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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

1 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด ำเนินกำรในพื้นที่ (Primary Care Cluster) √

2 ร้อยละอัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ≤ ร้อยละ 7 √

3 ร้อยละของโรงพยำบำลที่มีกำรใช้ยำอยำ่งสมเหตุสมผล (RDU) √

4 ร้อยละของกำรส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสขุภำพลดลง √ ผ่ำน 5 ขั้นตอน

5 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบรกิำร 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 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีใช้ยำเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ ำหน่ำยจำกกำรบ ำบัดรักษำทุกระบบ (3 month remission rate) 
Leading Indicator ร้อยละ 90, Lagging Indicator ร้อยละ 50 ฃ

√

11 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ำรับกำรผ่ำตัดแบบ One Day Surgery ร้อยละ 15 √

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

13 อัตรำควำมส ำเร็จในกำรรกัษำผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ √ ยังไม่ถึงรอบการ
ประเมิน
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PCC : คลนิิกหมอครอบครัว

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น
➢ผู้บริหำร สสจ./รพ. ก ำหนดเป้ำหมำย/แผนกำรพัฒนำชัดเจน

➢บุคลำกรที่เกี่ยวข้องเข้ำใจหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรด ำเนินงำน

➢ควำมร่วมมือกับองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำร
ท ำงำนPCC

➢PCCตลำดเก่ำ มีกำรแก้ปัญหำชุมชนโดยกำรใช้งำนวิจัยมำ
แก้ปัญหำ(ปัญหำเรื่องควำมครอบคลุมของวัคซนี)ซึ่งสำมำรถตอบ
โจทย์ปัญหำของชุมชนได้อย่ำงแท้จริง

ปัญหา/ ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

ขำดแคลนแพทย์เวช
ศำสตร์ครอบครัว

• วำงแผนสนับสนุนสร้ำงแรงจูงใจ
ให้อบรมเวชศำสตร์ครอบครัว
และShort course PCC 
(ค่ำตอบแทน,ข้อดีของกำร
อบรม) 

• ดึงแพทย์เกษียณเข้ำมำร่วมงำน
• จัดตั้งรพ.ยะลำให้เป็นสถำบัน

สมทบในกำรผลิตแพทย์เวช
ศำสตร์ครอบครัวเพื่อผลิต
แพทย์FMให้กับจังหวัด

ควำมไม่พร้อมของสห
วิชำชีพที่ปฏิบัติงำน
ประจ ำในPCC

จัดอบรมควำมรู้ด้ำนเวชศำสตร์
ครอบครัวให้กับทีมสหวิชำชีพ

สถานการณ์
• เป้ำหมำย 44 ทีม ผ่ำน 5 ทีมคิดเป็น 11.4%

• ปี 60 แผนเปิด6ทีม ผ่ำนเกณฑ์3ทีม

• ปี 61 แผนเปิดสะสม 8 ทีม ผ่ำนเกณฑ์ 5 ทีม (เมืองยะลำ 4,

ยะหำ 1)

• PCC ไม่ผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน3ทีมเนื่องจำกขำดแพทย์ FM  (เบตง 2 
กรงปินัง 1)



STROKE

อ าเภอ
จ านวนผู้ป่วยตาย
จากโรคหลอดเลือด

สมอง (A)

จ านวนผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง(B)

ร้อยละ

เมือง 55 828 6.64
เบตง 6 85 7.05
รามัน 0 5 0
ยะหา 0 24 0

บันนังสตา 0 19 0
ธารโต 1 4 25.0
กาบัง 0 4 0

กรงปีนัง 1 6 16.67
รวม 63 975 6.46

อัตราตายของผู้ปว่ยโรคหลอดเลอืดสมอง ≤7%

 กำรส่งต่อล่ำช้ำ
 ผู้ป่วยเข้ำถึงบริกำรช้ำ
 จ ำนวนเตียง stroke unit

สิ่งที่น่าชื่นชม มีกำรวำงแนวทำง รพ เครือข่ำยประสำน รพ.สต.ให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ เรื่อง stroke alert, 
stroke awareness เพื่อประชำสัมพันธ์ประชำชนรับรู้ประโยชน์ของกำรเข้ำถึงบริกำรที่รวดเร็ว

โอกาสพัฒนา
ให้ควำมส ำคัญกำรดูแลผูป้่วย stroke unit & 
stroke cornerให้ควำมส ำคัญดำ้นอตัรำก ำลงั ด้ำน
วิชำกำรเพิ่มจ ำนวนเตยีงใน stroke unit

ข้อมูลจาก HDC

ปัญหา ข้อจ ากัด

2. Onset น้อยกว่า 4.5 ชม. ปี 2559,2560 และ 
2561 จ านวน 65,103 และ 112 ราย ตามล าดับ

1. สถิตผิู้ป่วยย้อนหลัง 3 ปี 2558, 2559, 2560 
จ านวน 504,667,846 ราย ตามล าดับ

สถานการณ์



ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2561 เป้าหมายไตรมาส 3 ผลงาน ผลการประเมิน

RDU ขั้น 1 80% (7) 80% (7) 100.00% (8) บรรลุเป้าหมาย

RDU ขั้น 2 20% (2) 15% (2) 12.50% (1) -

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

- การหมุนเวียนของบุคลากร
ท าให้การด าเนินการไม่
ต่อเนื่อง
- การเรียกหายาของผู้ป่วย 

- สร้างความเข้าใจการด าเนินงานตาม
แนวทาง RDU อย่างสม่ าเสมอ
- สร้างความตระหนักรู้ในประชาชน 
โดยอาศัยความร่วมมือของภาค
ประชาชน

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

ปัจจัยความส าเร็จ: 
- ความเข้มแข็งของทีมน า และการนิเทศติดตาม
ภายในจังหวัด
- การสนับสนุนจากผู้บริหาร ในการติดตามการ
ด าเนินงาน
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สาขาการป้องกนัและควบคุมการด้ือยาตา้นจุลชีพ (AMR)

มาตรการด าเนินการ รพ.ยะลา รพ.เบตง

1 .การก าหนดนโยบายและ
มาตรการโดยทีมบริหารจดัการ 
AMR

 

2. การเฝ้าระวงัทาง
ห้องปฏิบัตกิาร  

3.การดูแลก ากบัการใช้ยาใน
โรงพยาบาล  

4. การเฝ้าระวงั ป้องกนัและ
ควบคุมการตดิเช้ือในโรงพยาบาล  

5. การวเิคราะห์สถานการณ์ 
น าไปสู่มาตรการของโรงพยาบาล  

โอกาสพฒันา

เป้าหมาย 2 แห่ง
รพ. ยะลา (ระดบั A)    
รพ. เบตง (ระดบั M1) 

รพ. ทั้งสองแห่ง  มกีารด าเนินงานด้าน AMR 
แบบบูรณาการ ตามมาตรการด าเนินการทั้ง 5
ด้านทีก่ าหนดไว้

สถานการณ์

เพิม่การวเิคราะห์ข้อมูลที่ได้จากห้องปฏิบัติการ,
การใช้ยา  และการควบคุมการแพร่กระจายเช้ือ 
เพือ่การจัดการ AMR ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
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ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืก

(ต.ค60-มิ.ย.61)  (ผลงานร้อยละ 22.43 ผ่านเกณฑ์) 

เมือง เบตง รามนั ธารโต บนันงัสตา กรงปีนงั กาบงั ยะหา รวม



STEMI

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
≤  27 : แสนประชากร 

ผลงาน 23.17 ต่อแสนประชากร

โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปในจังหวัด
ยะลาสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด 
(Fibrinolytic drug) เกณฑ์ ร้อยละ 100
ผลงาน  100% (8รพ./8 รพ.)

เมอืง 98.10 % (103/105)

บันนังสตา 92.86 % (13/14)
เบตง 77.77 % (21/27)

รามนั 100% (32/32)

ยะหา 100% (14/14)

กรงปีนัง 100% (5/5)
กาบัง 100% (4/4)
ธารโต        100% (1/1)

จังหวดัยะลา 95.54 % (193/202)

ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉยีบพลัน 
(STEMI) ได้รับการขยายหลอดเลือดหรือยาละลายลิ่ม
เลือด และ/หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ > 80%

1. อตัราก าลงัไม่เพียงพอในการท าหตัถการสวน
หวัใจและหลอดเลือด

2. ขาดอตัราก าลงันกัเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก

ปัญหา อุปสรรค

การสนับสนุนทุนให้กับคนในพื้นที่เข้าศึกษาด้าน
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ข้อเสนอแนะ



อ าเภอ A B ร้อยละ

เมืองยะลา A 166 316 52.53

เบตง M1 148 281 52.67
บันนังสตา

F2 41 73 56.16

ธารโต F2 13 35 37.14

ยะหา F1 60 125 48

รามัน F2 175 304 57.57

กาบัง F2 49 89 55.52

กรงปินัง F2 26 46 53.43

รวม 678 1,269 53.42

CKD

ปัญหา อุปสรรค

• ไม่สามารถติดตาม eGFR ได้ครบเนื่องจากประชาชน
บางส่วนไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตลอดระยะเวลาการประเมนิ

• ข้อมูลผู้ป่วยไม่สามารถเชื่อมโยงสู่โปรแกรม HDC

• ผู้ป่วยไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรค

สถานการณ์

• ผู้ป่วยไตระยะที่ 5 เป็นผู้ป่วยนอก จ านวน 7,176 คน

• ผู้ป่วยใน จ านวน 173 คน

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



• มีผู้แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะ รวม 172 ราย   แต่ยังไม่มี
การบริจาคอวัยวะและดวงตา

สถานการณ์

• หลักศาสนา/ความเชื่อ

• ผู้ป่วยที่ GCS 3 คะแนน ต้องรอ 6 ชม. ญาติไม่รอ
ปัญหา 

อุปสรรค

• ให้ความรู้ สนับสนุนแก่ประชาชนในเรื่องการบริจาคอวัยวะ
• การลดระยะเวลาขั้นตอนการวินิจฉัยภาวะสมองตาย

โอกาสในการ
พัฒนา

• ให้ส่วนกลางประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะ

• การเสนอแนะเชิงนโยบายในการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับ
กระทรวงคมนาคม

สิ่งที่ต้องการ
สนับสนุน

organ transplant อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อ
จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ. (> 0.7 :100)



ยาเสพติด

อ.เมืองยะลา
อ.รามัน

อ.ยะหา

อ.กาบัง

อ.บันนังสตา

อ.ธารโต

อ.เบตง

กรงปีนัง
อ าเภอ

จ านวนผู้ป่วย
ยาเสพติดหยุด
เสพต่อเนื่อง 3 

เดือน(A)

จ านวนผู้ป่วย
ยาเสพติดที่เข้า
รับการบ าบัด
และจ าหน่าย

(B)

ร้อยละ

เมืองยะลา 27 30 90

กาบัง 4 5 80

ยะหา 33 38 86.84

รามัน 25 29 86.21

บันนังสตา - - -

ธารโต - 1 0

เบตง 6 6 100

ยะลา 95 109 87.16

• ทีมงานยาเสพติดมีความตั้งใจ
และร่วมมือกับกลุ่มโอโซน ในการ
ค้นหาและติดตามผู้ป่วย

สิ่งที่
น่าชื่นชม

• บุคลากรไม่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตาม
ระดับ service plan

ปัญหา/
ข้อจ ากัด

• เสนอปัญหาให้ผู้บริหาร
รับทราบในด้านการพัฒนา
ศักยภาพการดูแลผู้ป่วยให้
ได้มาตรฐาน เพ่ือขอการ
สนับสนุนให้มีการส่งอบรม
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
ตาม service plan (ศูนย์
วิชาการสนับสนุน
งบประมาณ)

ข้อเสนอ
แนะ

ร้อยละของผู้ป่วยท่ีใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate)  

(Leading Indicator ร้อยละ 90 , Lagging Indicator ร้อยละ 50)

Leading Indicator ร้อยละ 92.23 (95/103) 



ODS

รายการโรค จ านวนผู้ป่วย
เข้าเงื่อนไข 

ODS

จ านวน
ผู้ป่วยที่

ได้รับ ODS

ร้อยละ

Inguinal hernia 1 0* 0

Hemorroid 7 7 100
Esophageal 
varices,gastric varices

12 12 100

Colorectal polyp 20 20 100

รวม 40 39 97.5

ร้อยละของผู้ป่วยที่เขา้รับการผ่าตัดแบบ ODS 
เกณฑ์ ร้อยละ 15

ปัญหา อุปสรรค
 ความม่ันใจของผู้ป่วยและ
ญาติต่อความปลอดภัย

* Admit เน่ืองจากญาติวิตกกงัวล

ข้อเสนอแนะ

 การจัดทีมในการให้
ข้อมูลกับคนไข้และญาติถึง
กระบวนการให้การรักษา
และระบบการติดตาม



ER

อ าเภอ
จ านวนผู้

เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินทั้งหมด

จ านวนผู้เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 

24 ชั่วโมง  
ร้อยละ

เมือง 11,430 149 1.2

เบตง 2,018 18 0.89

บันนังสตา 1,405 6 0.42

ธารโต 236 3 1.27

ยะหา 754 3 0.39

รามัน 2,167 3 0.13

กาบัง 61 1 1.63

กรงปีนัง 1,372 13 0.94

รวม 19,443 186 1.3

อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ท้ังท่ี ER และ Admit) < ร้อยละ 12

 ความแออัดของห้องฉุกเฉิน
 ความแม่นย าการคัดกรอง
 การเข้าถึงบริการล่าช้า
 การบริหารจัดการข้อมูล

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
- การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ในการใช้เครื่อง AED ระดับ
ชุมชนในการช่วยเหลือเบื้องต้น

การให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพแก่
กลุ่มเด็กนักเรียนและการเรียก 1669

ขอชื่นชม



การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคภาพรวม จังหวัดยะลา

ด าเนินการได้ดี : ผลงำน > ร้อยละ 90 ได้แก่ ในกลุ่มผู้ติดเช้ือHIV DM บุคลำกรสำธำรณสุข 
เรือนจ ำ ประชำกรข้ำมชำติ
ด าเนินการเร่งรัดเพิ่ม : ในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยฯ ผู้สูงอำยุ 65 ปีท่ีมีโรคร่วม
กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ า :  ก ำลังด ำเนินกำรคัดกรองด้วยเอกซเรย์

ข้อค้นพบ : พบป่วย TB ในกลุ่มผู้สัมผัสมำกท่ีสุด
รองลงมำคือ กลุ่มผู้สูงอำยุ และผู้ติดเช้ือ HIV

ร้อยละ กลุ่มเส่ียงเป้าหมาย
เป็น 
TB

ต่อแสน

ผูส้มัผสัโรคใกลชิ้ดฯ 36 469

ผูป่้วยเบาหวาน 13 175

ผูติ้ดเช้ือHIV/AIDS 15 1461

ผูต้อ้งขงัในเรือนจ า 1 57

ประชากรขา้มชาติ 0 -

บุคลากรสาธารณสุข 0 -

ผูสู้งอาย ุ65 ปีข้ึนไปท่ี
มีโรคปอดร่วม 17 700

รวมจงัหวดั 82 296

63.6

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



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

(คน)
ผลงาน อัตรา

เมือง 10 0 0

เบตง 4 2 3.28

บันนังสตา 3 1 1.89

ธารโต 1 2 8.7

ยะหา 4 0 0

รามัน 6 2 2.15

กาบัง 2 1 4.2

กรงปินัง 2 0 0

ยะลา 32 8 1.58

เขต 286 126 2.64

สถานการณ์

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จแนวโน้มลดลง จ านวน 8 คน     
คิดเป็นอัตรา 1.58 ต่อประชากรแสนคน เป็นเพศชาย 7 คน
หญิง 1 คน วิธีการที่ใช้ส่วนใหญ่ ผูกคอ  3 คน รองลงมา  
กินยาฆ่าตัวตาย 2 คน ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้าง 4 คน 
รองลงมาอาชีพเกษตรกร  เป็นผู้ที่อยู่ในระบบการรักษาและ
นอกระบบการรักษาจ านวนใกลเ้คียงกัน มีผู้พยายามฆ่าตัว
ตายไม่ส าเร็จ 14 คน ไม่พบกลับไปท าร้ายตัวเองซ้ า

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

มีระบบการติดตามเฝ้าระวังที่เป็นแนวทางเดยีวกันทั้งจังหวัด

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

case ส่วนใหญ่ อยู่นอกระบบการรักษาที่
ไม่เคยมีประวัติการรักษาในรพ.มากอ่น

การค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยง /ให้ความรู้
เกี่ยวกับ warning sign และเฝ้าระวังอย่าง
ต่อเนื่อง

มีการส่งต่อข้อมูลเพื่อการดูแลตดิตาม
ต่อเนื่อง

อ.เมือง
อ.รามัน

อ.ยะหา

อ.กาบัง
กิ่ง อ.กรงปินัง

อ.บันนังสตา

อ.ธารโต

อ.เบตง

สุขภาพจิตmonitor



ชื่อตัวชี้วัด : Mo 8 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต(≥ ร้อยละ 58)

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

เมือง 2,892 1,745 6034

เบตง 1,075 729 67.81

บันนังสตา 865 559 64.62

ธารโต 380 129 33.95

ยะหา 977 501 51.28

รามัน 1,565 1,012 64.66

กาบัง 378 249 65.87

กรงปินัง 450 146 32.44

ยะลา 8,721 5,051 57.92

เขต 86,024 60,741 70.61

ประเทศ 1,430,563 801,034 55.99

สถานการณ์

การเข้าถึงบริการเพ่ิมขึ้นตามล าดับ ภาพรวมของจังหวัด
เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 57.92 โดยมี 3 อ.ที่ยังไม่ถึง
ตามเกณฑ์ คือ ธารโต ยะหาและกรงปินัง

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

ระบบ service plan ของจังหวัด มีการ ลงนิเทศและ 
coaching โดยทีมสหวิชาชีพ ครอบคลุมถึงระดับ รพ.สต.

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

1.แพทย์ รพช. ขาดความมั่นใจในการ
วินิจฉัยโรคทางจิตเวช

พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตให้
แพทย์ใน รพช.

2. รพช.ไม่มีแพทย์รับผิดชอบจิตเวช 
โดยตรง  (4 แห่ง)

มอบหมายให้มีแพทย์รับผิดชอบหลักอย่าง
ต่อเนื่อง

อ.เมือง
อ.รามัน

อ.ยะหา

กิ่ง อ.กรงปินัง

อ.บันนังสตา

อ.ธารโต

อ.เบตง

อ.กาบัง

monitor



ชื่อตัวชี้วัด : การเข้าถึงบริการโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

- การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคออทิสติก ASD ร้อยละ 25.97  (เกณฑ์ร้อยละ 11)

- การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยสมาธิสั้น ADHD ร้อยละ 5.40  (เกณฑ์ร้อยละ 9) 

ข้อชื่นชม

แม้ไม่มีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น การด าเนินงานด้านการเข้าถึงโรคออทิสติก
สามารถท าได้เกนิเป้าหมาย พยาบาล PG เด็ก /นักจิตวิทยา มีความมุ่งมั่นในการ
ท างาน มีการบูรณาการกับกลุม่วัย ครู ในการค้นหาเด็กกลุม่เสี่ยงเข้าสู่ระบบการ
รักษา 

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น - จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น จบปี62

- พยาบาล PG จิตเวชเด็ก มีเพียง 4 คน/จังหวัด
- ส่งพยาบาลเรียน PG จิตเวชเด็กและวัยรุ่นให้
ครบทุก รพ.

- ข้อมูลจากพื้นที่ กับ HDC มีจ านวนต่างค่อนข้างมาก
- ทบทวนการบันทึกข้อมูลในระบบ 43 แฟ้มที่
ส่งเข้าฐาน HDC 

ข้อมูล จาก HDC  ณ 31 ก.ค.61

monitor



 กุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดมีน้อย
 จ านวนเตียง NICU มีจ ากัด(12 เตียง)

NEW BORN

ปัญหา / ข้อจ ากัด

โอกาสในการพัฒนา

 เพิ่มกุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิด
 พัฒนาศักยภาพพยาบาลเฉพาะทางในการ

ดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิด

อัตราตายทารกแรกเกิดอายุต่ ากว่า 28 วัน
‹ 3.4 : หนึ่งพันทารกเกิดมีชีพ

อ าเภอ
ทารกแรกเกิดตาย
(อายุต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 28 วัน(A)

ทารกแรกเกิดมี
ชีพทั้งหมด(B)

ร้อยละ

เมืองยะลา A 16 5,043 3.17
เบตง M1 4 660 6.06

บันนังสตา F2 0 450 0
ธารโต F2 0 173 0
ยะหา F1 1 553 1.8
รามัน F2 0 620 0
กาบัง F2 0 241 0

กรงปินัง F2 0 220 0

รวม 21 7,760 2.71

สถานการณ์
สาเหตุที่ทารกเสียชีวิต ได้แก่

ภาวะ Sepsis  รองลงมา PPHN 
,Birth asphyxia, โรคหัวใจ

monitor



ตา

ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
ได้รับการคัดกรองสายตา > 75%1

ผู้สูงอายุ 60 
ปีขึ้นไป

ได้รับการคัด
กรอง ร้อยละ

52,850 คน 36,454 คน 69.05 %

ร้อยละของผู้ป่วย Blinding Cataract  
ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 
( เกณฑ์ ร้อยละ 80)

2

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

755 ตา 713 ตา 94.43 %

ปัญหา อุปสรรค
 ผู้ป่วย cataract ที่ตกค้าง

ข้อเสนอแนะ
การออกหน่วยร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่
การขอสนับสนุนทีมผ่าตัดจาก

ส่วนกลาง

monitor

ความต้องการสนับสนุน
- การก าหนดแนวทางการจัดล าดับ
ความเร่งด่วนในการเข้ารับการผ่าตัด



Cancer

ผ่าตัดรักษา 86.29%

เคมีบ าบัด 85.25%

รังสีรักษา 82.60%

สถานการณ์

4Wk

6Wk

6Wk

 กำรคัดกรอง ค้นหำเชิงรุก
 ควำมพร้อมแพทย์อำยุรกรรมมะเร็งและ

ทีมศัลยกรรม
 กำรมีระบบ e-consult ร่วมกับ 

โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ ท ำให้ทรำบ
ข้อมูลรังสีรักษำ

ข้อเสนอแนะ
การสื่อสาร การท าความเข้าใจถึงผลจาก

การรักษาด้วยวิธีผ่าตัดและเคมีบ าบัด
การขยายเครือข่ายการสื่อสารในระดับ

ชุมชน เพ่ือท าความเข้าใจ

ปัญหา อุปสรรค
 การล่าช้าของผู้ป่วยที่เข้ารับการ

รักษาแบบผ่าตัดและเคมีบ าบัด 
เนื่องจาก ความกลัว และความเชื่อ
ในการแพทย์ทางเลือก

ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  >   80%

monitor



 ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองและ
ประกันสังคม ไม่สามารถ
เบิกจ่ายยารักษาภาวะกระดูก
พรุนได้

 ศัลยแพทยอ์อร์โธปิดิกส์
มีจ านวน 3 คน

ออร์โธปิดิกส์
ปัญหา / ข้อจ ากัด

 ประสานให้ สปสช หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พิจารณาการบรรจุยา 
Antiosteoporosis เป็นยาบัญชียา
หลักแห่งชาติ

สิ่งที่ทีมตรวจฯรับไป
ประสาน

ร้อยละของผู้ป่วย Capture 
the fracture ที่มีภาวะ
กระดูกหักซ้ า < 30%

ร้อยละของผู้ป่วย 
Capture  ที่ได้รับการ
ผ่าตัดภายใน 72 ชม.
หลังจากได้รับการรักษาใน 
รพ. >50%

1

2

ผลงาน

ผลงาน

ร้อยละ 5

ร้อยละ 56.25

monitor



 เจ้าหน้าที่ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ
ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย Severe 
Sepsis/septic shock

 ขาดความต่อเนื่องจากการปรับเปลี่ยน
บุคลากร

อายุรกรรม(Sepsis)

ปัญหา / ข้อจ ากัด

อ าเภอ (A) (B) ร้อยละ

เมืองยะลา 35 109 32.11
เบตง 11 77 14.28

บันนังสตา 9 29 31.03
ธารโต 1 9 11.11
ยะหา 10 32 31.25
รามัน 14 31 45.16
กาบัง 2 10 20

กรงปินัง 2 17 11.76

รวม 84 314 26.75

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด community-acquird < 30%

• การติดตาม การใช้ Sepsis  
protocol และการติดตามการดกั
จับ septic shock 

โอกาส
พัฒนา

สถานการณ์

• . อัตราการตายยังคงสูงสาเหตุเนื่องมาจากอัตราการให้สารน้ าท่ีไม่
เหมาะสมและไมเ่พียงพอ ร่วมกับปัจจัยของผู้ป่วย ซึ่งส่วนใหญ่เข้า
รับการรักษาอยู่ในระยะรุนแรงของโรค เช่น ภาวะ Metabolic  
acidosis , Renal  failure, high severity score

monitor



จังหวัด

จ านวนโรงพยาบาลระดับ 
M และ F ที่ด าเนินงาน

การดูแลระยะกลาง

จ านวนโรงพยาบาล
ระดับ M และ F

ทั้งหมด 

ร้อยละโรงพยาบาลที่มีการ
ดูแลระยะกลาง

ยะลา 8 รพ. 8 รพ. 100.00 %

Palliative care

โรงพยาบาลทุกระดับ (A,S,M,F) มีการด าเนินการ
ตามขั้นตอนการดูแลแบบประคับประคอง

ผลงานเด่น/นวัตกรรม
 Syringe driver
 การเปิด palliative 

care clinic คู่กับ pain 
clinic

ปัญหา อุปสรรค
 ศักยภาพของบุคลากรใน

ระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ
 ความครอบคลุมการใช้ยา 

Opioid ใน รพช.

ข้อเสนอแนะ
การเพิ่มศักยภาพบุคลากรใน

ระดับปฐมภูมิ และ อสม.
การก าหนดแนวทางการใชย้า 

Opioid ใน รพ. ทุกระดับ

monitor



ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน


