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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

1 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด ำเนินกำรในพื้นที่ (Primary Care Cluster) √ ยังไม่ถึงรอบกำร
ประเมิน

2 ร้อยละอัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ≤ ร้อยละ 7 √

3 ร้อยละของโรงพยำบำลที่มีกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล (RDU) √

4 ร้อยละของกำรส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภำพลดลง √ ผ่ำน 5 ขั้นตอน

5 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริกำร กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก √

6 ร้อยละโรงพยำบำลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไป มีกำรให้ยำละลำยลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้จริง ร้อยละ 100 √

7 อัตรำตำยจำกโรคหลอดเลือดหัวใจ ≤ ร้อยละ 27 ต่อแสนประชำกร √

8 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรำกำรลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ 66 √

9 อัตรำส่วนของจ ำนวนผู้ยินยอมบริจำคอวัยวะจำกผู้ป่วยสมองตำย ต่อ จ ำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยำบำล 0.7:100 ใน A,S,M1 ทั่ว
ประเทศ

√

10 ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยำเสพติดที่หยุดเสพต่อเน่ือง 3 เดือนหลังจ ำหน่ำยจำกกำรบ ำบัดรักษำทุกระบบ (3 month remission rate) 
Leading Indicator ร้อยละ 90, √

Lagging Indicator ร้อยละ 50 √

11 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรผ่ำตัดแบบ One Day Surgery ร้อยละ 15 √

12 อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภำยใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยำบำลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) < ร้อยละ 12 √

13 อัตรำควำมส ำเร็จในกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ √ ยังไม่ถึงรอบการ
ประเมิน

14 จ ำนวนเมืองสมุนไพร √

Service Plan



PCC : คลนิิกหมอครอบครัว

สถานการณ์
ปี 2561 คลินิกหมอครอบครัวเปิดด าเนินการในพื้นที่  (Primary Care Cluster) ร้อยละ 100 (16 ทีม)

Staff : มี FM ตรงกับเง่ือนไขกำรจัดตั้งคลิกนิกหมอครอบครัวทุกทีม , สหวิชำชีพอื่นๆ ครบตำมก ำหนด
Structure : ส่วนใหญ่ใช้สถำนที่เดิมในกำรให้บริกำร สถำนที่คับแคบ โดยเฉพำะอ ำเภอเมืองและ อ ำเภอยะรัง

: อ ำเภอเมือง มีที่ดินพร้อม แต่ยังขำดงบประมำณในกำรก่อสร้ำง
: อ ำเภอยะรัง มีศักยภำพสำมำรถเปิดเป็นศูนย์เรียนรู็ได้ แต่อำคำรสถำนที่ไม่พร้อม (ใช้สถำนที่เดียวกับ

สสอ.)

System   : มีพื้นที่รับผิดชอบ ดูแลประชำชนเหมำะสม ตอบโจทย์ กำรเข้ำถึงบริกำร ”ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลำ 
ด้วยเทคโนโลยี” จำกสหวิชำชีพ มีกำรใช้ PCU money  ในเขตเมืองในกำรจัดท ำระบบกำรเงินและบัญชี

จุดเด่น ข้อเสนอแนะ
- มี FM เพียงพอ โดยเฉพำะหลักสูตรระยะสั็็น
- สัดส่วน pcc visit ปฐมภูมิมีแนวโน้มสูงขึ้น

- Eviedence Base ข้อมูลผลลัพธ์จำกกำรใหบ้ริกำร
- พัฒนำกำรใช้โปรแกรมกำรเชื่อมต่อข้อมูลของ

โรงพยำบำลและ pcc



STROKE

เกณฑ์ : น้อยกว่าร้อยละ 7

ร้อยละการให้ยา rt-PA 
5.93 (19/320)

อ าเภอ จ านวนผู้ป่วย
ตายจากโรค
หลอดเลือด
สมอง (A)

จ านวนผู้ป่วย
โรคหลอดเลือด

สมอง(B)

ร้อยละ

เมืองปัตตานี 84 731 11.12

สายบุรี 2 74 2.7

โคกโพธิ์ 0 58 0

กะพ้อ 0 17 0

ทุ่งยางแดง 0 16 0

ปะนาเระ 0 28 0

มายอ 0 33 0

แม่ลาน 0 14 0

ไม้แก่น 0 14 0

ยะรัง 0 21 0

ยะหริ่ง 0 23 0

หนองจิก 0 34 0

รวม 86 1,063 8.09

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ขำดบุคลำกรเฉพำะทำงด้ำนโรคหลอดเลือด(Neuro Sx.1,Neuro Med  0       
,Nurse stroke 0)

สนับสนุนเพิ่มบุคลำกรเฉพำะด้ำนในกำรดูแลผู้ป่วย Stroke

ปัญหา / ข้อจ ากัด

โอกาสพัฒนา

ประสำนสถำบันประสำทวิทยำลงพื้นท่ี 3 จังหวัดชำยแดนใต้อบรมเฉพำะด้ำน

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2561 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลงาน ผลการประเมิน

RDU ขั้น 1 80% (10) 80% (10) 91.67% (11) บรรลุเป้าหมาย

RDU ขั้น 2 20% (3) 15% (2) 8.33% (1) -

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

- การประมวลผลตัวช้ีวัดใน
HDC ยังไม่สมบูรณ์
- การหมุนเวียนบุคคลากร 
ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง

- เร่งรัดการด าเนินการปรับปรุง HDC 
ให้มีความถูกต้อง และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งาน
- ให้ความรู้บุคคลากรอย่างสม่ าเสมอ

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

ปัจจัยความส าเร็จ: 
- การด าเนินกิจกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน
- การติดตามนิเทศงาน โดยทีมน าของจังหวัด
ผลงานเด่น: 
- ตะกร้ายาพูดได้ใน รพ.สต.

RDU

รพ.ท่ีมีแนวโน้มผ่านRDU ขั้นท่ี 2

ยะหริ่งเมือง
หนองจิก

โคกโพธิ์ ยะรัง

แม่ลาน

ปานาเระ

มายอ

ทุ่งยางแดง

สายบุรี

กะพ้อ
ไมแ้ก่น
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สงขลา

ข้ันท่ี 3 ข้ันท่ี 2 ข้ันท่ี 1



สาขาการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR)

มาตรการด าเนินการ รพ. ปัตตานี

1 .การก าหนดนโยบายและมาตรการโดยทีม
บริหารจัดการ AMR 

2. การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ : 
มีระบบ Lab Alert , จัดท า 
Antibiogram2017



3.การดูแลก ากับการใช้ยาในโรงพยาบาล


4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ
ในโรงพยาบาล 

5. การวิเคราะห์สถานการณ์ น าไปสู่มาตรการ
ของโรงพยาบาล 

จุดเด่น

เป้าหมาย 1 แห่ง

รพ. ปัตตานี

รพ. ปัตตานี  มีระบบการป้องกันและควบคุมการ
ดื้อยาต้านจุลชีพแบบบูรณาการ ครอบคลุมท้ัง 5
มาตรการ

สถานการณ์

 คณะท างานด้าน AMR ของโรงพยาบาลปัตตานี
มคีวามเข้มแข็ง

 มีการพัฒนาระบบจัดการ AMR อย่างต่อเนื่อง    
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ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
(ต.ค. 60 - มิ.ย. 61)

สำยบุรี กะพ้อ โคกโพธิ์ ยะรัง ยะหริ่ง แม่ลำน มำยอ

ปะนำเระ หนองจิก เมือง ทุ่งยำงแดง ไม้แก่น รวม



8

ชื่นชม

1. กำรดูแลผู้ป่วยที่บ้ำน ( 3 เรื่อง)
2. กำรแพทย์ผสมผสำนใน 5 กลุ่มวัย ( 18 เรื่อง )
3. คลินิกเฉพำะโรค (4เรื่อง)

มีกำรจัดท ำแนวทำงกำรรักษำด้ำนกำรแพทย์แผน
ไทยแบบสมผสำน 3 กลุ่มโรค ( 25 เรื่อง) ได้แก่



- ส่งเสริมกำรใช้ยำสมุนไพรท่ีผลิตจำกโรงพยำบำลพระยุพรำชสำยบุรี ซ่ึงได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำน GMP แล้ว

- ส่งเสริมให้ทีกำรท ำ R2R อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อน ำมำพัฒนำงำนด้ำนกำรแพทย์แผนไทยอย่ำง
ต่อเนื่อง

- จัดท ำเอกสำรยำสมุนไพรท่ีมีกำรส่งเสริมให้ทดแทนยำสมุนไพรทดแทนยำแผนปัจจุบัน และ
เผยแพร่กับบุคลำกรสำธำรณสุขทุกระดับ รวมถึงมีกำรใช้ยำสมุนไพรอย่ำงต่อเน่ือง



1. สนับสนุนให้มีบุคลำกรด้ำน Invasive 
Cardiologist (ปัจจุบันมี Cardio med 1 )

1. ขำดแพทย์เฉพำะทำงโรคหัวใจที่มีควำม
เชี่ยวชำญด้ำน intervention 

2. กำรส่งผู้ป่วยกลุ่ม Non Stemi ไป
หำดใหญ่หรือ มอ. มีระยะเวลำรอคอยคิวที่
ยำวนำน

STEMI

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ≤  27 : แสนประชากร 

ผลงาน 14.12 : แสนประชากร (68:623,391) 

ปัญหา / ข้อจ ากัด
โอกาสพัฒนา

สามารถให้บริการ 
Warfarin Clinic ได้ทุก
อ าเภอ (12/12)

สิ่งท่ีน่าชื่นชม 
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เกณฑ์ : มากกว่าร้อยละ 85ผู้ป่วย STEMI ได้รับ PPCI และหรือยา SK

โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปในจังหวัดปัตตานี  สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด 
(Fibrinolytic drug) เกณฑ์ ร้อยละ 100 

ผลงาน 100% (11/11)



อ าเภอ A B ร้อยละ

ปัตตานี S
262 472 55.51

รพร.สายบุรี M2
206 339 60.77

โคกโพธิ์ F1 
82 182 45.05

หนองจิก F2
175 236 74.15

ปะนาเระ F2
38 75 50.67

มายอ F2
54 101 53.47

ทุ่งยางแดง F2
55 80 68.75

ไม้แก่น F2
10 21 47.62

ยะหริ่ง F2
37 73 50.68

ยะรัง F2
85 144 59.03

แม่ลาน F2
32 57 56.14

กะพ้อ F2
38 69 55.07

ปัตตานี 1074 1849 58.09

เขต 9350 15886 58.86

ประเทศ 165,675 283,049 58.53

ผู้ป่วยไตเรื้อรังเพิม่ขึ้น ปี 2558,2559,2560 จ านวน 1850,4986,9577 คน 
ตามล าดับ
ผู้ป่วยไตระยะที่ 5 เพิ่มขึ้น ปี 2558,2559 ,2560 จ านวน 231,223,436 คน 
ตามล าดับ
CKD Clinic คุณภาพ ผ่านเกณฑ์ ประเมิน ร้อยละ 50 จ านวน 2 รพ.

แพทย์ผู้ดูแล CKD clinic ในรพ.ชุมชน มีการผลัดเปลีย่นการดูแลไม่เกดิ
ความต่อเนื่อง
บุคลากรทางดา้นสาธารณสขุขาดความม่ันใจการให้การรกัษาและการให้
ข้อมูลเรื่องการชะลอไตเสื่อม

เพิ่มศัลยแพทย์ท่ีสามารถท า AVF/AVG

CKD
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr
ร้อยละ 66

สถานการณ์

ปัญหาอุปสรรค

โอกาสในการพัฒนา



• มีผู้แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะ รวม 8 ราย และแสดงความจ านงบริจาค
ดวงตา รวม 121 ราย  แต่ไม่มีการบริจาคอวัยวะและดวงตาผลงำน

• บุคลากรท่ีท างานเกี่ยวกับการขอรับบริจาคอวัยวะยังมีจ านวนน้อยและขาด
ความเชี่ยวชาญ

• ระบบการประสานงานและการจัดการในการบริจาคอวัยวะยังไม่มีความชัดเจน
• ประชาชนขาดความรู้และทัศนคติท่ีถูกต้องในการบริจาคอวัยวะ เช่นต้องการ

บริจาคท้ังร่างกายไม่บริจาคอวัยวะ

ปัญหำ

• ให้ความรู้ สนับสนุนแก่ประชาชนในเรื่องการบริจาคอวัยวะโอกำสในกำรพัฒนำ

organ transplant อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย 
ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ. (>0.7 :100)



ยาเสพติด
ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพตดิที่หยุดเสพต่อเนือ่ง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการบ าบดัรกัษา
ทุกระบบ (3 month remission rate)  (Leading Indicator ร้อยละ 90 ,  
Lagging Indicator ร้อยละ 50)

อ าเภอ จ านวนผู้ป่วยยา
เสพติดหยุดเสพ
ต่อเนื่อง 3 เดือน

(A)

จ านวนผู้ป่วย
ยาเสพติดที่
เข้ารับการ
บ าบัดและ

จ าหน่าย (B)

ร้อยละ

เมืองปัตตานี 7 9 77.78

โคกโพธิ์ 23 32 71.88

หนองจิก 4 9 44.44

ปะนาเระ 6 9 66.67

มายอ 4 5 80

ทุ่งยางแดง 1 3 33.33

สายบุรี 3 5 60

ไม้แก่น 0 0 0

ยะหร่ิง 3 9 33.33

ยะรัง 4 10 40

กะพ้อ 3 3 100

แม่ลาน 12 40 30.1

รวม 70 134 52.24

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

บุคลากรไม่ ได้รับการพัฒนา
ศกัยภาพตามระดบั

เ ส นอ ปัญหา ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร
รับทราบในด้านการพัฒนา
ศกัยภาพการดูแลผู้ ป่วยให้ได้
ม า ต ร ฐ า น  เ พื่ อ ข อ ก า ร
สนับสนุนให้มีการส่งอบรม
ตามแผนพฒันาบุคลากรตาม 
service plan (ศูนย์
วชิาการสนบัสนนุงบประมาณ
การอบรม)

ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการบ าบัดนอ้ย บูรณาการการคัดกรองใน
กิจกรรมบริการสาธารณสุข
อื่นๆในพื้นที่

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

ทีมงานยาเสพติดมีความตั้งใจและ
มุ่งมั่นในการปฏิบตัิงานและพฒันางาน

Leading Indicator ร้อยละ 84.34 (70/83) 



ODS

 มี Flow ODS @ Pattani
 มีระบบการติดต่อส่ือสารกบัผูป่้วยและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอด 24 ชัว่โมง

 Post OP emergency care
 Post OP day care

จุดเด่น

รายการโรค เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
Hernia 57 14 24.56

EVBL 5 1 20

CBD Stone 33 2 6.06

Colonoscopy with 
polypectomy

14 2 14.29

รวม 109 19 17.43

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตดัแบบ ODS 
เกณฑ์ ร้อยละ 15

สถานการณ์

1.มีกำรจัดตั้งกรรมกำร One day surgery
2.ลงทะเบียน 12 โรค คำดว่ำด ำเนินกำรได้ 
7 โรค
3.กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำร
ติดตำมผู้ป่วยที่ผ่ำน ODS ส ำหรับทีม HHC



ER

อ าเภอ

จ านวนผู้เจ็บป่วย
วิกฤตฉุกเฉินท่ี

เสียชีวิตภายใน 24 
ชั่วโมง  (A)

จ านวนผู้
เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินท้ังหมด

(B)

ร้อยละ

เมือง 2,496 132 5.29

สายบุรี 574 18 3.14

โคกโพธิ์ 866 10 1.16

ยะหริ่ง 1,203 5 0.42

ยะรัง 414 18 4.35

ปะนาเระ 129 15 11.63

มายอ 293 11 3.75

แม่ลาน 357 2 0.56

ทุ่งยางแดง 349 9 2.58

ไม้แก่น 79 8 10.13

หนองจิก 124 8 6.45

กะพ้อ 216 3 1.39

รวม 7100 239 3.37

อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภำยใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยำบำล
ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) < ร้อยละ 12

โครงการ Hand of life  (ทักษะ CPR)

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

การพัฒนาระบบไร้รอยต่อ
การเพิ่มช่องทางด่วน
ผู้บัญชาการระดับอ าเภอผ่านหลักสูตร ICS



การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคภาพรวม จังหวัดปัตตานี

ด าเนินการไดด้ี : ผลงำน > ร้อยละ 90 ได้แก่ ในกลุ่มผู้ติดเช้ือHIV DM บุคลำกรสำธำรณสุข 
เรือนจ ำ ประชำกรข้ำมชำติ
ด าเนินการเรง่รัดเพิม่ : ในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยฯ ผู้สูงอำยุ 65 ปีท่ีมีโรคร่วม
กลุ่มผู้ต้องขังในเรอืนจ า :  ก ำลังด ำเนินกำรคัดกรองด้วยเอกซเรย์

ข้อค้นพบ : พบป่วย TB ในกลุ่มผู้สัมผัสมำกท่ีสุด
รองลงมำคือ กลุ่มผู้สูงอำยุ และผู้ติดเช้ือ HIV

ร้อยละ กลุ่มเส่ียงเป้าหมาย
เป็น 
TB

ต่อแสน

ผูส้ัมผสัโรคใกลชิ้ดฯ 36 469

ผูป่้วยเบาหวาน 13 175

ผูติ้ดเช้ือHIV/AIDS 15 1461

ผูต้อ้งขงัในเรือนจ า 1 57

ประชากรขา้มชาติ 0 -

บุคลากรสาธารณสุข 0 -

ผูสู้งอาย ุ65 ปีข้ึนไปท่ี
มีโรคปอดร่วม 17 700

รวมจังหวัด 82 296
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100.0 100.0

71.1

100.0 97.1 100.0
88.7

12.1

47.5

20.8

50.0
68.5

0.0

53.0

31.2

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0

ร้อยละ กำรคัดกรองด้วย Verbal ร้อยละ กำรคัดกรองด้วย CXR

เป้ำหมำย > 
ร้อยละ 90



ข้อชื่นชมต่อการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 

1. ผู้บริหำร มอบนโยบำยชัดเจน กำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค ถ่ำยทอดสู่ ระดับอ ำเภอ และ รพสต.
2. จังหวัดติดตำมกำรด ำเนินงำนสัญจร ในระดับอ ำเภอ กระตุ้นกำรท ำงำน พร้อม วิเครำะห์ ปัญหำ และ 

วำงแผน กำรท ำงำน
3. ด ำเนินกำรได้ดีในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้ำน ที่มีกำรติดตำมผล 5 ปีย้อนหลัง ( เบื้องต้น 1 ป)ี
4. ผู้รับผิดชอบงำนวัณโรคระดับจังหวัด เป็น core team ของเขต 12  ช่วยตรวจสอบและเร่งรัดกำรบันทึก

ข้อมูลใน โปรแกรม TBCM 

ปัญหา/ข้อจ ากัด โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
กำรคัดกรองด้วยเอกซเรย์ ในกลุ่มเส่ียง 
ภำพรวม ค่อนข้ำงน้อย
- ส่วนหนึ่ง ผู้ต้องขังในเรือนจ ำอยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำร

- ผลักดันนโยบำย ให้ด ำเนินงำน กำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค ด้วยกำร
เอกซเรย์ ในทุกหน่วยบริกำร โดยเฉพำะ กลุ่มผู้ป่วยโรคเบำหวำน ผู้
สัมผัสใกล้ชิด (กำรคัดกรองด้วยเอกซเรย์น้อย) ซ่ึงพบวัณโรคในกลุ่มผู้
สัมผัสสูง และกำรเสียชีวิตในผู้ป่วยวณัโรค พบในกลุ่มผู้สูงอำยุที่มีโรค
ร่วมมำก



อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนรักษาไตรมาส ที่ 1/2561
(เป้าหมาย > ร้อยละ 85)

o ภาพรวม อัตราการเสียชีวิต (เป้าหมาย < 5%) สูง ถึง 6.9% (10/144) รพ. ที่มีอัตราเสียชีวิตสูง 3 ล าดับแรก 
-รพ.ทุ่งยางแดง เสียชีวิต (ผู้สูงอายุมีโรคไตร่วม) ร้อยละ 25 (1/4)
-รพ.ยะรัง เสียชีวิต (สูงอายุมีโรคร่วม 2 คน เสียชีวิตที่บ้าน 1 คน วัณโรคมีDM ร่วม 1 คน) ร้อยละ 17.4 (4/23)
-รพ.ปะนาเระ เสียชีวิต (วัณโรคมี HIV ร่วม)  ร้อยละ 9.1 (1/11)

o แนวโน้มอัตราการรกัษาส าเร็จผูป้่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 1/61 Success +  ก าลังรักษา = 88.9

ร้อยละ
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ก าลงัรักษา รักษาหาย และ รักษาครบ เสยีชีวิต ล้มเหลว ขาดยา โอนออก



- ผู้บริหำรมอบนโยบำย TB case management ให้มีกำรติดตำมกำรรักษำรำยบุคคล 
- มีกำรจัดท ำแผนงำนและแผนงบประมำณ กำรลดสำเหตุกำรตำย และ แผนติดตำมก ำกับงำนรำยเดือน 
- ระบบติดตำมผู้ป่วย กำรส่งต่อผู้ป่วย ผ่ำน TBCM online มีควำมเข้มแข็งกำรติดตำมก ำกับงำน

ข้อชื่นชมต่ออัตราความส าเร็จการรักษาวัณโรค

ข้อค้นพบ โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

อัตรำกำรเสียชีวิตระหว่ำงกำรรักษำ
สูง (ร้อยละ 6.9 มีโรคร่วม )

- เน้นกิจกรรมกำรค้นหำเชิงรุกในกลุ่มเส่ียงเป้ำหมำยที่มีอัตรำกำรเสียชีวิตสูง 
- ผู้ป่วยวัณโรคที่มีโรคร่วม ติดตำมก ำกับดูแลใกล้ชิด  เยี่ยมติดตำมกำรกินยำ 

โดยทีมสหวิชำชีพ

ผู้ป่วยก ำลังรักษำ ร้อยละ 
20.1(29/144)
ผู้ป่วยล้มเหลวระหว่ำงกำรรักษำ 
ร้อยละ 1.4 (2/144)

- ทบทวนกระบวนกำรรักษำภำยในโรงพยำบำล 



เยี่ยมติดตามงานโรงพยาบาลปัตตานี 
ข้อชื่นชม
มีกำรน ำผู้ป่วยวัณโรคดื้อยำหลำยขนำนชนิดรุนแรงมำก (XDR-TB) มำ admit ที่ รพ 
ปัตตำนี โดยใช้ห้อง Negative Pressure และได้รับกำรดูแลรักษำตำมแนวทำงกำรดูแล
ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยำหลำยขนำนชนิดรุนแรงมำก(XDR)

ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับผู้ป่วยและญำติโดยจัดสรรห้องแยกเพื่อญำติผู้ป่วยได้ดูแล
ผู้ป่วย

มีกำรด ำเนินกำรคัดกรองในผู้สัมผัสร่วมบ้ำนและผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ไม่พบมีผู้ป่วยเป็น
โรควัณโรคเพิ่ม

มีสถำนที่ ส ำหรับวันคลินิกวัณโรค และ รูปแบบเป็น One Stop Service

โอกาสพัฒนา
พบข้อจ ำกัดด้ำน สถำนที่ ส ำหรับคลินิกวัณโรค ใกล้ทำงเดิน และห้องเอกซเรย์ฟัน โดย
ทำง รพ ก ำลังก่อสร้ำงอำคำรส ำหรับ Clinic TB
ข้อเสนอ จัดสถำนที่เฉพำะ หรือ อำคำรแยก เพื่อ ลดกำรสัมผัสโรค และ ลดควำมเสี่ยง
กำรแพร่เชื้อ 



monitor



ชื่อตัวชี้วัด : Mo 2 อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ(≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน)
อ าเภอ ไม่

เกิน
(คน)

ผลงาน อัตรา

เมือง 8 2 1.57

โคกโพธิ์ 4 4 5.98

หนองจิก 5 1 1.29

ปะนาเระ 3 3 6.58

มายอ 3 0 0

ทุ่งยางแดง 1 0 0

สายบุรี 3 0 0

ไม้แก่น 1 0 0

ยะหริ่ง 3 0 0

ยะรัง 4 0 0

กะพ้อ 1 0 0

แม่ลาน 1 0 0

รวมจ.ปัตตานี 37 10 1.45

สถานการณ์

มีผู้ ฆ่ าตั วตายส า เ ร็ จ 10 คน
(1.45/ประชากรแสนคน) เพิ่มจากปีที่
ผ่านมา 2 คน, มีผู้พยายามฆ่าตัวตาย 
จ านวน 25 คน และไม่มีผู้พยายามฆ่า
ตัวตายซ้ า

ปัจจัยความส าเร็จ

- ทีมสหวิชาชีพ รพ.ปัตตานีเข้มแข็ง มีหอผู้ป่วยจิตเวช 10 เตียง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ก าหนดแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย ท างานแบบเชิงรุก เฝ้าระวังติดตาม
โดยทีมรพท.เครือข่ายรพสต./อสม พร้อมกระตุ้น รพช.ติดตามเยี่ยมเยี่ยม 100% อย่างต่อเนื่อง

ผลงานเด่น ผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายทุกรายได้รับการดูแลโดยทีมสหวิชาชีพ มีการทบทวน case และ
ก าหนดแนวทางปฎิบัติ

อ.ยะหร่ิง
อ.เมือง
จ.ปัตตานีอ.หนองจิก

อ.โคกโพธิ์
อ.ยะรัง

อ.แม่ลาน

อ.ปานาเระ

อ.มายอ

อ.ทุ่งยางแดง

อ.สายบุรี

อ.กะพ้อ
อ.ไม้แก่น

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

- ผู้พยายามฆ่าตัวตายที่เป็นคนตา่งดา้ว ไม่สามารถ
ติดตามได้ตอ่เนื่อง
- 80% ของผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จอยู่นอกระบบ
บริการและอยู่ในวัยท างาน, 60% มาจากปัญหา
ครอบครวั

- ประสานนายจ้างตดิตาม เฝ้าระวัง ให้เข้าระบบ
บริการต่อเนือ่งและส่งต่อข้อมูลเม่ือย้ายที่ท างาน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมปอ้งกนัและเฝา้ระวังกลุ่มเสีย่ง
ในชุมชน

สุขภาพจิต



ชื่อตัวชี้วัด : Mo 8 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต(≥ ร้อยละ 58 )

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

เมือง 2147 3238 100

โคกโพธิ์ 1182 529 44.75

หนองจิก 1307 488 37.33

ปะนาเระ 780 457 58.58

มายอ 956 305 31.90

ทุ่งยางแดง 377 363 96.28

สายบุรี 1162 395 33.99

ไม้แก่น 209 158 75.59

ยะหริ่ง 1424 582 40.87

ยะรัง 1523 528 34.66

กะพ้อ 300 130 43.33

แม่ลาน 284 458 100

ปัตตานี 11652 7628 65.47

สถานการณ์

ผู้ป่วยโรคซึมเศรา้เข้าถึงบรกิาร
ร้อยละ 65.47 แต่มี 7 อ าเภอที่ไม่
ถึงเกณฑ์

ปัจจัยความส าเร็จ/

- สถานบริการทุกระดบัและภาคเีครือข่ายมีการคน้หา คัดกรอง รักษาและส่งตอ่อย่างเปน็ระบบ
- จิตแพทย์รพท.และ รพจ. coaching ติดตามพฒันาศกัยภาพทีมสหวิชาชีพรพช.อย่างตอ่เนือ่ง

ผลงานเด่น     
- ทีม Service Plan จังหวัดก าหนดแนวทางการดแูลผูป้ว่ยซึมเศร้าเพือ่เปน็แนวทางปฏิบตัิทัง้
จังหวัด และแจ้งสัญญาณเตอืนฆ่าตวัตายในผู้ปว่ยซึมเศร้าที่เสี่ยงให้ครอบครัวทราบและเฝ้าระวัง

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

ขาดความม่ันใจในการวินิจฉัยของแพทย์ใน
บางรพช.ทั้งที่ให้ยาซึมเศร้า

มีระบบพี่เลี้ยงconsultเพือ่เพิม่ความม่ันใจใน
การวินิจฉัย+แผนcoachingประจ าปขีอง
service plan จังหวัด อย่างต่อเนื่อง 

อ.ยะหร่ิง
อ.เมือง
จ.ปัตตานีอ.หนองจิก

อ.ยะรัง

อ.ปานาเระ

อ.โคกโพธิ์
อ.แม่ลาน

อ.มายอ

อ.ทุ่งยางแดง

อ.สายบุรี

อ.กะพ้อ อ.ไม้แก่น



ชื่อตัวชี้วัด : การเข้าถึงบริการโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ข้อชื่นชม

- กระตุ้นส่งเสริมให้ รพช. ส่งผู้ป่วยตามระบบ รวมท้ังวางแผนพัฒนาผู้ปกครองครูในการค้นหาผู้ป่วยเข้าสู่ระบบเพิ่ม

- กลุ่มงานจิตเวช รพ.ปัตตานี จัดกิจกรรมบ าบัดเพิ่มแก่เด็กท่ีมีพฤติกรรมรุนแรงได้ 100% และประสานจิตอาสาในพื้นท่ีส่ง 
case มาบ าบัดต่อเนื่องในรายที่ไม่สามารถเดินทางได้เอง 

- มีพยาบาลPGจิตเวชเด็กและวัยรุ่นครบท้ัง 12 รพ.

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

- ข้อมูลใน HDC และข้อมูลของ
พื้นท่ีมีความแตกต่างกัน

ทบทวนการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบของ
รพ. เพื่อความถูกต้องครอบคลุมก่อน
ส่งข้อมูลเข้าสู่ HDC

- ผู้ป่วยท่ีเข้าถึงไม่ได้มีการจัดกลุ่ม
ว่าอยู่ในเขต พื้นท่ีอ าเภอใด

วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยท่ีเข้าถึงแยก
เป็นรายอ าเภอเพื่อค้นหาและผลักดัน 
อ.ท่ียังมีการเข้าถึงน้อย

โรค เกณฑ์ (ร้อยละ) ท าได้ (ร้อยละ)

ASD (ออทิสติก) 11 12.0 (HDC), 21.10 (ข้อมูลจังหวัด)

สมาธิสั้น (ADHD) 9 3.05 (HDC), 6.53 (ข้อมูลจังหวัด)



กิจกรรมเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
(โรคสมาธิสั้น&ออทิสติก)

ทีม รพ.หาดใหญ่ ร่วมกับ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 
ประกอบด้วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น พยาบาลจิตเวชเด็ก นักจิตวิทยา 
ลงประเมิน ตรวจวินิจฉัย เด็กที่มีความเสี่ยงของ จ.ปัตตานี ณ รพ.
ปัตตานี เมื่อวันที่ 17-18 พ.ค. 61 

Case ที่ประเมินทั้งหมด ASD ADHD

84 คน 4 คน 17 คน



1. อุปกรณ์ช่วยหำยใจมีอำยุกำรใช้งำนมำก
และล้ำสมัย ไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน
โดยเฉพำะกับทำรกน้ ำหนักตัวน้อยมำก

2. กุมำรแพทย์ 9 คน (4/5)
ปริก ำเนิด 1 คน (ปี 2562) 

3.กำรคัดกรอง Cong heart disease 

NEW BORN

อัตราตายทารกแรกเกิดอายุต่ ากว่า 28 วัน

อัตรำตำยทำรกแรกเกิดอำยุต่ ำกว่ำ 28 วัน ‹ 3.4 : หนึ่งพันทำรกเกิดมีชีพ

: 2.9 : หนึ่งพันทำรกเกิดมีชีพ (37:8,454)

ปัญหา / ข้อจ ากัด

โอกาสในการพัฒนา

1. ขอสนับสนุน Respirator ท่ีทันสมัย
2. อบรมกุมำรแพทย์ด้ำน Cadiac echo
3. ขอสนับสนุนแพทย์หัวใจเด็กมำช่วย

ตรวจเด็กที่สงสัย Cong heart 
disease

ข้อมูล 6 เดือน



ตา
อ าเภอ A B %

เมือง 644 12069 4.73

โคกโพธิ์ 2616 8970 29.06

หนองจิก 1501 6528 22.84

ปะนำเระ 301 5774 5.06

มำยอ 4610 5776 79.36

ทุ่งยำงแดง 1089 1994 54.45

สำยบุรี 2340 8522 27.27

ไม้แก่น 589 1009 58.25

ยะหริ่ง 5460 8369 65.16

ยะรัง 6930 9997 69.30

กะพ้อ 756 1942 38.91

แม่ลำน 1397 1703 82.04

รวม 28233 72693 38.84

ร้อยละของผู้ป่วย Blinding Cataract  ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30 วัน ( เกณฑ์ ร้อยละ 80)

ผลงาน : 82.76 (24/29)

ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับ
การคัดกรองสายตา > 75%

ปัญหาอุปสรรค

1.ขำดบุคลำกรในกำรคัดกรองสำยตำ
2.ขำดเครื่องมือ (Fundus camera)ที่ใช้ในกำรคัดกรอง

โอกาสพัฒนา

ทบทวนอัตราก าลังเพื่อรองรับแผนการคัดกรองตามแนว
ทางการแก้ไขของจังหวัด



คลอดมาตรฐาน

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน
ร้อยละของโรงพยำบำลระดับ A,S  ที่ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินกำรคลอดมำตรฐำน

> 80 % 1 มีกำรประเมินตำมเกณฑ์
ประเมินของกรมกำร
แพทย์ทุก รพช.

ร้อยละของโรงพยำบำล M1 M2 F1 F2 ที่
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรคลอดมำตรฐำน

> 40 % 5



Cancer

ชนิดมะเร็ง
รักษาด้วยการผ่าตัด รักษาด้วยเคมีบ าบัด รักษาด้วยรังสีรักษา

ผลงำน/
เป้ำหมำย

ร้อยละ
ผลงำน/
เป้ำหมำย

ร้อยละ มีกำรเชื่อมต่อผ่ำนระบบ
e-consult 

ร่วมกับ
โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์

ล ำไส้ใหญ่ 17/18 94.44 7/8 87.5

เต้ำนม 20/26 77.00 21/21 100

รวม 37/44 84.09 28/29 96.55

ปัตตำนีให้กำรรักษำมะเร็งเต้ำนม มะเร็ง
ปำกมดลูก มะเร็งล ำไส้

5 อันดับโรคมะเร็ง

1.มะเร็งเต้ำนม
2.มะเร็งล ำไส้ใหญ่/ไส้ตรง
3.มะเร็งปอด
4.มะเร็งตับ
5.มะเร็งปำกมดลูก

ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  >   80%



จังหวัด

จ านวนโรงพยาบาล
ระดับ M และ F ที่
ด าเนินงานการดูแล

ระยะกลาง

จ านวน
โรงพยาบาลระดับ 
M และ Fทั้งหมด

ร้อยละโรงพยาบาลที่มี
การดูแลระยะกลาง

ปัตตานี 11 รพ. 11 รพ. 100.00 %

ร้อยละโรงพยาบาลที่มีการดูแลระยะกลาง > 10%

จังหวัด

จ านวนโรงพยาบาล 
ระดับ(A,S,M,F)มีการ
ด าเนินการตามขั้นตอน

การดูแลแบบ
ประคับประคอง

จ านวนโรงพยาบาล
ระดับ(A,S,M,F)

ในจังหวัด 

ร้อยละโรงพยาบาลที่มี
การดูแลแบบ

ประคับประคอง

ปัตตานี 12 รพ. 12 รพ. 100.00 %

โรงพยาบาลทุกระดบั (A,S,M,F) มีการด าเนินการตาม
ขั้นตอนการดแูลแบบประคบัประคอง

Intermediate care

Palliative care



ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน


