิาการ  

-กำรบนัทึกขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนผำ่น
โปรแกรม HosXP และ JHCIS ทั้งในดำ้น
ควำมถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ 

-มีกำรจดัท ำคู่มือรำยละเอียดขั้นตอนกำรบนัทึกขอ้มูลท่ีชดัเจน 
ทั้งในเร่ืองรหสัหตัถกำร กำรลงขอ้มูลทั้งโปรแกรม HosXP และ 
JHCIS  
-ใหแ้พทยแ์ผนไทย รพ.แม่ข่ำยสนบัสนุน ติดตำม นิเทศกำร
ด ำเนินงำนกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก รพ.สต.
ในเครือข่ำย 
 

 
8. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
     1)กระทรวงก ำหนดให้มีต ำแหน่งแพทย์แผนไทยในสถำนบริกำรทุกระดับรวมทั้งในส ำนักงำน
สำธำรณสุขจงัหวดั และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล อำจให้จำ้ง เป็น พกส. และให้แพทยแ์ผนไทยท่ี
ท ำงำนแลว้มีโอกำสบรรจุเขำ้รับรำชกำรมำกข้ึน เพื่อสร้ำงขวญัและก ำลงัใจในกำรปฏิบติังำน 
     2)ในเร่ือง “ยำปรุงเฉพำะรำย” ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะพิเศษของกำรแพทยแ์ผนไทย ยงัไม่ไดรั้บกำร
สนับสนุนไม่เป็นมำตรฐำน และไม่อำจก ำหนดรำคำมูลค่ำกำรให้บริกำรได้ อีกทั้ง สปสช. ไม่ได้ให้กำร
สนบัสนุนงบประมำณจำกผลกำรด ำเนินงำน เน่ืองจำกไม่ไดอ้ยูใ่นรำยกำรบญัชียำหลกัแห่งชำติ จึงอยำกให้
น ำเร่ืองน้ีไปเป็นประเด็นในกำรส่งเสริมดำ้นกำรแพทยแ์ผนไทยในระดบักรมและกระทรวงดว้ย 
 
9. นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง (ถำ้มี) 

-  
 
 
 
                                                                                                   ผูร้ำยงำน นำยเกียรติกอ้ง รอดฉวำง  

                                                                                                  ต  ำแหน่ง นกัวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
                                                                                               วนั/เดือน/ปี 11 ธนัวำคม 2561  

                  โทร 0816784688 
                  e-mail ttmyala60@hotmail.com 

 

mailto:%20ttmyala60@hotmail.com
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะที ่3 การพฒันาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

หัวข้อ ระบบบริหารจัดการก าลงัคนด้านสุขภาพ 
จังหวดัยะลา  เขตสุขภาพที ่12  ตรวจราชการวนัที ่ 16 – 18 มกราคม 2562 

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
ตวัช้ีวดั : ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจดัการก าลงัคนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

2.สถานการณ์ 
ตามท่ี ได้มีการก าหนดเป้าหมายการบริหารจดัการก าลงัคนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีมีการบูรณาการทั้ง

ดา้น HRP HRD และ HRM เพื่อให้มีแผนยุทธศาสตร์บริหารจดัการก าลงัคนและพฒันาทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งเพื่อให้มีระบบฐานขอ้มูลดา้น HR ท่ีมีความถูกตอ้ง 
ครบถว้นน ามาใชป้ระกอบการตดัสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

-ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์ 
การบริหารงานบุคคล 
จงัหวดัยะลาประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 98 

หน่วยงาน ไดแ้ก่ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลศูนย ์จ  านวน 1 แห่ง โรงพยาบาล
ทัว่ไป จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 6 แห่ง ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 8 แห่ง สถานี
อนามยัเฉลิมพระเกียรติ จ  านวน 1 แห่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 80  แห่ง  

ฐานข้อมูลสายวิชาชีพสายงานหลัก ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการ
สาธารณสุข เจา้พนักงานสาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย ์นักรังสีการแพทย ์เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย ์นกักายภาพบ าบดั นกัรังสีการแพทยแ์ละเจา้พนกังานรังสีการแพทย ์ 

 

ตารางที ่38  แผนก าลงัคน และการจดัท ากรอบอตัราก าลงัของหน่วยบริการระดบัโรงพยาบาลชุมชน ณ 1 ธนัวาคม 2561 

ล าดบั ต าแหน่ง 
กรอบขั้น
สูง 

กรอบขั้น
ต ่า 

จดัคนลง  
(จ.18) 

ปฏิบติั
จริง 

สดัส่วนมีจริง : 
ท่ีควรมี 

1 แพทย ์ 68 55 90 87 158 % 
2 ทนัตแพทย ์ 26 20 29 25 125 % 
3 เภสชักร 40 33 30 30 91 % 
4 พยาบาลวชิาชีพ 376 297 387 371 125 % 
5 นวก.สธ.+จพ.สธ 72 60 71 62 103 % 
6 นกัเทคนิค+นกัวทิย+์จพ.วทิย ์ 26 22 25 23 105 % 
7 นกักายภาพบ าบดั 23 17 10 9 53 % 
8 นกัรังสีการแพทย+์จพ.รังสีการแพทย ์ 4 3 7 4 133 % 

ท่ีมา : ฐานขอ้มูลการบริหารงานบุคคล HROPS 
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จากตารางแสดงขอ้มูลการเปรียบเทียบฐานขอ้มูลจาก 2 ส่วนคือ ฐานขอ้มูลจากการจดัคนลงตาม
กรอบโครงสร้างและอตัราก าลงัตาม จ.18 และฐานขอ้มูลการปฏิบติังานจริงของสายงานหลกัทั้ง 8 สายงาน 
พบว่า ฐานขอ้มูลมีความคาดเคล่ือนไม่มาก สัดส่วนฐานขอ้มูลการปฏิบติังานจริงเทียบกรอบขั้นต ่า พบว่า 
แพทยมี์สัดส่วนเกินกรอบมากท่ีสุด ร้อยละ 158 กรอบขั้นต ่าอยู่ท่ี 55 คน ปฏิบติังานจริง 87 คน รองลงมา 
ทนัตแพทยแ์ละพยาบาลวิชาชีพ สัดส่วนเกินกรอบท่ี ร้อยละ 125 โดยทนัตแพทย ์กรอบขั้นต ่าอยู่ท่ี 20 คน 
ปฏิบติังานจริง 25 คน พยาบาลวชิาชีพ กรอบขั้นต ่าอยูท่ี่ 297 คน ปฏิบติังานจริง 371 คน ส าหรับสายงานท่ีมีสัดส่วน
ไม่ถึงขั้นต ่า จ  านวน 2 สายงาน คือ เภสัชกร สัดส่วนอยูท่ี่ ร้อยละ 91 โดยกรอบขั้นต ่าอยูท่ี่ 33 คน ปฏิบติังานจริง 30 คน 
และนกักายภาพบ าบดั สัดส่วนอยูท่ี่ ร้อยละ 53 โดยกรอบขั้นต ่าอยูท่ี่ 17 คน ปฏิบติังานจริง 9 คน 

 

3.ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
การจัดท าแผนบริหารต าแหน่ง 
1. ไดจ้ดัท าแผนบริหารต าแหน่งวา่ง จ  านวน 27 ต าแหน่ง ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 

ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 โดยน าเขา้ท่ีประชุม CHRO Board ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา เม่ือ
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 เพื่อขออนุมติัใชต้  าแหน่งวา่งดงักล่าว 
   2. ร้อยละของต าแหน่งว่างท่ีลดลงตามเป้าหมายท่ีก าหนด ไดใ้ชต้  าแหน่งวา่งและลงค าสั่งในระบบ
บริหารงานบุคคล HROPS จ  านวน 16 ต าแหน่ง จากจ านวนทั้งหมดรวม 27 ต าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 59.26 
เหลือต าแหน่งวา่งท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการอีกจ านวน 11 ต าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 40.74  

การพฒันาบุคลากร  
การด าเนินการตามแผนพฒันาก าลงัคนและด าเนินการพฒันาบุคลากรโดยเช่ือมโยง 4 Excellence ใน

บุคลากร 5 กลุ่มเป้าหมายของทุกระดบัหน่วยบริการ  
การพฒันาสมรรถนะบุคลากร บุคลากรในจงัหวดัยะลาได้เขา้ร่วมอบรมพฒันาตามแผนพฒันาฯ 

จ านวนท่ีตอ้งการพฒันา 2,504 คน จ านวนเขา้ร่วมอบรมพฒันา 2,159 คน คิดเป็นร้อยละ 86.22 โดยเขา้รับ
การอบรม ดงัน้ี 

1. การพฒันาดา้นสายงานสนบัสนุน 
1.1 รอบรมนกัสร้างสุข Happinometer จ านวน 2 ราย 
1.2 อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดบัอ าเภอ (พชอ.) 
1.3 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเก่ียวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) พ.ศ.2558 ในสังกดั สสจ./สสอ. (ขรก./พรก./พกส.) 
1.4 อบรมเชิงปฏิบติัการจดัท าลกัษณะส าคญัขององค์กรและประเมินองค์กรหาส่วนขาด/

ขอ้บกพร่อง (GAP)ของ สสจ./สสอ. 
1.5 อบรมการพฒันาความพร้อมเขา้สู่ พรบ.การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดว้ยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) 
1.6 ประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาคุณภาพเวชระเบียน 
1.7 อบรมเร่ืองระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ 
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2. การพฒันาดา้นสายงานบริการและ Service plan 
2.1 อบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูป่้วยโรคติดต่อและควบคุมการติดเช้ือ  
2.2 อบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบติัฉุกเฉิน  
2.3 อบรมหลกัสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวยัรุ่น 
2.4 อบรมเจา้หนา้ท่ีตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย ์ 
2.5 อบรมระยะสั้นพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวส าหรับแพทยป์ฏิบติังานท่ีคลินิกหมอครอบครัว 
2.6 อบรมหลกัสูตรการผูจ้ดัการดูแลผูสู้งอายุ 
2.7 อบรมทกัษะงานศลัยศาสตร์ช่องปากและแมค็ซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย 
2.8 อบรมเชิงปฏิบติัการฟ้ืนฟูองคค์วามรู้วชิาชีพสาธารณสุขชุมชน 
2.9 หลกัสูตรการพยาบาลประคบัประคอง 
2.10 อบรมการพฒันาผูใ้หค้  าปรึกษาเพื่อช่วยเลิกบุหร่ี 
2.11 อบรมหลกัสูตรพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการเยยีวยาจิตใจในภาวะวกิฤต (MCATT) 
2.12 อบรมการดูแลผูป่้วย stroke 
2.13 อบรมเชิงปฏิบติัการและเฝ้าระวงั PPH  

การด าเนินการบริหารจัดการก าลงัคนทีม่ีประสิทธิภาพ 
จงัหวดัมีการด าเนินการดา้นบริหารจดัการก าลงัคน ตามประเด็นการด าเนินการ 4 ประเด็น  
 

ประเด็น การด าเนินการบริหารจดัการก าลงัคนท่ีมีประสิทธิภาพ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้
1 มีขอ้มูล 

1. ขอ้มูลบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานเป็นปัจจุบนั 10 คะแนน 10 คะแนน 
2. มีการรายงานสถิติก าลงัคน 5 คะแนน 5 คะแนน 
3. มีการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลบุคลากรสาธารณสุข 10 คะแนน 10 คะแนน 

2 มีแผนบริหารต าแหน่ง 
1.มีการจดัประชุมความพร้อมในการจดัท าแผนก าลงัคน 5 คะแนน 5 คะแนน 
2.จดัท าแผนก าลงัคนและมีแผนบริหารต าแหน่ง 10 คะแนน 10 คะแนน 
3.มีแผนก าลงัคน ดา้นอ่ืนๆ เช่น แผนความกา้วหน้าในสายอาชีพ 
แผนพฒันาบุคลากร ฯลฯ 

5 คะแนน 5 คะแนน 

4.มีการประชาสัมพนัธ์/เผยแพร่ แผนบริหารต าแหน่งภายในเขต
สุขภาพและหน่วยงานในสังกดัเขตสุขภาพทราบ 

5 คะแนน - 

3 มีการด าเนินงานตามแผน 
เป้าหมาย ร้อยละของต าแหน่งวา่งลดลงตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
ไตรมาส 2 คงเหลือต าแหน่งวา่งร้อยละ 5 
ไตรมาส 4 คงเหลือต าแหน่งวา่งร้อยละ 3 

25 คะแนน - 

4 บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 71 
ไตรมาส 4 บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 71 

25 คะแนน - 

รวมคะแนน 100 คะแนน 45 คะแนน 
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ตารางที ่39  ผลการด าเนินงานร้อยละของจงัหวดัท่ีมีการบริหารจดัการก าลงั คนท่ีมีประสิทธิภาพ จ าแนกรายอ าเภอ 

 
ล าดบั 

 
ตวัช้ีวดั 

 
รายการ
ขอ้มูล 

อ าเภอ ภาพรวม
จงัหวดั เมือง

ยะลา 
 

เบตง 
 

บนันงั
สตา 

ธารโต ยะหา รามนั กาบงั กรงปิ
นงั 

1 ร้อยละของ
จงัหวดัท่ีมีการ
บริหารจดัการ
ก าลงั คนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
ผลงาน 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

อตัรา/ร้อยละ 64.29 
 

64.29 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29 

ท่ีมา แผนการด าเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

4.แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 
1. ทบทวนและแต่งตั้ งคณะกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (Chief Human Resource Officer 

Board : CHRO Board) ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา โดยมีผูบ้ริหารของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง เป็น
คณะกรรมการเพื่อใหค้ณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมีบทบาทหนา้ท่ีในการพิจารณา ศึกษา วเิคราะห์ 
และด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนและบริหารจดัการ
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานและหน่วยบริการให้เหมาะสมตามภาระงานก าหนดนโยบายการจดัสรร
ต าแหน่ง การสรรหาและการคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเขา้รับราชการหรือแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งต่างๆ  

2. จดัท าแผนก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ มีความถูกตอ้ง เท่ียงตรง ทันสมยั น ามาใช้ประกอบการ
ตดัสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลไดท้นัการณ์ พร้อมทั้งมีการจดัท าฐานขอ้มูลท่ีถูกตอ้งท่ีจะสามารถ
น ามาวางแผนเพื่อธ ารงรักษาบุคลากรและสร้างความต่อเน่ืองในระบบการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลได้
ทั้งองคก์ร 

- ฐานขอ้มูลอตัราก าลงัท่ีปฏิบติัจริงกลุ่มสายวชิาชีพ /กลุ่มสายสนบัสนุน 
- ฐานขอ้มูลอตัราก าลงัในการจดัคนลงตามกรอบโครงสร้างใหม่  
- ฐานขอ้มูลการสูญเสียบุคลากรล่วงหนา้ 10 ปีเพื่อดูความขาดแคลนแต่ละสายงาน 
3. จดัท าแผนปฏิบติังานในการบริหารต าแหน่งว่าง ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 11 ต าแหน่ง ท่ีเหลือจาก

ปีงบประมาณ 2561 และจ านวนต าแหน่งว่างท่ีคืนจากกการเกษียณ ในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 11 ต  าแหน่ง 
รวม 22 ต าแหน่ง 

4. มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาก าลังคนและด าเนินการพัฒนาบุคลากรโดยเช่ือมโยง                     
4 Excellence ในบุคลากร 5 ประเภทการจา้งงานและวางแผนพฒันาสมรรถนะบุคลากร ทั้งสายวิชาชีพและ
อ่ืนๆ ตาม Service Plan มีการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรและการวางแผนพฒันาสมรรถนะบุคลากรของ
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จงัหวดัยะลา ด าเนินการครอบคลุมหน่วยงานในสังกัด ทั้ งระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โดยด าเนินการรองรับ
แผนความต้องการของหน่วยงาน บุคคล ตาม Training Need และแผนพฒันาระบบบริการสุขภาพ ตาม 
Service Plan ของแต่ละสาขาเป็นหลกั เพื่อพฒันา ความรู้ ทกัษะ สมรรถนะและความกา้วหนา้ในสายอาชีพ
ของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง    

 

5.ผลลพัธ์ทีต้่องการ (Small Success) 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน 
เป้าหมาย 
จงัหวดัมีระบบการ
บริหารจดัการขอ้มูลดา้น
ก าลงัคนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
มีแผนบริหารต าแหน่ง
และมีการด าเนินการตาม
แผน 

 
มีการบริหารก าลงัคน
ดา้นสุขภาพใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด 

 
จงัหวดัท่ีมีการบริหาร
จดัการก าลงัคนท่ีมี
ประสิทธิภาพไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 70 

ผลงาน 
1. มีแผนก าลงัคน 5ปี 
2. มีฐานขอ้มูลบุคลากร
ของส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัยะลา
เป็นปัจจุบนั 
3. มีแผนพฒันาก าลงัคน
ตาม Service Plan 
4. มีแผนบริหารต าแหน่ง
ของส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัยะลา 

   

 
 

6.  สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

ควรมีการขบัเคล่ือนการด าเนินงานในระดับเขตสุขภาพ เพื่อให้การด าเนินงานระดบัจงัหวดั  ในเขต
สุขภาพเดียวกนั เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
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7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (เจา้พนกังานสาธารณสุขอาวุโส) ท่ีว่างลง 
จะรับสมคัร 1 คร้ังก่อนและหากไม่มีผูส้มคัร ก็จะต้องขอเปล่ียนช่ือต าแหน่งในสายงานเป็นนักวิชาการ
สาธารณสุข และตอ้งรออนุมติัจากส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขซ่ึงใชเ้วลานาน 

2. ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) บาง
แห่งไม่มีผูส้มคัรแมว้า่จะรับสมคัรหลายคร้ัง 

3. ต าแหน่งในสายสนบัสนุน เช่น เจา้พนกังานธุรการ เจา้พนกังานการเงินและบญัชี เป็นตน้ หากเรียก
จากบญัชีของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะมีผูส้อบแข่งขนัได้สละสิทธ์ิหลายราย ท าให้ต้อง
เปล่ียนแปลงการใชต้  าแหน่งเป็นรับยา้ย รับโอน ซ่ึงมีผลท าใหไ้ดต้วับุคคลมาบรรจุล่าชา้  
 

8. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
- 

 

9. นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง  
- 

  
      ผูร้ายงาน นางณฎัฐา ดิษฐานนท ์
      ต าแหน่ง นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
      ผูร้วบรวมขอ้มูล นางสาวแวนุรฮายาตี อิสาเฮาะ 
      ต าแหน่ง นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
      วนั/เดือน/ปี 10 ธนัวาคม 2561 
      โทร 073212008 ต่อ 204   
      e-mail j.person2010@gmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
คณะที ่3 การพฒันาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

หัวข้อ ระบบบริหารจัดการก าลงัคนด้านสุขภาพ 
จังหวดัยะลา  เขตสุขภาพที ่12  ตรวจราชการวนัที ่ 16 – 18 มกราคม 2562 

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
ตวัช้ีวดั : จ านวนหน่วยงานท่ีเป็นองคก์รแห่งความสุข (Happy Organization) 

 

2.สถานการณ์  
การประเมินดชันีความสุขของคนท างานเร่ิมน าเขา้มาใชใ้นกระทรวงสาธารณสุขช่วงปีงบประมาณ 

2560 โดยผูบ้ริหารของกระทรวงสาธารณสุขไดใ้หค้วามส าคญักบัความสุขของเจา้หนา้ท่ีมากข้ึนจึงไดก้ าหนด
เป็นเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2560 คือ ประชาชนสุขภาพดี เจา้หนา้ท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพ
ยัง่ยืน และไดก้ าหนดตวัช้ีวดัในปีงบประมาณ 2560 คือ ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการน าดชันีความสุขของ
คนท างาน (Happinometer) ไปใช้ โดยไดจ้ดัท าเคร่ืองมือวดัความสุขในระดบับุคคล (Happinometer)    ใน
การส ารวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพนัในองค์กรของคนท างาน ซ่ึงไดด้ าเนินการเปิดระบบเพื่อ
ประเมินความสุขของบุคลากรสังกดักระทรวงสาธารณสุขทางเวบ็ไซต ์http://happinometer.moph.go.th คร้ัง
ท่ี 1 ระหวา่งวนัท่ี 18 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560 ซ่ึงมีผูต้อบแบบประเมินดงักล่าว จ านวน 298,793 คน คิด
เป็นร้อยละ 78.84 ของบุคลากรสังกดักระทรวงสาธารณสุข ส าหรับจงัหวดัยะลา มีผูต้อบแบบประเมินทั้งส้ิน 
จ านวน 3,954 คน คิดเป็นร้อยละ 90.34  

ส าหรับข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน คร้ังที่  2 เปิด
ให้ด า เนินการในปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวนัที่  1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 ใน
ภาพรวมส านักงานสาธารณสุขจังหวดัยะลามีหน่วยงานเป้าหมายในการประเมินดชันีความสุขของ
คนท างานและสุขภาวะองคก์ร จ านวน 98 หน่วยงาน ประกอบดว้ย ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั จ  านวน 1 
แห่ง โรงพยาบาลศูนย ์จ  านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลทัว่ไป จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 6 แห่ง 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 8 แห่ง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ(สอน.) จ  านวน 1 แห่งและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต) จ านวน 80 แห่ง  
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ตารางที่ 40 ผลการด าเนินงานเร่ืองจ านวนหน่วยงานท่ีเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) 
จ  าแนกรายอ าเภอ ปี2562 
 

ล าดบั 
 

ตวัช้ีวดั 
 

รายการ
ขอ้มูล 

อ าเภอ ภาพรวม
จงัหวดั เมืองยะลา เบตง 

 
บนันงั 
สตา 

ธารโต ยะหา รามนั กาบงั กรงปินงั 

1 การประเมิน 
(Happinometer) 
ส าหรับบุคลากร
สาธารณสุข 
 

เป้าห
มาย 

4 
สสจ./
รพศ./
สสอ./
รพ.สต. 

3 

รพท./
สสอ./
รพ.
สต. 

3 

รพช./
สสอ./
รพ.
สต. 

3 

รพช./
สสอ./
รพ.
สต. 

3 

รพช./
สสอ./
รพ.
สต. 

3 

รพช./
สสอ./
รพ.
สต. 

3 

รพช./
สสอ./
รพ.
สต. 

3 

รพช./
สสอ./
รพ.
สต. 

25 

ผลงา
น 

4 3 3 3 3 3 3 3 25 

ร้อย
ละ/
อตัรา 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 การประเมิน 
(HPI) 
ส าหรับผูบ้ริหาร
และบุคลากร
ระดบัหวัหนา้
งานข้ึนไป 

เป้าห
มาย 

4 
สสจ./
รพศ./
สสอ./
รพ.สต. 

3 

รพท./
สสอ./
รพ.
สต. 

3 

รพช./
สสอ./
รพ.
สต. 

3 

รพช./
สสอ./
รพ.
สต. 

3 

รพช./
สสอ./
รพ.
สต. 

3 

รพช./
สสอ./
รพ.
สต. 

3 

รพช./
สสอ./
รพ.
สต. 

3 

รพช./
สสอ./
รพ.
สต. 

25 

ผลงา
น 

4 3 3 3 3 3 3 3 25 

ร้อย
ละ/
อตัรา 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

แหล่งขอ้มูล โปรแกรมดชันีความสุขของคนท างาน  
 

3. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 ค่าเฉ่ียความสุขของคนท างาน 

ผลการวเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินความสุขของคนท างาน Happinometer ผา่นระบบ 
http://happinometer.moph.go.th จากการประเมินคร้ังท่ี 1 พบว่าผลการประเมินความสุขของคนท างานทั้ง      
9 ดา้น และค่าเฉล่ียความสุขของบุคลากรสาธารณสุขจงัหวดัยะลา อยูท่ี่ร้อยละ 65.08 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ ระดบัมี
ความสุข (Happy) คือ ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีเองตอ้งร่วมมือกนัสร้างเสริมและสนบัสนุนให้มีความสุขยิ่งข้ึน
ต่อไป โดยเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีต ่าท่ีสุด คือ ดา้นสุขภาพเงินดี อยูท่ี่ร้อยละ 53.36  
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 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัมีค่าเฉล่ียความสุขรวมอยู่ท่ีร้อยละ 65.32 ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นจิต
วญิญาณดี ร้อยละ 74.33 ดา้นท่ีต ่าท่ีสุดคือ ดา้นสุขภาพเงินดี ร้อยละ 56.2  

โรงพยาบาลศูนยย์ะลามีค่าเฉล่ียความสุขรวมอยูท่ี่ร้อยละ 64.26 ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นจิตวิญญาณดี 
ร้อยละ 74.87 ดา้นท่ีต ่าท่ีสุดคือ ดา้นสุขภาพเงินดี ร้อยละ 52.80 

โรงพยาบาลเบตง มีค่าเฉล่ียความสุขรวมอยูท่ี่ร้อยละ 64.72 ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นจิตวญิญาณดี ร้อย
ละ 74.05 ดา้นท่ีต ่าท่ีสุดคือ ดา้นสุขภาพเงินดี ร้อยละ 54.89 

โรงพยาบาลชุมชนทั้ง 6 แห่งในสังกดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา พบว่า  ค่าเฉล่ียความสุข
รวมใกลเ้คียงกนัอยูร่ะหวา่ง ร้อยละ 62.29-67.09 ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นจิตวิญญาณดี ของโรงพยาบาลรามนั 
ร้อยละ 78.96 รองลงมาดา้นจิตวิญญาณดี โรงพยาบาลบนันงัสตา ร้อยละ 78.45 ดา้นท่ีต ่าท่ีสุดคือ ดา้นสุขภาพ
เงินดี โรงพยาบาลบนันงัสตา ร้อยละ49.77 ซ่ึงตกเกณฑก์ารประเมิน ระดบัไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50  

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทั้ง 8 อ าเภอในสังกดัส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัยะลา พบว่า  ค่าเฉล่ียความสุขรวมใกลเ้คียงกนัอยู่ระหว่าง ร้อยละ 63.17-67.93 ค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ดา้นจิตวิญญาณดี ของอ าเภอบนันังสตา ร้อยละ 78.95 รองลงมาดา้นจิตวิญญาณดี อ าเภอ รามนั 
ร้อยละ 78.46 ในส่วนดา้นท่ีต ่าท่ีสุดของทุกอ าเภอคือ ดา้นสุขภาพเงินดี ซ่ึงอ าเภอบนันงัสตา มีค่าเฉล่ียในดา้น
สุขภาพเงินดีต ่าท่ีสุดจากทุกอ าเภอ อยูท่ี่ร้อยละ 50.29  

แผนการสร้างสุข  
การจดัท าแผนสร้างสุข ในมิติท่ีแตกต่างกนัไปตามบริบทพื้นท่ี ดงัน้ี 

1. มิติดา้นสุขภาพกายดี (Happy Body) 
หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งในจงัหวดัยะลามีการด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปีของ

บุคลากร โดยจ าแนกประเภทกลุ่มดีและกลุ่มเส่ียง ซ่ึงกลุ่มเส่ียงจะส่งพบแพทยเ์พื่อหาแนวทางแก้ไขและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมต่อไป  

2. มิติดา้นผอ่นคลายดี (Happy Relax) 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งมีการจดักิกรรมแข่งขนักีฬาสี

ภายในหน่วยงาน เพื่อสร้างความผอ่นคลายจากการท างานใหก้บับุคลากร  
โรงพยาบาลเบตง มีการปรับพื้นท่ีเพื่อท าสนามเปตองให้บุคลากรในหน่วยงานได้ใช้

ประโยชน์ในการออกก าลงักายในช่วงเวลาวา่งจากการท างานหรือเลิกงาน 
3. มิติดา้นน ้าใจดี (Happy Heart) 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จดัตั้งชมรมจิตอาสาภายในโรงพยาบาล ประกอบดว้ย
บุคลากรเกือบทุกสายงานในโรงพยาบาล จ านวน 93 คน ซ่ึงจะมีการท ากิจกรรมจิตอาสาร่วมกนั เช่น ตรวจ
สุขภาพพระภิกษุท่ีวดัตาชีในวนัหยดุราชการ ร่วมกนัท าความสะอาดวดัตาชี ท าความสะอาดศาลาละหมาด 
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4. มิติดา้นจิตวญิญาณดี (Happy Soul) 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา โรงพยาบาลธารโต ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอรามนั  

มีการจดัท าแผนสวสัดิการเพื่อเสริมสร้างความสุขและจริยธรรมในองค์กร โดยศาสนาพุทธ มีกิจกรรมการ
ท าบุญโรงพยาบาล ตกับาตร ทอดกฐินและศาสนาอิสลาม มีกิจกรรมบรรยายการอิฟติกาฟ (ท าสมาธิ) ร่วมละ
ศีลอดในเดือนรอมฎอน 

5. มิติดา้นครอบครัวดี (Happy Family) 
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา ได้ถือปฏิบัติในการเยี่ยมไข้บุคลากรในสังกัดและ

ครอบครัว โดยจะมีการจดับริการรถยนต์เพื่อให้ผูบ้ริหารและบุคลากรในหน่วยงานได้เดินทางไปเยี่ยมไข ้    
ณ โรงพยาบาล หรือบา้นพกัไดอ้ยา่งสะดวก เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจส าหรับบุคลากร 

6. มิติดา้นสังคมดี (Happy Society) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันอนามัย

ส่ิงแวดล้อมไทย โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม มีการแบ่งกลุ่ม แบ่งโซนเพื่อพฒันา
หน่วยงานให้เป็นแบบอยา่งท่ีดี พฒันาสถานท่ีท างาน ให้น่าอยู ่น่าท างาน เกิดสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ี
ดี มีความปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ  

7. มิติดา้นใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 
โรงพยาบาลเบตงมีการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในโรงพยาบาล โดยเชิญวิทยากรจาก

ภายนอกเพื่อให้บุคลากรไดเ้ขา้รับการอบรมมากข้ึน ไดแ้ก่ ประชุมวิชาการพฒันาผลงานวิชาการ อบรมการ
ใช้เคร่ืองมือและจดัท าแผนอัคคีภัย ซ้อมแผนจากเหตุการณ์จ าลอง อบรม Healing Environment อบรม
วศิวกรรมความปลอดภยั  

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบนันงัสตา มีการจดัโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรในหน่วย
บริการสาธารณสุขระดบัปฐมภูมิเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอบนันังสตา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ส่ือสารและการบริหารจดัการยุทธศาสตร์ การจดัโครงการน้ีเพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบั
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นยทุธศาสตร์ 

8. มิติดา้นสุขภาพเงินดี (Happy Money) 
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา  ได้ด าเนินการจดัท าแผนงานโครงการระบบบริหาร

จดัการท่ีมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ ตามหลกัธรรมาภิบาล  บุคลากรมีสมรรถนะ ปฏิบติังานอย่างปลอดภยั
และมีความสุข เพื่อขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  มีการจดัประชุมเพื่อช้ีแจง
โครงการ Happy Money Program ใหบุ้คลากรท่ีสนใจเขา้ร่วม พร้อมทั้งไดมี้การบรรยายการส่งเสริมการออม
และการวางแผนการเงิน เพื่อจดัระบบการเงินให้บุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่สามารถบริหารจดัการเงินของ
ตนเองได ้อีกทั้งในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 ไดมี้การปฐมนิเทศขา้ราชการบรรจุใหม่ จ  านวน 42 ราย โดยได้
บรรจุหัวขอ้การส่งเสริมการออมและการวางแผนการเงินส่วนบุคคลส าหรับขา้ราชการบรรจุใหม่ เพื่อให้
ขา้ราชการบรรจุใหม่ทุกคนสามารถวางแผนการเงินส าหรับการเร่ิมตน้ชีวิตการท างานและสร้างภูมิคุม้กนัทาง
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การเงินท่ีเขม้แข็งได ้ซ่ึงไดเ้ชิญเจา้หนา้ท่ีจากธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั(มหาชน) สาขายะลา มาบรรยายและ
ใหค้วามรู้ในเร่ืองน้ี  

9. มิติดา้นการงานดี (Happy Work Life) 
โรงพยาบาลธารโต มีการจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาองค์กรและคุณภาพชีวิต

บุคลากรอยา่งมีความสุข เพื่อพฒันาบุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพ ให้ไดรั้บการเรียนรู้ร่วมกนั ผา่นการ
เรียนรู้ กระบวนการคิด และเทคนิคการสร้างพลงั (Empowerment) เพื่อส่งผลให้บุคลากรมีความสุขในการ
ปฏิบติั มีความรัก สามคัคี ความสัมพนัธ์ และจิตส านึกท่ีดีกบัองคก์รและเพื่อนร่วมงาน 
 

4. แนวทางการด าเนินงานปี 2562 
การด าเนินการขบัเคล่ือนองค์กรแห่งความสุข ประจ าปี 2562 ตามกระบวนการขบัเคล่ือนความสุข    

5 ขั้นตอน  
ขั้นท่ี 1 การประเมินความสุขบุคลากร Happinometer และสุขภาวะองคก์ร HPI 
ขั้นท่ี 2 การวเิคราะห์และแปลผลการประเมินความสุขบุคลากร Happinometer และสุขภาวะ

องคก์ร HPI 
ขั้นท่ี 3 การจดัท าแผนขบัเคล่ือนองคก์รแห่งความสุข 
ขั้นท่ี 4 การด าเนินงานตามแผนขบัเคล่ือนองคก์รแห่งความสุข 
ขั้นท่ี 5 มีความกา้วหนา้ของการขบัเคล่ือนองคก์รแห่งความสุขท่ีเป็นรูปธรรม 

ขั้นท่ี 1 การประเมินความสุขบุคลากร Happinometer และสุขภาวะองค์กร HPI เปิดให้ด าเนินการ
ค ร้ัง ที ่  2 ในปี งบประมาณ2562 ระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต ์
happinometer.moph.go.th โดยการประเมินความสุขบุคลากร Happinometer กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องตอบแบบ
ประเมินประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 
และลูกจา้งชั่วคราว (ไม่รวมลูกจ้างโครงการและลูกจา้งชั่วคราวเหมาบริการ) และการประเมินสุขภาวะ
องค์กร HPI กลุ่มเป้าหมาย ท่ีต้องตอบแบบประเมินประกอบด้วย ผูบ้ริหารของหน่วยงาน และผูป้ฏิบติังาน
ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานข้ึนไป  โดยพบว่าหน่วยงานทั้ งหมด 98 หน่วยงาน จ าแนกเป็น 6 ประเภท คือ 1. 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 2. โรงพยาบาลศูนย ์3. โรงพยาบาลทัว่ไป 4. โรงพยาบาลชุมชน 5. ส านกังาน
สาธารณสุขอ าเภอ 6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและสถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติ(สอน.)  

การประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน  Happinometer ไดด้ าเนินการผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 70 แลว้จ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44 อยูร่ะหวา่งด าเนินการอีกจ านวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56  
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ขอ้มูล ณ 7 ธนัวาคม 2561 

 

การประเมินสุขภาวะองค์กร  HPI ได้ด าเนินการผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 แล้วจ านวน        
3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12 อยูร่ะหวา่งด าเนินการอีกจ านวน 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88 

 

 
ขอ้มูล ณ 7 ธนัวาคม 2561 

ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์ผล Happinometer และ HPI รวมทั้งมีการจดัท าแผนขบัเคล่ือนองคก์รแห่งความสุข 
รายงานผ่านระบบ SMS ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ตามไฟล์ผลการวิเคราะห์และแผนขบัเคล่ือนองค์กร
แห่งความสุขของกระทรวงสาธารณสุข 
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ขั้นท่ี3 และขั้นท่ี 4 การจดัท าแผนขบัเคล่ือนองคก์รแห่งความสุขและด าเนินงานตามแผนขบัเคล่ือน
องค์กรแห่งความสุขของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรม รายงานผ่านระบบ SMS ภายในวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2562 ตามไฟลร์ายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข  

ขั้นท่ี 5 คัดเลือก Success Story หรือ Bright Spot จากการขบัเคล่ือนองค์กรแห่งความสุขในภาพ
จงัหวดั จ านวน 1 เร่ือง ส่งไปยงักลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา รายงาน
เขตสุขภาพท่ี 12 ภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562   
 

5. ผลลพัธ์ที่ต้องการ(Small Success) 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

เป้าหมาย 
1.ร้อยละ 70 ของบุคลากร
ในหน่วยงานมีการ
ประเมินดชันีความสุข
ของคนท างาน 
(Happinometer)  
2.ร้อยละ 70 ของ
หน่วยงานในจงัหวดั/กรม 
มีการประเมินสุขภาวะ
องคก์ร (HPI)  

 
ร้อยละ 70 ของ
หน่วยงานในจงัหวดั/
กรม มีการวเิคราะห์ผล 
Happinometer และ HPI 
รวมทั้งมีการจดัท าแผน
ขบัเคล่ือนองคก์รแห่ง
ความสุข 

 
ร้อยละ 70 ของหน่วยงาน
ใน จังห วัด /ก รม  มี ก า ร
ด าเนินงานตามแผนฯ อย่าง
เป็นรูปธรรม 

 
มี Success Story หรือ 
Bright Spot จากการ
ขบัเคล่ือนองคก์รแห่ง
ความสุข จงัหวดั/กรม
ละ 1 เร่ือง 

ผลงาน  
หน่วยงานทุกแห่งอยู่
ระหวา่งการประเมินดชันี
ความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) และสุข
ภาวะองคก์ร (HPI) ตาม
กรอบเวลาตามท่ี
กระทรวงก าหนด 
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6.  สรุปประเด็นส าคัญทีเ่ป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ
(Key Risk Area /Key Risk Factor )  

ระบบการประเมินดชันีความสุขของคนท างาน (Happinometer) และสุขภาวะองคก์ร (HPI) คร้ังท่ี 2 
ในปีงบประมาณ 2562 ทางเวบ็ไซต์ http://happinometer.moph.go.th พบขอ้ปัญหาค่อนขา้งมากหากเทียบ
กบัการเปิดระบบคร้ังท่ี 1 ในปีงบประมาณ 2560  
 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ระบบการประเมินดชันีความสุขของคนท างาน (Happinometer) และสุขภาวะองคก์ร (HPI) คร้ังท่ี 2 
ในปีงบประมาณ 2562 มีความไม่เสถียร 
 

8. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
- 

 

9. นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง  
- 

 
 
 
 

      ผูร้ายงาน นางณฎัฐา ดิษฐานนท ์
      ต าแหน่ง นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
      ผูร้วบรวมขอ้มูล นางสาวแวนุรฮายาตี อิสาเฮาะ 
      ต าแหน่ง นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
      วนั/เดือน/ปี 10 ธนัวาคม 2561 
      โทร 073212008 ต่อ 204   
      e-mail j.person2010@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

http://happinometer.moph.go.th/
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะที ่3 การพฒันาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

    หัวข้อ Digital Transformation 
 จังหวดัยะลา เขตสุขภาพที1่2 ตรวจราชการวนัที่  16 -18 มกราคม 2562 

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  
ตวัช้ีวดั : เขตสุขภาพมีการด าเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital 

(ตัวช้ีวดั ร้อยละ 100 ของรพศ./รพท. และร้อยละ  50 ของรพช.มีการด าเนินการ Digital Transformation    
ผา่นเกณฑร์ะดบั 2) 

 

2.สถานการณ์  
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมให้หน่วยบริการสาธารณสุขมีการปรับเปล่ียน

กระบวนการปฏิบติังานโดยน าเทคโนโลยีดา้นดิจิทลั มาประยุกต์ใช้ร่วมกบัระบบสารสนเทศเดิม  แบบไร้
รอยต่อ  ลดเวลา  ลดความซ ้ าซ้อน สารสนเทศสุขภาพมีคุณภาพ  รวดเร็วและปลอดภยัในปี 2562 มุ่งเนน้การ
พฒันาเป็นระดบัความส าเร็จของการด าเนินงาน  Digital Transformation  เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital   
3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบั 1) Smart Tool  รพ.มีการใชร้ะบบคิวออนไลน์และมีระบบการเช่ือมโยงและแลกปล่ียน
ขอ้มูลตามมาตรฐาน เช่น HIS Gateway  ระดบั 2) Smart Service รพ.มีแนวทางการด าเนินงานอ่ืนๆมาใชเ้พิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานในองค์กรและมีการจัดท า Service  Process  Management เช่น Lean Process , 
Paperless , Lesspaper , Electronic Medical Record : EMR  โดยน าไปประยุกต์ใช้ในแผนกต่างๆภายในรพ. 
(รพ.ตอ้งผ่านเกณฑ์ระดบั 1 และมี Smart service เร่ือง การใช้ใบสั่งยาในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์  ระดบั 3) 
Smart Outcome รพ.มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาปรับปรุง Core Business Process ในองค์กร ให้มีความ
เช่ือมโยงทั้งระบบ  Front Office  และ  Back Office  จนเกิดการวางแผนทรัพยากร ERP Model (Enterprise 
Resource Planning System)  ส่งผลให้องค์กรมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและความปลอดภยัในการให้บริการ 
(รพ.ตอ้งผา่นเกณฑ ์ระดบั 1 , 2 และแสดง Success Story จาก Smart Outcome อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง) 
 

       - ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์  
ภายใตแ้ผนพฒันาระบบสุขภาพจงัหวดัยะลา ปี 2560 – 2561 รองรับปัญหาสาธารณสุขตามบริบทใน

พื้นท่ีและสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  การบริหารจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
สนบัสนุนการบริหาร  การบริการและวิชาการดา้นสาธารณสุขในภาพรวมจงัหวดัยะลา  ในระบบปฎิบติัการ
และการจัดการข้อมูลพัฒนาปรับเปล่ียนการบันทึกและเก็บข้อมูลในลักษณะ HER ( Electronic Health 
Record ) เป็นรูปธรรมหลากหลายมากข้ึน เพิ่มเติมจากเดิม (ข้อมูล 43 แฟ้ม ในโปรแกรม HDC  และ
โปรแกรมต่างๆ จากส่วนกลาง) การพฒันาบุคลากรให้มีความรู้และทกัษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับตวั 
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(Digital Literacy) เป็นองค์กร Less paper เพื่อพัฒนาสู่ paperless  ได้แก่ การพัฒนา มีและใช้ โปรแกรม 
Saraban electronic  ระบบจองห้องประชุมทาง online  ลดการจัดท าเอกสารต่างๆ โดยให้ใช้  QR code   
เผยแพร่และจัดเก็บใน Web Base การจัดท ารูปแบบส่ือ สารสนเทศในรูปแบบส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ 
แลกเปล่ียน เผยแพร่ทางส่ือโซเซียลออนไลน์  รวมถึงขั้นตอนการให้บริการผูม้ารับบริการท่ีสถานบริการ
สาธารณสุข ในการใช้บตัรประชาชนแทนบตัรผูป่้วย  Smart Health ID  การใช้ใบสั่งยาแบบอิเล็กทรอนิกส์    
ทั้ งน้ีในการด าเนินการต่างๆดังกล่าว ปัจจุบันในเร่ืองท่ีก าลังปรับเปล่ียนพัฒนา ยงัไม่ครอบคลุมทุก
โรงพยาบาล ไดแ้ก่ การใชใ้บสั่งยาแบบอิเล็กทรอนิกส์   Smart Health ID (การพฒันาตาม model กระทรวงฯ  
อยูร่ะหวา่งการพฒันาต่อยอดและขยาย การอบรมพฒันาหน่วยบริการท่ียงัไม่ด าเนินการ)  จากการด าเนินการ
และการพฒันาท่ีต่อเน่ือง ดว้ยนโยบายนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั/แผนพฒันาและยทุธศาสตร์/ตวัช้ีวดั การ
พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณสุขจงัหวดัยะลาท่ีชัดเจน มีกลไกการขบัเคล่ือน (CIO ระดบัจงัหวดั/
อ าเภอ) การส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพบุคลากรและทรัพยากร(ระดบัเขต/จงัหวดั/อ าเภอ)   และ
กระบวนการควบคุมก ากบัติดตามประเมินผลอยา่งมีประสิทธิภาพต่อเน่ือง (คปสจ./นิเทศติดตามคปสอ./ลง
พื้นท่ีตรวจประเมินเฉพาะกิจ/กลุ่มไลน์เครือข่ายผูบ้ริหาร/ผูบ้ฏิบติั) ประกอบกบัการปรับตวัตามกระแสการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีสอดคล้องกับนโยบายระดบัชาติเป็นปัจจยัผลกัดนั  ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน
พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯในภาพรวม ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง กล่าวไดว้่าเม่ือเทียบกบัระดบัเขตและ
ประเทศ ในส่วนของการบริหารจดัการคุณภาพขอ้มูล ในปี 2560 จงัหวดัยะลาไดรั้บรางวลัชนะเลิศในการ
ประกวดคุณภาพขอัมูลระดบัเขต และรางวลัดีเด่นในระดบักระทรวงฯ  ในขณะเดียวกนัท่ีเป็นโอกาสการ
พฒันาเป็นเร่ือง ความสามารถในการพฒันาโปรแกรม ในปี 2562 จึงตอ้งพฒันาคู่ขนานโดยใช้เคร่ืองมือ
กระบวนการพฒันาคุณภาพ HAIT ในโรงพยาบาล / มาตรฐานรพ.สต.ติดดาว  ติดอาวุธปัจจยัความส าเร็จท่ี
ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหาร   ทีมงาน (บุคลากรดา้นไอที  บุคลากรฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูใ้ช)้  และการบริหารจดัการท่ี
มีประสิทธิภาพ  ร่วมด าเนินการอยา่งเขม้แข็ง และต่อเน่ือง  เช่นเดียวกนัหากขาดดุลยภาพ  ประสิทธิภาพใน
ปัจจยัดงักล่าวย่อมเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จของการด าเนินการพฒันาระบบเทคโนโลยีฯ ในหน่วยงาน
และสถานบริการ ซ่ึงตอ้งแกไ้ข ปรับปรุงพฒันาต่อไป 
 

3.ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 

    ในรอบปี 2561 ใช้การประชุม CIO จงัหวดัและการประชุมคปสจ.เป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือน

และควบคุม  ก ากับติดตามการด าเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ และผลการด าเนินงาน  Digital 

Transformation เพื่อกา้วสู่การเป็น Smart Hospital ตามตวัช้ีวดั ไดแ้ก่   1) รพศ./รพท./รพช  ทุกแห่ง (8 แห่ง) 

มีและใช้ระบบ  HIS ในรพ.(โปรแกรม HOSxP) แต่ยงัไม่ได้ด าเนินการติดตั้ งระบบการเช่ือมโยงและ

แลกเปล่ียนขอ้มูลตามมาตรฐาน เช่น HIS  Gateway ไปยงัรพ.อ่ืนและผูใ้ชบ้ริการและ ยงัไม่มีและใชร้ะบบคิว

ออนไลน์   2)โรงพยาบาล 7  แห่ง  มีและใชร้ะบบใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์  มี 1 แห่งยงัไม่มีใช ้(รพ.กาบงั) 
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 4.แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 
1.ถ่ายทอดแผนงาน/ยุทธศาสตร์/ตวัช้ีวดั การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ปี 2562 และช้ีแจง
เกณฑ ์Smart Hospital ใหโ้รงพยาบาลรับทราบ  
2. รพ.ทุกแห่งเตรียมความพร้อม/แผนในการด าเนินการ 
    2.1 ปรับกระบวนการสู่ Less paper/EMR 
    2.2 ความพร้อมในการใหบ้ริการ Queue Online 
    2.3 ความพร้อมแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่ง รพ.- รพ. และ รพ. – เจา้ของขอ้มูล 
3. Work Shop การติดตั้งโปรแกรมกลางเพื่อเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอ้มูล (API : HIS  Gateway) 
4. รพ.จดัหา/พฒันาและใหบ้ริการจองคิวออนไลน์ผา่น HIS Gateway  , MOPH Connect หรืออ่ืนๆ 
5. รพ.ปรับกระบวนการใชใ้บสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

5.ผลลพัธ์ทีต้่องการ (Small Success) 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน 

เป้าหมาย 
รพ .ทุ กแห่ งรับทราบ /
เขา้ใจเกณฑ์และแนวทาง
ปฎิบติั 

รพศ./รพท.ผา่นระดบั 1 ร้อยละ 50 ของ 
รพศ./รพท.ผา่นระดบั 2 

ร้อยละ 100 ของ 
รพศ./รพท.ผา่นระดบั 2 

ผลงาน 
-ถ่ายทอดช้ีแจงเกณฑ ์
Smart Hospital ผา่นการ
ประชุมคก. CIO / HAIT  

 
 

  

 

6.สรุปประเด็นส าคัญที่ เป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

1.บุคลากรดา้นคอมพิวเตอร์ในรพ.บางแห่งศกัยภาพไม่เพียงพอในดา้นการเขียน/พฒันาโปรแกรม 
2.รพ.มีจ านวนบุคลากรดา้นคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อภารกิจงานดา้นการพฒันาระบบเทคโนโลยฯี 
   ไดแ้ก่ รพ.ท่ีมีบุคลากรเพียงคนเดียว 

      3.ผูบ้ริหารรพ.บางแห่ง ใหค้วามส าคญัไม่มากพอและขาดการบริหารจดัการหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
      4.ความพร้อมของคุณภาพขอ้มูล (ถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจุบนั) ในการแลกเปล่ียน เช่ือมโยงทั้งระดบั   
        หน่วยงานและบุคคล 
      5. ทีมบุคลากดา้นคอมพิวเตอร์ในรพ.ไดรั้บการถ่ายทอด/อบรมการด าเนินงานฯจากส่วนกลาง (Queue         

Online/ API : HIS  Gateway / H4U) ล่าชา้ (ไม่ควรเกินมกราคม 2562) 
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7.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 - 
 
8.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
    - 
 
9.นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง (ถา้มี) 
      - 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ผูร้ายงาน  นางสาวจารุณี  แซ่โงว้ 
   ต าแหน่ง  นกัวเิคราะห์นโยบายและช านาญการพิเศษ 
 วนั/เดือน/ปี. 28  ธนัวาคม 2562   
 โทร. 0887904959 

 e-mail :  jarunee_yala@hotmail.com  
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ  2562 
คณะที ่3 การพฒันาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

หัวข้อ Financial Management 
จังหวดัยะลา เขตสุขภาพที ่12 ตรวจราชการ รอบที่  1  วนัที ่ 16 – 18 มกราคม 2562 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตวัช้ีวดั  : ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวกิฤตทางการเงินระดบั 7  ไม่เกินร้อยละ 4 
 

2. สถานการณ์ 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา มีหน่วยบริการทั้งหมด 8 แห่ง ประกอบดว้ย โรงพยาบาลศูนย ์1 

แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง มีการเฝ้าระวงัและวิเคราะห์สถานการณ์
การเงินการคลงัของหน่วยบริการอยา่งต่อเน่ือง โดยใชด้ชันีภาวะวิกฤตทางการเงิน ของกองเศรษฐกิจสุขภาพ
และหลกัประกนัสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นเกณฑ์ในการประเมิน ซ่ึงมีกลไกในการบริหารการเงิน
การคลงั ดงัน้ี 

2.1 ด้านโครงสร้าง มีคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับจังหวดัและอ าเภอ ท าหน้าท่ี
วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินเพื่อทราบประเด็นปัญหาของพื้นท่ี ก าหนดมาตรการ แนวทางการปรับ
ประสิทธิภาพ เน้นให้มีการประชุม ติดตาม และควบคุมก ากบัทุกเดือน มีศูนยจ์ดัเก็บรายไดแ้ละคณะท างาน
เพื่อพฒันาการจดัเก็บรายไดข้องหน่วยบริการทุกแห่ง 

2.2 ดา้นการบริหารจดัการ มีการด าเนินงานตามกลไกการขบัเคล่ือนดา้นการเงินการคลงัดงัน้ี 
(1) มีมาตรการในการขบัเคล่ือนการเงินการคลงั  
(2) มีการบริหารและก ากบัแผนทางการเงิน(Planfin) 
(3) มีเคร่ืองมือในการด าเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการก ากับและรายงานของ            

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลกัประกนัสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการทางการเงินการคลงัของหน่วยบริการ 

- ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์ 
 เม่ือพิจารณาผลการด าเนินงานยอ้นหลัง พบว่า  มีโรงพยาบาลท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 
ระดบั 7 จ  านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลเบตง โดยใน ปี 2558 วิกฤตทางการเงิน ระดบั 7 ในไตรมาส 4 และ
ในปี 2559 วกิฤตทางการเงิน ระดบั 4 และ 7 ในไตรมาส 3 และ 4 ตามล าดบั  เน่ืองจากโรงพยาบาลเบตงเป็น
โรงพยาบาลทัว่ไป ระดบั M1 ขนาด 170 เตียง มีประชากร UC เพียง 58,853 คน รายรับจากงบเหมาจ่ายราย
หวั UC จึงไม่เพียงพอกบัภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร รวมถึงในปี 2559 ไดรั้บจดัสรรงบเหมา
จ่ายรายหวั งบค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมส าหรับหน่วยบริการพื้นท่ีกนัดารเส่ียงภยัและพื้นท่ี 4 จงัหวดัชายแดนใต ้และ
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งบค่าตอบแทนลดลง ในปี 2560 และ 2561 กระทรวงสาธารณสุขไดมี้การตรวจสอบขอ้มูลทางการเงิน และ
ใหค้วามช่วยเหลือเพิ่มข้ึน  ส าหรับโรงพยาบาลอีก 7 แห่ง ไม่วกิฤตทางการเงิน ระดบั 7 
 
ตารางที ่41 สถานการณ์การเงินการคลงัของหน่วยบริการ ปี 2558 – 2561 

โรงพยาบาล 
Service 

Plan 

Risk Scoring (2558 - 2561) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
ยะลา A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
เบตง M1 1 1 1 7 1 2 4 7 2 1 3 3 3 1 3 4 
บนันงัสตา F2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
ธารโต F2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 3 6 1 5 3 
รามนั F1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
ยะหา F1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
กาบงั F2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
กรงปินงั F2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ท่ีมา : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลกัประกนัสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

ตารางที ่42 ผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั 

ล าดบั รายการ/ตวัช้ีวดั 
Base Line 

จงัหวดัยะลา ปี 2561 
2559 2560 

 ร้อยละของหน่วย
บริการ 

ท่ีประสบภาวะวกิฤต 
ทางการเงิน ระดบั 7 
ไม่เกินร้อยละ 4 

1 แห่ง 
คิดเป็นร้อย
ละ12.50 

0 แห่ง 
คิดเป็นร้อย

ละ 
0.00 

เป้าหมาย 0 แห่ง 

ผลงาน 0 แห่ง 

ร้อยละ 0.00 

ท่ีมา : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลกัประกนัสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
3. ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา  

3.1 สถานะทางการเงินของหน่วยบริการ  ไตรมาส 4 ปี 2561 
หน่วยบริการในจงัหวดัยะลา ไม่มีโรงพยาบาลท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดบั 7(ร้อยละ 0) 

ส าหรับสถานะทางการเงินและผลการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหน่วยบริการ มีดงัน้ี 
- โรงพยาบาลท่ีมีสถานะทางการเงิน ระดบั 4 จ  านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลเบตง มีประสิทธิภาพ

ทางการเงิน ระดบั C- 
- โรงพยาบาลท่ีมีสถานะทางการเงิน ระดบั 3 จ  านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลธารโต มีประสิทธิภาพ

ทางการเงิน ระดบั D 
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- โรงพยาบาลท่ีมีสถานะทางการเงิน ระดบั 1 จ  านวน 3 แห่ง คือ  
   1. โรงพยาบาลบนันงัสตา มีประสิทธิภาพทางการเงิน ระดบั B- 
   2. โรงพยาบาลรามนั มีประสิทธิภาพการทางการเงิน ระดบั C 
   3. โรงพยาบาลกาบงั  มีประสิทธิภาพทางการเงิน ระดบั C- 
- โรงพยาบาลท่ีไม่วกิฤตทางการเงิน จ านวน 3 แห่ง คือ  
   1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชยะหา มีประสิทธิภาพทางการเงิน ระดบั A- 
   2. โรงพยาบาลกรงปินงั มีประสิทธิภาพทางการเงิน ระดบั B 
   3. โรงพยาบาลยะลา มีประสิทธิภาพทางการเงิน ระดบั B- 
- ดา้นทุนส ารองสุทธิ เป็นบวกทุกแห่ง ภาพรวมจงัหวดั 732,048,336.69 บาท 
- ดา้นผลประกอบการสุทธิ เป็นบวก จ านวน 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลยะลา  โรงพยาบาลบนันงัสตา  

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชยะหา และโรงพยาบาลกรงปินงั ส าหรับภาพรวมจงัหวดั 453,088,092.69 บาท  

เม่ือวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน(7 Plus efficiency Score)  ผ่านเกณฑ์ จ  านวน 
2 แห่ง(ร้อยละ 25) คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และโรงพยาบาลกรงปินัง  ซ่ึงพบว่าผลการ
ประเมิน 3 อนัดบัแรก ท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์ไดแ้ก่ 

1.  ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเรียกเก็บหน้ี(Average Collection Period) ความสามารถในการบริหาร
ลูกหน้ีของโรงพยาบาล กลุ่มลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลสิทธิประกนัสังคมในเครือข่าย(SS) โรงพยาบาลทุกแห่ง
ไม่ผา่นเกณฑ ์ยกเวน้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา เน่ืองจากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การใชจ่้ายเงินรายรับของหน่วยบริการท่ีไดรั้บจากกองทุนประกนัสังคม ก าหนดให้จ่ายค่าบริการ
ทางการแพทย ์ใหก้บัหน่วยบริการเป็นรายไตรมาส ซ่ึงส่งผลให้ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเรียกเก็บหน้ีเกินเวลา
ท่ีก าหนด 

2. ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการช าระเจา้หน้ีการคา้ประเภท ยาและเวชภณัฑ์มิใช่ยา(Average Payment 
Period) ความสามารถในการบริหารเจา้หน้ีการคา้ประเภท ยาและเวชภณัฑ์มิใช่ยา มีโรงพยาบาลท่ีไม่ผ่าน
เกณฑ์ จ  านวน 5 แห่ง คือ โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลเบตง โรงพยาบาลบนันังสตา โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยพุราชยะหา และโรงพยาบาลกาบงั  

3. การบริหารสินคา้คงคลงั(Inventory Management) ความสามารถในการบริหารจดัการวสัดุคงคลงั
ประเภทยาและเวชภณัฑ์มิใช่ยา ท่ีอยูใ่นคลงัในปริมาณท่ีเหมาะสม มีโรงพยาบาลท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ จ  านวน 5 
แห่ง คือ โรงพยาบาลเบตง โรงพยาบาลบนันงัสตา โรงพยาบาลธารโต โรงพยาบาลกาบงั และโรงพยาบาลกรงปินงั 
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ตารางที ่43 สถานะทางการเงินและผลการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหน่วยบริการ ไตรมาส 4 ปี 2561 

โรงพยาบาล CR QR Cash NWC NI+Depreciation 
Grade 
Plus 

Risk 
Scoring 

ยะลา 2.94  2.78  2.05  493,141,061.04  335,188,418.96  B- 0 
เบตง 1.03  0.86  0.60  2,398,939.84  -2,978,059.39  C- 4 
บนันงัสตา 1.48  1.38  1.13  14,595,911.10  3,863,886.61  B- 1 
ธารโต 1.24  1.10  0.64  4,081,269.96  -2,042,982.13  D 3 
รามนั 2.82  2.64  2.13  40,479,007.17  -4,029,338.28  C 1 
ยะหา 2.56  2.43  1.98  37,336,327.34  17,859,175.71  A- 0 
กาบงั 1.77  1.60  1.23  8,428,320.96  -3,120,363.74  C- 1 
กรงปินงั 6.95  6.68  5.50  35,650,121.73  10,642,395.45  B 0 
ภาพรวมจงัหวดั 2.61  2.45  1.91  732,048,336.69  453,088,092.69     

ท่ีมา : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลกัประกนัสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

3.2 แผนทางการเงิน (Planfin) ไตรมาส 4 ปี 2561 
หน่วยบริการทุกแห่งในจงัหวดัยะลา จดัท าแผนทางการเงิน(Planfin) ปี 2561 ครบถ้วน ถูกต้อง 

สมบูรณ์ ตามเกณฑ์ท่ีกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลกัประกนัสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขก าหนด และเป็น
แผนเกินดุลทุกแห่ง โดยในภาพรวมจงัหวดัมีแผนประมาณการรายได้ไม่รวมงบลงทุน 2,449,304,062.58 
บาท แผนประมาณการค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 2,317,326,551.13 บาท EBITDA 
131,977,511.45 บาท  เม่ือวเิคราะห์ความเส่ียงของแผนพบวา่ มี 3 แบบ ดงัน้ี 

แบบ 1 (แผนปกติ) จ  านวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลบนันังสตา โรงพยาบาล  
ธารโต โรงพยาบาลรามนั โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชยะหา และโรงพยาบาลกาบงั 

แบบ 3 (แผนมีความเส่ียงด้านการลงทุน > 20% EBITDA) จ  านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
กรงปินงั 

แบบ 4 (แผนมีความเส่ียงด้านทุนส ารองคงเหลือ < 1 และ ความเส่ียงด้านการลงทุน > 20% 
EBITDA) จ  านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลเบตง 

ส าหรับผลการด าเนินงานเปรียบเทียบแผนประมาณการรายได้ – ค่าใช้จ่าย โดยโรงพยาบาลท่ีมี
รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) หรือ ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเส่ือมราคมและค่าตัดจ าหน่าย) สูงหรือต ่ากว่าแผน
ประมาณการ ไม่เกินร้อยละ 5 จ านวน 7 แห่ง(ร้อยละ 87.50) ยกเวน้ โรงพยาบาลรามนั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี                                                       

  - ด้านรายได้ไม่รวมงบลงทุน ในภาพรวมแผนประมาณการ 2,449,304,062.58 บาท รายได้จริง 
2,603,710,530.12 บาท  ส่วนต่างรายไดจ้ริงสูงกวา่แผนประมาณการ 154,406,467.54 บาท(ร้อยละ 6.30) เม่ือ
วเิคราะห์ผลการด าเนินงานดา้นรายไดท่ี้สูงหรือต ่ากวา่แผน เกินร้อยละ 5 พบวา่  

1. โรงพยาบาลยะลา  (ร้อยละ 8.95) ได้รับจดัสรรเงินรายได้ประกนัสังคมของปี 2560 โดยไม่ได้
ประมาณการแผนไว ้และรายไดจ้าก  EMS เพิ่มข้ึน 
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2. โรงพยาบาลรามนั (ร้อยละ 7.39) การรับรู้รายได ้EMS เป็นปัจจุบนั ท าให้รายไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 1 เท่า 
และผูป่้วยสิทธิเบิกตน้สังกดั อปท. (ครูเอกชน อาสาสมคัร พนง.รถไฟ และอบต.) เพิ่มข้ึนโดยเปรียบเทียบกบั
ปี 2560  

3. โรงพยาบาลธารโต (ร้อยละ 6.18)  ได้รับเงินกองทุน IP_CF งบ QOF งบแพทย์แผนไทย  งบ
สนบัสนุนเป็นค่ายา/ค่าไฟ และ งบ ฉ.11  

- ด้านค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเส่ือมราคาฯ ในภาพรวมมีแผนประมาณการ 2,317,326,551.13 บาท  
ค่าใช้จ่ายจริง  2,390,353,169.15 บาท  ส่วนต่างค่าใช้จ่ายจริงสูงกวา่แผนประมาณการ 73,026,618.02 บาท
(ร้อยละ 3.15) และวเิคราะห์ผลการด าเนินงานดา้นค่าใชจ่้ายท่ีสูงหรือต ่ากวา่แผน เกินร้อยละ 5 พบวา่ 

1. โรงพยาบาลรามนั(ร้อยละ 11.21) ประมาณการแผนหลายรายการต ่าไป และบนัทึกบญัชีครุภณัฑ์
ท่ีต ่ากวา่เกณฑเ์พิ่มในรายการค่าใชส้อย    

2. โรงพยาบาลกาบงั(ร้อยละ 6.47) ค่าใช้สอยเพิ่มข้ึน เน่ืองจากได้รับอาคารพสัดุหลงัใหม่ ตอ้งซ้ือ
อุปกรณ์และเคร่ืองใชส้ านกังานต่างๆ ซ่ึงไม่ไดป้ระมาณการแผนไว ้ 

 
ตารางที ่44 ผลการด าเนินงานดา้นรายได(้ไม่รวมงบลงทุน) ไตรมาส 4 ปี 2561 
โรงพยาบาล แผนประมาณการ รายไดจ้ริง ส่วนต่าง ร้อยละ 

ยะลา 1,366,689,396.63 1,489,055,996.52 122,366,599.89 8.95 
เบตง 303,506,000.00 307,360,470.93 3,854,470.93 1.27 
บนันงัสตา 151,762,897.21 149,096,260.58 -2,666,636.63 -1.76 
ธารโต 81,702,718.26 86,751,483.99 5,048,765.73 6.18 
รามนั 201,161,718.85 216,019,435.26 14,857,716.41 7.39 
ยะหา 184,672,574.52 190,555,967.89 5,883,393.37 3.19 
กาบงั 74,306,312.74 76,126,768.00 1,820,455.26 2.45 
กรงปินงั 85,502,444.37 88,744,146.95 3,241,702.58 3.79 
ภาพรวมจงัหวดั 2,449,304,062.58 2,603,710,530.12 154,406,467.54 6.30 
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ตารางที ่45   ผลการด าเนินงานดา้นค่าใชจ่้าย(ไม่รวมงบลงทุน) ไตรมาส 4 ปี 2561 
โรงพยาบาล แผนประมาณการ ค่าใชจ่้ายจริง ส่วนต่าง ร้อยละ 

ยะลา 1,283,007,147.56 1,321,774,157.35 38,767,009.79 3.02 
เบตง 301,821,720.00 308,383,002.19 6,561,282.19 2.17 
บนันงัสตา 138,085,648.20 140,577,810.37 2,492,162.17 1.80 
ธารโต 80,673,380.52 83,306,240.11 2,632,859.59 3.26 
รามนั 189,581,228.16 210,834,246.95 21,253,018.79 11.21 
ยะหา 174,519,197.72 168,996,922.26 -5,522,275.46 -3.16 
กาบงั 73,676,094.69 78,445,751.90 4,769,657.21 6.47 
กรงปินงั 75,962,134.28 78,035,038.02 2,072,903.74 2.73 
ภาพรวมจงัหวดั 2,317,326,551.13 2,390,353,169.15 73,026,618.02 3.15 

ท่ีมา : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลกัประกนัสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
3.3 คุณภาพบัญชีของหน่วยบริการ  
คะแนนคุณภาพบญัชีทางอิเล็กทรอนิกส์ระดบัแม่ข่าย(เกณฑร้์อยละ 100)  
ปี 2560 ไม่ผ่านเกณฑ์ จ  านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลธารโต (ร้อยละ 99.58) เกิดจากการปรับปรุง

ลูกหน้ี UC-OP ใน CUP ไม่ครบถว้น   
ปี 2561  ผา่นเกณฑร้์อยละ 100 ทุกแห่ง 
คะแนนคุณภาพบญัชีทางอิเล็กทรอนิกส์ระดบัลูกข่าย(เกณฑร้์อยละ 50)  
ปี 2560 ไม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน 4 แห่ง คือ 
           1.โรงพยาบาลบนันงัสตา ร้อยละ 47.50  เน่ืองจากบนัทึกค่าสุทธิไม่ถูกตอ้ง 
           2. โรงพยาบาลธารโต ร้อยละ 49.17 เน่ืองจากบนัทึกค่าสุทธิไม่ถูกตอ้ง 
           3. โรงพยาบาลกาบงั ร้อยละ 49.58 เน่ืองจากส่งขอ้มูลบญัชีชา้กวา่ก าหนด 
           4. โรงพยาบาลกรงปินงั ร้อยละ 45.83 บนัทึกวสัดุคงคลงัไม่ครบถว้น และส่งขอ้มูลบญัชี                       
                ชา้กวา่ก าหนด  

       ปี 2561  ผา่นเกณฑ์ ทุกแห่ง ยกเวน้ รพ กาบงั ร้อยละ 48.75 คือ ค่าสุทธิผดิดา้น และไม่มีขอ้มูลวสัดุ
คงคลงัตามนโยบาย 
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ตารางที ่46 คุณภาพบญัชีของหน่วยบริการ ปี 2560 – ปี 2561 

หน่วยบริการ 
คุณภาพบญัชีทางอิเล็คทรอนิกส์  

คุณภาพบญัชีระดบัเขต แม่ข่าย ลูกข่าย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 

รพ ยะลา 100.00 100.00 50.00 50.00 A A 
รพ เบตง 100.00 100.00 50.00 50.00 C A 
รพ บนันงัสตา 100.00 100.00 47.50 50.00 C A 
รพ ธารโต 99.58 100.00 49.17 50.00 C A 
รพ รามนั 100.00 100.00 50.00 50.00 C A 
รพร ยะหา 100.00 100.00 50.00 50.00 C A 
รพ กาบงั 100.00 100.00 49.58 48.75 C A 
รพ  กรงปินงั 100.00 100.00 45.83 50.00 C A 

ท่ีมา : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลกัประกนัสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
4. แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 
    ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา ไดด้ าเนินงานตามมาตรการดา้นการเงินการคลงัและแนวทางการตรวจ
ราชการ ดงัน้ี 

มาตรการท่ี 1  การจดัสรรเงินอยา่งเพียงพอ มีการก าหนดแนวทางการจดัสรรเงินโดยคณะกรรมการ 
CFO ระดบัจงัหวดั  และติดตามการจดัสรรงบประมาณ/ชดเชยตามเวลาท่ีก าหนด 

1.1 ร้อยละของหน่วยบริการมีแผนทางการเงิน(Planfin) ท่ีมีความครบถว้น ถูกตอ้ง สมบูรณ์  
1.2 ร้อยละของหน่วยบริการมีรายไดม้ากกวา่ค่าใชจ่้าย (แผนเกินดุล)  
มาตรการท่ี 2  พฒันาการบริหารระบบบญัชี  โดยมีการประชุมคณะท างานพฒันาคุณภาพบญัชี เพื่อ

ทบทวน ตรวจสอบขอ้มูล ติดตามผลการด าเนินงานทางดา้นบญัชี และแผนทางการเงิน(Planfin) ร่วมกบักลุ่ม
งานประกนัสุขภาพทุกเดือน รวมถึงการพฒันาขอ้มูลจากระบบ E-Hos Accounting  ส าหรับเช่ือมโยงขอ้มูล
ระหว่างศูนยจ์ดัเก็บ และงานบญัชี ท าให้การจดัเก็บรายได้  การบนัทึกบญัชีลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาล  และ
รายไดค้่ารักษาพยาบาล ถูกตอ้ง ครบถว้น 

2.1 หน่วยบริการท่ีผา่นเกณฑก์ารตรวจสอบงบทดลองเบ้ืองตน้จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2.2 หน่วยบริการทุกแห่งท่ีเป็นหน่วยเบิกจ่าย มีบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ในระบบ GFMIS 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 ถูกตอ้ง ตรงกบัรายงานเงินคงเหลือประจ าวนัและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
2.3 หน่วยบริการทุกแห่งท่ีเป็นหน่วยเบิกจ่าย ด าเนินการจ่ายเงิน – รับเงินและน าเงินส่งคลงัผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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มาตรการท่ี 3  สร้างประสิทธิภาพการบริหารจดัการ  
- พฒันารูปแบบการบริหารจดัการร่วม(ระดบัเขต)  
มาตรการท่ี 4  ติดตาม ก ากบัเคร่ืองมือประสิทธิภาพทางการเงิน มีการก าหนดมาตรการขบัเคล่ือน

นโยบายการจดัท าแผนทางการเงินตามท่ีกระทรวงก าหนด  ตรวจสอบการจดัท าแผนฯ การติดตามแผนและ
ผลทางการเงิน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการเงิน(7 Plus Efficiency Score) เพื่อเฝ้าระวงัสถานการณ์
การเงินการคลงั  ทุกเดือน โดยคณะกรรมการ CFO ระดบัอ าเภอและระดบัจงัหวดั 

4.1 ร้อยละ 70 หน่วยบริการมีผลต่างของแผนและผล Planfin ด้านรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) หรือ 
ค่าใชจ่้าย (ไม่รวมค่าเส่ือมราคมและค่าตดัจ าหน่าย) สูงหรือต ่า ไม่เกินร้อยละ 5  

4.2 ร้อยละ 60 หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ประเมิน ≥  5 ตัว (ระดับ  Grade B, A-, A) จากเกณฑ์
ประสิทธิภาพทางการเงิน (7 Plus Efficiency Score)  

4.3 ร้อยละ 80 หน่วยบริการมีสัดส่วนของตน้ทุนผูป่้วยนอกและตน้ทุนผูป่้วยใน ไม่เกินค่ากลางของ
หน่วยบริการในกลุ่มระดบัเดียวกนั 

ส าหรับกลุ่มงานประกนัสุขภาพ ได้จดัท าและด าเนินการตามโครงการเพื่อเฝ้าระวงัความเส่ียงของ
สถานการณ์การเงินการคลังและพัฒนาระบบการเงินการคลังของหน่วยบริการในจังหวดัยะลาให้มี
ประสิทธิภาพ ดงัน้ี  

1. โครงการพฒันาการบริหารการเงินการคลงัของหน่วยบริการในจงัหวดัยะลา ปี 2562 
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะท างานจดัสรรงบ UC จงัหวดัยะลา  วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อช้ีแจง

แนวทางการบริหารงบประมาณกองทุนหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ปีงบประมาณ 2562 ใหโ้รงพยาบาลทุก
แห่งมีความรู้ความเขา้ใจและบริหารจดัการงบประมาณไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัยะลา 
เป็นประธานในการประชุม 

กิจกรรมท่ี 2  ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลงัสุขภาพ CFO จงัหวดัยะลา ในเดือน
มกราคม 2562  เพื่อวิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงานปี 2561 การช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
2562 และสรุปผลการตรวจราชการ รอบท่ี 1 ปี 2562 

กิจกรรมท่ี 3 ประชุมเชิงปฏิบติัการการใช้งานโปรแกรมจดัเก็บรายได ้E-Hos Accounting  ในเดือน
ธันวาคม 2561 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผูรั้บผิดชอบงานประกนัสุขภาพ งานบญัชี งานข้อมูลหรืองาน IT งาน
จดัเก็บรายไดข้องโรงพยาบาลทุกแห่ง  ติดตามผลการด าเนินงานตามกรอบท่ีวางไว ้หลงัจากรับการอบรมจาก
เขตเม่ือเดือนสิงหาคม 2561  เพื่อใหผู้รั้บผดิชอบงานเขา้ใจแนวทางการด าเนินงาน และแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
การใชโ้ปแกรมเพื่อปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาอุปสรรค อีกทั้งพฒันาระบบจดัเก็บรายไดข้องโรงพยาบาลให้มี
ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

กิจกรรมท่ี 4  กลุ่มงานประกันสุขภาพ  ร่วมกบังานการเงินและบญัชี  ประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ด าเนินงาน ตวัช้ีวดัระดับกระทรวง ระดับจงัหวดั การตรวจสอบการจดัท าแผนทางการเงิน(Planfin) การ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพบญัชี ปี 2562 ให้แก่ผูรั้บผิดชอบงานประกนัสุขภาพ  งานการเงินและบญัชี
ของโรงพยาบาลทุกแห่ง  ในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 
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2. โครงการพฒันาคุณภาพเวชระเบียนและโปรแกรมตรวจสอบขอ้มูลการให้รหัสโรค/หัตถการ 
(Yala Smart Audit ) เพื่อพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน และพัฒนาความถูกต้องของการให้รหัสโรคและ
หตัถการของโรงพยาบาลในจงัหวดัยะลา 

กิจกรรมท่ี 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพฒันาคุณภาพเวชระเบียน  พัฒนาคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพเวชระเบียน และสรุปผลประเมินพร้อมจดัท าแผนการด าเนินงานปี 2563 

กิจกรรมท่ี 2  ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เชิงปฏิบติัการเทคนิคการดึงขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลและการ
พฒันาโปรแกรมตรวจสอบขอ้มูลการให้รหสัโรค/หตัถการ (Yala Smart Audit ) ในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 

5. ผลลพัธ์ทีต้่องการ(Small Success) 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

เป้าหมาย : 
1.แผนทางการเงิน(Planfin) ท่ีมีความ
ถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ ร้อยละ 100 
2.หน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤต
ทางการเงิน ระดบั 7 ไม่เกินร้อยละ 4 

   

ผลการด าเนินงาน : 
1.หน่วยบริการมีแผนทางการเงิน(Planfin) 
ครบถว้น ถูกตอ้ง สมบูรณ์ ร้อยละ 100 
2.ไม่มีหน่วยบริการท่ีประสบภาวะ
วกิฤตทางการเงิน ระดบั 7 (ร้อยละ 0) 

   

6. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area /Key Risk Factor) 

จากสถานะทางการเงินไตรมาส 4 ปี 2561  ไม่มีโรงพยาบาลท่ีประสบภาวะวกิฤตทางการเงิน ระดบั 
7 ในส่วนระดบัจงัหวดัมีการเฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์การเงินอย่างใกลชิ้ด โดยเฉพาะโรงพยาบาล    
เบตงและโรงพยาบาลธารโต ท่ีมีโอกาสเกิดวิกฤตทางการเงินในช่วงไตรมาส 4  ของทุกปี ซ่ึงโรงพยาบาลได้
ควบคุมก ากบัและแก้ไขปัญหาทางการเงินมาอย่างต่อเน่ือง โดยการประชุม CFO ทุกเดือน เน้นเร่ืองการ
ควบคุมค่าใชจ่้าย และหารายไดเ้พิ่มจากบริการแพทยแ์ผนไทย อีกทั้งพฒันาคุณภาพเวชระเบียน รวมถึงไดรั้บ
เงินช่วยเหลือโรงพยาบาลท่ีประสบภาวะวกิฤตทางการเงินในระดบัจงัหวดั ระดบัเขต และระดบัประเทศ   
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................... 
8. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................... 
9. นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง 
........................................................................................................................................................................... 

       
        ผูร้ายงาน 1. นางสาวศนิษา  ลดัดาวงศ ์ นกัวชิาการเงินและบญัชี     

         โทร 084-9980649 E-mail Pragunyala@gmail.com. 
           2. นางอมรมาศ  หนูแท ้ นกัวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ 

     โทร 089-4638432 E-mail rey-n638432@hotmail.com. 
               วนั/เดือน/ปี  7 ธนัวาคม 2561 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ  2562 
คณะที ่3 การพฒันาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

หัวข้อ ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
จังหวดัยะลา เขตสุขภาพที ่  12   ตรวจราชการ รอบที ่1 วนัที ่ 16 - 18  มกราคม  2562 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตวัช้ีวดั : 1. ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทัว่ไป มีคุณภาพมาตรฐานผา่นการรับรอง ขั้น 3 
               2. ร้อยละ 90 ของโรงพยาบาลชุมชน มีคุณภาพมาตรฐานผา่นการรับรอง ขั้น 3 
 

2. สถานการณ์ (ผลงานยอ้นหลงั 3 ปี) 
จงัหวดัยะลา มีโรงพยาบาล จ านวนทั้งส้ิน 8 แห่ง  ผลการด าเนินงานพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน 

HA โรงพยาบาลต่าง ๆ ปี 2559 - 2561 มีความก้าวหน้าตามล าดับ และมีการด าเนินการตามกระบวนการ           

พัฒนาคุณภาพ รองรับการประเมินจากทีมเยี่ยมส ารวจ (Surveyor) ของ สรพ. ตามระยะเวลาท่ีครบก าหนด 

Accredit/ Re - accredit ทุกแห่ง ดงัน้ี 

- รพ.ยะลา ครบ Re - accredit 4 ปี 2561 (14 ส.ค. 61) 

- รพ.เบตง ผา่น Re - accredit 2 เม่ือปี 2559 (10 พ.ย. 61) 

- รพร.ยะหา ไดรั้บการ Re - accredit 1 เม่ือ 22 - 23 พ.ย. 61 (อยูร่ะหวา่งรอผลจาก สรพ.) 

- รพ.รามนั ผา่นการ Re - accredit 3 เม่ือปี 2559 (19 เม.ย. 59) 

- รพ.บนันงัสตา ผา่นการ Re - accredit 2 เม่ือปี 2560 (24 ม.ค. 60) 

- รพ.ธารโต ผา่นการ Re - accredit 2 เม่ือปี 2560 (14 ก.พ. 60) 

- รพ.กรงปินงั ผา่นการรับรอง ขั้น 3 เม่ือปี 2561 (28 ส.ค. 61) 

- รพ.กาบงั อยูร่ะหวา่งการพฒันาเพื่อขอรับรองขั้น 3 ปี 2561 

- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

จงัหวดัยะลามีโรงพยาบาลยะลา (รพศ.) โรงพยาบาลเบตง (รพท.) ขณะน้ีผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 แลว้ 

ทั้ง 2 แห่ง (ร้อยละ 100) ส่วนโรงพยาบาลชุมชนมีจ านวนทั้งส้ิน 6 แห่ง ขณะน้ีผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 แล้ว        

5 แห่ง (ร้อยละ 83.33) รายละเอียดตามตารางท่ี 47 
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ตารางที ่47 แสดงผลการด าเนินงานโรงพยาบาลท่ีผา่นการรับรอง HA ขั้น 3 
 

ตัวช้ีวัด 
รายการ
ข้อมูล 

โรงพยาบาล ภาพรวม 
จังหวัด ยะลา เบตง ยะหา รามัน บันนังสตา ธารโต กาบัง กรงปินัง 

1. ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาล
ศูนย/์โรงพยาบาลทัว่ไป  
มีคุณภาพมาตรฐานผา่นการ
รับรอง ขั้น 3 

เป้าหมาย 1 1 - - - - - - 2 

ผลงาน 1 1 - - - - - - 2 

ร้อยละ 100 100 - - - - - - 100 

2. ร้อยละ 90 ของโรงพยาบาล
ชุมชน มีคุณภาพมาตรฐานผา่น
การรับรอง ขั้น 3 

เป้าหมาย - - 1 1 1 1 1 1 6 

ผลงาน - - 1 1 1 1 0 1 5 

ร้อยละ - - 100 100 100 100 0 100 83.33 

แหล่งขอ้มูล : สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 
 
3. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

โรงพยาบาลต่าง ๆ ในจงัหวดัยะลา มีการด าเนินงานพฒันาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA มาอย่าง
ต่อเน่ือง โดยในปี 2559 โรงพยาบาลทุกแห่งสามารถผ่านการรับรองมาตรฐาน HA จนได้รับโล่เชิดชูเกียรติ 
Provincial  Success จาก สรพ. ซ่ึงปัจจัยความส าเร็จเกิดจากการให้ความส าคัญของผู ้บริหารทุกระดับ ตั้ งแต่
นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัยะลา ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล ซ่ึงมีการควบคุมก ากบัติดตามอย่างต่อเน่ือง มีการ
ก าหนดผูรั้บผิดชอบชัดเจน ทั้ งในส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา และในโรงพยาบาลทุกแห่ง มีศูนย์
คุณภาพ  ซ่ึงมีโครงสร้างการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีทีม IS/ทีม FA เป็นพี่ เล้ียง คอยกระตุ้นติดตามการ
ด าเนินงานของทีมต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลเป็นระยะ ๆ ตามแผนท่ีก าหนด 

 

4. แนวทางการด าเนินงานปี 2562 
 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา ไดจ้ดัท า “โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาองคก์รคุณภาพ 
จงัหวดัยะลา ปี 2562” เพื่อเร่งรัด ติดตามการพฒันาคุณภาพของโรงพยาบาลทุกแห่ง ให้ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
ตามกระบวนการคุณภาพ และตามมาตรฐานวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บบริการท่ีดี มีความปลอดภยัตลอดจน
ไดรั้บการรับรองคุณภาพจากสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดยใชก้ลยุทธ์
การพัฒนาโรงพยาบาลด้วยระบบเครือข่ายพี่ เล้ียง เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันระหว่าง
โรงพยาบาลภายในจงัหวดัยะลา 
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5. ผลลพัธ์ทีต้่องการ (Small Success) 

รายการตัวช้ีวดั 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1. ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลศูนย/์
โรงพยาบาลทัว่ไป มีคุณภาพ
มาตรฐานผา่นการรับรอง ขั้น 3 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ผลงาน 100 - - - 
2. ร้อยละ 90 ของโรงพยาบาลชุมชน มี
คุณภาพมาตรฐานผา่นการรับรอง ขั้น 3 

ร้อยละ 87 ร้อยละ 88 ร้อยละ 89 ร้อยละ 90 

ผลงาน 83.33 - - - 
 

 

6.  สรุปประเด็นส าคัญทีเ่ป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ
(Key Risk Area /Key Risk Factor )  

การพฒันาคุณภาพภายในโรงพยาบาลบางแห่ง ท่ีไม่ไดด้ าเนินการต่อเน่ืองหรือไม่เป็นไปตามแผน 
และระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้บางแห่งขาดการบริหารจดัการความเส่ียงภายในโรงพยาบาลบางท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนบางแห่งไม่มีการทบทวนเวชระเบียนกรณีส าคัญๆ ตามมาตรฐาน ซ่ึงอาจจะมีผลเสียต่อการ
รักษาพยาบาลผูป่้วยได ้
 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  ปัญหา/อุปสรรค 
  - ความไม่ต่อเน่ืองในการพฒันาคุณภาพภายใน รพ. 
  - ขาดความเช่ือมโยงของทีมยอ่ย กบัทีมต่าง ๆ ภายใน รพ. 
  - การบริหารจดัการความเส่ียงภายในโรงพยาบาลบางแห่งยงัไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ 
  ข้อเสนอแนะ 
  - ใหโ้รงพยาบาลทุกแห่งก าหนดแผน และระยะเวลาพฒันาท่ีชดัเจน 

- ทีมพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลระดับจงัหวดั (Quality Coach) กระตุน้ ติดตาม โรงพยาบาลทุกแห่ง 
และทีม IS/ทีม FA ติดตามภายในโรงพยาบาล  
  - สร้างความเขา้ใจใหก้บัทีมยอ่ยบางทีม เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมโยงกบัทีมอ่ืนมากข้ึน 
  - ก าหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งมีการรายงานอุบัติการณ์/การวิเคราะห์ความเส่ียง และมีการทบทวน       
เวชระเบียนกรณีส าคญั  ๆตามมาตรฐาน เช่น Dead  case ทุกเดือน (ส าเนาส่ง สสจ.ยะลา) 
8. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
....................................................................................-.................................................................................... 
 
9. นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง (ถา้มี) 
....................................................................................-.................................................................................... 
 

      ผูร้ายงาน  นางสาวดวงกมล  ศิริลภัยานนท์ 
      ต าแหน่ง  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
      วนั/เดือน/ปี  7 ธนัวาคม  2561 
      โทร 081 – 4793934 e-mail  dkm_si@hotmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ  2562 
คณะที ่3 การพฒันาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

หัวข้อ ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
จังหวดัยะลา เขตสุขภาพที ่  12   ตรวจราชการ รอบที ่1 วนัที ่ 16 - 18  มกราคม  2562 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตวัช้ีวดั : ระดบัความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐของส่วนราชการในสังกดั

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา ร้อยละ  70 และส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ ร้อยละ 40 

 

2. สถานการณ์ 
ตามท่ี ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ไดน้ าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนการพฒันาองคก์ร โดยก าหนดเป็นตวัช้ีวดัในแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานท่ี 11 
โครงการพฒันาองค์กรคุณภาพท่ี 2  ตวัช้ีวดัระดบัความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการของ
ส่วนราชการในสังกดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข และเป็นตวัช้ีวดั PA (Performance Agreement )
ในค ารับรองการปฏิบติัราชการของผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข โดยประกาศนโยบายวางแผนด าเนินงาน 
ใน 5 ปี เร่ิมตั้งแต่ ปี 2561-2565 ซ่ึงในปี 2561 บงัคบัด าเนินการใน 2 หมวด คือ หมวดท่ี 1 การน าองคก์ร และ
หมวดท่ี 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ซ่ึงตอ้งด าเนินการตามกระบวนการตามแผน Small Successไตรมาส 3,6,9 
และ12 เดือน ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด เป้าหมาย คือ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ร้อยละ 60 และ
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ ร้อยละ 20  ส าหรับในปี 2562 บงัคบัด าเนินการใน 2 หมวด คือ หมวดท่ี 2 การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ และหมวดท่ี 4 การวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ และให้ด าเนินการคงรักษาสภาพ 
(Maintain) หมวด 1 การน าองคก์รและหมวดท่ี 5 การมุ่งเนน้บุคลากร และไดเ้พิ่มเป้าหมายการด าเนินงานของ
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั จากเดิมร้อยละ 60  เป็นร้อยละ70 และส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ จากเดิม ร้อยละ 
20  เป็นร้อยละ40 
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- ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์ 
ตารางที่ 48  แสดงผลการด าเนินงานเร่ืองการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ( PMQA) จงัหวดัยะลา รอบ 12 เดือน 

แหล่งขอ้มูล จากกลุ่มงานพฒันาระบบบริหาร กระทรวงสาธารณสุข 
 

3. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
 ปี 2561 ทั้ง ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา และส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ ทั้ง 8 แห่ง ด าเนินงาน 
PMQA ครอบคลุมทุกแห่ง ร้อยละ 100 ใหค้วามส าคญักบัหมวดบงัคบัคือ หมวด 1 การน าองคก์รและหมวด 5 
การมุ่งเน้นบุคลากรเป็นหลกั ผลงานรอบ 12 เดือน ผ่านเกณฑ์ท่ีระดบัคะแนน 5 ส่วนหมวดอ่ืนๆ คือ หมวด 
2,3,4 และ 6 ในส่วนของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา ไดมี้การขบัเคล่ือนไปพร้อมๆกนั แต่ยงัขาดความ
ชดัเจน กระบวนการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์และวางแผนพฒันาองค์กรยงัน้อย การก าหนดตวัช้ีวดัผลลพัธ์
ของหมวด 7 ส่วนใหญ่ก าหนดจากกิจกรรมยอ่ย การขาดความเช่ือมโยงของการด าเนินงานแต่ละหมวด อีกทั้ง
พบว่า เกณฑ์ PMQA มีความซับซ้อนท าความเขา้ใจยาก และขาดทีมน า/ทีมตรวจประเมินท่ีมีความรู้เกณฑ ์
PMQA เชิงลึก ถือเป็นโอกาสการพฒันาในปีต่อไป  ส าหรับปัจจยัความส าเร็จ พบว่า ผูบ้ริหารให้ความส าคญั 
ก าหนดเป็นงานเข็มมุ่งของจงัหวดั/ตวัช้ีวดั PA มีทิศทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน มีการติดตามรายงานผล 
ก าหนดเป็นตวัช้ีวดัรายบุคคลเพื่อขบัเคล่ือนงาน และไดน้ าเกณฑ์ PMQA มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการนิเทศ ติดตาม 
คปสอ.ในทุกงาน โดยภาพรวมผลการด าเนินงานของหน่วยงานเป้าหมายมีผลงานใกล้เคียงกนั โดยพบว่า 
Bright Spot ไดแ้ก่ สสอ.เมืองยะลา ส่วน Blind Spot ไม่มี   
 

4. แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562  
จงัหวดัยะลา ด าเนินการขบัเคล่ือนงานพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) ของหน่วยงาน

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัและส านกังานสาธารณสุขอ าเภอในสังกดัทุกแห่งภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขดา้นการบริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance 

ล า 
ดบั 

ตวัช้ีวดั อ าเภอ  รวม 

2561 สสจ.
ยะลา 

เมือง
ยะลา 

เบตง 

 
บันนัง 
สตา 

ธารโต ยะหา รามนั กาบัง กรงปินัง  

1 ระดบัความส าเร็จของการ
พฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐของ
ส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัยะลา ร้อยละ 60 
และส านกังานสาธารณสุข
อ าเภอ ร้อยละ 20 
(หมวดท่ี 1 และ 5) 

เป้าหมาย ด าเนินการตามขั้นตอนตามแผน Small Success ไตรมาสท่ี 1 - 4  ครบใน  4 
ขั้นตอน ท่ีระดบัคะแนน 5 โดยส่งผลงาน รายงานผา่นทางเวบ็ไซต/์
อีเมลก์ระทรวงสาธารณสุข อยา่งทนัเวลา  

ระดบั 
5 

ผลงาน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 แห่ง 
ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 99.80 100 100 99.80 
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Excellence) และสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดัยะลาในคณะท่ี 4 การพฒันาองคก์รคุณภาพสนบัสนุนการ
จดับริการสุขภาพ โดยไดป้ระกาศเป็นนโยบาย ก าหนดทิศทางการด าเนินงานเขม็มุ่งอยูใ่น 4x5=20 ตวัช้ีวดัใน
รูปแบบตน้ไมม้หศัจรรย ์ (Yala,s  Miracle Tree of  Life 2019) เพื่อน าสู่การปฏิบติั    มีกลไกขบัเคล่ือนงานใน 
รูปแบบคณะกรรมการและคณะท างานโดยก าหนดผูรั้บผิดชอบงานท่ีชดัเจน  ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรผูป้ฏิบติังานโดยจดัอบรมและประชุมเชิงปฏิบติัการถ่ายทอดองคค์วามรู้ ช้ีแนะแนวทางการ
ด าเนินงานแก่ผูรั้บผดิชอบงานและคณะท างานทั้ง 7 หมวด ครอบคลุมทั้งหน่วยงานของส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัและส านกังานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง และมีการก าหนด Time Line การติดตามรายงานผลการด าเนินงาน
รายไตรมาสตามแผน  Small Success ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  มีการจดัท าโครงการพฒันาคุณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัและส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ ประจ าปี 2562 
และมีงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการควบคุม ก ากับและ
ประเมินผลการด าเนินงานดงักล่าว อีกทั้งจงัหวดัยงัมีแผนการออกนิเทศงาน ติดตาม ให้ขอ้เสนอแนะการ
ด าเนินงานของหน่วยงานเครือข่ายในสังกดั ปีละ 2 คร้ัง โดยใช้แนวทางตามเกณฑ์ PMQA เป็นเคร่ืองมือใน
การวิเคราะห์ ติดตามผลการด าเนินงาน  มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดบัจงัหวดั (คปสจ.) และก าหนดเป็นตวัช้ีวดัรายบุคคล (IDP) เพื่อใช้ประเมินผล
การปฏิบติังาน ปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงถือเป็นกลไกการขบัเคล่ือนงานอีกช่องทางหน่ึงดว้ย 
 

5. ผลลพัธ์ที่ต้องการ (Small Success) 
 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
เป้าหมาย 
1.สสจ.และ สสอ.ทุกแห่ง
จัดท าลักษณะส าคัญของ
อ งค์ ก ร ได้ ค รบ ถ้ ว น  13 
ค าถาม ภายในเวลาท่ีก าหนด 
2.สสจ.และ สสอ.ทุกแห่ง
ประเมินองค์กรด้วยตนเอง
เทียบกบัเกณฑ์ PMQA พ.ศ. 
2558 ในหมวด 2 และหมวด 
4 ภายในเวลาท่ีก าหนด และ
คงรักษาสภาพ (Maintain) 
หมวด 1 กบัหมวด 5 
3.สสจ.และ สสอ.ทุกแห่ง
จดัท าแผนพฒันาองคก์รของ
หมวด 2 และหมวด 4 ได้
ครบถว้น (หมวดละ 2 แผน) 
ภายในเวลาท่ีก าหนด 

เป้าหมาย 
1. สสจ.และ สสอ.ทุกแห่ง 
ส่งรายงานผลการด าเนินงาน
แผนพฒันาองค์การ ครบ  2 
หมวด (หมวด 2 และ หมวด 
4)  ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เว ล า ท่ี
ก าหนด 
2.สสจ.และ สสอ.ทุกแห่ง 
ส่งรายงานผลการด าเนินงาน
ตวัช้ีวดัครบ 2 หมวด (หมวด 
2 และ  ห ม วด  4)  ภ ายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

(ผลงาน≥ 60) 

เป้าหมาย 
1. สสจ.และ สสอ.ทุกแห่ง 
ส่งรายงานผลการด าเนินงาน
แผนพัฒนาองค์การ ครบ  2 
หมวด (หมวด 2 และ หมวด 
4)  ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เว ล า ท่ี
ก าหนด 
2.สสจ.และ สสอ.ทุกแห่ง 
ส่งรายงานผลการด าเนินงาน
ตวัช้ีวดัครบ 2 หมวด (หมวด 
2 และ  ห มวด  4)  ภ ายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

(ผลงาน≥ 80) 

เป้าหมาย 
1. สสจ.ยะลา ด าเนินการ 
PMQA ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ระดบั 5  (ร้อยละ 100 ) 
2. สสอ.ทุกแห่งของจงัหวดั
ยะลา ด า เนิ น การ  PMQA 
ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด ระดบั 5  
(ร้อยละ 40 ) 
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
4.สสจ.และสสอ.ทุกแห่ง
ก าหนดตัวช้ีว ัด ท่ีสะท้อน
ผลลัพ ธ์ ในหมวด  2 และ
หมวด 4 (ตามเกณฑ์  หมวด 7) 
ไดค้รบถว้น คือ บงัคบั 2 ตวั 
ก า ห น ด เ อ ง  3 ตั ว  ท่ี
สอดคล้องกับ OFI ภายใน
เวลาท่ีก าหนด 
ผลงานรอบ 3 เดือน 
ทั้ง สสจ.และ สสอ.จ านวน 8
แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการ
ใน  4 กระบวนการตามแผน 
Small Success ไ ต รม าส  1 
ให้ แ ล้ ว เส ร็ จ แล ะ จัด ส่ ง
ผลงานให้ กพร.สป.ผ่านทาง
เว็ บ ไ ซ ด์  ภ า ย ใ น วัน ท่ี           
2 มกราคม 2562 

 
 

 
 

 

 

6.  สรุปประเด็นส าคัญทีเ่ป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ
(Key Risk Area /KeyRisk Factor )  
 การพฒันาคุณภาพองคก์ร ตอ้งอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผนและพฒันาองคก์ร
ของบุคลากรในองคก์รภายใตค้วามรู้ ความเขา้ใจในงาน PMQA ท่ีถูกตอ้ง ขอ้จ ากดัของภาระงานท่ีบุคคลคน
เดียวรับผิดชอบงานหลายงานโดยเฉพาะท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ อาจส่งผลต่อความทนัเวลาของการ
ส่งผลงาน รวมถึงลกัษณะของผลงานท่ียงัเป็นเชิงปริมาณมากกวา่เชิงคุณภาพ ซ่ึงตอ้งพฒันา ทบทวน ปรับแก้
เก่ียวกับกระบวนการวิเคราะห์ADLI ให้มีความสอดคล้อง เช่ือมโยงกันมากข้ึน เพื่อน าไปสู่การก าหนด
แผนพฒันาองคก์รและการก าหนดตวัช้ีวดัผลลพัธ์ท่ีมีความส าคญัต่อผลส าเร็จการด าเนินงานสาธารณสุขอยา่ง
มีคุณภาพแทจ้ริง  
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7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวชิาการ 

 - เกณฑ ์ PMQA มีความซบัซอ้น เขา้ใจยาก พบ
ปัญหาการตีความ อาจส่งผลใหห้น่วยงานตอบ
ค าถามตามเกณฑไ์ม่ตรงประเด็น 

- พฒันาศกัยภาพบุคลากรใหมี้ความรู้ เขา้ใจ สามารถ
วเิคราะห์ วางแผนพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ถูก
ทิศทาง สอดคลอ้ง เช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบ 

 - สร้าง/พฒันาทีมตรวจประเมินงาน PMQA อยา่ง
ต่อเน่ืองและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในระดบั
ส่วนกลางเขตสุขภาพ จงัหวดั และอ าเภอ 

- ช่องทางการส่งผลงาน/การก าหนดส่งผลงาน -ส่วนกลางพฒันาระบบการส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานออนไลน์ท่ีสะดวก มีประสิทธิภาพ และ
ก าหนดช่วงเวลาการส่งงานท่ีเหมาะสม 

            
8. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 

ส่วนกลางควรสนบัสนุนทีมตรวจประเมิน (Auditor Audit ) มาใหค้  าปรึกษา ช้ีแนะแนวทางการท างาน
อย่างถูกตอ้ง ถูกทิศทาง มีคุณภาพ และควรสร้างแรงจูงใจในการน าเกณฑ์ PMQA มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาองคก์ร 

 

9. นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง 
              - 
 
 
 

       

      ผูร้ายงาน นางสาวสุนี  วอ่งนาว ี
      ต าแหน่ง  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
      วนั/เดือน/ปี 11 ธนัวาคม 2561 
      โทร 081 5995693 e-mai : sunee_yl@hotmail.com 
 
 
 
 

mailto:sunee_yl@hotmail.com


 
 

178 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ  2562 
คณะที ่3 การพฒันาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

หัวข้อ ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
จังหวดัยะลา เขตสุขภาพที ่  12   ตรวจราชการ รอบที ่1 วนัที ่ 16 - 18  มกราคม  2562 

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
ตวัช้ีวดั : หน่วยงานในสังกดัส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) ร้อยละ 90 
 

2.สถานการณ์ 
      ในปีงบประมาณ 2560 หน่วยงานในสังกดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา ท่ีเป็นเป้าหมายเขา้รับ
การประเมิน ITA จ  านวน 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา  โรงพยาบาลยะลา  
โรงพยาบาลเบตง  และตวัแทนโรงพยาบาลชุมชน 2 แห่งคือโรงพยาบาลรามนั โรงพยาบาลธารโต และส านกังาน
สาธารณสุขอ าเภอ 2 แห่ง คือส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมือง ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบนันงัสตา ผลการ
ด าเนินงานพบวา่ ทุกหน่วยงานผา่นเกณฑก์ารประเมิน ITA ไดค้ะแนนมากกวา่ร้อยละ 85 
      ในปีงบประมาณ 2561 กระทรวงสาธารณสุขไดก้ าหนดให้หน่วยงานในสังกดัตอ้งเขา้รับการประเมิน ITA              
ทุกหน่วยงาน โดยจงัหวดัยะลามีหน่วยงานท่ีตอ้งเขา้รับการประเมินรวมทั้งส้ิน 17 แห่ง คือ ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัยะลา 1 แห่ง โรงพยาบาลศูนย ์1 แห่ง โรงพยาบาลทัว่ไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง และส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ 8 แห่ง และก าหนดใหห้น่วยงานตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินร้อยละ 90 (ไม่นอ้ยกวา่ 16 แห่ง) 
        จากผลการประเมินดงักล่าว หน่วยงานเป้าหมายในสังกดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลาผา่นเกณฑ์การ
ประเมินทั้ง 17 หน่วยงาน คิดเป็น ร้อยละ 100  จากเกณฑ์ตวัช้ีวดัท่ีก าหนดให้หน่วยงานในสังกดัตอ้งผา่นเกณฑ์การ
ประเมิน ITA ร้อยละ 90 
ตารางที่ 49  หน่วยงานในสังกดัส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา ผ่านเกณฑค์ะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) ร้อยละ90 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
ล าดบั 

 
ตวัช้ีวดั รายการ

ขอ้มูล 

 อ าเภอ 
ภาพรวม
จังหวดั 

สสจ.
ยะลา 

เมือง
ยะลา 

 

เบตง 
 

บนันงัสตา ธารโต ยะหา รามนั กาบงั กรงปินงั 

1. ร้อยละของ
หน่วยงานผา่น
เกณฑI์TA 
สสจ./สสอ. 

เป้าหมาย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
ผลงาน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

คะแนนร้อยละ 96.97 96.97 90.91 90.91 90.91 90.91 93.94 90.91 90.91 92.59 

2. ร้อยละของ 
หน่วยงานผ่าน
เกณฑ ์ ITA รพ. 

เป้าหมาย  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ผลงาน  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ร้อยละ  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

คะแนนร้อยละ  96.97 93.94 90.91 90.91 93.94 90.91 93.94 90.91 92.80 
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 ในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้หน่วยงานในสังกดัตอ้งเขา้รับการประเมิน ITA   
ทุกหน่วยงาน โดยจงัหวดัยะลามีหน่วยงานท่ีตอ้งเขา้รับการประเมินรวมทั้งส้ิน 17 แห่ง คือ ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัยะลา 1 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง และส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ 8 แห่ง และก าหนดให้หน่วยงานต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 90 (ไม่น้อยกว่า 16 แห่ง) 
เช่นเดียวกนั 
 

3.ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามก าหนด

ของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต(ศปท.) ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ในไตรมาสท่ี 1 ในหวัขอ้
เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง(ขอ้ EB4 – EB6) เกณฑ์ประเมิน:หน่วยงานตอ้งผ่านการประเมินระดบั 3 ผลการ
ประเมินปรากฏวา่ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลาและหน่วยงานในสังกดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
ยะลา ผา่นเกณฑก์ารประเมินในระดบั 5 ทุกหน่วยงาน รวม 17 หน่วยงาน (ร้อยละ 100)   

ในไตรมาสท่ี 2 ประเมินเอกสารหลกัฐานเชิงประจกัษ(์Evidence Based : EB) ตามโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ในทุกหัวข้อ(Evidence Based: EB) คือ EB1 – EB11 ผลการ
ประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกดัส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา ไม่มีหน่วยงานใดผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในระดบัคะแนน ร้อยละ 80  

ไตรมาสท่ี 3 การประเมิน ITA หน่วยงานในสังกดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินท่ีคะแนนร้อยละ 85 ทุกหน่วยงาน รวม 17 หน่วยงาน (ร้อยละ 100)   
 การประเมินรอบสุดทา้ยในไตรมาสท่ี 4 ตน้เดือนกนัยายน 2561 ซ่ึงมีเกณฑ์คะแนนผา่นการประเมิน
ฯท่ีคะแนนร้อยละ 90 และหน่วยงานในสังกดัผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกหน่วย 
 

4.แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 
  1. ประชุมช้ีแจงการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯแก่หวัหนา้กลุ่มงาน/หวัหนา้งาน

ในส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลาและผูรั้บผิดชอบงานการประเมินฯของหน่วยงานในสังกดัทุกหน่วยงาน 
 2. ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและการป้องกันผลประโยชน์    
ทบัซอ้นแก่เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลาและหน่วยงานในสังกดั 
 3. จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานรับการประเมินฯในเร่ืองการจดักิจกรรมและการ
รวบรวมเอกสารหลกัฐานเชิงประจกัษฯ์ 
 4. จดัท าค าสั่งคณะกรรมการ/คณะท างานเพื่อการด าเนินงานการประเมินฯของแต่ละหน่วยงาน 
 5. นิเทศติดตามการด าเนินงานการประเมินฯ ของหน่วยงานในสังกดั ทุกๆ 2 เดือน 
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5.ผลลพัธ์ทีต้่องการ (Small Success) 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน 
เป้าหมาย 

หน่วยงานประเมินตนเอง 

ตามแบบประเมินหลกัฐาน 

เชิงประจกัษ ์ระดบั 3 (5) 

เป้าหมาย 

หน่วยงานประเมินตนเอง 

ตามแบบประเมินหลกัฐาน 

เชิงประจกัษ ์ร้อยละ 80 

เป้าหมาย 

หน่วยงานประเมินตนเอง 

ตามแบบประเมินหลกัฐาน 

เชิงประจกัษ ์ร้อยละ 85 

เป้าหมาย 

หน่วยงานประเมินตนเอง 

ตามแบบประเมินหลกัฐาน 

เชิงประจกัษ ์ ร้อยละ 90 
ผลงาน 

ทุกหน่วยงานประเมินตนเอง
ตาม เอกสารเชิ งประจักษ์
ประเด็นการจัด ซ้ือจัดจ้าง
(EB1 - EB4) ไดร้ะดบั 3 (5) 
 

ผลงาน 

 
- 
 

ผลงาน 

 
- 

ผลงาน 

 
- 

 

6.สรุปประเด็นส าคัญที่ เป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

 - 
 

7.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 - 
 

8.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
 - 
 

9.นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง (ถา้มี) 
 - 

 

      ผูร้ายงาน  นายอาบสัห์  สามะ 
      ต าแหน่ง   นิติกรช านาญการพิเศษ 
      วนั/เดือน/ปี 25 ธนัวาคม 2561 
      โทร073-212008 ต่อ416   e-mail  abas3512@gmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวดั ปีงบประมาณ  2562 
คณะที ่3 การพฒันาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

หัวข้อ ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
จังหวดัยะลา เขตสุขภาพที ่  12   ตรวจราชการ รอบที ่1 วนัที ่ 16 - 18  มกราคม  2562 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
ตวัช้ีวดั : ระดบัความส าเร็จของหน่วยงานสังกดั สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน

และการบริหารความเส่ียงระดบัจงัหวดั 
 

2.สถานการณ์ 
จงัหวดัยะลาได้ด าเนินการพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 มาอย่างต่อเน่ือง 
ด าเนินการในหน่วยรับตรวจ 9 หน่วย ประกอบดว้ยส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา และโรงพยาบาลทุก
แห่ง (8 แห่ง) จากผลการด าเนินงาน  ปี 2559 – 2561 หน่วยรับตรวจทั้ง 9 หน่วย ด าเนินการประเมินความ
เส่ียงตามภารกิจท่ีตนเองรับผิดชอบไม่ครบ ทุกส่วนงานยอ่ยและไม่ไดน้ าความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนมาปรับปรุง
และพฒันาตามแผนปรับปรุงท่ีก าหนดไว ้  

 

ตารางที ่50 ผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัการควบคุมภายใน ปี 2561 

ล า 
ดบั 

ตัวช้ีวัด 
รายการ
ข้อมูล 

สสจ 
รพ. 

ภาพรวม
จังหวัด 

เมือง
ยะลา 

เบตง 
บันนัง 
สตา 

ธารโต ยะหา รามัน กาบัง 
กรง 
ปินัง 

1 ระดับความส าเร็จของ
หน่วยงานสังกดั สป. มี
ระบบการตรวจสอบ
ภายในควบคุมภายใน
และการบริหารความ
เส่ียงระดบัจงัหวดั 

เป้าหมาย 5 5 5 5 5 5 5 5 5  
ผลงาน 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

อตัรา/
ร้อยละ 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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ตารางที ่51 ผลการประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลงั 5 มิติ ปี 2561 

 
ตารางที่ 52 ผลการด าเนินงานภาคีเครือข่ายจงัหวดัยะลา ปี 2561 : ระดบัความส าเร็จการตรวจสอบภายในของ
ภาคีเครือข่ายจงัหวดัยะลา 
ระดับ กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

1 
จดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ตามความเส่ียงสอดคลอ้งนโยบายยทุธศาสตร์ 

ด าเนินการแลว้เสร็จ 
(ท่ี ยล 0032.001.2/44 ลว. 25 กย.60) 

2 
จดัท าแผนการปฏิบติังาน (Engagement Plan)  ด าเนินการแลว้เสร็จ 

(ท่ี ยล 0032001.2/53 ลว. 19 ตค.60) 
3 ปฏิบติังานตรวจสอบ ด าเนินการแลว้เสร็จ 

4 
จดัท ารายงานการตรวจสอบภายใน ด าเนินการแลว้เสร็จ 

(ท่ี ยล 0032/808 ลว. 8 พค.61) 

5 
สรุปผลการตรวจสอบภายในภาพรวมของจังหวัด (เชิง
ผลผลิต/ผลลพัธ์) 

ด าเนินการแลว้เสร็จ 
(ท่ี ยล 0032/808 ลว. 8 พค.61) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั ระบบ 
คะแนน
เตม็ 

ผลคะแนน/ร้อยละ 

รพ.ยะลา รพ.เบตง 
รพร. 
ยะหา 

รพ. 
รามนั 

รพ.
บันนังสตา 

รพ.
ธารโต 

รพ.
กาบัง 

รพ.
กรงปินัง 

1 มิติดา้นการเงิน 
100 

57 54 54 47 57 55 47 51 
95.00 90.00 90.00 88.67 95.00 91.66 92.15 85.00 

2 มิติด้านจัดเก็บรายได้
ค่ารักษาพยาบาล 

100 
32 33 33 32 34 34 31 34 

94.11 97.05 97.05 94.11 100.00 100.00 91.17 100.00 
3 มิติดา้นงบการเงิน 

100 
66 72 49 47 49 47 40 50 

86.84 94.73 94.23 90.38 94.23 90.38 95.23 96.15 
4 มิติดา้นบริหารพสัดุ 

100 
48 41 43 34 39 37 30 41 

100.00 85.41 89.58 100.00 81.25 88.09 62.50 85.41 
5 มิ ติ ด้ าน ร ะบ บ ก าร

ควบ คุมภายในและ
การบริหารความเส่ียง 

100 
37 34 35 34 36 37 34 35 

97.36 89.47 92.10 91.89 94.73 97.36 89.47 92.10 
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3. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
3.1 งานควบคุมภายใน ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัยะลา ได้ด าเนินการดังนี ้

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัยะลา ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการวางระบบและรายงาน
ประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานย่อยภายใน (ค าสั่ง
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลาท่ี  5/2559  ลงวนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2560  

2. หน่วยรับตรวจ 9 หน่วย มีผลการด าเนินงานควบคุมภายในครบทั้ ง  5 ระดับ โดย
ด าเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ณ วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 ท่ีผา่นมา 
ไดจ้ดัท าหลกัฐานเชิงประจกัษส์ามารถระบุคุณภาพประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบติังานไดช้ดัเจน (ปย.
2/ปอ.3) รวมถึงมีการก าหนดวิธีการปรับปรุงการควบคุมให้สอดคล้องกับความเส่ียงและวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนด และจดัท ารายงานประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ปอ.1-3) รอบ 12 เดือน (19 พฤศจิกายน 
2561) ส่งรายงานให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัยะลา ท่ี ยล 0032/1937 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 และผูว้า่ราชการจงัหวดัยะลา ตาม
หนงัสือส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา ท่ี ยล 0032/1936 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 

3. จดัท าหลกัเกณฑ์และแบบเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลงั 5 มิติ ซ่ึงประกอบดว้ย 1) มิติ
ดา้นการจดัเก็บรายได ้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิต่าง ๆ 2) มิติดา้นการเงิน 3) มิติดา้นบริหารพสัดุ 4) มิติดา้นงบ
การเงิน  5) มิติดา้นระบบการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง โดยตอ้งผา่นระดบัร้อยละ 90 ข้ึนไป หาก
ไม่ถึง ร้อยละ 90 หน่วยบริการจะตอ้งท าแผนพฒันาองค์กรเพื่อปรับปรุงระบบงาน โดยส่งผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลงั การพฒันาระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ ( Internal Control : IC) 
ของหน่วยรับตรวจ ให้ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ตามหนงัสือส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา 
ท่ี ยล 0032/499 ลงวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 และส่งรายงานเปรียบเทียบแผน – ผลการพฒันาองคก์ร 5 มิติ ให้
ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา  ท่ี ยล 0032/1285 ลง
วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 

3.2  งานตรวจสอบภายใน 
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจงัหวดัและภาคี
เครือข่ายระดบัอ าเภอ คณะกรรมการฯ ไดอ้อกตรวจสอบภายในโรงพยาบาลชุมชนและส านกังานสาธารณสุข
อ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ครบร้อยละ 100  
 2. สรุปผลการตรวจสอบภายในเสนอผูบ้ริหาร และแจง้หน่วยรับตรวจทราบกรณีพบ
ขอ้บกพร่องจากการตรวจสอบ ไดเ้สนอแนะการปรับปรุงให้หน่วยรับตรวจทราบและแกไ้ขขอ้ทกัทว้งเม่ือ
หน่วยรับตรวจรับทราบและแกไ้ขแลว้ จะตอ้งแจง้ผลการด าเนินการตามขอ้ทกัทว้งโดยรายงานให้ส านกังาน
สาธารณสุขทราบ 
 3. ติดตามผลด าเนินการตามขอ้เสนอแนะและรายงานผูบ้ริหารทราบ 
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4. แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 
1. รายงานการควบคุมภายใน 
หน่วยรับตรวจ  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา/ โรงพยาบาลทุกแห่ง จดัท าแบบ ปค.4, ปค.5 ส่ง

รอบ 6 เดือน ภายในวนัท่ี 25 มีนาคม และรอบ 12 เดือน ภายในวนัท่ี  25 กนัยายน ของทุกปี  และส่งให้ ผวจ. 
และ สป. ภายใน  30 ธนัวาคม ของทุกปี 

ส่วนงานย่อย กลุ่มงาน/งานใน สสจ.ยะลา / ฝ่ายใน รพ.ศูนย/์รพท./รพช. /ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ (รพ.สต.) จดัท าแบบ ปค.4, ปค.5 ส่งให้ สสจ.ยะลา รอบ 6 เดือน ภายในวนัท่ี 25 มีนาคม และรอบ 12 
เดือน ภายในวนัท่ี  25 กนัยายน  ของทุกปี   

2. ด าเนินการประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal 
Audit : EIA) 

 

5. ผลลพัธ์ทีต้่องการ (Small Success) 
ตารางที ่53 ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการตามขั้นตอนการควบคุมภายใน ปี 2562 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

เป้าหมาย   ระดับ 1 
: แต่งตั้งคณะท างาน 
 

ระดับ 1-2 
:จดัวางระบบการควบคุม
ภายในภายใตโ้ครงสร้าง 
หน่วย รับตรวจ  สสจ.
ยะลา/ รพ.ทุกแห่ง จดัท า
แบบ ปค.4, ปค.5 ส่งรอบ 
6 เดือน ภายในวนัท่ี 25 
มีนาคมของทุกปี   
ส่วนงานย่อย กลุ่มงาน/
งานใน สสจ.ยะลา / ฝ่าย
ใน รพ.ศูนย/์รพท./รพช. 
/สสอ. (รพ.สต.) จัดท า
แบบ ปค.4, ปค.5 ส่งให ้
สสจ.ยะลา รอบ 6 เดือน 
ของทุกปี   

ระดับ 1-3 
:ป ระ ชุ ม เพื่ อ ติ ด ต าม
กระบวนงานท่ี มีความ
เส่ียงของหน่วยงาน 

ระดับ 1-5 
:ติดตามประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน 
หน่วยรับตรวจ สสจ.ยะลา/ 
รพ.ทุกแห่ง จัดท าแบบ 
ปค.4, ปค.5 รอบ 12 เดือน 
ภายในวนัท่ี  25 กันยายน
ของทุกปี  และส่งให้ ผวจ. 
แล ะ  ส ป . ภ ายใน   30 
ธนัวาคม ของทุกปี 
ส่วนงานย่อย กลุ่มงาน/
งานใน สสจ.ยะลา / ฝ่าย
ใน รพ.ศูนย/์รพท./รพช. 
/สสอ. (รพ.สต.) จัดท า
แบบ ปค.4, ปค.5 ส่งให ้
สสจ.ยะลา รอบ 12 เดือน 
ภายในวนัท่ี  25 กนัยายน
ของทุกปี   
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ผลงาน : ระดับ 1 
    - ท บ ท ว น ค า สั่ ง
ผู ้รับผิดชอบในการจัด
วางระบบการควบคุม
ภ าย ใน แล ะผู ้ ติ ด ต าม
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ร ะ บ บ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน ข อ ง
หน่วยงาน โดยบุคคลทั้ง
สองคณะตอ้งไม่มีช่ือซ ้ า
กนั 

ผลงาน :      
 

ผลงาน :  
- 

ผลงาน 
- 

 

ตารางท่ี     ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการตามขั้นตอนการตรวจสอบภายใน ปี 2562 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
เป้าหมาย   ระดบั 1 
:ท าแผนการตรวจสอบ
ภายใน 

ระดบั 1-2 
:แผนการปฏิบติังาน
การตรวจสอบ 
(Engagement Plan) 

ระดบั 1-3 
:ปฏิบติัการ
ตรวจสอบ 

ระดบั 1-5 
:รวบรวมผลการตรวจสอบส่ง
กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. 
 - รอบ 6 เดือน 30 เมย.62 
 - รอบ 12 เดือน 15 ตค.62 

ผลงาน :  
   - จดัท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี 
2562 ตามด าเนินการแลว้
เสร็จ (ท่ี ยล 0032.001.2/42 
ลว. 7 กย.61) 
     - จดัท าแผนการ
ปฏิบติังานการตรวจสอบ 
(Engagement Plan) แลว้
เสร็จ(ท่ี ยล 0032/ว1514 ลว. 
28 กย.61) และ (ท่ี ยล 0032/
ว10718 ลว.28 กย.61 

ผลงาน :  
   - จดัท าแผนการ
ตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 2562 ตาม
ด าเนินการแลว้เสร็จ (ท่ี 
ยล 0032.001.2/42 ลว. 
7 กย.61) 
     - จดัท าแผนการ
ปฏิบติังานการ
ตรวจสอบ 
(Engagement Plan) 
แลว้เสร็จ(ท่ี ยล 0032/ว
1514 ลว. 28 กย.61) 
และ (ท่ี ยล 0032/ว
10718 ลว.28 กย.61 

ผลงาน :  
- 

ผลงาน 
- 
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6. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ
(Key Risk Area /Key Risk Factor )  

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในท่ีได้รับการแต่งตั้งบางราย ขาดทักษะในการตรวจสอบภายในและ
ประกอบกบัภาระงานตามต าแหน่ง ไม่มีเวลาในการออกติดตามและตรวจสอบตามเวลาท่ีก าหนดไดค้รบทุกคร้ัง 

 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
 

8. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
เห็นควรก าหนดใหมี้กรอบอตัราก าลงัตามโครงสร้างงานตรวจสอบและควบคุมภายใน 

 

9. นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 - 
 
 
 
 

 
 

      ผูร้ายงาน  น.ส.นนัทิตา พรหมณะ 
      ต าแหน่ง  เจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน 
      วนั/เดือน/ปี  21 ธนัวาคม 2561 
      โทร 081-3882104 

E-mail  nuntita_ycc@hotmail.com 
      
 

 
 


