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ข้อมูลทั่วไป 
 
ข้อมูลทั่วไปอ ำเภอเบตง   จังหวัดยะลำ 
ประวัติควำมเป็นมำ 

 เบตง เป็น ภาษามาลายู ตรงกับค าว่า “บือตง” หมายถึง ไม้ไผ่ เดิมเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของ หัวเมือง
มลายู ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรสุโขทัย ต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายบ้านเมืองเกิ ดความ
วุ่นวาย หัวเมืองมลายูจึงแยกตัวเป็นประเทศราช จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชรัชกาลที่ 1 ทรงรวบรวมหัวเมืองมลายูมาอยู่ภายใต้การปกครองของกรุงรัตนโกสินทร์อีกครั้งหนึ่ง โดยแบ่ง
หัวเมืองปัตตานีออกเป็น 7 เมือง เบตงรวมขึ้นอยู่กับเมืองรามัน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดินจากหัวเมืองเป็นมณฑลเทศาภิบาล เบตงได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอยะรม แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 7 ต าบล ได้แก่ ต าบลเบตง ต าบลยะรม ต าบลอิต า ต าบลโกรแน ต าบลบาโลมและต าบลเซะ ภายหลังการ
ปักปันเขตดินแดนใหม่ ในปี 2472 ต าบลบาโลม ต าบลโกรแน ต าบลอิต าและต าบลเซะ ไปรวมกับรัฐเปรัคของ
มาเลเซีย อ าเภอยะรม จึงเหลืออยู่เพียง 2 ต าบล คือ ต าบลยะรมและต าบลเบตง ต่อมา ปี 2473 ได้ย้ายที่ว่าการ
อ าเภอจากบ้านฮางุส มาตั้งอยู่ที่บ้านก าปงมัสยิด และเปลี่ยนชื่อจากอ าเภอยะรมเป็นอ าเภอเบตงจนถึงปัจจุบัน 
และได้มีการแบ่งเขตการปกครองเพ่ิมอีก 3 ต าบล คือ ต าบลอัยเยอร์เวง ต าบลตาเนาะแมเราะ และต าบลธารน้ า
ทิพย์ 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 อ าเภอเบตง เป็นอ าเภอชายแดนของจังหวัดยะลา ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศไทย อยู่ห่างจาก
ศาลากลางเมืองยะลา ประมาณ 140 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 1,590 กิโลเมตร มีเนื้อ
ที่ทั้งหมด 1,329 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 825,222 ไร่  ลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาสันกาลา
คีรี คล้ายหัวหอกพุ่งไปอยู่ในดินแดนประเทศมาเลเซีย มีพ้ืนที่ประกอบด้วยที่ราบสูงเนินเขา ลุ่มน้ า สภาพของ
เมืองเบตงตั้งอยู่ในหุบเขามีลักษณะเหมือนแอ่งกระทะที่โอบล้อมด้วยหุบเขาน้อยใหญ่  เป็นจุดก าเนิดของแม่น้ า
ปัตตานี พ้ืนที่ทั่วไปสูงกว่าระดับน้ าทะเล ประมาณ 1,900 ฟุต มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับอ าเภอธารโต จังหวัดยะลา ความยาว 80 กิโลเมตร 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอระแงะ อ าเภอจะแนะ อ าเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส    
                                      ความยาว 20 กิโลเมตร 
 ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอเปิงกาลันฮูลู (โกร๊ะ) และอ าเภอฮูลูเปรัค (กริ๊ก) รัฐเปรัค  
    ประเทศมาเลเซีย ความยาว  96   กิโลเมตร  
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอบาลิ่ง รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย  
    ความยาว 33 กิโลเมตร 
 
ภูมิอำกำศ 

 สภาพภูมิอากาศโดยทั่ วไปอยู่ภายใต้ อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนชื้นตลอดปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ 27.5 – 28.5 องศาเซลเซียส มี 2 ฤดู คือ 
ฤดูร้อน และฤดูฝน โดยฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ส่วนฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน
ธันวาคม ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 2,281.6 มิลลิเมตร ต่อปี มีฝนตกเฉลี่ย 135 วันต่อปี เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน มี
ฝนตกชุกที่สุด 
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กำรปกครองและจ ำนวนประชำกร 
ตาราง แสดงเขตการปกครองอ าเภอเบตง จ าแนกเป็นรายต าบล 

ต าบล 
พ้ืนที่ 

ตร.กม. 
การปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมู่บ้าน จ านวนหลังคาเรือน เทศบาล อบต. 
ต าบลเบตง   78 27  ชุมชน 6,730 1 (เมือง) - 

ต าบลอัยเยอร์เวง   818.72 11  2,953 - 1 
ต าบลตาเนาะแมเราะ 192.23 9  2,572 - 1 
ต าบลยะรม    123.20 8 2,151 - 1 
ต าบลธารน้ าทิพย์ 115.85 4 921 1 (ต าบล) - 

รวม 1,328 27  ชุมชน/32 หมู่บ้าน 15,327 2 3 

  

 อ าเภอเบตง แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 5 ต าบล 32 หมู่บ้าน 2 5 ชุมชน และ การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล 3 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 1 แห่ง 

  
ประชำกร  

 อ าเภอเบตง มีประชากรตามข้อมูล HDC ทั้งหมดจ านวน 50,839 คน เป็นเพศชาย 24,990 คน และ
เพศหญิง 25,849 คน โดยกระจายอยู่ในต าบลต่างๆมากที่สุด ได้แก่ ต าบลเบตง ต าบลอัยเยอร์เวง ต าบลตาเนาะแม
เราะ ต าบลยะรม และต าบลธารน้ าทิพย์ตามล าดับ ประชากรประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ โดยพบว่ามีกลุ่มคน
ไทยมุสลิม ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของอ าเภอเบตง ใช้ภาษามลายูท้องถิ่นในการติดต่อสื่อสาร และรองลงมา คือ 
คนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งมีการใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ กวางไส กวางตุ้ง จีนแคระ แต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน 
ไหหล า จีนกลาง นอกจากนี้ยังพบว่ามีประชากรแฝงอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ได้แก่ แรงงานอพยพจากทุกภาคใน
ประเทศไทย แรงงานต่างด้าว ประกอบด้วย พม่า ลาว มอญ และชาวพ้ืนที่สูง  
ปิรำมิดประชำกร 

 

 

21.48 % 

65.02 % 

13.50 % 
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 จากลักษณะโครงสร้างประชากรกลางปีอ าเภอเบตง ปี 2561 จะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนประชากรในวัย
หนุ่มสาวหรือวัยท างานมากที่สุด คือ ร้อยละ 65.02 รองลงมา เป็นประชากรวัยเด็ก (0 – 14 ปี) ร้อยละ 21.48 
และประชากรวัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 13.50 
 
ศำสนำ 
          ตำรำง  แสดงการนับถือศาสนาของประชาชนในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

ล ำดับที่ ศำสนำ ผู้นับถือศำสนำ ศำสนสถำน 
1 
2 
3 

อิสลาม 
พุทธ 
อ่ืนๆ 

ร้อยละ 52.90 
ร้อยละ 46.40 

   ร้อยละ 0.7 

มัสยิด  25  แห่ง 
วัด 4 แห่ง  ส านักสงฆ์  4  แห่ง 
โบสถค์ริสต์  1  แห่ง 

ประชากรของอ าเภอเบตง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 52.90 รองลงมานับถือศาสนาพุทธ 
ร้อยละ 46.40 และศาสนาอ่ืน ๆ (คริสต์และฮินดู)  ร้อยละ 0.7 
 
อำชีพและรำยได้ 

ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 85 ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ได้แก่ ท าสวนยางพารา ท าสวนผลไม้ที่มี
ชื่อเสียง คือ ส้มโชกุน รองลงมา ร้อยละ 10 ประกอบอาชีพด้านการค้าขาย ธุรกิจยางพารา ธุรกิจการท่องเที่ยว
และโรงแรม  และประกอบอาชีพอ่ืน ๆ อีกร้อยละ 5  เช่น รับจ้าง  รับราชการ และเลี้ยงสัตว์  
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ข้อมูลทั่วไปโรงพยำบำลเบตง 
 
วิสัยทัศน์ 

“เป็นโรงพยาบาลชายแดนชั้นน าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง ผู้รับบริการพึงพอใจ ผู้ให้บริการมีความสุข” 

 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบบริการที่ครอบคลุมทั้ง 5 มิติ อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน รองรับการสาธารณสุขชายแดน 
และการท่องเที่ยว 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
3. พัฒนาระบบบริการที่ตอบสนองต่อความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชน 
4. เสริมสร้างขวัญก าลังใจ และความสุขของบุคลากร 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสุขภาพ 

 
 ค่ำนิยม (PCT) 

1.  Patient / Customer Focus (ลูกค้าส าคัญ) 
2.  Continuous Process Improvement (พัฒนาอย่างต่อเนื่อง) 
3.  Teamwork (ท างานเป็นทีม) 

 
เป้ำประสงค์รวม 
 ประชาชนมีสุขภาพดี ได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ มี
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีศักยภาพ มี
ความสุขในการปฏิบัติงาน ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชน 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

     1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ในทุกกลุ่มวัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยภาค ี
เครือข่ายมีส่วนร่วม 

2.  พัฒนา/ขยายระบบบริการสขุภาพและสาธารณสุขชายแดนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
3.  พัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยากรบุคคล 
4.  พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
5.  พัฒนาระบบการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ 

 
อัตลักษณ์โรงพยำบำลเบตง 
 รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สามัคคี 
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ข้อมูลทรัพยำกรด้ำนสำธำรณสุข 
 
ตำรำง  แสดงจ านวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จ าแนกรายต าบล 

สถำนบริกำร จ ำนวน (แห่ง) 
1. โรงพยาบาลทั่วไป (ขนาด 170 เตียง) 
2. ศูนย์สุขภาพชุมชน 
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
4. ส านักงานส่วนมาลาเรีย 

1 
3 
9 
1 

รวมทั้งสิน้ 14 
 
ตำรำง  แสดงจ านวนสถานบริการสาธารณสุขของเอกชน  

สถำนบริกำร จ ำนวน  (แห่ง) 
1. คลินิกเวชกรรม 
2. คลินิกทันตกรรม 
3. คลินิกกายภาพบ าบัด 
4. คลินิกเทคนิคการแพทย์ 
5. สหคลินิก 
6. คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
7. คลินิกการแพทย์แผนไทย 
8. ร้านขายยา ขย.1 
9. ร้านขายยา ขย.2 
10. ร้านขายยา ขยบ.  

11 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
6 
7 
2 

 
รวม 35 

แหล่งข้อมูล : งานคุ้มครองผู้บริโภค ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 
 

ตำรำง แสดงจ านวนอัตราก าลังบุคลากรโรงพยาบาลเบตง 
บุคลำกร จ ำนวน (คน) 

      1. ข้าราชการ 
      2. ลูกจ้างประจ า 
      3. พนักงานราชการ 
      4. พนักงานกระทรวง 
      5. ลูกจ้างชั่วคราว 
      6. จ้างเหมาบริการ 

259 
40 
30 
61 
65 
42 

             รวม 497 
แหล่งข้อมูล : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเบตง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 
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ตำรำง  อัตราก าลังแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลเบตง 

แพทย์เฉพำะทำง  
ปฏิบัติงำนจริงปี  2561 (คน) 

แพทย์ศึกษำต่อกลับมำ
ปฏิบัติงำน  

รวมทั้งหมด 
ที่มีถึงปี 65 

 63 64 
 

65 
     

อายุรศาสตร์ 4 1 1 1 7 
กุมารเวชศาสตร์ 3 - - - 3 

สูติศาสตร์ 2 1 - 1 4 
ศัลยศาสตร์  2 - - - 2 

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์                                1 - - 1 2 
จักษุวิทยา  1 1 - - 2 

โสต-ศอ-นาสิก  3 - - - 3 
จิตเวช 0 1 - - 1 

รังสีวินิจฉัย 0 - - 1 1 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 - - - 1 

วิสัญญี 0 - - - 0 

เวชศาสตร์ฟื้นฟู 0 - - - 0 

รวม 17 4 1 4 26 

แหล่งข้อมูล : องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลเบตง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 
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จ ำนวนบุคลำกรสำธำรณสุข โรงพยำบำลเบตง ตำมเกณฑ์ FTE 2 
ล า 
ดับ 

วิชาชีพ กรอบ 
ขั้นสูง 

กรอบ 
ขั้นต่ า 

ปฏิบัติ
จริง 

ขรก. พรก. ลจ.
ปจ. 

พกส. ลจ.
ชค. 

ขาด/ 
-เกิน 

1.  นายแพทย์ 31 26 17 17 - - - - 9 
2.  ทันตแพทย์ 7 6 6 6 - - - - 0 
3.  นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตฯ) 

5 4 
- - - - - - 

-5 
4.  จพ.ทันตสาธารณสุข 9 3 - - 1 5 
5.  เภสัชกร 15 12 10 10 - - - - 2 
6.  จพ.เภสัชกรรม 11 9 10 9 - - - 1 -1 
7.  พยาบาลวิชาชีพ 

146 120 
158 158 - - - 1 

-41 
8.  พยาบาลเทคนิค 3 3 - - - - 
9.  ผู้ช่วยพยาบาล 20 20 6 - 1 - 3 2 14 
10.  นักรังสีการแพทย์ 

5 4 
2 1 1 - - - 

0 
11.  จพ.รังสีการแพทย์ 2 2 - - - - 
12.  นักเทคนิคการแพทย์ 

9 7 
4 3 1 - - - 

0 13.  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 2 - - - - 
14.  จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 1 - - - - 
15.  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2 2 
1 - 1 - - - 

-1 
16.  จพ.วิทย์ (เซลวิทยา) 2 2 - - - - 
17.  นักกายภาพบ าบัด 

7 6 
3 2 - - - 1 

2 
18.  จพ.เวชกรรมฟ้ืนฟู 1 1 - - - - 
19.  นักกายอุปกรณ์ - - - - - - - - - 
20.  ช่างกายอุปกรณ์ 1 1 - - - - - - 1 
21.  นักก าหนดอาหาร 

2 2 
- - - - - - 

0 22.  นักโภชนาการ 2 1 - - 1 - 
23. 0 โภชนากร - - - - - - 
24.  แพทย์แผนไทย 4 3 3 1 1 - - 1 - 
25.  จพ.เวชกิจฉุกเฉิน 12 10 4 3 - - - 1 6 
26.  นักจิตวิทยาคลินิก 

4 3 
- - - - - - 

2 
27.  นักจิตวิทยา 1 - 1 - - - 
28. 2 นักสังคมสงเคราะห์ 3 2 2 1 1 - - - 2 
29.  นักวิชาการสาธารณสุข 

24 21 
12 7 2 - - 3 

7 
30.  จพ.สาธารณสุข 2 - - - 2 - 
31.  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา - - - - - - - - - 
32.  จพ.โสตทัศนศึกษา 2 2 1 1 - - - - 1 
33.  นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ) 3 2 - - - - - - 2 
34.  จพ.เวชสถิติ 7 6 4 4 - - - - 2 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเบตง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 
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อัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเบตง 
ต ำแหน่ง จ ำนวน 

สาธารณสุขอ าเภอ 1 
นวก.สาธารณสุข 5 
จพ.สาธารณสุข 5 

เจ้าพนักงานธุรการ 1 
รวม  12 

                          
อัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ / PCU 

รพ.สต. สำยบรหิำร สำยบริกำร สำย PP สหวิชำชีพ รวม 
พยำบำล

เวช/
พยำบำล
วิชำชีพ 

นวก. 
สธ. 

จพ. 
สธ. 

พยำบำล
เวช ฯ 

พยำบำล
วิชำชีพ 

นวก. 
สธ. 

ทันตำ   
ภิบำล 

จพง. 
สธ. 

อ่ืนๆ 
นวก.
ทันตำ 

รพ.สต.ยะรม -/- 1 - 2 - 1 - 2 - 6 
รพ.สต.บ้านราโมง 1(รก.)/- - - 1 - 1 1 1 - 5 
รพ.สต.ตาเนาะ 
แมเราะ 

-/- 1 - 2 - 1 1 1 - 6 

รพ.สต.บ้านมาลา -/- 1 - 1 1 1 1 - - 5 
รพ.สต.บ้านกม.18 1(รก.)/- - - 1 - - 1 1 - 4 
รพ.สต.บ่อน้ าร้อน -/- - 1 2 - - 1 1 - 5 
รพ.สต.อัยเยอร์เวง 1(รก.)/- - - 1 - 2 1 1 - 6 
รพ.สต.บ้านวังใหม่ -/- - 1 2 - 1 1 - - 5 
รพ.สต.ธารน้ าทิพย์ 1(รก.)/- - - 1 - 3 - - - 5 
PCU ศาลาประชาคม -/1 - - - 1 3 1 - - 6 
PCU กม.3 1/- - - - 2 3 1 - - 7 
PCU สวนน้ า            
แกรนด์วิลล่า 

1/- - - 2 - 3 - 1 1 8 

รวม  7 3 2 15 4 19 9 8 1 68 
 แหล่งข้อมูล : สสอ.เบตง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 
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อัตรำก ำลังต่อสัดส่วนประชำกร 
รพ.สต./PCU ประชำกร พยำบำลวิชำชีพ 

1:2,500 
นวก.สธ+จพ.สธ. 

1:1,250 
ทันตำภิบำล+นวก.ทันตำ 

1:12,000 
จ ำนวน สัดส่วน จ ำนวน สัดส่วน จ ำนวน สัดส่วน 

รพ.สต.ยะรม 3,563 2 1:1,781 4 1:593 0 0 
รพ.สต.บ้านราโมง 4,481 2 1:2,240 2 1:1,120 1 1:4,481 
รพ.สต.ตาเนาะ 
แมเราะ 

2,775 2 1:1,387 3 1:555 1 1:2,775 

รพ.สต.บ้านมาลา 2,693 2 1:1,346 2 1:673 1 1:2,693 
รพ.สต.บ้านกม.18 2,700 2 1:1,350 1 1:900 1 1:2,700 
รพ.สต.บ่อน้ าร้อน 3,154 2 1:1,577 2 1:788 1 1:3,154 
รพ.สต.อัยเยอร์เวง 7,492 2 1:3,746 3 1:1,498 1 1:7,492 
รพ.สต.บ้านวังใหม่ 3,729 2 1:1,864 2 1:932 1 1:3,729 
รพ.สต.ธารน้ าทิพย์ 3,684 2 1:1,842 3 1:736 0 0 
PCU ศาลา
ประชาคม 

7,139 2 1:3,569 3 1:1,427 1 1:7,139 

PCU กม.3 7,114 3 1:2,371 3 1:1,185 1 1:7,114 
PCU สวนน้ า            
แกรนด์วิลล่า 

7,034 3 1:2,344 3 1:1,172 1 1:7,034 

แหล่งข้อมูล : สสอ.เบตง ณ วันที่ 20 ธันวาคม  2561 
ข้อมูลสถิติ 
ตำรำง แสดงจ านวนผู้ป่วยและผู้รับบริการ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเบตง เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2558 – 2562  

ปีงบประมำณ จ ำนวนผู้ป่วยนอก (รำย) จ ำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน(รำย) 
2558  (1 ต.ค.57 – 30 ก.ย. 58) 179,852 693 
2559  (1 ต.ค.58 – 30 ก.ย. 59)  186,105 753 
2560  (1 ต.ค.59 – 30 ก.ย. 60) 183,916 710 
2561  (1 ต.ค.60 – 30 ก.ย. 61) 181,223 748 
2562  (1 ต.ค.61 – 20 ธ.ค. 61) 43,779 796 
                                                          แหล่งข้อมูล : HOSxP ณ 20 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลเบตง 
ตำรำง  เปรียบเทียบ 10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2560 - 2562 

ล ำดับ ปีงบ 2560 ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 (1 ต.ค.-20 ธ.ค.61) 

โรค จ ำนวน โรค จ ำนวน โรค จ ำนวน 
1 ความดันโลหิต 7,582 ความดันโลหิตสูง 7,200 ความดันโลหิตสูง 1,663 
2 ไตวายเรื้อรัง 5,151 ไข้หวัด 4,841 ไข้หวัด 1,472 
3  ไข้หวัด 4,884 ไตวายเรื้อรัง 4,838 หลอดลมอักเสบ

เฉียบพลัน 
1,222 

4  ฟันผุ 3,884 
 

หลอดลมอักเสบ
เฉียบพลัน 

4,105 ไตวายเรื้อรัง 1,079 
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ล ำดับ ปีงบ 2560 ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 (1 ต.ค.-20 ธ.ค.61) 

โรค จ ำนวน โรค จ ำนวน โรค จ ำนวน 
5 เบาหวาน 2,609 ฟันผุ 3,531 ฟันผุ 1,054 
6 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 2,438 เบาหวาน 2,500 เบาหวาน 601 
7 หลอดลมอักเสบ

เฉียบพลัน 
2,353 อาหารไม่ย่อย 1,946 โรคปริทันต์และเหงือก

อักเสบ 
516 

8 อาหารไม่ย่อย 1,831 โรคปริทันต์และ
เหงือกอักเสบ 

1,909 อาหารไม่ย่อย 466 

9 โรคปริทันต์และ
เหงือกอักเสบ 

1,750 HIV 1,647 HIV 353 

10 HIV 1,715 หอบหืด 1,401 หอบหืด 326 
แหล่งข้อมูล : HOSxP โรงพยาบาลเบตง ณ วันที่  1 ตุลาคม 2559 – 20 ธันวาคม 2561 

 
ตำรำง แสดงจ านวนผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเบตง เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2558 - 2562 

ปี จ ำนวนผู้ป่วยใน (ครั้ง) อัตรำครองเตียง 
2558  (1 ต.ค.57 – 30 ก.ย. 58) 9,287 50.94 
2559  (1 ต.ค.58 – 30 ก.ย. 59) 9,995 52.78 
2560  (1 ต.ค.59 – 30 ก.ย. 60) 11,116 57.24 
2561  (1 ต.ค.60 – 30 ก.ย. 61) 9,897 48.95 
2562  (1 ต.ค.61 – 20 ธ.ค. 61) 2,089 46.89 

แหล่งข้อมูล : HOSxP โรงพยาบาลเบตง ณ 20 ธันวาคม 2561 
 

ตำรำง  เปรียบเทียบ 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ  2560 - 2562 
ล ำ
ดับ 

ปีงบ 2560 ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 

โรค จ ำนวน  โรค จ ำนวน โรค จ ำนวน 
1 อุจจาระร่วง 610 อุจจาระร่วง 572 อุจจาระร่วง 136 
2 การติดเชื้อไวรัส 501 หลอดลมอักเสบ

เฉียบพลัน 
540 หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 115 

3  ไข้เด็งกี 480 ปอดบวม 352 ปอดบวม 93 
4  หลอดลมอักเสบ

เฉียบพลัน 
437 การติดเชื้อไวรัส 215 การติดเชื้อไวรัส 49 

5 ปอดบวม 278 ไข้หวัด 176 ไข้หวัด 46 
6 ไข้หวัด 235 หัวใจล้มเหลว 170 หัวใจล้มเหลว 36 
7 หัวใจล้มเหลว 193 Intracranial injury 161 ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 32 
8 Intracranial injury 154 อาหารไม่ย่อย 134 อาหารไม่ย่อย 25 
9 อาหารไม่ย่อย 133 ไข้หวัดใหญ่ 85 ไข้หวัดใหญ่ 21 
10 ไข้หวัดใหญ่ 121 ไตวายเรื้อรัง 80 หอบหืด 18 

แหล่งข้อมูล : HOSxP โรงพยาบาลเบตง ณ วันที่  (1 ตุลาคม 2559 – 20 ธันวาคม 2561) 
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ตำงรำง 10 อันดับโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  ปีงบประมาณ 2559 – 2561 
ล ำ 
ดับ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
 (1 ม.ค. – 20 ธ.ค. 61 ) 

โรค จ ำนวน 
(รำย) 

อัตรำป่วย โรค จ ำนวน 
(รำย) 

อัตรำ
ป่วย 

โรค จ ำนวน 
(รำย) 

อัตรำป่วย 

1 อุจจาระร่วง 833 1708.82 อุจจาระร่วง 677 1337 อุจจาระร่วง 935 1847.83 
2 ปอดบวม 286 586.70 ปอดบวม 243 480.23 ปอดบวม 440 869.57 
3  ไข้หวัดใหญ่ 113 231.81 ไข้หวัดใหญ่ 88 173.91 มือ เท้า ปาก 157 310.28 
4  ตาแดง 95 194.88 ตาแดง 116 229.24 ตาแดง 151 298.42 
5 มือ เท้า ปาก 67 137.44 ไข้เลือดออก 43 84.98 สุกใส 84 166.01 
6 บิด 52 106.67 สุกใส 67 132.41 วัณโรค 69 136.36 
7 อาหารเป็นพิษ 44 90.26 มือ เท้า ปาก 55 108.69 ไข้หวัดใหญ่ 68 134.39 
8 ไข้เลือดออก 43 88.21 มาลาเรีย 21 41.50 อาหารเป็นพิษ 40 79.05 
9 สุกใส 36 73.85 บิด 23 45.45 บิด 29 57.31 
10 ไอกรน 29 59.49 อาหารเป็นพิษ 26 51.38 หัด 22 43.48 

        หมำยเหตุ : ข้อมูล รง. 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเบตง 
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โรงพยำบำลเบตง 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ  วันที 30 พฤศจิกำยน 2561 
 สินทรัพย์  
 สินทรัพย์หมุนเวียน 
 เงินสดในมือ  0.00 
 เงินฝากคลัง  2,364,763.57 
 เงินฝากธนาคารในงบประมาณ  0.00 
 เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น  72,799,313.62 
 เงินยืมเงินนอกงบประมาณ  79,320.00 
 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น  18,996,279.16 
 รายได้ค้างรับ-หน่วยงานภาครัฐ  0.00 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ  -35,274.65 
 ลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอก  84,397.49 
 วัสดุคงเหลือ  10,226,084.87 
 รวม    สินทรัพย์หมุนเวียน 95,315,675.30 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 อาคารเพ่ือการพักอาศัย  52,048,650.43 
 อาคารส านักงาน  21,798,650.96 
 สิ่งปลูกสร้าง  618,945.39 
 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface  8,608,328.02 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน  1,156.48 
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  614,803.18 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  2,576,111.13 
 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  36.00 
 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  2.00 
 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  22,252,882.30 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  9.00 
 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  309,425.28 
 ครุภัณฑ์ - Interface  22,759,128.14 
       รวม    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  131,588,128.31 
 รวม  สินทรัพย์ 236,103,012.37 
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 หนี้สินและทุน  
 หนี้สินหมุนเวียน 
 เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 0.00 
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ 40,369,101.08 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืน   29,945,160.99 
 รายได้รับล่วงหน้า  118,473.00 
 รายได้รอการรับรู้   533,433.24 
 เงินรับฝากอ่ืน  7,092,214.28 
 เงินประกัน  1,249,222.11 
 รวม    หนี้สินหมุนเวียน 79,307,604.70 
  
 ทุนตั้งต้น 
 รายได้สูง/(ต่ า)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ  16,857,679.59 
 รายได้สูง/(ต่ า)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม  -31,616,120.52 
 ทุน  171,553,848.60 
 รวม    ทุนตั้งต้น 156,795,407.67 
 รวม  หนี้สินและทุน 236,103,012.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 



 

 

โรงพยำบำลเบตง 
งบแสดงผลกำรด ำเนินงำน 

ระหว่ำง 30 กันยำยน 2561 ถึง 30 พฤศจิกำยน 2560 
 
รำยได้ 
 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 
 รายได้จากการให้บริการจากหน่วยงาน  338,580.65 
 รายได้ค่ารักษาพยาบาล  9,477,635.40 
 รายได้ค่ารักษาพยาบาลส าหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC  34,810,697.47 
 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน  669,773.07 
  รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน                                    0.00 
 รายได้จากเงินงบประมาณ  23,058,022.18 
 รายได้อ่ืน  163,490.00 
 รวม  รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 68,518,198.77 

รวมรำยได้ 68,518,198.77 
 
ค่ำใช้จ่ำย 
 ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 
 เงินเดือนและค่าจ้าง  24,204,553.95 
 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน  5,841,492.42 
 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา  69,343.50 
 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล  0.00 
 เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บ านาญ  36,690.00 
 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ  309,554.32 
 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ  67,141.00 
 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา   885,497.65
 ค่าจ้างเหมาบริการ  1,002,379.95
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร  63.00 
 ค่าสาธารณูปโภค  960,215.94 
 ต้นทุนบริการ  7,027,322.88 
 ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ (สนับสนุน)  165,576.16 
 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์  0.00 
 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  2,000.00 
 ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน  1,041,918.11 
 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด  660,000.00 
 ค่าตอบแทน  4,030,782.50 
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  2,825,174.69 
 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  Interface  2,402,527.83 
 หนี้สงสัยจะสูญ  36,434.65 
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 รวม  ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 51,568,668.55 
 ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เกิดจำกกำรด ำเนินงำน 
 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอ่ืน  990.63 
 ค่าใช้จ่ายอื่น  90,860.00 
 รวม  ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เกิดจำกกำรด ำเนินงำน 91,850.63 

              รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น 51,660,519.18 
รำยได้สูง/(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ 16,857,679.59 
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ภำรกิจ  การติดตามนโยบายและยุทธ์ศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
ประเด็น พัฒนาระบบการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดระดับประเทศ/จังหวัด   ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4 

สรุปภำพรวมสถำนกำรณ์กำรเงินกำรคลังรอบ 2 เดือน ปี 2562 
(ต.ค.61 – พ.ย.61) เปรียบเทียบกับปี 2561 

โรงพยำบำลเบตง 
รำยกำร ณ 30 พ.ย.60 ณ 30 พ.ย.61 เพิ่มข้ึน/ลดลง ร้อยละ 

(บำท) (บำท) (บำท) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 59,217,371.84 75,164,077.19 15,946,705.35 26.93 
ลูกหนี้-เงินยืมเงินบ ารุง 221,920.00 79,320.00 (142,600.00) (64.26) 
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล 22,404,616.29 19,045,402.00 (3,359,214.29) (14.99) 
วัสดุคงเหลือ 13,471,767.17 10,226,084.87 (3,245,682.30) (24.09) 
หนี้สินรวม 74,044,008.90 79,307,604.70 5,263,595.80 7.11 
ทุนส ารองสุทธิ 21,271,666.40 25,207,279.36 3,935,612.96 18.50 
รายได้รวม 61,063,798.67 68,518,198.77 7,454,400.10 12.21 
รายจ่ายรวม 52,143,225.88 51,660,519.18 482,706.70 0.93 
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย 8,920,572.79 16,857,679.59 7,937,106.80 88.98 

 
จากตารางข้างต้น ภาพรวมสถานการณ์ทางการเงินการคลังใน 2เดือนแรก ปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 เงิน

สดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมขึ้น 26.94 ล้านบาท ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลลดลง 3.36 ล้านบาท วัสดุคงคลัง
ลดลง 3.24 ล้านบาท รายได้รวมเพ่ิมขึ้น 7.45 ล้านบาท รายจ่ายรวมเพ่ิมขึ้น 0.48 ล้านบาท หนี้สินรวมเพ่ิมขึ้น 5.26 
ล้านบาท ทุนส ารองสุทธิ เพ่ิมขึ้น 3.73 ล้านบาท มีผลท าให้รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 7.93 ล้านบาท ซึ่งมี
ผลกระทบท าให้สถานการณ์ทางการเงินอาจขาดสภาพคล่องในไตรมาสต่อไป เนื่องจากเงินสด มีน้อยกว่าหนี้สิน ทาง
คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) จัดประชุมขอให้คณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้ ตรวจสอบการจัดเก็บ
รายได้ให้ครบถว้น และควบคุมรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ 
รำยได้เทียบกับแผน รอบ 2 เดือน (ต.ค.61 – พ.ย.61)  

รำยรับ แผนปี 2561 รับจริง ปี 2562 
(2 เดือน) 

ส่วนต่ำง 
ค่ำควรจะเป็น 

% ส่วนต่ำง 

รายได้ UC 88,745,000.00 29,345,196.75 14,554,363.42 98.40 
รายได้จาก EMS 100,000.00 20,850.00 4,183.33 25.10 
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 1,000,000.00 108,580.00 (58,086.67) (34.85) 
รายได้ค่ารักษาอปท. 3,000,000.00 533,663.31 33,663.31 6.73 
รายได้ค่ารักษาจ่ายตรง
กรมบัญชีกลาง 

30,910,000.00 5,712,080.06 560,413.39 10.88 

รายได้ประกันสังคม 8,946,000.00 586,636.69 (904,363.31) (60.65) 
รายได้แรงงานต่างด้าว 163,000.00 33,381.30 (6,214.63) (22.88) 
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น 21,539,600.00 3,490,797.76 (99,135.57) (2.76) 
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 141,400,000.00 22,343,923.18 (1,222,743.49) (5.19) 
รายได้อ่ืน 19,929,000.00 877,589.00 (2,443,911.00) (73.58) 
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รายได้งบลงทุน 50,536,200.00 5,465,500.72 (2,957,199.28) (35.11) 
รวมรายได้ 366,268,800.00 68,518,198.77 7,473,398.77 12.24 

จากตาราง เมื่อเปรียบเทียบรายได้กับแผน Planfin รอบ 2 เดือน (ต.ค.61-พ.ย.61) จะเห็นได้ว่ารายได้จากงบ UC ซึ่ง
เป็นรายได้หลักของโรงพยาบาล ผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนที่ควรจะเป็น 98.40% เนื่องจากทางสปสช.ได้โอนเงิน
เหมาจ่ ายรายหั วOP,PP งวดที่  1  50% และเงิน CF 12 ล้ านบาท  ท า ให้ ราย ได้  UC สู งกว่ าแผนที่ ตั้ ง ไว้                      
รายได้อันดับที่สอง จะเป็นรายได้เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางสูงกว่าแผนที่ควรจะเป็น 10.88% เนื่องจากจ านวนผู้ป่วย
นอกเพ่ิมข้ึน  
 
รำยจ่ำยเทียบกับแผน รอบ 2 เดือน (ต.ค.61 – พ.ย.61) 

รำยจ่ำย แผนปี 2562 จ่ำยจริง ปี 2562 
(2 เดือน) 

ส่วนต่ำง 
ค่ำควรจะเป็น 

%ส่วนต่ำง 

เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 132,525,320.00 20,842,774.26 (1,244,779.07) (5.64) 
ค่าจ้างชั่วคราว 18,538,000.00 2,800,389.69 (289,276.98) (9.36) 
ค่าตอบแทน 62,820,000.00 9,639,621.42 (830,378.58) (7.93) 
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน 8,460,600.00 1,116,221.52 (293,878.48) (20.84) 

รวมค่าแรง 222,343,920.00 34,399,006.89 (2,658,313.11) (7.17) 
ค่ายา 29,000,000.00 4,594,421.36 (238,911.97) (4.94) 
เวชภัณฑ์มิใช่ยา, ว.การแพทย์, 
เอกซเรย์, แก๊สทางการแพทย์ 

11,800,000.00 1,573,912.77 (392,753.90) (19.97) 

วัสดุทันตกรรม 570,000.00 87,110.49 (7,889.51) (8.30) 
วัสดุวิทยาศาสตร์ 6,000,000.00 771,878.26 (228,121.74) (22.81) 
ค่าวัสดุทั่วไป 8,500,000.00 854,770.21 (561,896.46) (39.66) 

รวมค่าวัตถุดิบ 55,870,000.00 7,882,093.09 (1,429,573.58) (15.35) 
ค่าใช้สอย 15,917,400.00 2,021,297.35 (631,602.65) (23.81) 
ค่าสาธารณูปโภค 5,600,000.00 960,215.94 26,882.61 2.88 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ าหน่าย 

27,911,000.00 5,227,702.52 575,869.19 12.38 

หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 4,000.00 36,434.65 35,767.98 5,365.20 
ค่าใช้จ่ายอื่น 8,839,000.00 1,133,768.74 (339,397.93) (23.04) 

รวมต้นทุนอ่ืนๆ 58,271,400.00 9,379,419.20 (332,480.80) (3.42) 
รวมรำยจ่ำยทั้งสิ้น 336,485,320.00 51,660,519.18 (4,420,367.49) (7.88) 

 
จากตาราง เมื่อเปรียบเทียบรายจ่ายกับแผน Planfin รอบ 2 เดือน (ต.ค.61-พ.ย.61) รายจ่ายในภาพรวมยัง

สามารถควบคุมได้ตามแผน ต่ ากว่าแผน 7.88% ซึ่งรายจ่ายที่เกินในหมวดต้นทุนอ่ืนจะเกินในค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ช าระเงินเองผู้ป่วยใน 
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กำรประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง  โรงพยำบำลเบตง  ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน  2561 

ตัวช้ีวัด ค่ำมำตรฐำน 
คะแนนแสดง
ควำมวิกฤติ  
(7 ระดับ) 

ผลกำรด ำเนินงำน
ของโรงพยำบำล 

Risk 
Score 

Current Ratio    มากกว่า 1.5 1 คะแนน 1.25 1 
Quick  Ratio      มากกว่า 1 1 คะแนน 1.12 0 
Cash  Ratio       มากกว่า 0.8 1 คะแนน 0.88 0 
ทุนส ารองสุทธิ (NWC) ไม่เป็นลบ 1 คะแนน 15,820,437.17 0 
รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (NI) ไม่เป็นลบ 1 คะแนน 8,920,572.79 0 
NWCเป็นบวก และ มีNI  เป็นบวก ไม่เป็นลบ 2 คะแนน เป็นบวก/เป็นบวก 0 

สรุปผล วิกฤติ ระดับ  1 
 
ภำรกิจ  การติดตามนโยบายและยุทธ์ศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
ประเด็น พัฒนาระบบการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด  หน่วยบริการในพ้ืนที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการ ไม่เกินร้อยละ 20 

รำยงำนต้นทุนกำรให้บริกำรผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน แบบ Quick Method 
ณ  เดือน  พฤศจิกำยน  2561 

ต้นทุนกำรให้บริกำร จ ำนวน 
Unit 
Cost 
OPD 

Unit Cost 
RW 

Mean+1sd 
 (ไตรมำส4/60) 

ผลกำรประเมิน 

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
ผู้ป่วย
นอก 

RW 
Unit 
Cost 
OPD 

Unit Cost 
RW 

OPD IPD รวม 

26,870,581.47 23,662,209.32 33,389 1,528 804.77 17,696.25 848.23 20,613.40 ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
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ข้อมูลกำรเงินกำรคลังของ รพ.สต. ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2561 

รำยกำร รพ.สต. เงินคงเหลือ วัสดุคงเหลือ รวม 

1. ยะรม 754,137.56 48,883.33 803,020.89 

2. อัยเยอร์เวง 764,449.74 26,185.80 790,635.54 

3. บ้ำนมำลำ 593,571.19 32,461.06 626,032.25 

4. บ้ำนรำโมง 612,906.33 63,650.12 676,556.45 

5. บ้ำนกม.7 601,375.44 28,585.41 629,960.85 

6. บ้ำนกม. 18 362,130.45 62,508.72 424,639.17 

7. บ้ำนบ่อน้ ำร้อน 579,455.09 23,998.30 603,453.39 

8. ธำรน้ ำทิพย์ 636,863.81 3,199.68 640,063.49 

9.บ้ำนวังใหม่ 487,115.70 40,544.80 527,660.50 
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กำรบริหำรยำและเวชภัณฑ์ 
 

1. มีการประชุม คณะกรรมการ PTC ปีงบประมาณ 2562  (2 เดือน) 1 ครั้ง 
2. มีแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ในปีงบประมาณ 2561 มูลค่า 30,800,000 บาท 
3. ประเมินการใช้ยาเชิงคุณภาพในยา 3 รายการ ได้แก่  
- Meropenem1 g  ,CEFEPIME INJ 1 g  , CEFOPERAZONE  + SULBACTAM INJ 1 g 
พบว่า มีความเหมาะสมในการใช้ยาตามเกณฑ์ 94.44   % 
 
สัดส่วนมูลค่ำกำรจัดซื้อยำในบัญชียำหลักแห่งชำติ และยำนอกบัญชียำหลัก ที่ผ่ำนมำ 

ปี มูลค่า ED สัดส่วน ED สัดส่วน NED มูลค่า NED 

2559 27,038,844.14 87.91 12.09 3,717,530.92 

2560 29,758,467.56 87.98 12.02 4,064,791.75 

2561 26,287,017.96 87.16 12.84 3,873,330.79 

2562 ( 2 เดือน )   3,834,573.76 88.67 11.33   490,048.25 
 
กำรบริหำรยำและเวชภัณฑ์ ปี 2562 ระยะเวลำ  2  เดือน (ตุลำคม 2561 – พฤศจิกำยน 2561) 

ประเภท แผนจัดซื้อ(บาท) มูลค่าจัดซื้อ (บาท) จ านวน(รายการ) 
1.ยาในบัญชียาหลักฯ  25,801,527 3,834,573.76 485 
2.ยานอกบัญชียาหลักฯ   3,198,473   490,048.25 66 

รวม  29,000,000 4,324,622.01 551 
  ED : NED 88.97 : 11.03 88.67 : 11.33 88.02 : 11.98 

3.เวชภัณฑ์มิใช่ยา   1,800,000 265,990 62 
 
เปรียบเทียบ กำรจัดซื้อยำเวชภัณฑ์  ระยะเวลำ  2  เดือน (ตุลำคม 2561 – พฤศจิกำยน 2561) 

ประเภท 2561 ( 2 ด) 2562 ( 2 ด) 
+เพิ่มข้ึน/ -ลดลง  
ปี 62 / 61(บาท) 

ร้อยละ 

1.ยา 6,882,174.66 4,324,622.01 - 2,557,552.65 - 37.16 

2.เวชภัณฑ์ มิใช่ยา   585,067.78   265,990.00 -   319,077.78 - 54.53 

รวม 7,467,242.44 4,590,612.01 - 2,876,630.43 - 38.52 
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มำตรกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำ 
 โรงพยาบาลเบตง มีมาตรการในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โดยมี
มาตรการ ดังนี้ 

1. มีการบริหารเวชภัณฑ์ โดยอาศัยคณะกรรมการ PTC  มีการทบทวนบัญชีรายการยาให้เป็นปัจจุบัน 
2. มีผลการประเมินน าเสนอต่อคณะกรรมการ CFO  คณะกรรมการ PTC  ที่ดูแลนโยบายด้านยาอย่าง

สม่ าเสมอและเป็นรูปธรรม 
3. มีนโยบายส่งเสริมให้ใช้ในยาบัญชีหลักแห่งชาติ เช่น มีการเสนอยาเข้าในโรงพยาบาลต่อ PTC  

จะพิจารณายาในบัญชียาหลักก่อนมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้พิจารณาข้อมูลที่เสนอเข้าบัญชี ให้แพทย์ใช้
ยา local made หรือยาสามัญก่อน 

4. ด าเนินตามนโยบายของกระทรวง ตาม มาตรการ Rational Drugs Use 
5. มีการทบทวนการสั่งใช้ยาที่มีมูลค่าสูง มีการท า DUE และ DUR 
6. มีบัญชียาของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล (รพ.สต.) ที่เหมาะสมตามศักยภาพ 
7. มีมาตรการลดราคาต่อหน่วย  โดยจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัด/ระดับเขตและเปรียบเทียบราคายากับราคา

กลาง/ราคาอ้างอิง/สอบถามจากโรงพยาบาลข้างเคียง 
8. มีการซื้อยาท่ีมี pack ใหญ่ เช่น ยาน้ า/ยาครีม มาแบ่งบรรจุแทนการซื้อยาขนาดเล็ก 
9.  ลดการส ารองยาในคลังเวชภัณฑ์ไม่ไห้เกิน  40 วัน 
10.  มีการควบคุมการส ารองยาในหอผู้ป่วย เช่น ส ารองยาเฉพาะ Emergency Drug 
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แบบรำยงำนกำรตรวจรำชกำรระดับจังหวัด ปีงบประมำณ  2561 
ตรวจรำชกำร รอบที่ 1 วันที่  16 – 18 มกรำคม 2562 

โรงพยำบำลเบตง อ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 
******************** 

 
คณะที่ 2 กำรบริกำรเป็นเลิศ 
แผนงำนที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ 
 
1. ประเด็นกำรนิเทศ 

ตัวชี้วัด : 1.ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 
 

2.  สถำนกำรณ์ 
เครือข่ายอ าเภอเบตงได้ด าเนินแต่งตั้งแต่คณะกรรมการพชอ.เมื่อวันที่ 30 พ.ย.60 และได้จัดท าโครงการ

ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่อ าเภอเบตงจังหวัดยะลาปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.60 ได้รับอนุมัติโครงการ
จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเมื่อวันที่ 26 ม.ค.61 เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณในการ
ด าเนินงานโครงการพชอ. เครือข่ายเบตงได้จัดประชุมเพ่ือคัดเลือกประเด็นปัญหาเพ่ือติดตามในพชอ.ครั้งแรกเมื่อวันที่ 
21 ก.พ.61 ได้สรุปประเด็นที่จะติดตามในระดับพชอ. 2 เรื่องคือ เรื่องอุบัติเหตุทางถนน และเรื่องโรคไข้เลือดออก  
และหลังจากนั้นมีการน าทั้ง 2 เรื่องให้คณะอนุกรรมการไปประชุมเพ่ือวางแผนงาน/โครงการและติดตามการแก้ไข
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นมีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 61 และได้มีการให้แต่งตั้งค าสั่งพชอ.ใหม่ ในส่วนของเครือเบตงได้ด าเนินการแต่งตั้ง
ใหม่โดยยกเลิกค าสั่งเก่าเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 61 หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 61 เครือข่ายเบตงได้จัดประชุมพชอ.เพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาทั้ง 2 เรื่อง และได้สรุปประเด็นปัญหา/แนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือส่งกลับไปให้
คณะอนุกรรมการทั้ง 2 เรื่องเพ่ือกลับไปวางแผนด าเนินการต่อไป 

 
3. ข้อมูลกำรวิเครำะห์ (ระบุรำยกำรที่จ ำเป็น ส ำหรับกำรติดตำมท่ีจ ำเป็นในแต่ละประเด็น) 

3.1 กำรบริหำรจดักำร (ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรในกำรขบัเคลือ่น/ทรัพยำกร 4 M) 
จัดท าโครงการขบัเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ปี 2561 โดยมีการจัดท า

แผนประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน พชอ. จ านวน 3 ครั้ง/ปี 
 

ผลลัพธ์ทีต่้องกำร(Small Success) 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

มีการประชุม คัดเลือก
ประเด็นที่ส าคัญตาม
บริบท ในพ้ืนที่ ที่เก่ียวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตมา
ด าเนินการพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหา อย่างน้อย 2 
ประเด็น 

   

ผลงาน 
อยู่ระหว่างรองบประมาณ

   
- 
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จาก สสจ.ยะลา และ
เตรียมประชุมพิจารณา
คัดเลือกปัญหาในวันที่ 21 
มกราคม 2562 
 
 

 

4. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ  

(Key Success Factors) 
ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ 
ไม่มี ไม่มี 

 
 
 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย 
- ไม่มี 
 

6. นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี) 
- ไม่มี 
 
 
       

       ผู้รายงาน    นายวิชา  บันลือพงศ์เจริญ. 
       ต าแหน่ง     นวก.สาธารณสุขช านาญการ 
       วัน/เดือน/ปี   25 มกราคม 2562 
       โทร    087-2891293   

e-mail btph112@gmail.com 
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แบบรำยงำนกำรตรวจรำชกำรระดับจังหวัด ปีงบประมำณ  2562 
ตรวจรำชกำร รอบที่ 1 วันที่  16 – 18 มกรำคม 2562 

โรงพยำบำลเบตง อ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 
******************** 

 
คณะที่ 2 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ 
แผนงำนที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ 
 
1. ประเด็นกำรนิเทศ 

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นท่ี (Primary Care Cluster) 
 

2.  สถำนกำรณ์ 
Primary Care Cluster PCC เป็นการรวมกลุ่มหน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นเครือข่ายการดูแลประชาชนใน

เขตรับผิดชอบร่วมกัน เป็นประจ า ต่อเนื่อง ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อเพ่ิมคุณภาพให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและให้
มีการบริหารจัดการ ใช้ทรัพยากรร่วมกันในกลุ่มปฐมภูมินั้นๆ โดย ทีมหมอครอบครัว 1 ทีมให้การดูแลประชาชน 
10,000 คน จึงก าหนด Primary Care Cluster 1 Cluster ประกอบด้วยทีมหมอครอบครัว 3 ทีม ให้การดูแล
ประชากร 30,000 คน 

การด าเนินการ Primary Care Cluster เป็นการต่อยอดจากนโยบายทีมหมอครอบครัวที่ผ่านมา ที่จัดให้
ประชาชนมีญาติเป็นหมอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือ สามารถเข้าถึงบริการได้จริงจากหมอประจ าตัว โดยมุ่งเน้นให้เกิด
บริการที่เรียกว่า “บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ต่อเนื่อง ทุกเวลาโดยใช้เทคโนโลยี” และเป็นการบริการทุกคน ทุก
กลุ่มวัย  ทุกสิทธิ ให้บริการทุกที่ทั้งเชิงรับในหน่วยบริการ และเชิงรุกในชุมชน ลงไปถึงบ้านและครอบครัว มีบริการทุก
อย่าง (Comprehensive Care) ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู ให้บริการทุกเวลา เวลาราษฎร โดยน าเทคโนโลยีต่างๆ 
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้มากข้ึน 
 อ าเภอเบตง เดิม ปี 2559 ได้ถูกก าหนดให้มี PCC ในเขตเมืองจ านวน 1 แห่ง คือPCC ศาลาประชาคม 
ประกอบด้วย 3 ทีมคือทีมศาลาประชาคม , กม.3 และ ศสม.สวนน้ าแกรนด์วิลล่า จากการด าเนินงานพบว่า ไม่มีสถานที่
ที่เป็นสัดส่วนในการจัดตั้ง PCC จึงได้เลือก ศสม.ศาลาประชาคม เป็นศูนย์ฯ PCC ในเขตเมือง ต่อมามีนโยบายที่
ก าหนดให้ แต่ละ PCC จะต้องมีประชากร 30,000 คน ดังนั้นจังหวัดยะลา จึงได้จัด cluster ให้ใหม่ ในปี 2560 
จ านวน 2 cluster  ในเขตเมือง จ านวน 1 แห่ง  นอกเขตจ านวน 1 แห่ง โดยในปี 2560 เลือกPCC ศาลาประชาคม 
เป็นแห่งแรกในการพัฒนา  และเลือกรพ.สต.บ้านกม.7 นอกเขต เป็น  PCC แห่งที่ 2 ที่จะพัฒนาต่อไป ในปี 2565   
ในปี 2561 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา มีนโยบายแบ่งเขตการจัดตั้ง PCC ใหม่  โดยแบ่งทีมใหม่เป็น 3 ทีม ทีม
ที่1 มีศสม.ศาลาประชาคม กับศสม.กม.3 ทีมที่2 มีทีมศสม.สวนน้ าแกรนด์วิลล่ากับรพ.สต.ธารน้ าทิพย์ ทีมที่ 3 มีทีม
รพสต.ยะรมกับรพ.สต.ราโมง 
 
3. ข้อมูลกำรวิเครำะห์ (ระบุรำยกำรที่จ ำเป็น ส ำหรับกำรติดตำมท่ีจ ำเป็นในแต่ละประเด็น) 

ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 1. ทบทวนและตัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา PCC Board ระดับต าบล/อ าเภอ ในปี 2561 ใหม่ ที่เพ่ิมเติมเครือข่ายเข้ามา 
 2. ใช้สถานที่ของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศาลาประชาคมเป็นแม่ข่ายของ cluster  PCC (Primary Care  
Cluster) ที่ด าเนินการ 1 แห่ง 

 3. จัดให้ทีมหมอครอบครัวประกอบด้วยทีม 3 ทีม ได้แก่  
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   3.1 ทีมแม่ข่าย: ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศาลาประชาคม  ประกอบด้วย 2 ทีม คือ ทีมศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
ศาลาประชาคม และทีมศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง กม.3 
   3.2  ทีมแม่ข่าย : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสวนน้ าแกรนด์วิลล่า ประกอบด้วย 2 ทีม คือ ทีมศูนย์สุขภาพชุมชน
เมืองสวนน้ าแกรนด์วิลล่า และทีมรพ.สต.ธารน้ าทิพย์ 
   3.3  ทีมแม่ข่าย : รพ.สต.บ้านยะรม ประกอบด้วย 2 ทีม คือ ทีมรพ.สต.บ้านยะรม และทีมรพ. สต.
ราโมง 
 4. แบ่งพ้ืนที่และประชากรที่รับผิดชอบดูแลชัดเจน  จัดท า Personal & Family Health Data และมีการดูแลต่อเนื่อง 
มีการวางแผนการดูแล และติดตามผลสุขภาพของประชาชนร่วมกัน  
 5. ส ารวจโครงสร้าง  วสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และส านักงาน และจัดหาเพ่ิมเติมในส่วนขาด เช่น ยูนิตท าฟัน (ศสม.
สวนน้ าแกรนด์วิลล่า)  เครื่องเอ๊กซเรย์ฟันและเครื่องฟังเสียงทารกในครรภ์ (ศสม.ศาลาประชาคม) เป็นต้น                                       
 6. จัดบริการที่ทีมดูแลทั้งส่วนที่เป็น การส่งเสริม ป้องกัน รักษาและ ฟ้ืนฟู ทั้งเชิงรับในหน่วยบริการและเชิงรุกในชุมชน 
รวมทั้งการติดตามเยี่ยมบ้าน หรือติดตามในกรณีการส่งต่อ  
 7. คณะกรรมการ PCC Board จะบริหารจัดการภาพรวมในส่วนปฐมภูมิ โดยมีผู้อ านวยการโรงพยาบาลเบตงเป็น
ประธานคณะกรรมการ  และสนับสนุนในด้านการจัดการ เช่น การเงิน พัสดุ  ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา การตรวจชันสูตรโรค เป็น
ต้น โดยจะบรรจุเขา้เป็นวาระ ของการประชุมคณะกรรมการคปสอ. ทุกเดือน 
 8. ระบบสารสนเทศ  มีระบบการบันทึกข้อมูล จ านวนผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ โดยใช้โปรแกรม JHCIS  โปรแกรมเยี่ยม
บ้าน HHC Yala province   
 9. มีระบบการส่งต่อ ไปรับบริการที่โรงพยาบาลในเครือข่ายหรือนอกเครือข่าย รวมทั้งผู้ป่วยที่มีการส่งกลับมา  มีกลุ่ม
งานเวชกรรมสังคมเป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการประสานการรับและส่งต่อผู้รับบริการหรือผู้ป่วย  โดยมีช่องทางการสื่อสารผ่าน
ทางโทรศัพท์  ไลน์   และหนังสือส่งต่อ 
 10. ท างานร่วมกับชุมชน โดยใช้ทรัพยากรของชุมชนได้แก่ นสค. (ทีมอ าเภอ 1 ทีม ทีมต าบล 3 ทีมและทีมชุมชน 27 
ชุมชน), อสม ( 238 คน ),. อสค. , กสค., ผดบ., แกนน าชุมชน  เทศบาลเมืองเบตง อบต. โรงเรียน ในการดูแลสุขภาพของประชาชน
ในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สงูสุด 
 11. ทีมสหสาขาวิชาชีพ มีการประชุม  วางแผน ให้บริการและติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 



 

 

วิเครำะห์ผลปัจจุบัน(ตำมตำรำง) 
แสดงผลกำรด ำเนินงำน (ข้อมูลเชิงปริมาณ และการบริหารจัดการ) 

3.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมำณ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

เกณฑ์ 
Base Line 

รพ.สต./PCU 
2562 (ต.ค.61-20 ธ.ค.61) 

2559 2560 2561 เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ 
ร้อยละของคลินิก 
หมอครอบครัวที่เปิด 
ด าเนินการในพ้ืนที่  
(Primary Care  
Cluster) 

ร้อยละ 18 
 

NA 1 1 PCU ศาลา    
PCU กม.3    
PCU สวนน้ า  1 100 
ธารน้ าทิพย์    
ราโมง    
ยะรม    
กม.18    
อัยเยอร์เวง    
วังใหม ่    
มาลา    
บ่อน้ าร้อน    
ตาเนาะแมเราะ    
รพ.เบตง    

รวม  1 100 
                                                                     แหล่งข้อมูล รพ.เบตง 20 ธันวาคม 2561 

 
3.2 กำรบริหำรจดักำร (ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรในกำรขบัเคลือ่น/ทรัพยำกร 4 M) 

3.2.1 กำรจัดสรรบุคลำกรและกำรแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ         

ล าดับ วิชาชีพ 

 ทีมท่ี 1 ทีมท่ี 2 ทีมท่ี 3 PCC 

ศสม. 
กม.3 

ศศม.ศาลา
ประชาคม 

ศสม.สวน
น้ าแกรนด์

วิลล่า 

รพ.สต. 
ธารน้ า
ทิพย์ 

รพ.สต.
บ้าน 
ยะรม 

รพ.สต.
บ้านรา

โมง 

*
จ านวน
รวม / 
1PCC 

จ านวน
บุคลากร 

จ านวน/
ทีม 

จ านวน/ทีม จ านวน/
ทีม 

จ านวน/
ทีม 

จ านวน/
ทีม 

จ านวน/
ทีม 

 

1 -แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว  แพทย์ท่ี
ผ่านการอบรมด้าน
เวชศาสตร์
ครอบครัว 
-แพทย์อายุรกรรม 

สัดส่วน 0 
 
 
 
 
1 

0 
 
 
 
 
1 

0 
 
 
 
 
1 

0 
 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
 
3 
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2 ทันตแพทย์ 1 :30,000 - - - - - - 1 
3 พยาบาลวิชาชีพ/

พยาบาลเวชปฏิบตั ิ
1 :2,500 2/1 1/1 1/2 2 2 2 4/10 

4 ทันตาภิบาล 1 :10,000 1 1 1 1 1 1 6 
5 เภสัชกร 1 :30,000 1 1 1 - - - 3 
6 เจ้าพนักงานเภสัช

กรรม 
1 :15,000 - - - - - - - 

7 นักวิชาการ
สาธารณสุข/เจ้า
พนักงาน
สาธารณสุข 

1 :5,000 3 3 3 2 2 3 16 

8 แพทย์แผนไทย/
ผู้ช่วยแพทย์แผน
ไทย 

1 :10,000 - 
 

- - - - - 1 

9 กายภาพบ าบัด 1 :30,000 - - - - 
 

- - 
 

1 
 

       
  3.2 แบ่งประชำกรรับผิดชอบ      
หน่วยบริกำรปฐมภูมิ จ ำนวนประชำกร (คน) จ ำนวนชุมชน /หมู่บ้ำน 
ศสม.กม.3 7,112 10 
ศสม.ศาลาประชาคม 7,134 9 
ศสม.สวนน้ าแกรนด์วิลล่า 7,035 8 
รพ.สต.ธารน้ าทิพย์ 3,463 4 
รพ.สต.บ้านยะรม 2,595 5 
รพ.สต.บ้านราโมง 4,872 3 
รวม (1PCC) 32,211 27ชุมชน/12 หมู่บ้าน 
 
ผลลัพธ์ทีต่้องกำร(Small Success) 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

เป้าหมาย 
1. มีหน่วยบริการPCC ตาม
จ านวน เป้าหมาย อ าเภอละ 
1 Cluster 
2. มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวอย่างน้อย 1 คน 
3. จัดสรรบุคลากรได้ตาม
เกณฑ์ 
4. มีการจัดบริการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
1. มีหน่วยบริการPCC ตาม
จ านวน เป้าหมาย อ าเภอละ  
1 Cluster 
2.มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวอย่างน้อย 1 คน 
3.จัดสรรบุคลากรได้ตาม
เกณฑ์ 
4.มีการจัดบริการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
1. มีหน่วยบริการPCC ตาม
จ านวน เป้าหมาย อ าเภอละ  
1 Cluster 
2.มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวอย่างน้อย 1 คน 
3.จัดสรรบุคลากรได้ตาม
เกณฑ์ 
4.มีการจัดบริการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
1. มีหน่วยบริการPCC ตาม
จ านวน เป้าหมาย อ าเภอละ  
1 Cluster 
2.มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวอย่างน้อย 1 คน 
3.จัดสรรบุคลากรได้ตาม
เกณฑ์ 
4.มีการจัดบริการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 3 เดือน 

ผลงำน 
1.มีศูนย์PCC ศาลา
ประชาคม จ านวน 1 แห่ง  
โดยมีทีมหมอครอบครวั
จ านวน 3 ทีม 
2.มีแพทย์เฉพาะทาง 
อายุรกรรม จ านวน 3 ท่าน
ออกให้บริการ ตรวจรักษา
โรคทางอายรุกรรม เดือน
ละ 2 ครัง้ และมีพยาบาล
เวชปฏิบัติตรวจ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นไป
ก่อน  ทั้งนี้ยังไม่มีแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว 
ส าหรับการอบรมแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวยงัไม่
มีแพทย์ไปอบรม 
3.ส าหรับบุคลากรอ่ืนๆ 
ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ ์
4..ผลการเยีย่มบ้านผู้ปว่ย
ติดบ้าน ติดเตยีง 
เป้าหมาย 68 คน 
-กลุ่ม 1  จ านวน  50  คน 
ร้อยละ 73.53 
-กลุ่ม 2  จ านวน 1  คน 
ร้อยละ  1.47 
-กลุ่ม 3  จ านวน  8  คน 
ร้อยละ 11.77 
-กลุ่ม 4  จ านวน  9  คน 
ร้อยละ 13. 24 
-กลุ่มติดเตียงเป็นติดบ้าน  
4  คน 
-กลุ่มติดบ้านเปน็ติดสังคม  
10  คน 
-กลุ่มติดบ้านเปน็ติดเตียง 
0  คน 
-เสียชีวิต  31  คน 
-ย้ายออก  1  คน 
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5.ผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค 
-ผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดได้ดีร้อยละ 14.47 
-ผู้ป่วยความดนัโลหิตสูงที่
สามารถควบคุมระดับ
ความดันได้ด ี
ร้อยละ 5.72 
-เด็ก0-5ปี ที่มีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 84.03 
-เด็ก0-5ปี ที่ได้รับวัคซีน
ครบชุดตามเกณฑ์ ร้อย
ละ 60.35 

 

4. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ  

(Key Success Factors) 

ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

1.ผู้บริหารสนับสนุนให้ด าเนินการตามนโยบาย 1.ขาดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
2.มีแพทย์อายุรกรรมออกให้บริการ 2.สถานที่มีข้อจ ากัดเป็นที่ของเทศบาล 
3.ทีมสุขภาพและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมและให้ 3.การด าเนินงานด้านการเงิน บัญชี การชันสูตร 
การสนับสนุน ให้โรงพยาบาลด าเนินการ 

 
 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย 
- ไม่มี 
 

6. นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี) 
- ไม่มี 

            ผู้รายงาน    นางวรรณา  โต๊ะมัน 
            ต าแหน่ง     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
            วัน/เดือน/ปี  24  ธันวาคม 2561 
            โทร   085-0773158 e-mail wanna_tan@hotmail.com 
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แบบรำยงำนกำรตรวจรำชกำรระดับจังหวัด ปีงบประมำณ  2562 
ตรวจรำชกำร รอบที่ 1 วันที่  16 – 18 มกรำคม 2562 

โรงพยำบำลเบตง อ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 
******************** 

 
คณะที่ 2 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ 
แผนงำนที่ 11 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ 
 
1. ประเด็นกำรนิเทศ 

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
 

2. สถำนกำรณ์ 
            การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาล  ส่งเสริม
สุขภาพต าบลติดดาวที่ก าหนดคือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย 1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3) 
บุคลากรดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี มีเกณฑ์ประเมินดังนี้ หมวด 1 การน าองค์กรและการจัดการดี 
หมวด 2 การให้ความส าคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย หมวด 5 ผลลัพธ์ โดยมีการแปล
ผลระดับดาว ดังนี้  
                ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)  
                ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)  
                ร้อยละ 80 ขึ้นไป เท่ากับ 5 ดาว (รายงานเป็นตัวชี้วัด PA) 2. การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วม
พัฒนาและรับรองผล  
               รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้า
รับการประเมินใหม่ 
                 ส าหรับตัวชี้วัดรพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562  
                 -รพ.สต. ทกแห่งต้องผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 3 ดาว ร้อยละ 100 
                -รพ.สต. ทกแห่งต้องผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 5 ดาวร้อยละ 60 (กระทรวงสาธารณสุข)  ร้อยละ 70 
(สสจ.ยะลา) และรพ.สต.ทุกแห่งต้องผ่านเกณฑ์คุณภาพภายใน 2564 

3. ข้อมูลกำรวิเครำะห์ (ระบุรำยกำรที่จ ำเป็น ส ำหรับกำรติดตำมท่ีจ ำเป็นในแต่ละประเด็น) 
ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
1.รับมอบนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข/เขตสุขภาพที่12/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
2.ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศรพ.สต.ติดดาวระดับอ าเภอ 
3.คณะกรมการเข้ารับการอบรมเป็นทีมครูก.และทีมครูข.จากจังหวัดยะลาวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
4.ประชุมชี้แจงให้กับรพ.สต./ศสม. ในที่ประชุมคปสอ.และแจกเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวให้กับทุกแห่ง 
5.ให้รพ.สต./ศสม.ประเมินตนเองตามเกณฑ์และส่งให้กับผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอ 
6.ออกนิเทศรพ.สต./ศสม. เดือน มกราคม 2562 
7.คณะกรรมการฯสรุปผลและถอดบทเรียน หาโอกาสพัฒนา และพัฒนาในส่วนขาด 
8.วางแผนในการด าเนินงานต่อไป 
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วิเครำะห์ผลปัจจุบัน(ตำมตำรำง) 
แสดงผลกำรด ำเนินงำน (ข้อมูลเชิงปริมาณ และการบริหารจัดการ) 

3.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมำณ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

เกณฑ์ 
Base Line 

รพ.สต./PCU 
2562 (ต.ค.61-20 ธ.ค.61) 

2559 2560 2561 เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ 
ร้อยละของ รพ.สต.  
ที่ผ่านเกณฑ์การ 
พัฒนาคุณภาพ รพ. 
สต.ติดดาว 

ร้อยละ 60 NA ไม่ผ่าน 66.67 
(6/9) 

PCU ศาลา 1 ไม่  
PCU กม.3 1  ประเมิน รพ.สต. 
PCU สวนน้ า 1 5ดาว  
ตาเนาะแมเราะ 1 0 0 
บ่อน้ าร้อน 1 1 100 
มาลา 1 1 100 
กม.18 1 1 100 
อัยเยอร์เวง 1 0 0 
วังใหม ่ 1 0 0 
ยะรม 1 1 100 
ราโมง 1 1 100 
ธารน้ าทิพย์ 1 1 100 
รพ.เบตง - - - 

รวม 9 6 66.67 
                                                                  แหล่งข้อมูล สสอ.เบตง 25 ธค.2561 

3.2 กำรบริหำรจดักำร (ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรในกำรขบัเคลือ่น/ทรัพยำกร 4 M) 
1.บุคลากร มีครบตามเกณฑ์คุณภาพ 
2.งบประมาณ ได้รับการจัดสรรตามรายหัวและผลการด าเนินงาน  
3.อุปกรณ์  มีพอเพียงและได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย 
4.ระบบ มีแนวทางการด าเนินงานระบบรับ-ส่งต่อจากโรงพยาบาลแม่ข่าย ไปยังรพ.สต./ศสม.  

            - มีผู้ดูแลระบบข้อมูล สารสนเทศระดับอ าเภอ 
            - มีคู่มือและแนวทางการดูแลงานส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ  
            - มีManager ในงานต่างๆ เช่น NCD MCH IC LTC เป็นต้น 
 

ผลลัพธ์ทีต่้องกำร(Small Success) 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

เป้าหมาย 
1.ประชุมชี้แจงนโยบาย
(kickoff) ระดับประเทศ 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาทีมประเมิน
ระดับเขต (ครู ก) 
3.มีคู่มือแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติด
ดาว ปี 2562 
 

เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย 
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ผลงาน 
รอการประเมิน 

   

 
 

4. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ  

(Key Success Factors) 
ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยท่ีท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ 
1.ผู้บริหารสนับสนุน ไม่มี 
2.ทีมบุคลากร(คณะกรรมการ/จเหน้าที่)เข้มแข็ง  

3.ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง  
 
 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย 
   - ไม่มี 
 
6. นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ำมี) 

- ไม่มี      
      ผู้รายงาน นางวรรณา    โต๊ะมัน 
                                           ต าแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ. 
      วัน/เดือน/ปี  28   ธันวาคม 2561    
                           โทร...085-0773158 

e-mail…wanna_tan@hotmail.com 
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แบบรำยงำนกำรตรวจรำชกำรระดับจังหวัด ปีงบประมำณ  2562 
ตรวจรำชกำร รอบที่ 1 วันที่  16 – 11 มกรำคม 2562 

โรงพยำบำลเบตง อ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 
******************** 

 
คณะที่ 2 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ 
แผนงำนที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) 
 
1. ประเด็นกำรนิเทศ 

ตัวชี้วัด : 4. อัตราส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ 
 

2. สถำนกำรณ์ 
สถำนกำรณ์วัณโรคโรงพยำบำลเบตง จังหวัดยะลำ ปี 2559, 2560 และ 2561  
พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ขึ้นทะเบียน จ านวน 28, 38 และ 52 ราย ตามล าดับ มีอัตราความส าเร็จผู้ป่วยวัณ

โรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 84, 21, 85 และ 88.88 อัตรา ขาดยา ปี 60 คิดเป็นร้อยละ 5 อัตราตายปี 59, 60, 61 คิด
เป็นร้อยละ 7.10, 7.51 และ 8.33 ตามล าดับ. 
                                                                                                                               . 
3. ข้อมูลกำรวิเครำะห์ (ระบุรำยกำรที่จ ำเป็น ส ำหรับกำรติดตำมท่ีจ ำเป็นในแต่ละประเด็น) 

ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
ผลการด าเนินงาน ปี 2561  (ต.ค. 60 – มิ.ย. 61) 
 

รพ.สต./PCU เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ 
PCU ศาลา 5 4 (ตาย 1) 80 
PCU กม.3 3 3 100 

PCU สวนน้ า 7 7 100 
ตาเนาะแมเราะ 2 2 100 

วังใหม ่ 2 2 100 
อัยเยอร์เวง 5 5 100 

ยะรม 1 1 100 
ราโมง 7 5 (ตาย 2) 71.42 

ธารน้ าทิพย ์ 3 2 (ขยายการรักษา 1) 66.66 
รพ.เบตง 1 1 100 

รวม 36 32 88.88 
 

ผลการด าเนินงานในปี 2561 (ต.ค. 60 – มิ.ย. 61)  อัตราความส าเร็จผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 88.88 
(ก าลังขยายการรักษา 1 คน) พบอัตราการตายสูงถึง ร้อยละ 8.33  เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ 2 ราย และมีโรคร่วม DM, 
HT ท าให้มีโอกาสไม่สามารถทนต่อยาได้ และ 1 รายจากการไอเป็นเลือดออกมากท าให้มีภาวะ Shock จึงเสียชีวิต                       
. 
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วิเครำะห์ผลปัจจุบัน(ตำมตำรำง) 
แสดงผลกำรด ำเนินงำน (ข้อมูลเชิงปริมาณ และการบริหารจัดการ) 

3.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมำณ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

เกณฑ์ 
Base Line 

รพ.สต./PCU 
2562 (ต.ค.61-20 ธ.ค.61) 

2559 2560 2561 
ต.ค.60-มิ.ย.61 

เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ 

อัตราส าเร็จของการ 
รักษาวัณโรคปอด 
รายใหม่ 

ร้อยละ 85 82.69 
43/52 

87.27 
48/55 

88.88 
32/36 

PCU ศาลา 1 0 0 
PCU กม.3 1 0 0 
PCU สวนน้ า 0 0 0 
ตาเนาะแมเราะ 1 0 0 
บ่อน้ าร้อน 1 0 0 
มาลา 1  

(โอนออก) 
0 0 

กม.18 1 0 0 
อัยเยอร์เวง 1 0 0 
วังใหม ่ 0 0 0 
ยะรม 1 0 0 
ราโมง 1 0 0 
ธารน้ าทิพย์ 2 0 0 
รพ.เบตง  0 0 

รวม 11 0 0 
                                                                  แหล่งข้อมูล   TBCM  Online 

 
3.2  กำรบริหำรจัดกำร  (ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนนิกำรในกำรขับเคลื่อน/ทรัพยำกร 4 M) 

1. ติดตามผู้ป่วยโดยผู้รับผิดชอบด้วย Smart phone ทาง Line ทุกสัปดาห์                                   . 
2. ติดตามเยี่ยมบ้านโดยเครือข่ายที่รับผิดชอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ใน 2 เดือนแรก เดือนละ 1 ครั้ง จนสิ้นสุด

การรักษา                                                                                                               .    .                                                                                                              
3. ประชุม DOT Meeting ทุกไตรมาศ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไข                                                                                                                                                                                                                       
4. ประชุมติดตาม คปสอ. ทุกเดือน                                                                              .                                                                            

. 
ผลลัพธ์ที่ต้องกำร(Small Success) 

3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน 
เป้าหมาย 85 เป้าหมาย  85 เป้าหมาย  85 เป้าหมาย   85 
ผลงาน 

0 
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4. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ  

(Key Success Factors) 
ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ 
 - ผู้ป่วยสูงอายุมีโรคร่วม DM, HT ท าให้มีโอกาส 

เสียชีวิตสูง 
- ผู้ป่วยมารับการรักษาช้า ท าให้ปอดถูกท าลายไป 
มาก มีโอกาสเสียชีวิตได้สูง ดังนั้นต้องคัดกรอง + 
ค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการของวัณโรคมารักษาด้วย 
ความรวดเร็วเพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต 

 
5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย 

- ไม่มี 
 

6. นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี) 
- ไม่มี 
       
 
       ผู้รายงาน  นางชฎามาศ บัวศรี  
       ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ    . 
       วัน/เดือน/ปี  20 ธันวาคม 2561 
       โทร 226 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 



 

 

แบบรำยงำนกำรตรวจรำชกำรระดับจังหวัด ปีงบประมำณ  2562 
ตรวจรำชกำร รอบที่ 1 วันที่  16 – 18 มกรำคม 2562 

โรงพยำบำลเบตง อ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 
******************** 

 
คณะที่ 2 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ 
แผนงำนที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) 
 
1. ประเด็นกำรนิเทศ 

ตัวชี้วัด : 5. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
 

2. สถำนกำรณ์ 
โรงพยาบาลเบตงเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ M1 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 9 แห่ง และ

ศูนย์สุขภาพชุมชน 3 แห่ง ในปีงบประมาณ 2560 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
โรงพยาบาลเบตง กรรมการประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ นักเทคนิคการแพทย์ นักระบาด
วิทยา และเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และได้ประกาศนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
โรงพยาบาลเบตง เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

 
3. ข้อมูลกำรวิเครำะห์ (ระบุรำยกำรที่จ ำเป็น ส ำหรับกำรติดตำมท่ีจ ำเป็นในแต่ละประเด็น) 

ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
ในปีงบประมาณ 2560 ได้ด าเนินงาน RDU ผ่านเกณฑ์ขั้นที่ 1 คือ ผ่านการประเมินกระบวนการด าเนินงาน 

(Process) และ ผ่านประเมินผลการด าเนินงาน (Output) ทั้ง RDU1 และ RDU2 
ในปีงบประมาณ 2561 ได้ด าเนินงาน RDU ขั้นที่ 2 ในส่วนของโรงพยาบาลเบตง ได้ด าเนินการผ่านเกณฑ์ตาม

ก าหนด 9 ตัวชี้วัด ไม่ผ่านเกณฑ์ตามก าหนด 3 ตัวตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการ
หายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลั น และ ในบาดแผลสดจาก
อุบัติเหตุ จึงได้หาแนวทางพัฒนาขึ้น ได้แก่ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยแยกรายบุคคลที่มีการสั่งจ่ายยา และสะท้อน
ข้อมูลกลับในองค์กรแพทย์ และ PCT  

วิเครำะห์ผลปัจจุบัน(ตำมตำรำง) 
แสดงผลกำรด ำเนินงำน (ข้อมูลเชิงปริมาณ และการบริหารจัดการ) 

3.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมำณ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

เกณฑ์ 
Base Line 

รพ.สต./PCU 
2562 (ต.ค.61-20 ธ.ค.61) 

2559 2560 2561 เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ 
ร้อยละของ 
โรงพยาบาลที่ใช้ยา 
อย่างสมเหตุสมผล 

RDU ขั้นที่ 1 
ร้อยละ 80 
 
RDU ขั้นที่ 2  
ร้อยละ 20 
 

NA 
 
 

NA 

1 
(100%) 

 
NA 

1 
(100%) 

 
0 (0%) 

เครือข่าย 
รพ.เบตง 

12 
 
 
1 

11 
 
 
0 

91.6 
 
 
0 

                                                                  แหล่งข้อมูล โปรแกรม RDU 2016 
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ตัวชี้วัด เกณฑ ์
ผลงาน  ต.ค. 61  – 20 ธ.ค. 61 

ผลงำน 
(ตัวต้ัง) 

เป้ำหมำย 
(ตัวหำร) 

ร้อยละ/
ระดับ 

ร้อยละของรายการยาที่สั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ ≥ 85 67797 71690 94.57 
ประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ PTC ในการชี้น าสื่อสารและ
ส่งเสริมเพื่อน าไปสู่ การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

ระดับ 3 - - 3 

การด าเนินงานในการจัดท าฉลากยามาตรฐานฉลากยาเสริม และเอกสารข้อมลู
ยาใน 13 กลุ่ม ท่ีมีรายละเอียดครบถ้วน 

ระดับ 3 - - 3 

รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของ
โรงพยาบาล 

≤ 1 รายการ - - 0 

การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการจดัซื้อและส่งเสริมการขายยา ระดับ 3 - - 3 
ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคตดิเช้ือท่ีระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลม
อักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก 

≤ ร้อยละ 30 546 3,125 17.47 

ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอจุจาระร่วงเฉียบพลัน ≤ ร้อยละ 20 74 418 17.70 
ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบตัิเหตุ ≤ ร้อยละ 50 298 560 53.21 
ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด ≤ ร้อยละ 15 8 116 6.90 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ glibenclamideในผู้ป่วยท่ีมีอายุมากกว่า65 ปี 60 มล./
นาที/1.73ตารางเมตร  ในผู้ป่วยท่ีมีeGFRน้อยกว่า 60 มล./นาที/1.73 ตาราง
เมตร 

≤ ร้อยละ 5 0 0 0 

ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ3 ขึ้นไปท่ีไดร้ับยา NSAIDs ≤ ร้อยละ 10 22 459 4.79 
จ านวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยาที่หา้มใช้ได้แก่ยา warfarin *(ยกเว้นใส่ 
mechanical heart valve) ,statins,ergots เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว 

0 คน 0 94 0 

ร้อยละของ รพ.สต./หน่วยปฐมภมูิ เครือข่ายระดับอ าเภอ ที่ผ่านเกณฑ์ ท้ัง 2 
โรค RI และ AD ตามเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 60  

≥  ร้อยละ 60 10 12 83.33 

3.2 กำรบริหำรจัดกำร (ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรในกำรขับเคลื่อน/ทรัพยำกร 4 M) 
- ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโรงพยาบาลเบตง เพ่ือสรุปผลการด าเนิน งาน และ

วางแผนการด าเนินงาน 
- เก็บข้อมูลการสั่งใช้ยา ATB ของแพทย์แต่ละคนรายเดือน ในตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ แล้วสะท้อนข้อมูล

เข้าองค์กรแพทย์ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา และติดตามผลการด าเนินงานต่อไป 
- น าข้อมูลการสั่งใช้ยา ATB ในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด พิจารณาในคณะกรรมการ PCT 

สูติกรรม เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาและติดตามผลการด าเนินงาน 
- มีระบบแจ้งเตือนการสั่งใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ เมื่อมีการสั่งจ่ายยา warfarin statins และ ergots 
- เพ่ิมช่องทางการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ RDU ผ่านทางกลุ่ม Line 
- น าข้อมูลการสั่งจ่ายยา ATB เข้าคณะกรรมการ คปสอ. เพ่ือร่วมวิเคราะห์การสั่งจ่ายว่าเหมาะสมหรือไม่ 

และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ รพ.สต.อ่ืนๆ ถ้าพบว่าเจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้ อาจจัดประชุมเพ่ิมเติม  
- เสนอในคณะกรรมการ คปสอ. พิจารณาตัดรายการยา ATB ที่ประชุมเห็นว่าไม่จ าเป็นหรือไม่เหมาะสมออก

จากบัญชียา รพ.สต. รายการยาที่ตัดออกได้แก่ co-trimoxazole syrup 
- น าแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ติดประกาศ ณ จุดตรวจโรค 
- น าข้อมูลดิบที่ได้จากการประมวลผล มาคัดกรองและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ข้อมูลใดที่ไม่ตรง

ตามเงื่อนไขให้ตัดออก 
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ผลลัพธ์ทีต่้องกำร(Small Success) 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

เป้าหมาย 
วางแผนการด าเนินงาน
ปี 2562 

เป้าหมาย 
ผ่านตัวชี้วัดอย่างน้อย 
12/12 (ขั้นที่ 2) 

เป้าหมาย 
รักษาระดับ ขั้นที่ 2 

เป้าหมาย 
รักษาระดับ ขั้นที่ 2 

ผลงาน 
แผนการด าเนินงาน 
ปี 2562 

   

 
 

4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ  

(Key Success Factors) 
ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ 
- การนิเทศงาน  
- การท างานเป็นทีม  
- การติดตามผลการด าเนินงาน 
- การพัฒนาองค์ความรู้ในส่วนที่ขาด  
- การรับฟังปัญหา อุปสรรค และร่วมกันพัฒนา 

- ประชาชนยั งขาดความ เข้า ใจเรื่อ งการใช้ ยา
ปฏิชีวนะ ท าให้มีการร้องขอให้เจ้าหน้าที่สั่งจ่าย 
- แพทย์ใช้ทุนยังมีการหมุนเวียนกัน ท าให้อัตราการ
สั่งใช้ยาปฏิชีวนะยังไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 

5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย 
1. ประชาสัมพันธ์ เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในภาพรวมของประเทศไทย ผ่านสื่อที่ประชาชนเข้าถึง

ได้ง่าย เช่น สื่อโทรทัศน์ 
2. บรรจุในหลักสูตรแพทยศาสตร์ เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

 
       

       ผู้รายงาน ภญ.วิไลวรรณ ปริพันธ์ยศ 
       ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
       วัน/เดือน/ปี 23 ธันวาคม 2561 
       โทร 0 7323 4078 ต่อ 196 
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แบบรำยงำนกำรตรวจรำชกำรระดับจังหวัด ปีงบประมำณ  2562 
ตรวจรำชกำร รอบที่ 1 วันที่  16 – 18 มกรำคม 2562 

โรงพยำบำลเบตง อ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 
******************** 

 
คณะที่ 2 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ 
แผนงำนที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) 
 
1. ประเด็นกำรนิเทศ 

ตัวชี้วัด : 6. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 
 

2. สถำนกำรณ์ 
โรงพยาบาลเบตงเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ M1 มีคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

โรงพยาบาลเบตง มีบทบาทด้านการจัดการ AMR กรรมการประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาลในแต่ละ PCT 
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ นักเทคนิคการแพทย์ ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา นักจัดการสารสนเทศ ปัญหาเชื้อดื้อยา 
ของโรงพยาบาลเบตง ได้แก่ Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus , Streptococcus pneumonia 
และ Escherichia coli 

 
3. ข้อมูลกำรวิเครำะห์ (ระบุรำยกำรที่จ ำเป็น ส ำหรับกำรติดตำมท่ีจ ำเป็นในแต่ละประเด็น) 

ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
ในปี 2561 โรงพยาบาลเบตงมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ โดยด าเนินกิจกรรมทั้ง 6 

กิจกรรม คือ ได้ก าหนดนโยบายและมาตรการ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโรงพยาบาลเบตง 
ได้เฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ การก ากับการใช้ยาในโรงพยาบาล การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล และการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ น าไปสู่มาตรการของโรงพยาบาล พบร้อยละผู้ป่วยติดเชื้อ AMR ใน
กระแสเลือด 1.45 % (17/1172) การดูแลก ากับการใช้ยาในโรงพยาบาล พบว่ามีความเหมาะสมมากกว่า 95% 
(Cefoperazone+sulbactam inj. , Colistin inj., Vancomycin inj. =100% และ Meropenam inj. = 96.15%) 
มาตรการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา AMR ของปี 2561 ได้แก่ Contact precaution การใช้ Antiseptic ท าความ
สะอาดผิวหนัง H/C เป็นต้น 
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วิเครำะห์ผลปัจจุบัน(ตำมตำรำง) 
แสดงผลกำรด ำเนินงำน (ข้อมูลเชิงปริมาณ และการบริหารจัดการ) 

3.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมำณ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

เกณฑ์ 
Base Line 

รพ.สต./PCU 
2562 (ต.ค.61-20 ธ.ค.61) 

2559 2560 2561 เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ 
ร้อยละของ 
โรงพยาบาลที่มี 
ระบบจัดการการดื้อ 
ยาต้านจุลชีพอย่าง 
บูรณาการ (AMR) 

ร้อยละ 20 NA 1 (100) 1 (100) รพ.เบตง 1 1 100 

                                                              แหล่งข้อมูล แบบประเมินการด าเนินงาน AMR อย่างบูรณาการ 
 
3.2 กำรบริหำรจดักำร (ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรในกำรขบัเคลือ่น/ทรัพยำกร 4 M) 

กิจกรรม AMR ผลการด าเนินงาน 

1. กลไกกำรจัดกำร AMR อย่ำงบูรณำกำร (Governance mechanism on AMR) คะแนน 
หมายเหต ุ

เป็นข้อบังคับ 
 1.1 มีคณะกรรมการที่มีบทบาทด้านการจัดการ AMR ที่มีองค์ประกอบอย่างน้อย ได้แก่ แพทย์ระดับบริหาร /

แพทย์หัวหน้าทีมรับผิดชอบงาน AMR/ ตัวแทน PCT /เภสัชกร /พยาบาลควบคุมการติดเช้ือ /นักเทคนิค
การแพทย์ งานจุลชีววิทยา /ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา /นักจัดการสารสนเทศ    

                ไม่มคีณะกรรมการที่รบัผิดชอบงานด้าน AMR 

 
 
 
0 

Basic 

                 มเีฉพาะแกนน า (core team)  รบัผดิชอบงาน AMR โดยไมเ่ป็นรูปแบบคณะกรรมการ หรือมี
คณะกรรมการทีร่ับผิดชอบ AMR แตอ่งค์ประกอบไม่ครบถ้วน 

2  

   มีคณะกรรมการที่องค์ประกอบครบถ้วน       5  
            (   )  คณะกรรมการ AMR ของโรงพยาบาล เปน็การเฉพาะ  หรือ 

           ( / )  มอบหมายคณะกรรมการอื่นที่มีอยู่ เช่น PTC หรือ ICC ให้รับผิดชอบงาน AMR 
  

 1.2 ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการ AMR ของรพ. (หรือคณะกรรมการชุดทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยไม่นบัรวม core 
team) มีการประชุม 

 Basic 

                 ไม่มกีารประชุม 0  
   ประชุม (ที่มีวาระเรื่อง AMR)  1 ครั้ง ต่อปี   5  
                 ประชุม (ที่มวีาระเรื่อง AMR ) มากกว่า 1 ครั้ง ต่อปี   7  
                 มีการประชุมติดตามความก้าวหน้า AMR อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยทุก 3 เดือน   10  
 1.3 มีเป้าหมายการจดัการ AMR ของโรงพยาบาลที่เป็นลายลกัษณ์อักษร และมีข้อมลู baseline data 

                ไม่มเีป้าหมายหลัก 
 
0 

Basic 

  มีเปา้หมายหลักและเปา้หมายรองบางด้าน   5  
                 มเีป้าหมายหลักและเปา้หมายรองทั้ง การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ (lab surveillance), การก ากับดูแล

การใช้ยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial stewardship) และการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ (IPC) 
10  

 1.4 มีแผนการขับเคลื่อนมาตรการ AMR สู่การปฏิบตัิเพื่อให้บรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนด  Basic 
                 ไม่มแีผน 0  
   มีแผนขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 10  

 1.5 มีการก ากับติดตามข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน    
                 ไม่มี  0  
   มีรายงานสรุปผลความกา้วหน้าปีท่ีผ่านมา แตผ่ลการด าเนินงานไมบ่รรลุเปา้หมาย 10  
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กิจกรรม AMR ผลการด าเนินงาน 
                 มรีายงานสรุปผลความก้าวหน้าปีท่ีผา่นมา  และผลการด าเนินงานบรรลเุป้าหมาย 15  
                 มรีายงานสรุปความก้าวหน้าอย่างน้อยติดต่อกัน 3 ปี 20  
 1.6 โรงพยาบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือ และบุคลากร เพื่อการแกไ้ขปัญหา AMR ใน รพ.  Intermediate 
                 ไม่มีการวเิคราะห์ช่องว่าง (Gap) ดา้นทรัพยากร  0  
                 มกีารวเิคราะห์ช่องว่าง (Gap) ด้านทรัพยากร แต่ยังไมไ่ดร้บัการสนับสนุนการด าเนินงาน 5  
  มีการวเิคราะห์ช่องว่าง (Gap) ทรพัยากรของรพ.และจัดล าดับความส าคัญในการให้การสนับสนุนการ

ด าเนินงาน AMR ไดแ้ก ่
- วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับ Lab 
- การฝึกอบรมบุคลากร 
- วัสดุอุปกรณ์เพื่อการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ด้านอาคารสถานที่ 

10  

                 มกีารวเิคราะห์ช่องว่างตามข้างต้นและมีการจัดสรรงบประมาณสนบัสนุนตามความจ าเป็นที่เหน็
ร่วมกันโดยคณะกรรมการ 

20  

 1.7 มีการประสานและให้ความร่วมมือการจดัการ AMR อย่างบูรณาการในระดบัจังหวัด/เขต เพื่อสร้าง
ความยั่งยืน 

  

  ยังไม่มกีารด าเนินงานร่วมระดับจังหวัด /ระดับเขต  0  
                มีทมีระดับจังหวัดขับเคลื่อนมาตรการและกจิกรรมร่วมของหน่วยบริการในเครือข่ายจังหวัด  

(ยังไม่มีทีมระดับเขต /หรือมีทมีระดบัเขตแต่ยังไม่มีการก าหนดมาตรการและกิจกรรมร่วมเขต)   
10  

                 มีทมีระดับเขต และทมีระดับจังหวัดในการก าหนดมาตรการและขับเคลื่อนงาน AMR  และ
โรงพยาบาลร่วมท ากิจกรรมเขต/จังหวัดเป็นอยา่งด ี

25  

 รวมคะแนน มำตรกำรที ่ 1 100 45 

 

2. กำรเฝ้ำระวังทำงห้องปฏิบัติกำร คะแนน 
หมายเหต ุ

เป็นข้อบังคับ 

 2.1  สามารถตรวจ identify เช้ือแบคทีเรยีไดต้ามมาตรฐานห้องปฏิบัตกิารจลุชีววิทยา          
 (กรณีส่งตรวจห้องปฏิบัติการภายนอกโรงพยาบาลตนเอง (out source) ให้นับรวมว่าสามารถ identify 
เชื้อได้หากห้องปฏิบตัิการที่รบัตรวจต่อจะต้องได้รับมาตรฐาน LA หรอื ISO 15189 หรือมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข   
        ในด้านของจุลชีววิทยา) 

 Basic 

                 Identify ไม่ได้ หรือใช้บริการ outsource ที่ยังไมผ่่านการรบัรองมาตรฐาน 0  
                 ได้บางเช้ือ  เช่น อาจวเิคราะห์ Acinetobacter spp. ได้ แตไ่มส่ามารถแยก A. baumannii  5  
    ได้ อย่างน้อยครบตามรายการเช้ือแบคทีเรียส าคัญ 8 ชนิด  ได้แก่ Acinetobacter spp. (ระดับ A, S ต้อง

วินิจฉัย Acinetobacter baumannii ได้),  Enterococcus spp. (ระดับ A, S ต้อง identify Enterococcus 
faecium ได้), Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Salmonella spp., 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus pneumonia 

10  

 
2.2 การเลือกชนิดของยาในการทดสอบความไวของเชื้อตามมาตรฐาน (CLSI, EUCAST) ของเชื้อแบคทีเรียที่

ก าหนดให้สอดคล้องกับยาท่ีมีใช้ในโรงพยาบาล  
 Basic 

                ไม่ใช่  0  
  ใช่  5  
 2.3  มีระบบ Lab Alert ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทันท่วงที เมื่อพบเชื้อดื้อยาส าคัญทีเ่ป็นปัญหาของรพ.   Basic 
                ไม่มีการวางระบบ Lab Alert 0  
                มีการวางระบบแต่ยังไม่ไดด้ าเนินการเป็นรูปธรรม เช่น มกีารก าหนดรายการเช้ือที่ต้องรายงานดว่น มี

การจดัท า flowchart ระบบรายงานด่วน 
5  

                 มีการด าเนินการตาม flowchart และมีการ Alert แจ้งให้พยาบาลประจ าหอผู้ป่วยและแพทย์ รวมถึง ICN 
ทราบ เป็นระบบที่ชัดเจน  

7  
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                มี flowchart มีการ Alert และมีการก าหนดแนวปฏิบัติเช่ือมโยงระบบยา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยน 
ยาต้านจุลชีพสอดคล้องตามผลความไวของเช้ือต่อยา (escalation หรือ de-escalation) ภายใน 24 ช่ัวโมง หลังรายงานผล 
Lab 

10  

 
2.4 มีระบบการเฝ้าระวังพิเศษในเช้ือดื้อยาส าคัญสอดคล้องกับการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาระดับประเทศ 

ได้แก่ CRE, VRE, VRSA, VISA, N.gonorrhoeae ดื้อต่อ 3rd cephalosporin 
 Intermediate 

                ไม่มรีะบบ 0  
                มรีะบบเฝ้าระวังพิเศษในโรงพยาบาล 5  
                     มีระบบเฝ้าระวังพิเศษในโรงพยาบาล และเช่ือมโยงกับงานระบาดวิทยาระดับจังหวัด และ สคร.เขต 10  
 2.5 จัดท า Antibiogramตามมาตรฐานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
                ไม่มี Antibiogram ปีลา่สุด   0  
                  มี Antibiogram ปลีา่สุด และเป็นไปตามมาตรฐาน CLSI M39-A4 (หรือฉบบัปัจจุบนั) 5  
                มี Antibiogram ปีล่าสดุได้มาตรฐาน และเผยแพร่ในรปูแบบที่แพทย์/ผูเ้กี่ยวข้องเข้าถึงได้ง่าย 8  
                มีการจดัท า Antibiogram ที่มีรายละเอียดเพิ่ม เช่น แยกเป็นแผนก แยกตาม site of infection และน าไปใช้

ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการปัญหาเช้ือดื้อยาของโรงพยาบาล 
10  

 

2. กำรเฝ้ำระวังทำงห้องปฏิบัติกำร (ต่อ) คะแนน 
หมายเหต ุ

เป็นข้อบังคับ 

 2.6 มีการรายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ    
                ไม่ม ี 0  
                มี (สามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ  คะแนนรวม 20 คะแนน)   
 I.  มีรายงานการพบผู้ป่วยติดเช้ือดื้อยาในกระแสโลหติ ในมติิต่าง ๆ  พร้อมทั้งวิเคราะหแ์นวโนม้

ของปัญหาเช้ือดื้อยา และน าเสนอต่อคณะกรรมการตามข้อ 1   
อัตราส่วนผู้ป่วยติดเช้ือดื้อยา ต่อผู้ปว่ยที่ส่งตรวจ Hemoculture ทั้งหมด 
อัตราส่วนผู้ป่วยติดเช้ือดื้อยา ต่อผู้ปว่ยที่ผล Hemoculture พบเช้ือแบคทีเรีย 
อัตราส่วนผู้ป่วยติดเช้ือดื้อยา ต่อผู้ปว่ยที่ติดเช้ือไมด่ื้อยา 

+5  

 II. มีรายงานการพบผู้ป่วยติดเช้ือดื้อยาในกระแสโลหิต และใน Specimen ตา่ง ๆ  และสามารถสะท้อน
กลับข้อมลูปญัหา AMR แยกรายแผนก พร้อมทั้งมีการวเิคราะหแ์นวโนม้ปญัหาได้   

+5  

 III. มีรายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเช้ือดื้อยาที่เช่ือมโยงกับ Service Plan Sepsis  เช่น อัตราตายของ
ผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือด ชนิด community acquired sepsis และ hospital acquired sepsis    

+10  

 2.7 มีระบบบันทึกผลห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาแบบอิเล็กทรอนิกส์    
                 ไม่มฐีานข้อมลูทางจลุชีววิทยาในโรงพยาบาล หรือไมไ่ดร้ับฐานข้อมลูกลับจาก out source 0  
                 มรีะบบ IT ในการบันทึกผลห้องปฏิบตัิการจุลชีววิทยา(  ) MLab   (  ) WHONet  (  ) อื่นๆ ................ 5  
                 สามารถเช่ือมโยงฐานข้อมูลจลุชีววิทยาคลินิก กับฐานข้อมูลโปรแกรมบรกิารของโรงพยาบาล (HIS) 

และน าข้อมลูมาวเิคราะห์อัตราป่วย/ตายจากเช้ือดื้อยาได้  
10  

 2.8 มีการพัฒนาระบบเฝา้ระวังทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เช่น CQI, R2R    

                 ไม่ม ี 0  
               มีการท า CQI , R2R หรืองานวิจัยพัฒนาในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 10  

 2.9 มีความเช่ือมโยงกับการเฝา้ระวังระดบัประเทศ : รพ. A และ S มีการรายงานผลการทดสอบความไวของเช้ือต่อ
ยาส่งมายังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรส์าธารณสุข   

 Intermediate 

               เป็น รพ.ทีเ่ป็นสมาชิก NARST แต่ไม่ได้ส่งข้อมลู หรือส่งข้อมูลไม่ครบ 12 เดือน 0  
                 เป็น รพ.ที่เปน็สมาชิก NARST และมีการส่งข้อมูลครบ 12 เดือน อยา่งสม่ าเสมอ (หากยังไมเ่ป็น

สมาชิก NARST ให้เลือกตอบข้อนี้) 
5  

 2.10 รพ.มีความพร้อมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ ร่วมกับศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และส านักงานควบคุมโรคติดต่อ  เพื่อสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพและที่ยั่งยืน 

  

               ไม่มีการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบตัิการทั้งระดับจังหวดั/เขต 0  
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               ระดับจังหวดั มีการพัฒนาเครือข่ายการการเฝา้ระวังทางห้องปฏิบัติการของ รพ. ในจังหวดั 
แต่ระดับเขตยังไม่มีการก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเฝ้าระวังทางห้องปฏิบตัิการของ รพ. เครือขา่ยเขต 

5  

               มีการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังทั้งระดบัจังหวัด และระดบัเขต ร่วมกับศูนย์วิทยฯ์ และ สคร.เขต 
และโรงพยาบาลใหค้วามร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายเปน็อย่างด ี

10  

 รวมคะแนน มำตรกำรที่ 2  100 67 
 
 

3. กำรก ำกับดูแลกำรใช้ยำในโรงพยำบำล คะแนน 
หมายเหต ุ

เป็นข้อบังคับ 

 3.1 มีการวางระบบการคดัเลือกยา กระจาย และควบคมุก ากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาลของตนเองและในเครือข่าย
ตั้งแต่ระดับอ าเภอ จังหวัด เขต อย่างเหมาะสมตามปัญหาโรคติดเช้ือและผลความไวของเช้ือ 

 basic 

                 ไม่ม ี 0  
                 มีวางระบบในโรงพยาบาลตนเอง 3  
                 มกีารวางระบบในโรงพยาบาลตนเองและครือข่ายตั้งแต่ระดับอ าเภอ จังหวดั เขต เพื่อการรกัษาและ

รับส่งต่อทีเ่หมาะสม 
5  

 3.2 มีการก ากับติดตามมาตรการลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ าเป็นในกลุ่มโรคตดิเช้ือ ได้แก่ RI, AD, FTW, APL ให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 Basic 

                ไม่ม ี 0  
                  มี กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน แต่ยังไม่บรรลเุป้าหมายครบทั้ง 4 กลุ่มโรค 3  
                มี การก ากับติดตามการใช้ยาปฏิชีวนะ มีกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน และบรรลุเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่มโรค 5  
 3.3  มีการติดตามปริมาณและมลูค่าการใช้ยาต้านจุลชีพ  Basic 
                ไม่มี หรือมไีมค่รบทั้ง 3 ข้อ 0  
                  มีการตดิตามทั้งปรมิาณและมลูค่ายา ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้  

                      1. มีการวัดปริมาณการใช้ยา โดยการดูคา่ DDD และ/หรอื DOT  
2. มีการติดตามมลูค่าการซื้อ/หรือการสั่งใช้ยาต้านจลุชีพ 
3. มีการเปรียบเทียบปริมาณและมลูค่าการใช้ยากลุม่ทีส่งวนกับเช้ือดื้อยา ได้แก่ Carbapenem, 
Colistin, BL/BI , 3rd และ 4th Cephalosporin, FQ ในแต่ละช่วงเวลา 

5  

 3.4 มีการก าหนดแนวทางการรักษา/ข้อแนะน าในการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือที่พบบ่อย เช่น Community-
acquired pneumonia, Urinary tract infection, Skin and soft tissue infections, Surgical prophylaxis, Sepsis 

 Basic 

                ไม่มีการจดัท า clinical practice guideline : CPG 0  
                มีการน า CPG ของสมาคม หรือของ รพ.อื่นมาใช้ โดยยังไมไ่ด้ปรับใหส้อดคล้องกับความไวของเช้ือต่อยา

ของโรงพยาบาล 
5  

                 มีการจดัท า CPG ทีส่อดคล้องกับผลความไวของเช้ือต่อยาของโรงพยาบาล 10  
                มีการประเมินและก ากบัให้มีการปฏิบตัิตาม CPG รวมทั้งปรบัปรุงแนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน และ

สอดคล้องกับผลความไวต่อยาของโรงพยาบาล (ดังนั้น lab ควรท าผลความไวต่อยาแบบจัดกลุ่ม เพือ่ให้การก าหนด empirical 
therapy เหมาะสม เช่น แบ่งตามลกัษณะหอผู้ป่วย เช่น  ICU กับนอก ICU กลุ่มเฉพาะ เชน่ NICU) 

15  

 

3. กำรก ำกับดูแลกำรใช้ยำในโรงพยำบำล (ต่อ) คะแนน 
หมายเหต ุ

เป็นข้อบังคับ 

 3.5 มีการตดิตามและประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์กว้างหรือกลุ่มทีส่งวนส าหรับเช้ือดื้อยา  Basic 
                ไม่มรีะบบ  0  
                  มีระบบ   (สำมำรถเลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ   รวม 30 คะแนน)   
 I.  มีระบบขออนุมตัิแพทยผ์ู้เช่ียวชาญ (Preauthorization) ก่อนสั่งใช้ยาที่จ ากัดการใช้ และ/

หรือมีการติดตามประเมินการสั่งใช้ (Prospective Audit) ในกลุม่ยาที่ควบคุมการใช้  
+5  

 II. มีระบบใหร้ายงานแบบแผนความไวตอ่ยาต้านจุลชีพแบบ cascade reporting แทนการรายงาน
การทดสอบยาต้านจลุชีพทั้งหมด เช่น จะรายงาน ความไวของยา linezolid และ daptomycin 
ต่อ Enterococcus เมื่อเช้ือดื้อต่อยา ampicillin และ vancomycin เทา่นั้น  

+5  

 III. มีระบบทบทวนการสั่งใช้ยาภายใน 72 ช่ัวโมงหลังเริม่ใช้ยา พร้อมข้อเสนอแนะกลับ (feedback)  +15  
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และ/หรือ มีการทบทวนการสั่งใช้ยาทุก 7 วัน รวมทั้งมีแนวปฏิบัติการ escalation และ de-escalation 
กลุม่ยาทีส่งวนส าหรับเช้ือดื้อยา เช่น carbapenem และมกีารตดิตามผลลพัธ์การรกัษา 

 IV. มีระบบหยุดการใช้ยาหากไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ (antibiotic time-out)    +5  
 3.6 มีมาตรการพร้อมแนวปฏิบัติในการใช้ยาปฏิชีวนะทุกชนิดอย่างเหมาะสม ในเรื่องต่อไปนี ้   
               ไม่มมีาตรการและแนวปฏิบัต ิ 0  
                  มีมาตรการและแนวปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้  (สามารถเลือกไดม้ากกว่า 1 ข้อ รวม 15 คะแนน)   
 I.  มีมาตรการปรับขนาดยาตามสภาวะการสภาวะการท างานของตับ/ไต +2  
 II.  การประเมินการแพ้ยาอยา่งเหมาะสม และมกีารติดตาม ADR ที่เกดิจากยา +2  
 III.  การเฝ้าระวัง Drug Interaction ของยา +2  
 IV. การเตือนเมื่อมีการใช้ยาปฏิชีวนะซ้ าซ้อนโดยไม่จ าเป็น +2  
 V. การปรับการใช้ยาใหเ้หมาะสมตามหลัก PK/PD เพื่อลดคา่ใช้จ่ายและลด ADR จากยา +2  
 VI. มาตรการใหเ้ลือกใช้ยาต้านจุลชีพชนดิกินอย่างเหมาะสมส าหรับการรักษาเบื้องต้น และการ

เปลีย่นจากแบบฉดีมาเป็นแบบกินอยา่งเหมาะสม (IV to PO) 
+2  

 VII. มาตรการเพื่อให้ใช้ยาต้านจุลชีพอยา่งมีประสิทธภิาพในระยะเวลาสั้นทีสุ่ด (ควรมีค าแนะน าระยะเวลา
การรักษาการติดเชื้อแต่ละชนิด) 

+3  

 3.7 มีการสอนและฝึกอบรมทักษะ (education and training ASP)   
                 ไม่มีการฝกึอบรม/เพิม่พูนทักษะ ทั้งผูร้ับผดิชอบงาน ASP และทมีรักษา 0  
                มีการฝึกอบรม/เพิม่พนูทักษะ  (สามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 ข้อ รวม 10 คะแนน)   
 I. ผู้รับผิดชอบงาน ASP ไดร้ับการอบรมเพิ่มพูนทักษะอย่างสม่ าเสมอ +5  
 II. มีการฝึกอบรมในโรงพยาบาล และถ่ายทอดความรู้และทักษะเรื่อง ASP ของทีมรักษา +5  

 3.8 มีระบบคอมพิวเตอร์ทีส่นับสนุนการตดัสินใจเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม (Computerized Clinical Decision 
Support Systems) โดยเป็นการ integrate ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ตั้งแต่ ข้อมูลผู้ป่วย (health record) ผล
ความไวของเช้ือต่อยา ผลทางห้องปฏบิัติการอื่น ๆ  รวมถึงขนาดยาที่เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วย 

  

                  ไม่ม ี 0  
                มรีะบบคอมพิวเตอร์ทีส่นับสนุนการตดัสินใจเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม 10  

 

3. กำรก ำกับดูแลกำรใช้ยำในโรงพยำบำล (ต่อ) คะแนน 
หมายเหต ุ

เป็นข้อบังคับ 

 3.9 มีการประเมินผลการด าเนินงาน มีการสรุปผลการด าเนินงานและสะท้อนกลบัให้ PCT/ AMR/ PTC ทราบ   
                ไม่ม ี 0  
                  มีการประเมินโดยค านึงถึงเป้าหมายของมาตรการที่ใช้  เช่น สัดส่วนผู้ป่วยทีไ่ด้มีการทบทวนการใช้ยา

ต้านจลุชีพกับข้อมลูทางจลุชีวิวิทยา จ านวนวันที่ได้ยาต้านจุลชีพโดยไม่จ าเป็นและไมส่อดคล้องกับเกณฑ์ รวมทั้ง มี
การสรุปผลการด าเนินงานและสะท้อนกลับให้ PCT และคณะกรรมการ AMR ทราบ 

5  

 รวมคะแนน มำตรกำร ที่ 3 100 37 
 

4 กำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล คะแนน หมายเหต ุ
เป็นข้อบังคับ 

 1.1 มีพยาบาลควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล (ICN: Infection Control Nurse) ≥ 1 คน : 200 เตียง  Basic 
                ไม่มี ICN 0  
                มี ICN < 1 คน : 200 เตียง 3  
                มี ICN ≥ 1 คน : 200 เตียง 5  
 1.2 มีคณะกรรมการ ICC  มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง  Basic 
                ไม่มีการประชุม 0  
                มีการประชุม 1 ครั้งต่อปี 3  
                มีการประชุมมากกวา่ 1 ครั้งต่อป ี 5  
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 1.3 มีโครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาล ที่พร้อมในการด าเนินงาน ดังนี ้
- ห้องแยก/ โซนแยกกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเช้ือดื้อยา 
- ระยะห่างเตียงสามัญไม่น้อยกว่า 1 เมตร  
- มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือ (PPE) เพียงพอต่อความจ าเป็นใช้ (ตามข้อก าหนดของ ICC ของรพ.)  
- มีการแยกอุปกรณ์ส าหรับผู้ป่วยติดเช้ือดื้อยาประจ าเตียง เช่น ปรอท หูฟัง เครื่องวัดความดันโลหิต 
- อุปกรณ์จากหน่วยจ่ายกลางมีเพียงพอ พร้อมใช้  ถูกจัดวางในหอผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 

 Basic 

                 ไม่มีทั้ง 5 ข้อ 0  
                 มคีวามพร้อมอยา่งน้อย 3 ข้อ 5  
                 มีความพร้อมครบทุกข้อ 10  
 1.4 มี IPC guideline เช่น Isolation precautions, Prevent MDR transmission, Disinfection and sterilization 

และมีการก ากับติดตามการปฏิบัติ  
 Basic 

                ไม่มี IPC guideline 0  
                มี IPC guideline 3  
                มีการก ากับติดตามการปฏิบตัิตาม IPC guideline และพัฒนาปรับปรุง guideline      5  

 
 1.5 มีแนวปฏิบัติการรับ-ส่งต่อ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดื้อยา/สงสัยดื้อยา  และการให้ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง รวมถึง

การจ าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน  
  

               ไม่ม ี 0  
               มีแนวปฏิบตัิ มีการสื่อสารช้ีแจงให้ผู้ปฏิบตัิทราบ และมีการก ากับติดตามการปฏิบัติในโรงพยาบาล     5  
               มีแนวปฏิบัติ มีการก ากับ และมีมาตรการให้ทุกหน่วยบรกิารในเครือข่ายระดบัจังหวัดปฏิบตัิตาม  10  
 1.6 มีระบบการจัดการเมื่อเกิดการระบาด (Outbreak management)   
                ไม่ม ี 0  
                มีแนวปฏิบตัิ มผีังงาน (Flow chart) และมีการสื่อสารช้ีแจงให้ผู้ปฏิบตัิในโรงพยาบาลทราบ 5  
                มีแนวปฏิบัติ มีผังงาน มีการสื่อสาร และมีการวางระบบ Outbreak เช่ือมโยงกับงานระบาดวิทยาระดับ

จังหวัด และระดับเขตสุขภาพ 
10  

 1.7 แนวปฏิบัติข้อ 4.4 - 4.6 มีการร่วมคิดโดยผู้ปฏิบัติที่ท างานหน้างาน และมีการประเมินและปรับปรุงแนว
ปฏิบัติในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมาเพื่อให้ทันสมัย 

  

               ไม่ใช่ 0  
               ใช่  10  
 1.8 มีการสอนและฝึกอบรมทักษะ (education and training) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น  

 กลุ่มที่ 1 : บุคลากรในโรงพยาบาล เช่น การปฐมนเิทศลกูจ้างใหม่ และบุคลากรประจ าของ รพ 
 กลุ่มที่ 2 : บุคคลภายนอก เช่น การลา้งมือในกลุม่ผูดู้แลผู้ป่วย ญาตผิู้ป่วย  

  

                ไม่มีการฝึกอบรมในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา 0  
                มีการสอน/ฝึกอบรมบางกลุ่ม 5  
                มีการสอน/ฝึกอบรมทัง้ 2 กลุ่ม 10  
 1.9 มีการเฝ้าระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาล (HAI Surveillance)   
                ไม่มี  0  
                มี  (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ รวม 15 คะแนน)   
 I.  มีการเฝ้าระวังการติดเช้ือในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยภมูิต้านทานต่ า ทารกแรกเกิด 

ผู้ป่วยหนัก (ICU)  และมีการเฝ้าระวังการติดเช้ือที่เสี่ยงต่อผู้ให้บริการ 
+ 5  

 II.  มีการบริหารจัดการข้อมลูและแปลผลภาพรวมการเฝ้าระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาล มีการ
ทบทวนคุณภาพข้อมูล และมีการจดัล าดับความส าคญั และก าหนดเป้าหมายการเฝ้าระวัง HAI ตาม
บริบท ของรพ.  

+ 5  

 III.  มีระบบข้อมลูสารสนเทศ IPC เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลผู้ป่วยในโปรแกรมบริการของ รพ. (HIS) 
และมีการสรุปปัญหาการติดเช้ือที่เปน็สาเหตุหลักของการป่วย การตาย มกีารสะท้อนข้อมลูให้ 
PCT หรือ กลุ่มบริหาร เช่น เขียนรายงาน น าเสนอ มีการประชุม 

+ 5  
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4 กำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล (ต่อ) คะแนน หมายเหต ุ
เป็นข้อบังคับ 

 1.10 มีการประสานข้อมูลทางห้องปฏบิัติการ และข้อมูล IPC เพื่อการติดตามสถานการณก์ารระบาดของเช้ือดื้อยา 
(ทั้ง colonization และ infection) 

  

               ไมม่ ี 0  
               มี 10  
 1.11 มีการก ากับติดตาม วิเคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน IPC   
                ไม่มีการก ากับตดิตาม 0  
                มี  (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ รวม 10 คะแนน)   
 I.  มีการก ากับตดิตามเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น การส ารวจการลา้งมือ การท าความสะอาดหอ

ผู้ป่วย การล้างท าความสะอาดและฆา่เช้ือเครื่องมือ ปริมาณการใช้สบู่และ alcohol hand rub 
เป็นต้น 

+ 5  

 II.  มีสรุปรายงาน (report) น าเสนอคณะกรรมการ ICC/ AMR และมีการ feedback ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 

+ 5  

 รวมคะแนน มำตรกำรที่ 4 100 100 
 

5. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำและระบบจัดกำร AMR  ของโรงพยำบำล และน ำไปสูม่ำตรกำรของโรงพยำบำล
ในกำรแก้ปญัหำ AMR อย่ำงบูรณำกำร  

คะแนน หมายเหต ุ
เป็นข้อบังคับ 

 1.1 การวิเคราะหแ์ละสรุปสถานการณ์ปญัหาเช้ือดื้อยาของโรงพยาบาล   
มีการสรุปขนาดของปัญหา AMR ของโรงพยาบาล  สถานการณ์ของเช้ือดือ้ยาแตล่ะชนิด  สถานการณ์การตดิเช้ือ 
และต าแหน่งของการติดเช้ือ  และสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาล ซึ่งสามารถอธบิายได้ถึง  

 
 

 

                ไม่มีการวเิคราะห ์ 0  
                มี  (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ รวม 50 คะแนน)   
 I.  แนวโน้มของขนาดปัญหาการติดเช้ือดื้อยาในโรงพยาบาล (Healthcare associated 

infection, HAI) และความสอดคล้องกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
+10  

 II. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มดังกล่าว +10  
 III. อัตราป่วย อัตราตายจากเช้ือดื้อยา +10  
 IV. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดเช้ือ AMR ทั้งในภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล และอาจจะรวมถึง

ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัว 
+10  

 V. แนวโน้มและขนาดปัญหาที่เกิดจากการติดเช้ือดื้อยาในชุมชน (community acquired infection, 
CAI) 

+10  

 
5. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำและระบบจัดกำร AMR  ของโรงพยำบำล และน ำไปสูม่ำตรกำรของโรงพยำบำล

ในกำรแก้ปญัหำ AMR อย่ำงบูรณำกำร (ต่อ) 
คะแนน หมายเหต ุ

เป็นข้อบังคับ 

 1.2 การตดิตามและประเมินระบบการด าเนินงานเกี่ยวกบั AMR   ของโรงพยาบาล 
ทั้งนี้ การประเมินเน้นการรายงานให้ตรงตามความเปน็จริงที่มีหลกัฐานสนบัสนุนการด าเนินงาน คะแนนจะไม่ขึ้นกบัความสมบูรณ์
แบบของระบบ แต่ขึ้นกับการวิเคราะห์สถานการณ์ได้อยา่งถี่ถว้น สมบูรณ์ และถกูต้องตามความจริง            

  

                ไม่มีการวิเคราะห ์ 0  
                มี  (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ รวม 40 คะแนน)   
 I. มีการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาระบบ ตั้งแต่การศึกษาระบบเดิม แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา

มาหาความต้องการและสิ่งที่จะต้องปรับปรุงในระบบ และ/หรือ วิเคราะห์ระบบงานหลังจากที่พบ
ปัญหาของระบบ และการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงระบบใหม่ 

+10  

 II. มีการประเมินระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ติดเช้ือดื้อยา เพื่อให้พบผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว (early 
detection) เช่น ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลและความทันเวลาในการตอบโต้กรณี Epidemic 
หรือการระบาด (Out break)  และมาตรการในการด าเนินการควบคุม 

+10  
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 III. มีการวิเคราะห์ระบบติดตามประเมินผล (M&E) การด าเนินระบบการจัดการ AMR ของ
โรงพยาบาล ด้วยระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนงานและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา ข้อมูลเวชระเบียน (คลินิก) ข้อมูลการใช้ยา และ
ระบบที่ช่วยส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม 

+10  

 IV. มีการน าข้อมูลจากข้อ I, II, III มาใช้ในการวางแผนตามแนวทางของ Continuous Quality 
Improvement (CQI) หรือ PDCA (Plan-Do-Check-Act/Adjust)   

+10  

 1.3 มีการตอบสนองต่อการระบาดของเช้ือดื้อยาในโรงพยาบาล โดยสามารถหาปัจจัยเสี่ยง และมีมาตรการการ
ควบคุมการระบาดได้  (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 

  

                  ควบคุมการระบาดได ้น้อยกว่าร้อยละ 50 จากเหตุการณ์การระบาดของเช้ือดื้อยาในโรงพยาบาล
ทั้งหมดในรอบป ี

0  

                  ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 จากเหตุการณ์การระบาดของเช้ือดือ้ยาในโรงพยาบาลทั้งหมดในรอบปี 5  
                  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากเหตุการณ์การระบาดของเช้ือดือ้ยาในโรงพยาบาลทั้งหมดในรอบป ี 10  
                  ไมม่ีการระบาดของเช้ือดื้อยาในโรงพยาบาลในรอบป ี 10  
 คะแนนรวม มำตรกำรที่ 5 100 20 

 

ผลลัพธ์ทีต่้องกำร(Small Success) 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

เป้าหมาย 
วางแผนการด าเนินงาน
ปี 2562 

เป้าหมาย 
ระดับ intermediate 

เป้าหมาย 
- 

เป้าหมาย 
ระดับ advance 

ผลงาน 
แผนการด าเนินงาน ปี 
2562 

   

 
 

4. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ  

(Key Success Factors) 
ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ 
- การมีเป้าหมายในการท างานที่ร่วมกัน - ระบบการลงข้อมูล ไม่มีโปรแกรมดึงข้อมูลโดยตรง  

- ข้อมูลต้องประสานงานจากหลายหน่วยท าให้ได้
ข้อมูลล่าช้า 

 
 
 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย 
อาจเพ่ิมนโยบายที่ ชัดเจนว่าแต่ละหน่วยงานต้องท าหน้าที่อะไร เพ่ือจะได้ปฏิบัติงานนั้นๆ อย่างเต็มที และ

เมื่อต้องเอาข้อมูลมารวมกันจะได้ท าได้อย่างรวดเร็ว 
 
       

       ผู้รายงาน ภญ.วิไลวรรณ ปริพันธ์ยศ 
       ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
       วัน/เดือน/ปี 23 ธันวาคม 2561 
       โทร 0 7323 4078 ต่อ 196 
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แบบรำยงำนกำรตรวจรำชกำรระดับจังหวัด ปีงบประมำณ  2562 
ตรวจรำชกำร รอบที่ 1 วันที่  16 – 18 มกรำคม 2562 

โรงพยำบำลเบตง อ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 
******************** 

 
คณะที่ 2 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ 
แผนงำนที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) 
 
1. ประเด็นกำรนิเทศ 

ตัวชี้วัด : 7. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม 
  - อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน 
  - อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก 
  - อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
 

2. สถำนกำรณ์ 
โรคหลอดเลือดสมอง เป็นภาวะฉุกเฉินและวิกฤตทางระบบประสาท เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของ

ประเทศไทยในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็ตาม แต่ยังไม่สามารถลดอัตรา
การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง จึงท าให้เสียชีวิต เจ็บป่วยเรื้อรัง พิการ 

โรงพยาบาลเบตงมีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ตั้งแต่ปี 2559-2561 คิดเป็นร้อยละ 7.81 7.63 
และ 6.93 ตามล าดับ ซึ่งยังสูงกว่าเกณฑ์ เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 7 

โรงพยาบาลเบตงมีการพัฒนาระบบ Fast track เป็นบริการจัดตั้งขึ้นเพ่ือลดขั้นตอน ระยะเวลา สามารถ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว โดยหวังผลเพ่ือลดอัตราตายและลดความพิการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

 
3. ข้อมูลกำรวิเครำะห์ (ระบุรำยกำรที่จ ำเป็น ส ำหรับกำรติดตำมท่ีจ ำเป็นในแต่ละประเด็น) 

ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
อธิบายวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจราชการ ผลการด าเนินงานในเชิง

คุณภาพ ว่าส าเร็จเพราะอะไร (Key success คืออะไร)/ไม่ส าเร็จเพราะอะไร) ปัญหาส าคัญคืออะไร โดยอ้างอิง Base 
line ระดับเขต หรือระดับประเทศ เชิงปริมาณ โดยจ าแนกผลงานเป็นรายอ าเภอ เป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์ 

- โรงพยาบาลเบตงมี Stroke Corner เพ่ือรับดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการเฉียบพลัน เพ่ือเฝ้า
ระวังผู้ป่วยโรคหลอดลเลือดสมองที่อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนทางคลินิกและเพ่ือลดอัตราตาย 

- มีระบบการรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทีทีอาการ FAST ไม่ว่าผู้ป่วยเดินทางมาเองหรือโดยทีม EMS จะ
เข้าสู่ช่องทางด่วนพิเศษ FAST Track เพ่ือลดขั้นตอน ระยะเวลา สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และได้รับยา     
rt-PA ใน 3 ชั่วโมง 

- ได้ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เรื่องระบบ consult Neuro Sx. เพ่ือรองรับภาวะแทรกซ้อนหลังได้รับ ยา 
rt-PA ที่โรงพยาบาลเบตง 

- ลงพ้ืนที่ให้ความรู้กับประชาชน เพ่ือให้ตระหนักถึงอาการส าคัญที่ต้องมาโรงพยาบาลทันที  ทราบถึงอาการ 
FAST และให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เรื่อง Stroke alert Stroke Awareness 
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วิเครำะห์ผลปัจจุบัน(ตำมตำรำง) 
แสดงผลกำรด ำเนินงำน (ข้อมูลเชิงปริมาณ และการบริหารจัดการ) 
3.1แสดงข้อมูลเชิงปริมำณ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

เกณฑ์ 
Base Line 

รพ.สต./PCU 
2562 (ต.ค.61-20 ธ.ค.61) 

2559 2560 2561 เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ 
อัตราตายผู้ป่วยโรค 
หลอดเลือดสมอง 
ตีบ/อุดตัน 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

NA 4.9 4.8 รพ.เบตง 14 0 0 

รวม 14 0 0 
                                                                  แหล่งข้อมูล  hos xp. โรงพยาบาลเบตง 

 
 

ตวัชี้วัด 
 

เกณฑ์ 
Base Line 

รพ.สต./PCU 
2562 (ต.ค.61-20 ธ.ค.61) 

2559 2560 2561 เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ 
อัตราตายผู้ป่วยโรค 
หลอดเลือดสมอง 
แตก 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 25 

NA 17.24 36.36 รพ.เบตง 2 0 0 

รวม 2 0 0 
                                                                  แหล่งข้อมูล  hos xp. โรงพยาบาลเบตง 

 
 

ตัวช้ีวัด 
 

เกณฑ์ 
Base Line 

รพ.สต./PCU 
2562 (ต.ค.61-20 ธ.ค.61) 

2559 2560 2561 เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ 
อัตราตายผู้ป่วยโรค 
หลอดเลือดสมอง 
 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 7 

7.81 7.63 6.93 รพ.เบตง 15 0 0 

รวม 15 0 0 
                 แหล่งข้อมูล  hos xp. โรงพยาบาลเบตง 

 
3.2 กำรบริหำรจดักำร (ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรในกำรขบัเคลือ่น/ทรัพยำกร 4 M) 
 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลระบบบริการ EMS 
 2. คัดกรองผู้ป่วย NCD โดยใช้ Color chart เพ่ือป้องกันภาวะ Stroke 
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเก่ียวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
 4.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการรักษาที่มีคุณภาพ ถูกต้อง 
และทันเวลา 
 5. ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ทราบอาการ FAST ที่ต้องมาโรงพยาบาลทันที ผ่านเสียงตามสายของ
โรงพยาบาลเบตง ท า spot ผ่านสื่อวิทยุชุมชน 
 
 
 
 

50 



 

 

ผลลัพธ์ทีต่้องกำร(Small Success) 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

เป้ำหมำย    
ผลงำน    

 
4. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  1. การวินิจฉัยล่าช้า 

2. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยล่าช้า 
 

ปัจจัยควำมส ำเร็จ  
(Key Success Factors) 

ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

มีการท า SMBP และมีการติดตามปรับปรุงพฤติกรรมใน
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง และมีการติดตามเครือข่ายทุก 3 เดือน 

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงบางส่วนยังไม่เข้าถึงบริการ 

 
 
 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย 
ไม่มี 
 

6. นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี) 
 ไม่มี       
 
 

       ผู้รายงาน พว.แวรอซือเมาะ  แวหะยี 
       ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
       วัน/เดือน/ปี  25 ธันวาคม 2561 
       โทร 083-6551295  
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แบบรำยงำนกำรตรวจรำชกำรระดับจังหวัด ปีงบประมำณ  2562 
ตรวจรำชกำร รอบที่ 1 วันที่  16 – 18 มกรำคม 2562 

โรงพยำบำลเบตง อ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 
******************** 

 
คณะที่ 2 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ 
แผนงำนที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) 
 
1. ประเด็นกำรนิเทศ 

ตัวชี้วัด : 8. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 
 

2. สถำนกำรณ์ 
ผู้ป่วยSepsis มีอัตราตายสูงขึ้นเรื่อยๆ ผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีunderlying โรคเบาหวาน 

และผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาจากบ้าน จากการทบทวนพบว่า การเข้าถึงบริการช้า มาโรงพยาบาลเมื่อมี
อาการวิกฤต และเมื่อมาถึงโรงพยาบาล ปัญหาที่พบ คือการวินิจฉัยล่าช้า (delay diag)  miss diagnosis ท าให้ได้รับ
ยาAntibiotic ล่าช้า 

 
ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 2558 2559 2560 2561 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด Community-
acquired 
 

30% 13.35 15 21.87 12.74 

 
3. ข้อมูลกำรวิเครำะห์ (ระบุรำยกำรที่จ ำเป็น ส ำหรับกำรติดตำมท่ีจ ำเป็นในแต่ละประเด็น) 

ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
ถึงแม้อัตราตายผู้ป่วยSepsis ต่ ากว่าเกณฑ์ 30% แต่มีแนวโน้มอัตราตายสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้ป่วยมา

โรงพยาบาลช้า ผู้ป่วยที่เสียชีวิตเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากชุมชน 60% ติดเชื้อในโรงพยาบาล 40% ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
ติดเตียง เป็นโรคไตวายและติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เชื้อที่พบมากที่สุด คือ เชื้อ E.coli   
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วิเครำะห์ผลปัจจุบัน(ตำมตำรำง) 
แสดงผลกำรด ำเนินงำน (ข้อมูลเชิงปริมาณ และการบริหารจัดการ) 

3.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมำณ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

เกณฑ์ 
Base Line 

รพ.สต./PCU 
2562 (ต.ค.61-20 ธ.ค.61) 

2559 2560 2561 เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ 
อัตราตายผู้ป่วยติด
เชื้อในกระแสเลือด
แบบรุนแรงชนิด 
community-
acquired 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 

15 21.87 12.74 รพ.เบตง 26 1 3.84 

 
3.2 กำรบริหำรจดักำร (ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรในกำรขบัเคลือ่น/ทรัพยำกร 4 M) 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ.จุดแรกรับผู้ป่วย 
2.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรค แนวทางการรักษา อาการส าคัญที่ต้องมาโรงพยาบาล 

 

ผลลัพธ์ทีต่้องกำร(Small Success) 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

เป้าหมาย 
 

30% 30% 30% 

ผลงาน 
 

   

 
 

4. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ  

(Key Success Factors) 
ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ 
1.การวินิจฉัยแรกรับล่าช้า พัฒนาศักยภาพด้านความรู้/ปฐมนิเทศแพทย์ 

พยาบาลใหม่ 
2.ประชาชนขาดความรู้เรื่องโรค ให้ความรู้แก่ประชาชน ณ คลินิกNCD 

จัดท าspot ให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านเสียงตามสาย
ของโรงพยาบาล  ชุมชน  และสถานีวิทยุ 

 
 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย 
- ไม่มี 

6. นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี) 
- ไม่มี 

  

      ผู้รายงาน     นางสาวปิยฉัตร  บุญสนิท 
      ต าแหน่ง      พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
      วัน/เดือน/ปี  27 ธันวาคม 2561 
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แบบรำยงำนกำรตรวจรำชกำรระดับจังหวัด ปีงบประมำณ  2562 
ตรวจรำชกำร รอบที่ 1 วันที่  16 – 18 มกรำคม 2562 

โรงพยำบำลเบตง อ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 
******************** 

 
คณะที่ 2 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ 
แผนงำนที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบกำรส่งต่อ 
 
1. ประเด็นกำรนิเทศ 

ตัวชี้วัด : 9. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ใน รพ.ระดับ A,S,M1 (ท้ังที่ ER  
และ Admit) เกณฑ์ น้อยกว่าร้อยละ 12 
 
2. สถำนกำรณ์ (ผลงานย้อนหลัง 3 ปี) 

ค ำนิยำม ECS : Emergency Care System (ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ) 
หมำยถึง ระบบการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ 
ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยสุขภาพประกอบด้วย การดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล (EMS) การดูแล
ในห้องฉุกเฉิน (ER) การส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล (Referral System) การจัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข (Disaster) 

แนวคิดกำรจัดบริกำร ECS คือ การพัฒนา “ห่วงโซ่คุณภำพ (Chain of Quality)” ได้แก่ EMS คุณภาพ, 
ER คุณภาพ, Refer คุณภาพ และ Disaster คุณภาพ เพ่ือสร้าง “ห่วงโซ่แห่งกำรรอดชีวิต (Chain of Survival)” 
ของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน  

โดยมีเป้าประสงค์ 
  1) เพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 

2) ลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพที่ป้องกันได้ (Preventable Death) จากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
  3) ระบบ ECS ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

กำรพัฒนำ ECS ในปี 2561-2565 จะมุ่งเน้นกำรพัฒนำ ER คุณภำพ คือ การจัดบริการและพัฒนา
คุณภาพการรักษาเพ่ือให้ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้รับบริการที่เท่าเทียม ทั่วถึง ทันเวลา ปลอดภัยและ
ประทับใจ 
“ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน” หมำยถึง ผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉินและได้รับการคัดแยกเป็น Triage Level 
1 และ 2 
“กำรเสียชีวิตภำยใน 24 ชั่วโมง” หมำยถึง นับจากเวลาที่ผู้ป่วยมาห้องฉุกเฉินถึงเวลาที่เสียชีวิต (Door to 
Death) ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อย่างครบวงจร เพ่ือให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดู แลรักษาที่มี
คุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดข้ึน ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยพิบัติ   
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3. ข้อมูลกำรวิเครำะห์ (ระบุรำยกำรที่จ ำเป็น ส ำหรับกำรติดตำมท่ีจ ำเป็นในแต่ละประเด็น) 
ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนปีท่ีผ่ำนมำ 
 

อัตราการเสียชีวิตผู้เจ็บป่วยวิกฤต ฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ในรพ. F2 ขึ้นไป ปีงบประมาณ 2562 
เดือน Triage Level 1+2   Triage Level 1  Triage Level 2  

เสียชีวิต  ทั้งหมด   %  เสียชีวิต  ทั้งหมด   %  เสียชีวิต  ทั้งหมด   %  

ต.ค.-61 3 32 33.3333 3 9 33.3333 0 23 0 
พ.ย.-61 3 56 15.3846 2 13 15.3846 0 43 0 
ธ.ค.-61              
ม.ค.-62              
ก.พ.-62              
มี.ค.-62              
เม.ย.-62              
พ.ค.-62              
มิ.ย.-62              
ก.ค.-62              
ส.ค.-62            
ก.ย.-62            

รวม            
 
อัตราการเสียชีวิตผู้เจ็บป่วยวิกฤต ฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ในรพ. F2 ขึ้นไป (ไว้เทียบ) 
ปีงบประมาณ

2561 
Triage Level 1+2   Triage Level 1  Triage Level 2  

เสียชีวิต  ทั้งหมด   %  เสียชีวิต  ทั้งหมด   %  เสียชีวิต  ทั้งหมด   %  

ต.ค.-60 1 158 100 1 1 100 0 157 0 
พ.ย.-60 1 231 33.3333 1 3 33.3333 0 228 0 
ธ.ค.-60 0 190 0 0 2 0 0 188 0 
ม.ค.-61 4 180 66.6667 4 6 66.6667 0 174 0 
ก.พ.-61 3 217 60 3 5 60 0 212 0 
มี.ค.-61 3 447 23.0769 3 13 23.0769 0 434 0 
เม.ย.-61 4 323 50 4 8 50 0 315 0 
พ.ค.-61 2 272 33.3333 2 6 33.3333 0 266 0 
มิ.ย.-61 5 246 45.4545 5 11 45.4545 0 235 0 
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ก.ค.-61 3 218 25 3 12 25 0 206 0 
ส.ค.-61 1 245 5.88235 1 17 5.88235 0 228 0 
ก.ย.-61 5 192 31.25 5 16 31.25 0 176 0 

รวม 32 2919 32 32 100 32 0 2819 0 
 
ที่มาของข้อมูล จาก HDC  
1. ผู้เจ็บป่วยเสียชีวิตจากแฟ้ม DEATH, SERVICE, ADMISSION เชื่อมโยงด้วยรหัสบัตรประชาชน 
2. ระยะเวลาจากแฟ้ม DEATH, SERVICE, ADMISSION 
3. ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินจากแฟ้ม ACCIDENT 
 
ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมำโดยระบบ EMS ปีงบประมำณ 2562 

เดือน Triage EMS  มำเอง Refer % มำโดยระบบ EMS  

ALS  BLS  FR 

ต.ค.-61 

Level 1  10 0 0 173 3 5.464480874 
Level 2  0 2 141 809 0 15.0210084 

รวม 10 2 141 982 3   

พ.ย.-61 

Level 1  12 7 0 250 4 7.063197026 
Level 2  3 6 157 817 2 16.88708037 

รวม 15 13 157 1067 6   

ธ.ค.-61 

Level 1        
Level 2        

รวม       

ม.ค.-62 

Level 1        
Level 2        

รวม       

ก.พ.-62 

Level 1        
Level 2        

รวม       

มี.ค.-62 

Level 1        
Level 2        

รวม       

เม.ย.-62 

Level 1        
Level 2        

รวม       
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พ.ค.-62 

Level 1        
Level 2        

รวม       

มิ.ย.-62 

Level 1        
Level 2        

รวม       

ก.ค.-62 

Level 1        
Level 2        

รวม       

ส.ค.-62 

Level 1        
Level 2        

รวม       

ก.ย.-62 

Level 1        
Level 2        

รวม       

รวม 

Level 1        
Level 2        

รวม       

  
ALS  BLS  FR 

    
 

ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมาโดยระบบ EMS ปีงบประมาณ2562 
 
ปีงบประมาณ

2562 
Triage EMS  มาเอง Refer % มาโดยระบบ EMS  

ALS  BLS  FR 

ต.ค.-61 

Level 1  10 0 0 173 3 5.46 
Level 2  0 2 141 809 0 15.02 

รวม 10 2 141 982 3  

พ.ย.-61 

Level 1  12 7 0 250 4 7.06 
Level 2  3 6 157 817 2 16.89 

รวม 15 13 157 1067 6  

ธ.ค.-61 Level 1        
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Level 2        
รวม       

ม.ค.-62 

Level 1        
Level 2        

รวม 17 31 150 1258 5   

ก.พ.-62 

Level 1  7 0 0 244 2 2.788844622 
Level 2  2 12 166 870 0 17.14285714 

รวม 9 12 166 1114 2   

มี.ค.-62 

Level 1  8 0 0 259 0 2.996254682 
Level 2  3 16 110 918 0 12.32091691 

รวม 11 16 110 1177 0   

เม.ย.-62 

Level 1  1 0 0 354 0 0.281690141 
Level 2  7 12 168 884 0 17.46031746 

รวม 8 12 168 1238 0   

พ.ค.-62 

Level 1  3 0 0 313 0 0.949367089 
Level 2  4 13 184 917 0 17.97853309 

รวม 7 13 184 1230 0   

มิ.ย.-62 

Level 1  2 1 2 275 0 1.785714286 
Level 2  1 4 2 924 0 0.751879699 

รวม 3 5 4 1199 0   

ก.ค.-62 

Level 1  2 0 0 234 0 0.847457627 
Level 2  2 4 0 1072 0 0.556586271 

รวม 4 5 0 1306 0   

ส.ค.-61 

Level 1  16 0 0 284 0 5.333333333 
Level 2  6 7 0 1168 0 1.100762066 

รวม 22 7 0 1452 0   

ก.ย.-62 

Level 1  15 0 0 250 2 5.660377358 
Level 2  11 11 0 1056 0 2.040816327 

รวม 26 11 0 1306 2   

รวม 

Level 1  79 1 2 3226 13 2.478839178 
Level 2  55 157 1253 11666 0 11.15680451 

รวม 134 158 1255 14892 13   
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วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนปัจจุบัน          
 (ข้อมูลเชิงปริมาณจ าแนกผลงานเป็นรายอ าเภอวิเคราะห์และบ่งชี้ Bright  spot และBlind spot)   

แสดงผลกำรด ำเนินงำน (ข้อมูลเชิงปริมำณ และกำรบริหำรจัดกำร) 
 

3.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมำณ  
 

ตัวช้ีวัด 
 

เกณฑ์ 
Base Line รพ.สต./

PCU 
2562 (ต.ค.61-20 ธ.ค.61) 

2559 2560 2561 เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ 
อัตราการเสียชีวิต
ของผู้เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินภายใน 24 
ชั่วโมง ใน  รพ.ระดับ 
A,S,M1 (ท้ังที่ ER  
และ Admit) 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 12 

0.89 
17/ 
1,920 

0.4 
12/ 

2,993 
 

1.1 
32/ 

2,919 

รพ.เบตง 131 9 คน 6.87 

รวม 131 6 คน 6.8 
                           แหล่งข้อมูล  ที่มาของข้อมูล จาก HDC 

  
1. ผู้เจ็บป่วยเสียชีวิตจากแฟ้ม DEATH, SERVICE, ADMISSION เชือ่มโยงด้วยรหัสบตัรประชาชน 
2. ระยะเวลาจากแฟ้ม DEATH, SERVICE, ADMISSION 
3. ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินจากแฟ้ม ACCIDENT 
 

วิธีกำรค ำนวณ 

    จ านวนผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง(A)  

จ านวนผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาห้องฉุกเฉิน(B) 
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3.2 กำรบริหำรจัดกำร (ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรในกำรขบัเคลือ่น/ทรัพยำกร 4 M) 
ขั้นตอนที่ 1 โรงพยาบาลเบตง M1(ระดับ F2 ขึ้นไป)มีคณะกรรมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลและ TEA Unit ในโรงพยาบาลระดับ ขึ้นไปเพ่ือท าหน้าที่ 

1.1 จัดท าสถิติบริการห้องฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยก 
1.2 รวบรวมข้อมูลการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง  
1.3 วิเคราะห์โรคและสาเหตุการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
1.4 Audit เพ่ือค้นหาโอกาสการพัฒนา และจัดท าข้อเสนอแนะ 
1.5 วางแผนการพัฒนาโดยจัดล าดับความส าคัญ 
1.6 น าแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
1.7 ติดตามและประเมินผลทุก 3 เดือน 

 
ผลลัพธ์ทีต่้องกำร(Small Success) 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.ระบบข้อมูล 
- มี National Triage 
- จัดท าคู่มือ ER คุณภาพ 
และความปลอดภัย(ER 
Safety Goals) 
- ปรับปรุงเกณฑป์ระเมิน
คุณภาพระบบการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน 
(ECS) 
- จัดท ามาตรฐานข้อมูล
ห้องฉุกเฉิน 
- สื่อสารนโยบายและการ
ด าเนินงานพัฒนาห้อง
ฉุกเฉิน 

1. ระบบข้อมูล 
  - จ านวนโรงพยาบาล F2    
ขึ้นไป ส่งข้อมูลแฟ้ม 
Accident ร้อยละ 40  
2. กำรจัดกำรสำธำรณภัย
ในสถำนพยำบำล 
   - จ านวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ข้ึนไปที่ประเมิน 
Hospital Safety Index       
ร้อยละ 40 
3. ER คุณภำพ  
  - จ านวนโรงพยาบาล
ระดับ M1, S, A  มี TEA 
unit ที่ได้มาตรฐาน     
ร้อยละ 40 

1. ระบบข้อมูล 
  - จ านวนโรงพยาบาล F2    
ขึ้นไป ส่งข้อมูลแฟ้ม 
Accident ร้อยละ 60 
2. กำรจัดกำรสำธำรณภัย
ในสถำนพยำบำล 
   - จ านวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ข้ึนไปที่ประเมิน 
Hospital Safety Index      
ร้อยละ 60 

- จ านวนของ
โรงพยาบาลตั้งแต่ F2 ขึ้น
ไปผ่านเกณฑ์ ECS 
คุณภาพ ร้อยละ 70 
3. ER คุณภำพ  
  - จ านวนโรงพยาบาล
ระดับ M1, S, A ม ีTEA 
unit ที่ได้มาตรฐาน    
ร้อยละ 60 

1. ระบบข้อมูล 
  - จ านวนโรงพยาบาล F2   
ขึ้นไป ส่งข้อมูลแฟ้ม 
Accident ร้อยละ 80  
2. กำรจัดกำรสำธำรณภัย
ในสถำนพยำบำล 
   - จ านวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ข้ึนไปที่ประเมิน 
Hospital Safety Index        
ร้อยละ 80 
3. ER คุณภำพ  
  - จ านวนโรงพยาบาล
ระดับ M1, S, A ม ีTEA 
unit ที่ได้มาตรฐาน     
ร้อยละ 80 

ผลงาน 
- มี National Triage 
- มีคู่มือ ER คุณภาพ และ
ความปลอดภัย(ER Safety 
Goals) 
- มีการประเมินคณุภาพ
ระบบการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน (ECS) 
- มีมาตรฐานข้อมลูห้อง
ฉุกเฉิน 
- มีการสื่อสารนโยบายและ
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การด าเนินงานพัฒนาห้อง
ฉุกเฉิน 
. ระบบข้อมูล 
  - โรงพยาบาลเบตง  ส่ง
ข้อมูลแฟ้ม Accident ร้อย
ละ 40  
3 ER คุณภำพ  
  - โรงพยาบาลเบตงระดับ 
M1 ม ีTEA unit ที่ได้
มาตรฐาน     ร้อยละ 40 
 

 

 
 

4. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ  

(Key Success Factors) 
ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ 
- มี National Triage 
- มีคู่ มือ  ER คุณภาพ และความปลอดภัย (ER 
Safety Goals) 
- มีการประเมินคุณภาพระบบการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน (ECS) 
- มีมาตรฐานข้อมูลห้องฉุกเฉิน 
- มีการสื่อสารนโยบายและการด าเนินงานพัฒนา
ห้องฉุกเฉิน 

1. มีโครงสร้างแต่ยังไม่สามารถจัดแยก TEA Unit ได้
อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากภาระงานซ้ าซ้อน ขาด
แคลนบุคลากร 

 

 
5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย 

- ไม่มี 
 

6. นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี) 
- ไม่มี 
 

      ผู้รายงาน นางรัชดา  จันทรส 
      ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
      วัน/เดือน/ปี 20 ธันวาคม 2561 
                                                           โทร.081-0959881 e-mail. Kie2514@gmail.com 
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แบบรำยงำนกำรตรวจรำชกำรระดับจังหวัด ปีงบประมำณ  2562 
ตรวจรำชกำร รอบที่ 1 วันที่  16 – 18 มกรำคม 2562 

โรงพยำบำลเบตง อ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 
******************** 

 
คณะที่ 2 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ 
แผนงำนที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ 
 
1. ประเด็นกำรนิเทศ 

ตัวชี้วัด : 10. ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบและได้รับการติดตาม
ดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (retention rate) 

 
2. สถำนกำรณ์ 

อ าเภอเบตงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเบตง “ศป.ปส.อ.เบตง 
ในระดับอ าเภอ เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด สามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติด 
และสกัดกั้นการน าเข้ามาจากต่างประเทศบางส่วน จากการจับกุมพบการระบาดในพ้ืนที่อ าเภอเบตง เป็นพืชกระท่อม 
แพร่ระบาดในหมู่เยาวชน รองลงมาคือยาบ้า กัญชา ส่วนยาไอซ์แพร่ระบาดในหมู่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มาเที่ยว
ตามสถานบริการต่างๆ นโยบายของพื้นที่ด้านการบ าบัดรักษาและการบูรณาการการบ าบัดรักษาทั้ง3 ระบบ (สมัครใจ 
บังคับบ าบัด และต้องโทษในเรือนจ า) โรงพยาบาลเบตง โดยมีหน่วยงานสุขภาพจิตและจิตเวช และคลินิกยาเสพติด 
เป็นรับผิดชอบด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู  สมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด  ทั้งในระบบสมัครใจ บังคับ บ าบัดและ
ต้องโทษประสานร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลในการคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพ่ือเข้ารับการ
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพในระบบสมัครใจ ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดทาง
หน่วยงานฝ่ายปราบปราม ต ารวจ ทหาร จะตั้งด่านตรวจค้น สกัด ดักจับ ตรวจปัสสาวะผู้ต้องสงสัย หากพบสารเสพ
ติดในปัสสาวะ จะด าเนินการตามกฎหมายพ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพสารเสพติดเพ่ือเข้าสู่ระบบบังคับบ าบัดหรือ
ระบบต้องโทษต่อไป 

กำรด ำเนินงำนตำมประกำศ คสช.108/2557 
 อ าเภอเบตง/ศป.ปส. อ.เบตงได้รับแจ้งจากจังหวัดยะลา/ศป.ปส.จ.ยล. ว่าให้อ าเภอเบตง/ 

ศป.ปส.อ.เบตง ด าเนินการจัดท าค าสั่งศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เสพผู้ติดระดับอ าเภอ ระดับต าบล และค าสั่งประสานการ
ดูแลและช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู  โดยให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้เป็นไปตามประกาศของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระท าผิด
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือสู่การบ าบัด ฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบ าบัด อ าเภอเบตง/ศป.ปส.อ.เบตง จึงมีค าสั่ง
อ าเภอเบตง ที่10/2558  ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่อง จัดตั้งศูนย์เพ่ือการคัดกรองผู้เข้ารับการบ าบั ดฟ้ืนฟู ระดับ
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ท าหน้าที่ จ าแนก คัดกรองเบื้ องต้น เพ่ือประเมินความรุนแรงของการเสพติด 
ภาวะแทรกซ้อนทางกายและจิต และการวินิจฉัยเพ่ือการส่งต่อผู้เสพติดเข้าบ าบัดฟ้ืนฟูตามความเหมาะสม และจัดเก็บ
รวบรวมประวัติผู้เข้ารับการบ าบัด ผลการบ าบัดฟื้นฟู และข้อมูลสถิติต่างๆ โดยมีการบูรณาการร่วมระหว่างอ าเภอและ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และให้โรงพยาบาลเบตงเป็นศูนย์คัดกรองฯระดับอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบล (รพสต.) เป็นศูนย์คัดกรอง ประจ าต าบล โดยแต่งตั้งผู้อ านวยการโรงพยาบาลเบตงเป็นรองผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
และสาธารณสุขอ าเภอเบตงเป็นคณะท างาน เพ่ือการคัดกรองผู้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเบตงและ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลที่ได้รับมอบหมาย เป็นเจ้าหน้าที่คัดกรอง/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
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            1. ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอเบตง จัดตั้งศูนย์คัดกรองผู้เข้ารับการบ าบัด
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ระดับต าบล โดยประสานบูรณาการทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วม 
            2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของศูนย์คัดกรองผู้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพยาเสพติด 
            3. รายงานผลการด าเนินการของศูนย์ฯ ในภาพรวมต่อคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอ าเภอเบตง(ศป.ปส.อ.เบตง) 
            4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมายจากนายอ าเภอเบตง/ผอ.ศป.ปส.อ.เบตง 

ค าสั่งอ าเภอเบตง ที่11/2558  ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัด
ฟ้ืนฟู อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  โดยมีสาธารณสุขอ าเภอเบตง และผู้แทนโรงพยาบาลเบตง เป็นกรรมการ มีอ านาจ
หน้าที่ดังนี้ 

1. รับรายงตัวผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูเพ่ือเข้าสู่การติดตาม ดูแล ต่อเนื่อง 
2. ประกาศแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ติดตาม  ดูแล ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู ประกอบด้วยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ

หมู่บ้าน ประชาชนผู้มีจิตอาสาสมัครภาคประชาชน 
3. พัฒนา ศักยภาพผู้ท าหน้าที่ติดตาม 
4. จ าแนกรายชื่อและมอบภารกิจติดตามดูแล 
5. จ าแนกรายชื่อผู้ประสงค์รับความช่วยเหลือ ตามประเภทความประสงค์ เช่น การศึกษา อาชีพ 
6. จัดท าข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับผู้ที่สมควรได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ 
7. ด าเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
8. รายงานติดตาม ดูแล ช่วยเหลอื ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู 
ค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเบตง ที่ 076/2560 เรื่อง จัดตั้งศูนย ์

ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเบตง “ศป.ปส.อ.เบตง” เป็นกลไกบูรณาการ การปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยแยกอ านาจหน้าที่ในแต่ละฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

1. ฝ่ายจัดตั้งศูนย์ 
2. คณะที่ปรึกษา 
3. ฝ่ายอ านวยการ 
4. ฝ่ายปราบปราม 
5. ฝ่ายป้องกัน 
6. ฝ่ายบ าบัดรักษา 

   อ านาจหน้าที่ฝ่ายบ าบัดรักษาดังนี้ 
1. ก าหนดเป้าหมายและจัดท าแผนปฏิบัติการด้านบ าบัดรักษาโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 90 วันแรก และ

90 วันถัดไป 
2. ก าหนดขั้นตอนการด าเนินภารกิจด้านการบ าบัดให้เป็นรูปธรรมชัดเจน 
3. ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพ่ือน าเข้าสู่ระบบบ าบัด และติดตามดูแลผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติดให้เข้า

สู่สังคมได้อย่างปกติสุข 
4. เร่งรัดการปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษาให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้แล้วเสร็จภายใน 6 

เดือน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่นายอ าเภอเบตง/ผอ.ศป.ปส.อ.เบตงมอบหมาย 
6. รายงานการปฏิบัติงานให้นายอ าเภอเบตง/ผอ.ศป.ปส.อ.เบตง และคณะท างานทราบ 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด 
(หน้าที่สถานพยาบาลแต่ละระดับ, รพ.ที่สามารถรับผู้ป่วยวิกฤติระยะบ าบัดด้วยยา, แผนพัฒนาบุคลากร)  
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         โรงพยาบาลเบตงเป็นโรงพยาบาลทั่วไป จัดเป็นสถานพยาบาลระดับ M1 ที่สามารถรับผู้ป่วยวิกฤติระยะ
บ าบัดด้วยยา เช่น ผู้ป่วยที่มารักษาด้วยอาการเสพยาเกินขนาด (Drug over dose) มีภาวะแทรกซ้อนทางจิตเวช  
ก้าวร้าว ซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย โปรแกรมบ าบัดผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก (Matrix program) CBT MI และ
โปรแกรมบ าบัดด้วยยาเมธาโดนทดแทนส าหรับผู้ที่ติดเฮโรอีน  

แผนพัฒนาบุคลากร ส่งพยาบาลวิชาชีพ ที่รับผิดชอบงานยาเสพติดเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางยาเสพติด  ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ พยาบาลวิชาชีพและนักจิตวิทยาส่งอบรมMatrix Program 
CBT, MI , BA และ BI 
3.1 ข้อมูลกำรวิเครำะห์ (ระบุรำยกำรที่จ ำเป็น ส ำหรับกำรติดตำมท่ีจ ำเป็นในแต่ละประเด็น) 

ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
ตำรำงแสดงข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

 

ปีงบประมำณ เป้ำหมำยติดตำม หยุดเสพได้ 3 เดือน ร้อยละ ผลลัพธ์ 
2558 15 13 86.67 ไม่ผา่นเกณฑ์(เป้าหมาย เดมิ ร้อยละ92) 
2559 13 12 92.31 ผ่านเกณฑ์ 
2560 14 13 92.85 ผ่านเกณฑ์ 
2561 21 21 100 ผ่านเกณฑ์ 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษาครบตามเกณฑ์ก าหนดจากสถิติข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (2559-2561 ) ร้อยละ 92.31,92.85 และร้อยละ 100 
ตามล าดับ มีแนวโน้มดีขึ้นและในปีงบประมาณ 2562  สามารถด าเนินงานผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  
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แสดงผลกำรด ำเนินงำน (ข้อมูลเชิงปริมาณ และการบริหารจัดการ) 
3.2 แสดงข้อมูลเชิงปริมำณ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

เกณฑ์ 
Base Line 

รพ.สต./PCU 
2562 (ต.ค.61-20 ธ.ค.61) 

2559 2560 2561 เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ 
ร้อยละของผู้ติดยา
เสพติดที่บ าบัดครบ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ของแต่ละระบบและ
ได้รับการติดตาม
ดูแลต่อเนื่อง 1 ปี 
(retention rate) 
 
 

ร้อยละ 20 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 87.5 50 PCU ศาลา 0 0 0 
PCU กม.3 0 0 0 
PCU สวนน้ า 0 0 0 
ตาเนาะแมเราะ 0 0 0 
บ่อน้ าร้อน 0 0 0 
มาลา 0 0 0 
กม.18 0 0 0 
อัยเยอร์เวง 0 0 0 
วังใหม ่ 0 0 0 
ยะรม 0 0 0 
ราโมง 0 0 0 

ธารน้ าทิพย์ 0 0 0 
รพ.เบตง 11 2 18.8 

รวม 11 2 18.8 
 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เกณฑ์ 

Base Line 
รพ.สต./PCU 

2562 (ต.ค.61-20 ธ.ค.61) 
2559 2560 2561 เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ 

ผู้เสพที่บ าบัดครบ
ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระบบหยุดเสพ
ต่อเนื่องหลังจ าหน่าย
จากการบ าบัด 3 
เดือน 

ร้อยละ 40 92.31 92.85 100 PCU ศาลา 0 0 0 
PCU กม.3 0 0 0 
PCU สวนน้ า 0 0 0 
ตาเนาะแมเราะ 2 2 100 
บ่อน้ าร้อน 4 4 100 
มาลา 2 2 100 
กม.18 0 0 0 
อัยเยอร์เวง 2 2 100 
วังใหม ่ 1 1 100 
ยะรม 0 0 0 
ราโมง 0 0 0 

ธารน้ าทิพย์ 4 4 4 
รพ.เบตง 9 8 88.88 

รวม 24 23 95.83 
 
 
 

66 



 

3.3 กำรบริหำรจดักำร (ยทุธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรในกำรขบัเคลือ่น/ทรัพยำกร 4 M) 
การค้นหา/คัดกรอง 

การค้นหาคัดกรองด้วยแบบประเมินASSIST การคัดกรองผู้เสพผู้ติดกระทรวงสาธารณสุข V.2 
เพื่อจ าแนกคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่ระบบบ าบัด แบบสมัครใจและสุ่มตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ หรือผู้
สงสัยเกี่ยวข้องยาเสพติดหากตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะจะด าเนินการโน้มน้าว ให้การปรึกษาสร้างแรงจูงใจเพ่ือ
เข้าสู่การบ าบัดทั้งในระบบสมัครใจ หรือบังคับบ าบัด 

รูปแบบ วิธีการบ าบัดรักษาและการติดตามดูแลต่อเนื่อง 
1. Brief Advice (BA) 

     2. Brief Intervention (BI)   
        3. Matrix Program 
        4. Modify Matrix Program 

5. Motivational Interviewing (MI) 
 6. Cognitive Behavior Therapy (CBT) 
 7. การให้การปรึกษาครอบเชิงลึกแก่ผู้ป่วยและครอบครัว    
การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล 
โรงพยาบาลเบตงได้ด าเนินกจิกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลด้านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟู 

สมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ส่งแบบประเมินตนเอง Accredit แล้ว ผ่านขั้นตอนการตรวจเยี่ยมประเมิน
คุณภาพสถานพยาบาลจากคณะกรรมการรับรองคุณภาพด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด (HA ยาเสพติด)จากทีมงาน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ดูแลด้านคุณภาพสถานบ าบัดในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้เมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 และได้รับใบประกาศเกียรติคุณผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลด้านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด (HAยาเสพติด)เมื่อวันที่4 กรกฎาคม 2561 
 

ผลลัพธ์ทีต่้องกำร(Small Success) 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

เป้าหมาย 24 เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย 
ผลงาน    23 
ร้อยละ  95.83 

   

 
4. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยควำมส ำเร็จ  
(Key Success Factors) 

ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

1. ความมุ่งม่ัน ตั้งใจการด าเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบ  
2.มีระบบการประสาน การคัดกรองเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มเสพและกลุ่มติดยาเสพติดและส่งต่อผู้ป่วยตาม
ระบบการคัดกรองและส่งต่อ  เพื่อให้ได้รับการ
ช่วยเหลือแก้ไข ให้การปรึกษาบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูที่
ถูกต้อง โดยจัดแผนงานและกิจกรรมเชิงรุก มุมเพ่ือนใจ
วัยรุ่นในสถานศึกษาทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยมี
ครูที่ปรึกษาเป็นผู้คัดกรองเบื้องต้น 

1.ผู้ที่ผ่านการบ าบัดติดตามไมไ่ด้เนื่องจากย้ายที่อยู่หรือ
แจ้งที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ไม่ชัดเจน 
แนวทำงแก้ไข 
ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ชัดเจนและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้ของผู้ที่ผา่นการบ าบัด 
2.ผู้บ าบัดในระบบสมัครใจส่วนใหญ่มีอาการทางจิต
ก้าวร้าว มีภาวะซึมเศร้า ปฏิเสธการรับประทานยากลุ่ม
โ ร ค จิ ต ย า ก ลุ่ ม โ ร ค ซึ ม เศ ร้ า แ ต่ พึ ง พ า ย า ก ลุ่ ม
Benzodiazepinec น าไปผสมเป็นยาเสพติดเพื่อความ
มึนเมา 
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3. มีส่วนร่วมสนับสนุนวิทยากรอบรมโครงการค่าย
ลูกเสือห่างไกลยาเสพติดในสถานศึกษาร่วมกับรพสต.
และPCU.ในเขตท่ีรับผิดชอบ 
4. ส่วนร่วมสนับสนุนวิทยากรโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อย คืนคนดีสู่สังคม ส าหรับผู้ต้องขังใน
เรือนจ าอ าเภอเบตง 
 

แนวทำงแก้ไข 
บ าบัดรักษาตามอาการทางจิตเวช และหลีกเลี่ยงการจ่าย
ยากลุ่มBenzodiazepineโดยไม่จ าเป็น โดยท าค าแจ้ง
เตือนในระบบHos.xp.มีญาติรับผิดชอบก ากับการ
รับประทานยาของผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต ตามค าสั่งการ
รักษาของแพทย์ และเฝ้าระวังภาวะผลข้างเคียงจากยา
จิตเวช 

 
 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย 
การด าเนินงานด้านยาเสพติด เป็นปัญหาและส าคัญเร่งด่วนของประเทศ ที่ทุกภาคส่วน กระทรวง ทบวง กรม 

ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในส่วนของการส่งเสริมป้องกัน บ าบัดรักษา
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและช่วยเหลือติดตามผู้ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด ที่กระทรวงสาธารณะสุข รับผิดชอบนั้น ใน
ปีงบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสุขได้มีบทบาทและมีภารกิจเพ่ิมขึ้น เนื่องจากผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดถือว่า
เป็นผู้ป่วยและต้องได้รับการบ าบัดรักษาอย่างเหมาะสม ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข และมีการถ่าย
โอนภารกิจด้านคุมประพฤติให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลต่อเนื่องในช่วงบ าบัดและรายงานต่อคุมประพฤติตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด และมีการปรับเปลี่ยนระบบบันทึกรายงานยาเสพติดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (บสต.ระบบใหม่) 
ที่เริ่มใช้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 นั้น  

ในช่วงไตรมาสแรก ปี 2560  ยังมีปัญหาการติดตั้งระบบ การอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ท าให้
ระบบรายงานล่าช้า แต่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ระบบได้พัฒนาและบันทึกรายงานได้ตามห้วงเวลาที่ก าหนด จนถึงปัจจุบัน
ด้านกรอบและอัตราก าลังด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูยาเสพติด การบริหารงานอยู่ในแผนภูมิโครงสร้างงาน
สุขภาพจิตและจิตเวช กลุ่มการพยาบาล จัดระบบบริการเป็นคลินิกยาเสพติด โดยมีอายุรแพทย์ พยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช และนักจิตวิทยาอยู่ในทีมบ าบัดผู้ป่วยยาเสพติด 

ด้านงบประมาณท่ีใช้ในการบริหารจัดการ ด้านส่งเสริม ป้องกัน บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ 
เสพผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงานสาธารณสุขตามสัดส่วนผลงานการบ าบัดในปีที่ผ่าน แต่ในห้วงเวลา
ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562(ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2561) ทางรัฐบาลได้มีข้อสั่งการให้เร่งรัดให้ด าเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร็ว ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ให้ด าเนินการค้นหา คัดกรอง ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่
การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมกราคม 2562 นั้น ท าให้มียอดผู้เข้าบ าบัดที่
โรงพยาบาลเบตงเพ่ิมขึ้น ในระบบสมัครใจมาเอง สมัครใจตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 และระบบบังคับ
บ าบัดของส านักงานคุมประพฤติจังหวัด รวมจ านวนแล้วทั้งสิ้น 164 ราย และบ าบัดในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
จ านวน 50 ราย (ระหว่างวันที่ 16 -27 ธันวาคม 2561)  
 
6. นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ำมี) 

- ไม่มี 
      ผู้รายงาน นางสร้อยทอง   สินทศานนท์ 
      ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
      วัน/เดือน/ปี 25 ธันวาคม  2561 
      โทร. 0869590059    

e-mail soythong@hotmail.com 
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แบบรำยงำนกำรตรวจรำชกำรระดับจังหวัด ปีงบประมำณ  2562 
ตรวจรำชกำร รอบที่ 1 วันที่ 16 - 18 มกรำคม 2562 

โรงพยำบำลเบตง อ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 
******************** 

 
คณะที่ 2 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ 
แผนงำนที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ  
 
1. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 

ตัวชี้วัด : 11. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
 
2. สถำนกำรณ์ 

ลักษณะบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเบตง เป็นเมืองชายแดน มีแหล่งท่องเที่ยว แหล่งบันเทิงมากมายมีผู้คน
หลั่งไหลเข้ามาจากหลากหลายพ้ืนที่ ในลักษณะท่องเที่ยว และมาประกอบอาชีพต่างๆ ได้แก่ อาชีพรับจ้างทั่วไปด้าน
การเกษตร ท าสวนยางพารา ปลูกพืชผัก การโรงแรม โรงงาน งานการก่อสร้าง และที่ส าคัญประกอบอาชีพหญิง
บริการทางเพศในสถานบันเทิง รูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งมั่วสุมของกลุ่มวัยต่างๆ จากสภาพสังคมที่มีความเจริญ
ทางด้านวัตถุมากเกินไป มีความเสื่อมทางศีลธรรม วัฒนธรรม มีผลกระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิต และความเป็นอยู่ของ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย  ซึ่งประชาชนวัยท างาน ต้องเผชิญปัญหากับภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพสูง  สินค้าราคาแพง 
ปัญหาวัยรุ่น เกิดจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดทั่วทุกพ้ืนที่ ท าให้มีการติดสารเสพติด สุรา  รวมถึงสารเสพติด
ประเภทต่างๆ กระท่อม ยาบ้า กัญชา ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท เกิดปัญหากับบุคคลในครอบครัว และปัญหาสังคม 
ส่วนกลุ่มวัยสูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วยปัญหาทางสุขภาพจิตและ
จิตเวช เป็นต้น ขาดผู้ดูแล ท้อแท้สิ้นหวัง เบื่อหน่าย กลุ่มต่าง ๆดังกล่าว ต้องเผชิญกับภาวะสุขภาพที่ขาดความสมดุล
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ จะน าสู่ความเครียด ความกดดัน  ขาดทักษะชีวิต ขาดการดูแล และไม่
เข้าถึงบริการสุขภาพ ย่อมท าให้การเผชิญปัญหาไม่เหมาะสม น าสู่ปัญหาซึมเศร้า โรคจิตและฆ่าตัวตาย ที่มีอัตราเกิน
เกณฑ์ 6.3ต่อแสนประชากร                                                   

จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ตั้งแต่ปี 2559, 2560 และ ปี 2561 พบว่า อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 8.2, 
5.8 และ 5.9 ต่อแสนประชากร ซึ่งอัตราการฆ่าตัวตาย มีแนวโน้มที่ลดลง ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยต่างถิ่น ไม่เคยมารับ
บริการรักษาใดๆในโรงพยาบาลมาก่อน   และกระท าการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
 
3. ข้อมูลกำรวิเครำะห์ (ระบุรำยกำรที่จ ำเป็น ส ำหรับกำรติดตำมที่จ ำเป็นในแต่ละประเด็น) 
จากข้อมูล 3 ปี ย้อนหลังที่ผ่านมา  ทางทีมสุขภาพจิตและจิตเวชได้วางแผนด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินกิจกรรมเชิงรุกทีมสุขภาพจิตคัดกรองในสถานบริการ โรงเรียน ส่วนในชุมชนคัดกรองร่วมกับอสม.
และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง เมื่อพบความเสี่ยงส่งเข้ารับการบ าบัดรักษาในโรงพยาบาล 
โดยเฉพาะบุคคลต่างถิ่นที่เข้ามาอยู่อาศัย  
         2. มีการพัฒนาศักยภาพแพทย์  และบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ความสามารถในการคัดกรอง และ
บ าบัดรักษารวมทั้งกระตุ้นให้มีการวางแผนและปรับแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า  
         3. ติดตามเยี่ยมบ้านประเมินคัดกรองโดยใช้แบบประเมิน 2Q  9Q  8Q  และ ประเมินภาวะสุขภาพจิตโดยใช้แบบ
ประเมินของกรมสุขภาพจิต   
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        4. มีการรายงานแบบบันทึกการเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าและการท าร้ายตนเอง (รง.506 DS ) ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดยะลารับทราบทุกเดือน และมีการวิเคราะห์ข้อมูล ติดตาม ประเมินความก้าวหน้าในการ 
ด าเนินงานน ามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง                

วิเครำะห์ผลปัจจุบัน(ตำมตำรำง) 
แสดงผลกำรด ำเนินงำน (ข้อมูลเชิงปริมาณ และการบริหารจัดการ) 

3.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมำณ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

เกณฑ์ 
Base Line ปี 2562 ต.ค. - ธ.ค. 2561 

2559 2560 2561 เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ 
อัตราการฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ  

ไม่เกิน 6.3 ต่อ
ประชากรแสน
คน 

8.2 
(4ราย) 

5.8 
(3ราย) 

5.9 
(3ราย) 

ไม่เกิน 
3 ราย 

1 1.9  
ต่อแสน

ประชากร 
ร้อยละของผู้พยายามฆ่า
ตัวตายไม่กลับไป ท าร้าย
ตนเองซ้ า ภายใน 1 ปี  

ร้อยละ 90 92.30 
(ท้ังหมด
13ราย
ซ้ า1
ราย) 

100 100 9 ราย 0 0 

 
4. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนส ำเร็จ (กรณีที่บรรลุเป้าหมาย)  
 1. เครือข่ายบางพ้ืนที่เข็มแข็ง  และดูแลเฝ้าระวังคัดกรอง บุคคลในพ้ืนที่ที่มารับบริการ ณ สถานบริการ ส่วน
การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมีการคัดกรองด้วย 2Q   
 2. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้ามากข้ึน ท าให้มารับบริการมากข้ึน 
 3. บางพื้นที่มี อสม. ที่เข้มแข็ง 
ปัญหา / อุปสรรค/ ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 1. เนื่องจากอ าเภอเบตงเป็นเมืองเศรษฐกิจ จึงมีผู้คนย้ายถิ่นเข้ามารับจ้างใช้แรงงาน และอยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง 
ท าให้ยากต่อการเข้าถึงบริการ 
 2. บางส่วนของพ้ืนที่ยังเป็นพ้ืนที่สีแดง ที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมหรือติดตามได้  
  
5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย / ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฏหมำย 

     ข้อเสนอแนะ ไม่ควรมียาก าจัดวัชพืช (กรัมม็อคโซน) จ าหน่ายในประเทศไทย หากมีควรมีมาตรการ 
ควบคุมป้องกัน เนื่องจากเป็นยาที่สามารถซื้อหาได้ตามท้องตลาดและเป็นยาที่ผู้เสียชีวิตน ามาใช้ในการปลิดชีวิตตัวเอง
ไดง้่าย   
 

       ผู้รายงาน นางรอมือเลาะ  ดามาอู 
       ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                                                  วัน/เดือน/ปี  24 ธันวาคม  2561 
       โทร   0874816226  

e-mail romueloh55@hotmail.com 
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แบบรำยงำนกำรตรวจรำชกำรระดับจังหวัด ปีงบประมำณ  2562 
ตรวจรำชกำร รอบที่ 1 วันที่  16 – 18 มกรำคม 2562 

โรงพยำบำลเบตง อ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 
******************** 

 
คณะที่ 2 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ 
แผนงำนที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ 
 
1. ประเด็นกำรนิเทศ 

ตัวชี้วัด : 12. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR‹4ml/min/1.73m2/yr 
 

2. สถำนกำรณ์ 
  โรคไตเรื้อรังในอ าเภอบตง มีอัตราการค้นพบรายใหม่จากผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในระยะ 3 ปี

ย้อนหลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ถึง ไตรมาส ที่ 1/2562  มีจ านวน 579 ,472 ,522  และ 234 ราย คิดเป็นร้อยละ 
19.3 ,17.9 ,17.3 ,และ 21.6 ตามล าดับ คลินิกชะลอไตเสื่อม ได้เริ่มด าเนินการในปี 2554 เป็นต้นมามีผู้ป่วยขึ้น
ทะเบียนทั้งสิ้น 1,430 ราย จ าหน่ายโดย เสียชีวิต 221 ราย ย้าย 17 ราย เข้าบ าบัดทดแทนไต 29 ราย (ข้อมูล2554 
ถึง 20 ธ.ค.61) ปัจจุบัน คงเหลือผู้ป่วย ทั้งสิ้น 1,164 ราย โดยแยกเป็น Stage ดังนี้  

 
ป ี Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 

2554 – 2558 21 45 474 137 58 
2559 50 68 115 19 10 
2560 79 95 54 20 8 
2561 38 48 49 13 7 
ต.ค.61-20ธ.ค.61 3 0 14 5 0 
ยอดผู้ป่วยรวมทีล่งทะเบียน 
รวม 1,430 ราย 

 
191 

 
256 

 
706 

 
194 

 
83 

ยอดผู้ป่วยปัจจุบัน 
(ถึง 20 ธ.ค.61) 
รวม  1,164   ราย 
 

188 
 
ตาย 3 
 

248 
 
ตาย9 
 

595 
 
ตาย 97 
ย้าย14 

108 
 
ตาย 62 
shiftst5 27 
รับจากst5 3 

25 
 
ตาย 50 
รับst4 27 
Shiftst4   3 
Dialysis 29 
ย้าย3 
 

                                                                            แหล่งข้อมูล  CKD clinic   
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3. ข้อมูลกำรวิเครำะห์ (ระบุรำยกำรที่จ ำเป็น ส ำหรับกำรติดตำมท่ีจ ำเป็นในแต่ละประเด็น) 
ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
ในช่วงไตรมาสที่ 1/2562  ผลการด าเนินงานด้านการชะลอไตเสื่อมได้ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย(ร้อยละ 66) คือ

ได้ผล ร้อยละ 50.0 (15/30 ราย) เมื่อเทียบผลงานระดับประเทศ พบว่า มีการชะลอไตเสื่อมได้ร้อยละ 58.9 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน การชะลอไตเสื่อม พบว่าส่วนใหญ่ควบคุมโรคพ้ืนฐานได้ไม่ดี โดยระดับความดัน

โลหิตต่ ากว่า 140/90 มม.ปรอท มีเพียงร้อยละ 57.3 ขณะที่ระดับน้ าตาลสะสม 6.5 – 7.5  มีเพียงร้อยละ 18.3 
นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมการใช้สมุนไพรที่ส่งผลกระทบต่อการท างานของไต ส่งผลให้การเสื่อมของไตแย่ลงอย่าง
รวดเร็ว 

 
วิเครำะห์ผลปัจจุบัน(ตำมตำรำง) 

แสดงผลกำรด ำเนินงำน (ข้อมูลเชิงปริมาณ และการบริหารจัดการ) 
3.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมำณ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เกณฑ์ 

Base Line 
รพ.สต./PCU 

2562 (ต.ค.61-20 ธ.ค.61) 
2559 2560 2561 เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ 

ร้อยละของผู้ป่วย 
CKD ที่มีอัตราการ
ลดลงของ 

eGFR‹4ml/min/1.
73m2/yr 

ร้อยละ 
66 

319/506 
64.8 

308/539 
57.1 

176/351 
50.1 

รพ.เบตง 30 15 50.0 

รวม 30 15 50.0 
                                                                  แหล่งข้อมูล   HDC 

 
3.2 กำรบริหำรจดักำร (ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรในกำรขบัเคลือ่น/ทรัพยำกร 4 M) 
     - กิจกรรมให้ค าปรึกษาการชะลอไตเสื่อม    
     - กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเค็มลดโรคไตในสถานบริการใกล้บ้าน 
     
ผลลัพธ์ทีต่้องกำร(Small Success) 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 66 

เป้าหมาย 
ร้อยละ 66 

เป้าหมาย 
ร้อยละ 66 

เป้าหมาย 
ร้อยละ 66 

ผลงาน 
ร้อยละ 50 

ผลงาน ผลงาน ผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 



 

4. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ  

(Key Success Factors) 
ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ 
1. การเข้าถึงบริการรับค าปรึกษาชะลอไตเสื่อม 1. มีผู้ป่วยมาใช้บริการทุกวัน ไม่มีการคัดแยกผู้ป่วยที่

มีภาวะแทรกซ้อนทางไตออกจากกลุ่มเรื้อรังทั่วไป ท า
ให้การส่งต่อเข้าถึงบริการชะลอไตเสื่อมไม่ทั่วถึง 
2. บุคลากรมีจ ากัด บางวันต้องรับผิดชอบ 2 งานคือ 
CKD CAPD ซึ่งอยู่ต่างแผนก ท าให้ผู้ป่วยเข้าถึง
บริการได้น้อย 

2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกับโรค 
การใช้ยาสมเหตุสมผลและหลีกเลี่ยงสมุนไพรที่มีผล
ต่อไต 

1. ท าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเฉพาะรายบุคคล 
ไม่ได้ท ารูปแบบกลุ่ม เนื่องจากพ้ืนที่คับแคบ 
2. มีการซื้อขายโฆษณาชวนเชื่อรักษาโรคไต และ
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงแบบผิดๆ ท าให้มีผล
ไตเสื่อมเร็ว 

3. การลงรหัสโรค ICD10-N181-185รายที่มี
ภาวะแทรกซ้อนทางไต 

1. ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตไม่ได้ระบุโรคตาม
รหัส ICD10 ท าให้ฐานข้อมูลในการน าเข้าค านวณมี
น้อย 

 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย 
5.1 เสนอให้มีการจัดการโรคไต ทั้งระบบ ก าหนดทิศทาง นโยบาย ผู้รับผิดชอบชัดเจนทั้งป้องกันและชะลอไต

เสื่อม ระดับ สสอ. รพ.สต. PCU กองสาธารณสุขเทศบาล และควรก าหนดให้มี system manager โรคเรื้อรัง (NCD) 
และ ควรก าหนดให้ “NCD คุณภาพ”ครอบคลุมโรคไตเรื้อรังเข้าด้วยกัน เนื่องจาก โรคไตเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโรค
เรื้อรัง เมื่อเป็นเช่นนี้ บุคลากรจะสามารถบูรณาการ เชื่อมโยงงานได้ดีกว่าการแยกคลินิกชะลอไตเสื่อมออกจากคลินิก
โรคเรื้อรัง และขณะนี้ กลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยรายใหม่จ านวนมากอยู่ในชุมชน การประสานงานเชื่อมโยง เจ้าหน้าที่เพ่ือวาง
มาตรการและด าเนินการเป็นสิ่งส าคัญต่อความส าเร็จ ระดับชุมชน มี เจ้าหน้าที่ อสม. ที่จะเข้าถึงประชาชน  

5.2 ระดับโรงพยาบาลM1 ที่ไม่มีแพทย์โรคไต เจ้าหน้าที่คลินิกโรคเรื้อรังควรมีบทบาทด าเนินงานชะลอไต
เสื่อม ควบคู่กันไป เพ่ือได้ประเมินและรับรู้สถานการณ์โรคไตตั้งแต่ก่อนแทรกซ้อนทางไต จนกระทั่งไตเสื่อม และวาง
มาตรการดูแลป้องกัน 

5.3 เสนอให้บุคลากรงาน NCD ได้พัฒนาศักยภาพการจัดการโรคไตเรื้อรัง เพ่ือสามารถด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ 

5.4 เสนอให้มีการออกมาตรการควบคุม การจ่ายยาตามร้านขายยา และใช้สมุนไพรผิดๆ โดยขณะนี้พบผู้ป่วย
ซื้อยาล้างไตตามร้านขายยา อ้างสรรพคุณผิดๆ และ การโฆษณาสื่อ on line  สื่อโทรทัศน์ วิทยุ ขายยา สมุนไพรต่างๆ 
อวดสรรพคุณยารักษาโรคต่างๆ ซึ่งบางชนิดส่งผลอันตรายต่อไต แต่ไม่มีหน่วยงานเข้าควบคุมการเผยแพร่ 
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6. นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี) 
6.1 แผ่นภาพสมุนไพรที่มีผลเสียต่อไต 

    6.2 ป้ายรณรงค์ ลดเค็ม ลดโรคไต 
    6.3 ภาพแสดง การเสื่อมของไต ทั้ง 5 ระยะ 

 

      ผู้รายงาน     นางอุไรวรรณ  ศรแก้ว 
      ต าแหน่ง      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
      วัน/เดือน/ปี   20 ธันวาคม 2561 
      โทร.    086-2965806 e-mail. mi5999@hotmail.com 
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แบบรำยงำนกำรตรวจรำชกำรระดับจังหวัด ปีงบประมำณ  2562 
ตรวจรำชกำร รอบที่ 1 วันที่  16 – 18 มกรำคม 2562 

โรงพยำบำลเบตง อ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 
******************** 

 
คณะที่ 2 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ 
แผนงำนที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ 
 
1. ประเด็นกำรนิเทศ 

ตัวชี้วัด : 13. ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 
2. สถำนกำรณ์ 

สัดส่วนผู้มารับบริการแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ผลงานระดับ คป.สอ. (HDC) ร้อยละ 14.75  
ผลงานระดับ รพ. (HDC) 11.24  

- การบริการนวด ประคบ อบ (ในและนอกสถานบริการ) คิดเป็นร้อยละ 47.48 
- การสั่งจ่ายยาสมุนไพรใน/นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 72.47 
- การบริการการแพทย์แผนไทยแม่หลังคลอด รายปีงบประมาณ  คิดเป็นร้อยละ 2.07  
- กรรมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแผนไทย คิดเป็นร้อยละ 37.16 

*ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละเมื่อเทียบกับผู้มารับบริการแพทย์แผนไทยทั้งหมด 
 

3. ข้อมูลกำรวิเครำะห์ (ระบุรำยกำรที่จ ำเป็น ส ำหรับกำรติดตำมท่ีจ ำเป็นในแต่ละประเด็น) 
ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
1. สัดส่วนผู้มารับบริการแพทย์แผนไทยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ระดับจังหวัดก าหนดไว้ ยังไม่

ผ่าน เนื่องจากการให้บริการการแพทย์แผนไทยในระดับ รพ.สต. ยังไม่มีเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประจ าอยู่ ส่งผลให้
การใช้ยาสมุนไพรลดลง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความเชื่อมั่นในการจ่ายยาสมุนไพรแก่ ผู้มารับบริการ และในหน่วย
บริการยังไม่มีการให้บริการใด ๆ นอกจากการจ่ายยาสมุนไพร ท าให้ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกไม่ค่อยเพิ่ม 

2. การให้บริการมารดาหลังคลอด ในส่วนของโรงพยาบาลยังไม่ครอบคลุมทุกรายที่มารับบริการการคลอดที่ 
รพ.เบตง เนื่องจากมารดาไม่สะดวกที่จะมารับบริการ 
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วิเครำะห์ผลปัจจุบัน(ตำมตำรำง) 
แสดงผลกำรด ำเนินงำน (ข้อมูลเชิงปริมาณ และการบริหารจัดการ) 

3.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมำณ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

เกณฑ์ 
Base Line 

รพ.สต./PCU 
2562 (ต.ค.61-20 ธ.ค.61) 

2559 2560 2561 เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ 
ร้อยละของผู้ป่วย
ทั้งหมดท่ีได้รับ
บริการตรวจ วินิจฉัย 
รักษาโรค และฟ้ืนฟู
สภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 

ร้อยละ 18.5 9.84 10.07 14.32 PCU ศาลา 571 80 14.01 
PCU กม.3 743 76 10.23 
PCU สวนน้ า 514 117 22.76 
ตาเนาะแมเราะ 571 186 32.57 
บ่อน้ าร้อน 656 197 30.03 
มาลา 743 230 30.96 
กม.18 609 201 33 
อัยเยอร์เวง 1,417 315 22.23 
วังใหม ่ 491 95 19.35 
ยะรม 464 104 22.41 
ราโมง 973 270 27.75 
ธารน้ าทิพย์ 639 160 25.04 
รพ.เบตง 26,878 3,020 11.24 

รวม 35,269 5,051 14.32 
                                                                  แหล่งข้อมูล HDC ณ 24 ธันวาคม 2561 

 
3.2 กำรบริหำรจดักำร (ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรในกำรขบัเคลือ่น/ทรัพยำกร 4 M) 
 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรแก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล เพ่ือกระตุ้นการใช้ยาสมุนไพรให้เพ่ิมมาก
ขึ้น 
 2. ออกให้บริการการแพทย์แผนไทย ในหน่วยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.) ทุกวันพฤหัสบดี  
 3. การส่งเสริมสุขภาพแช่เท้าผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหติสูง ทุก ๆ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี 
 4. ออกให้บริการจ่ายยาสมุนไพรแก่ผู้มารับบริการที่ OPD ทุกวันจันทร์ และวันพุธ 
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ผลลัพธ์ทีต่้องกำร(Small Success) 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

เป้าหมาย 
1.การสั่งจ่ายยาสมุนไพร
ใน/นอกบัญชียาหลัก
แห่งชาติ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
50 เมื่อเทียบกับการ
ให้บริการแพทย์แผนไทย
ทุกรายการ 
2.การบริการฟ้ืนฟู
มารดาหลังคลอด 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 เมื่อ
เทียบกับการให้บริการ
แพทย์แผนไทยทุก
รายการ 
3.การบริการนวด 
ประคบ อบ ร้อยละ 55 
เมื่อเทียบกับการ
ให้บริการแพทย์แผนไทย
ทุกรายการ 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 
1.การสั่งจ่ายยาสมุนไพร
ใน/นอกบัญชียาหลัก
แห่งชาติ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
55 เมื่อเทียบกับการ
ให้บริการแพทย์แผนไทย
ทุกรายการ 
2.การบริการฟ้ืนฟูมารดา
หลังคลอด เพิ่มข้ึน ร้อย
ละ 10 เมื่อเทียบกับการ
ให้บริการแพทย์แผนไทย
ทุกรายการ 
3.การบริการนวด 
ประคบ อบ ร้อยละ 60 
เมื่อเทียบกับการ
ให้บริการแพทย์แผนไทย
ทุกรายการ 

เป้าหมาย เป้าหมาย 

ผลงาน 
1.การสั่งจ่ายยาสมุนไพร
ใน/นอกบัญชียาหลัก
แห่งชาติร้อยละ 72.47 
2.การบริการฟ้ืนฟู
มารดาหลังคลอด 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.07 
เมื่อเทียบกับการ
ให้บริการแพทย์แผนไทย
ทุกรายการ 
3.การบริการนวด 
ประคบ อบ ร้อยละ 55 
เมื่อเทียบกับการ
ให้บริการแพทย์แผนไทย
ทุกรายการ 
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4. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ  

(Key Success Factors) 
ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ 
1.จ านวนบุคลากรแพทย์แผนไทยที่ให้บริการใน
เครือข่าย 

1.จ านวนแพทย์แผนไทยมีจ านวนไม่เพียงพอ 

2. แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ไม่มีความรู้ใน
เรื่องสรรพคุณยาสมุนไพร และผลข้างเคียงท าให้มี
การสั่งใช้ยาสมุนไพรน้อย 

2.ให้เป็นนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร
ภายในโรงพยาบาล 

 
 
 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย 
สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในระดับเครือข่ายบริการอย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ิมจ านวนบุคลากรแพทย์แผน

ไทย ประจ า รพ.สต.ในเครือข่ายเพ่ือกระตุ้นการท างานระดับอ าเภอ 
 

6. นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี) 
- ไม่มี 

 
 

     
 ผู้รายงาน : นางสาวนูรีฮัน  มะแซ 

       ต าแหน่ง : แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
       วัน/เดือน/ปี : 24 ธันวาคม 2561 

      โทร : 089-9763226  
e-mail : nureehan.masae@gmail.com 
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แบบรำยงำนกำรตรวจรำชกำรระดับจังหวัด ปีงบประมำณ  2562 
ตรวจรำชกำร รอบที่ 1 วันที่  16 – 18 มกรำคม 2562 

โรงพยำบำลเบตง อ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 
******************** 

 
คณะที่ 2 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ 
แผนงำนที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ 
 
1. ประเด็นกำรนิเทศ 

ตัวชี้วัด : 14. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
 

2. สถำนกำรณ์ 
โรงพยาบาลเบตง  เป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ  

และอัตราการเสียชีวิตตามตาราง ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 2562 
จ านวนผู้ป่วยACS (ราย)(I20-25)  123 141 159 66 38 
จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิต  5 15 7 6 2 
อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 26 ต่อ แสน

ปชก. 
9.91 2.97 13.90 11.77 3.93 

จ านวนประชากร (คน)  50,426 50,334 50,382 50,960 50,839 
 

3. ข้อมูลกำรวิเครำะห์ (ระบุรำยกำรที่จ ำเป็น ส ำหรับกำรติดตำมท่ีจ ำเป็นในแต่ละประเด็น)ข้อมูลผลกำร
ด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

จากการวิเคราะห์ปัญหา ผลการด าเนินงาน พบปัจจัยที่ไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  
1.การเข้าถึงบริการของประชาชนเนื่องจากประชาชนยังไม่ทราบอาการอันตรายที่ต้ องมา โรงพยาบาลทันที  

มาโรงพยาบาลเมื่อภาวะวิกฤต ท าให้ช่วยชีวิตไม่ทัน 
2.การวินิจฉัยแรกรับผิดพลาด การ consult แพทย์ Staff ล่าช้า การให้ยาStreptokinase ช้า ปัจจัยดังกล่าว

ข้างต้นท าให้ผู้ป่วยได้รับยาเกิน 30 นาที  
3.ปัญหาภาวะแทรกซ้อนจากยา Streptokinase  ที่ส าคัญคือ ภาวะเลือดออกในสมองหลังให้ยา 24 ชั่วโมง  

จากการวิเคราะห์พบว่าก่อนให้ยาผู้ป่วยมีภาวะ severe hypertension ซึ่งเป็นภาวะเสี่ยงต่อการให้ยา Fibrinolytic 
drug 

4.ผู้ป่วยรอคิวท า CAG นาน และขาดการติดตามผู้ป่วยที่ส่งต่อท า CAG ที่โรงพยาบาลมอ.และโรงพยาบาล
หาดใหญ่อย่างเป็นระบบ 
      5.ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนหลายโรค   

 
 

 
 

81 



 

 

วิเครำะห์ผลปัจจุบัน (ตำมตำรำง) 
แสดงผลกำรด ำเนินงำน (ข้อมูลเชิงปริมาณ และการบริหารจัดการ) 

3.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมำณ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

เกณฑ์ 
Base Line รพ.สต./

PCU 
2562 (ต.ค.61-20 ธ.ค.61) 

2559 2560 2561 เป้ำหมำย ผลงำน แสนปชก 
อัตราตายของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจ 

26 ต่อแสน 
ปชก. 

2.97 
15/141 

13.90 
7/159 

11.77 
6/66 

รพ.เบตง 50839 2/38 3.93 

                                                                   
3.2 กำรบริหำรจัดกำร (ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมทีด่ ำเนนิกำรในกำรขับเคลื่อน/ทรัพยำกร 4 M) 

1.คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 - กลุ่มผู้ป่วย DM/HTโดยใช้แบบประเมินความเสี่ยง Color Chart 
2.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยท าโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่คลินิก NCD 
3.พัฒนาระบบ Fast track ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบส่งต่อ1669ได้มากขึ้นโดยประชาสัมพันธ์ 

ที่คลินิก NCD และ ประสานกับงานสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ที่ สสวท. 
4. คลินิกอดบุหรี่ 
5. ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบอาการส าคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยการท า spot  

ให้ความรู้โรค เปิดเสียงตามสายในโรงพยาบาลและชุมชน 
6. ทบทวนแนวทางการให้ยา SK และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งแพทย์และพยาบาล 
7. ติดตามผู้ป่วยนัดท า CAG (Coronary Artery Angiography) อย่างเป็นระบบ  

 
ผลลัพธ์ที่ต้องกำร(Small Success) 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
เป้าหมาย 
 

- - ไม่เกิน 26 ต่อแสนประชากร 

ผลงาน 
 

- - ไม่เกิน 26 ต่อแสนประชากร 

 
4.ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยควำมส ำเร็จ  
(Key Success Factors) 

ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

1.การเข้าถึงบริการของประชาชน 
 

ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้แก่ประชาชน 

2.การดูแลรักษาของแพทย์ที่ ER และเวลาที่เหมาะสม
ในการconsultแพทย์ Staff 
 

ให้ความรู้แก่แพทย์ พยาบาล ปฐมนิเทศแพทย์ใหม่
เรื่องระบบการconsult แพทย์ Staff 
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5.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย 
- ไม่มี 
 

6.นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี) 
- ไม่มี 

 
       ผู้รายงาน    นางสาวปิยฉัตร  บุญสนิท 
       ต าแหน่ง     พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
       วัน/เดือน/ปี   26 ธันวาคม 2561 

       โทร...113.... 
e-mail Piyachat 015 @ gmail. 
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