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KPI ตรวจราชการจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1 ปี 2562

คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

STROKE

SEPSIS

TRAUMA

STEMI

TRANSPLANT

CKD

ODS
Drug addict
ทารกแรกเกิด
มะเร็ง
จักษุวิทยา
Palliative care
Intermediate care

ออร์โธปิดิกส์
PCC
TB
RDU
AMR
สุขภาพจิตและจิตเวช
แพทย์แผนไทย



ตัวช้ีวัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง < ร้อยละ 7 √

2. อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis ≤ร้อยละ 30 √

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

4. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจต่อแสนประชากร ≤ 26 ต่อแสนประชากร √

5. อัตราส่วนจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ. > 0.8 : 100 √

6. อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล > 1.3 : 100 √

7. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥ ร้อยละ 66 √

8. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery > ร้อยละ 20 √

9.ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดท่ีบ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามต่อเน่ือง 1 ปี (Retention rate) > ร้อยละ 20 √

10.ร้อยละ 60 ของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 60 √

11.PCC ท่ีเปิดด าเนินการในพื้นท่ี ผ่านเกณฑ์ 3S สะสมร้อยละ 18 (10 ทีม) ของแผน 10 ปี √

12.ทุกอ าเภอ(ร้อยละ 100 ) มีการใช้กลไก พชอ. แก้ปัญหาในระดับพื้นท่ี อย่างน้อยอ าเภอละ 2 เร่ือง √

13.ร้อยละ 60 ของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต √

สรุปตัวชี้วัดคณะ 2



สรุปตัวชี้วัดคณะ 2

ตัวช้ีวัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

14. อัตราส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ √

15. ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาสมเหตุสมผล ข้ัน1 และข้ัน2 √

16. ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ √

17. อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ √

18. ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก √



ตัวช้ีวัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

1. อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน ท่ีมีน้ าหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม < 3.8 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ √

2. เพิ่มเติม NICU ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ √

3. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 70 √

4. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 70 √

5. ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไปได้รับการคัดกรองสายตา ≥ 75 √

6. ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥ 80 √

7. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioids ในผู้ป่วยประคองอย่างมีคุณภาพ √

8. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดท่ีให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน > ร้อยละ 50 √

9. ร้อยละของโรงพยาบาลนะดับ M1 ข้ึนไป ท่ีมีทีม Refracture Prevention √

Monitor



Strokeตัวชี้วัดหลัก ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) 
เกณฑ์ < ร้อยละ 7

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ผลลัพธ์
(ต.ค-ธ.ค.61)

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง < ร้อยละ 7 1.47

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก < ร้อยละ 25 4.08

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน < ร้อยละ 5 0.96

Door to needle time ภายใน 60 นาที ≥50 70.00

Door to Stroke Unit ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ≥ 40 90.48

Door to OR ภายใน 90 นาที ≥60 100

โอกาสพัฒนา

 เพิ่มเตียง Stroke unit ให้เพียงพอ เมื่อมีความพร้อม
ด้านสถานที่และบุคลากร

 พัฒนา Stroke corner ในรพ.เบตง ให้เป็น Stroke 
unite ที่มีมาตรฐาน

Stroke unit
• โรงพยาบาลยะลา จ านวน 5 เตียง
ศัลยแพทย์ประสาท
• โรงพยาบาลยะลา จ านวน 1 คน
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SEPSISตัวชี้วัดหลัก อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community acquired 
เกณฑ์ ≤ร้อยละ 30

สถานการณ์

ล าดับ อ าเภอ จ านวน
ผู้ป่วย
ท้ังหมด

ผู้ป่วย
เสียชีวิต

ร้อยละ

1 เมืองยะลา 38 21 63.15

2 รามัน 16 6 37.5

3 บันนังสตา 2 0 0

4 ธารโต 3 0 0

5 ยะหา 6 2 33.33

6 กาบัง 1 0 0

7 กรงปีนัง 0 0 0

8 เบตง 4 1 25

รวม 70 30 42.85

การพัฒนาการดูแลผู้ป่วย Severe  Sepsis/septic shock รอบปี มีการทบทวนคณะท างาน
พัฒนาการดูแลผู้ป่วย Severe  Sepsis/ septic shock ครอบคลุมทุก รพ มีการปรับ sepsis 
Guideline ให้สอดคล้องกับบริบท ประสานช่องทางการส่งLab H/C และ นิเทศติดตาม

กาบงั

เมอืง
รามนั

เบตง

กรงปินงั

บนันงัสตา

ธารโต

ยะหา

ปัญหาอุปสรรค

 อัตราการเสียชีวิตยังสูงเกิดจากในกระบวนคัด
กรองในการป้องกันตั้งแต่ pre-hos และ การ
ประเมินผู้ป่วยเพื่อคัดกรองตั้งแต่ ห้องฉุกเฉิน รวมทั้ง
การดูแลผู้ป่วยยังไม่เป็นระบบ

ข้อเสนอแนะ
1. ทบทวน วิเคราะห์ case dead ด้วย sepsis เพื่อค้นหาปัญหาและ
แก้ไขร่วมกันพร้อมท้ังนิเทศ ติดตามหน้างานอย่างต่อเนื่อง
2. เน้นการให้ IV ให้เพียงพอทันเวลา และการประสานความร่วมมือ
ระหว่าง รพ.เพื่อสร้างช่องทางด่วนช่วยเหลือผู้ป่วย



Trauma
ตัวชี้วัดหลัก อัตราตายการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง 
ในโรงพยาบาลระดับ A ,S ,M1 (ท้ังที่ ER และ Admit) 
เกณฑ์ ≤ ร้อยละ 12

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์ 

อัตราตายการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉนิ ภายใน 24 
ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A ,S ,M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) 

≤ ร้อยละ 12
7.89

(37/469) ปี2560 - 2561 สถิติยอดผู้ป่วยวิกฤต
ฉุกเฉิน(triage level 1) ที่รับไว้ใน
โรงพยาบาลจ านวน 1,286 ราย 1,313 
ราย เสียชีวิตใน24 ชั่งโมง จ านวน 98 ราย 
และ 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.62และ 
4.27 ตามล าดับ

 อัตราตายยังอยู่ในเกณฑ์ และมีแนวโน้ม
ลดลงจากปี 2560

สถานการณ์

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

1. อัตราท า RCA ร้อยละ 100
2. อัตราการเสียชีวิตที่ป้องกันได้ลดลง
3. มี TEA Unit ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
4. อัตราการใช้Thai refer มากกว่าร้อยละ 85

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

- ฐานขอ้มูลขาดความเช่ือมโยง -พัฒนาฐานข้อมูลโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลให้เ ช่ือมโยงกับ
ฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งโดยเสนอผูบ้ริหารพิจารณางบประมาณ



STEMI
ตัวชี้วัดหลัก ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจต่อแสนประชากร           
เกณฑ์        ≤ 26 ต่อแสนประชากร

 ปี 2560 เปิดให้บริการ Heart failure Clinic ประจ าโรงพยาบาลยะลาและเปดิให้บรกิารสวนหัวใจและหลอดเลอืด โดยการท า
บันทึกข้อตกลงว่าดว้ยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ (MOU) เพื่อเปิดบริการ
ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด ตั้งแต่เปิดบรกิารจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  มีผู้ป่วยมารับบริการที่ห้องปฏบิัตกิาร
สวนหัวใจและหลอดเลือด จ านวน 118 คน และปัจจุบันมีผู้ปว่ยมารับบริการจ านวน 145 คน (1 ก.ย.-31 ธ.ค.61) 

สถานการณ์

ล า
ดับ

อ าเภอ จ านวน
ผู้ป่วย

ผู้ป่วย
เสียชีวิต

ร้อย
ละ

1 เมือง 107 3 2.8

2 เบตง 20 0 0

3 บันนังสตา 1 0 0

4 ธารโต 1 0 0

5 ยะหา 6 0 0

6 รามัน 1 0 0

7 กาบัง 0 0 0

8 กรงปีนัง 4 0 0

รวม 140 3 2.14

เขต 715 15 2.09

ประเทศ 5,232 292 5.58

ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันท่ีเสียชีวิตในโรงพยาบาล เกณฑ์ ≤ 10

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
อัตรารอคอยการท า Echo  มีระยะเวลาท่ียาวนาน
รวม 7 เดือน

ประสานแพทย์จากส่วนกลางลงมาช่วยในการท า echo
(ส่วนกลางรับไปประสานต่อ)

การสื่อสารและความรู้ วัฒนธรรม ความเช่ือ ภาษา 
ของประชาชนในพื้นท่ีส่งผลให้เข้ารับบริการล่าช้า

เพิ่มช่องทางเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปัจจัยเสี่ยงและอาการเบื้องต้นโรคหัวใจเข้าสู่ชุมชนให้มากขึ้น 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ≤  26 : แสนประชากร  
ผลงาน 3.98 : แสนประชากรอ.เมือง

อ.รามัน

อ.ยะหา

กิ่ง อ.กรงปินัง

อ.บันนังสตา

อ.ธารโต

อ.เบตง

อ.กาบัง

ชื่นชม
ผู้ป่วยที่เป็น multiple vessel disease สามารถให้การรักษาโดยการท าผ่าตัด CABG มีระยะเวลารอภายใน 3

เดือน (โรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการผ่าตัดมีเวลารอเฉลีย่ประมาณ 6 เดือน-1 ปี) 



Transplant

ตัวช้ีวัดหลัก เกณฑ์ ผลลัพธ์

อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วย
สมองตายต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

> 0.8 : 100 
ใน รพ. A,S

0
(0/634)

อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตาต่อจ านวน
ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

> 1.3 : 100 
ใน รพ. A,S

0
(0/634)

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

 ประชาชนยังมีทัศนคติและความเช่ือที่ไม่
ถูกต้องในการบริจาคอวัยวะและดวงตา

 ใช้หลักจิตวิทยาในการปรับความเชื่อของ
ญาติของผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา

 ปีงบ 2562 มีผู้แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะ 27 ราย
 ปีงบ 61 มีผู้ขึ้นทะเบียนบริจาคอวัยวะ 181 ราย
 ผลการด าเนินงาน ในไตรมาสที่ 1 ปีงบ 62 ยังไม่มีการบริจาค

อวัยวะ (0 ราย) ส่วนจ านวน hospital death ในรพ.ยะลา    
ปีงบ 61 = 634 ราย

 ทางรพ.ยะลายังไม่สามารถจัดเก็บดวงตาเองได้
 มีพยาบาลวิชาชีพผ่านการอบรมจัดเก็บดวงตา 1 คน

สถานการณ์

ตัวชี้วัด
อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในรพ .

(เกณฑ์ > 0.8 : 100)
อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตาต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในรพ. (เกณฑ์ > 1.3 : 100)

 สนับสนุนให้มีบุคลากรประจ าในหน่วยงาน
 พัฒนาให้มีทีมเจรจาขอบริจาคอวัยวะ

โอกาสในการพัฒนา



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

สถานการณ์
อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

เมืองยะลา 44 30 68.18
เบตง 52 30 57.69
บันนังสตา 16 9 56.25
ธารโต 9 6 66.67
ยะหา 26 15 57.69
รามัน 22 8 36.36
กาบัง 16 8 50
กรงปินัง 19 9 47.37

ยะลา 204 115 56.37

เขต 2,995 1,809 60.40

ประเทศ 49,551 29,694 59.93

โอกาสในการพัฒนา

 มีการบูรณาการกับ service 
plan palliative care ท าให้
สาม า รถดู แ ล ผู้ป่ ว ย ไ ด้ อ ย่ า ง
ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน

สิ่งที่น่าชื่นชม

 การคัดกรองไตในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ไม่ได้ตามเป้าหมาย
 ผู้ป่วยบางรายเลือกใช้สมุนไพรในการรักษาไตและมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์และอาหารเสริมท่ีไม่เหมาะสม  
 ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรและอาหารเสริม
ได้ง่าย  โดยเฉพาะทางออนไลน์และเช่ือในสรรพคุณโดยท่ีไม่มี
ข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ

 เน้นการค้นหากลุ่มเสี่ยง โดยการวิเคราะห์กลุ่มวัยท่ีเสี่ยง
ต่อการเป็นโรค และจัดกิจกรรมป้องกัน
ส่วนกลางขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เช่น  การควบคุม
สื่อโฆษณาเร่ือง อาหารเสริมและสมุนไพร และลดปริมาณ
โซเดียมในอาหาร ท้ังวิทยุ  โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ท่ี
ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย

ปัญหา ข้อจ ากัด

 จ านวนผู้ป่วยผู้ป่วย Stage 3, 4  ปี 2560 
และ 2561  จ านวน 1,160 และ 1,644
ตามล าดับ
 ผู้ป่วยรายใหม่ ในปี 2559-2561 เท่ากับ 
ร้อยละ 22.44, 32.19 และ 20.64 ตามล าดับ

อ.เมือง
อ.รามนั

อ.ยะหา

อ.กรงปินัง

อ.บันนังสตา

อ.ธารโต

อ.เบตง

อ.กาบัง



ODSตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery
เกณฑ์ > ร้อยละ 20

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ ODS > 20%
100.00%
(15/15)

 รพ.ยะลา มีการด าเนินงาน 8 โรค ได้แก่ Inguinal hernia ,
Hydrocele , Hemorrhoid , esophageal varices, gastric 
varices , colorectal polyp , Bile duct stone , 
Pancreatic duct stone , Bile duct stricture

 ผลการด าเนินการ ODS ไตรมาสที่ 1/62 รพ.ยะลา
ภาพรวม จ านวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการผ่าตัด ODS 15 ราย   
จ านวนผู้ป่วยที่เข้าเงื่อนไขในการเข้ารับการผ่าตัด ODS ด้วยโรคที่  
ก าหนด 15 ราย คิดเป็น 100.00%

สถานการณ์ ผลการด าเนินงานผ่าตัดแบบ ODS (ต.ค.-ธ.ค. 61) รพ.ปัตตานี (S)

1. esophageal varices, gastric varices 100.00 (4/4)

2. colorectal polyp 100.00 (10/10)
3. Bile duct stone 100.00 (1/1)

ภาพรวม 100.00%

ความร่วมมือของทีมปัจจัยความส าเร็จ

 พัฒนาการผ่าตัดแบบ ODS จากกลุ่มโรคท่ีเพิ่มขึ้นจาก 12
โรค เป็น 24 โรค

โอกาสในการพัฒนา



- ปี 2561 สถิติการจบักุมของจงัหวดัยะลา จ านวน 3,434 คดี (ปปส.) เขา้สู่ระบบการบ าบดั  1955 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.93
-ประเภทของยาเสพติดท่ีแพร่ระบาด อนัดบั 1 กระท่อม 2.ยาบา้ 3 ไอซ์ และเขา้สู่ระบบบ าบดั อนัดบั 1 ยาบา้ 2.กระท่อม 3.ไอซ์(บสต.)
- มีโรงพยาบาลท่ีสามารถใหบ้ริการบ าบดัผูป่้วยยาเสพติดประเภทฉีดเฮโรอีน ระยะยาว Methadone maintenance treatment (MMT)  
จ านวน 4 แห่ง (รพ.ยะลา, รพ.เบตง รพ.รามนั และ รพร.ยะหา) 

ปัญหา/ข้อจ ากัด
- แพทยผ์ูรั้บผิดชอบดา้นยาเสพติดมี
การผลดัเปล่ียนหมุนเวียน
- การให้ค าปรึกษา (Brief Advice) 
ผูป่้วยยาเสพติดของ รพ.สต. ยงัขาด
ความมัน่ใจและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
- ภาระงานของบุคลากรส่งผลให้ไม่
สามารถลงขอ้มูลในระบบ บสต. ได้
ทนัเวลา
- การเขา้ถึงการเขา้รับบริการของผูป่้วย
เฮโรอีน

ส่ิงที่ช่ืนชม
- มีบ้านพกัใจ(Drop In Center) ในเขตอ าเภอเมืองยะลา 
ด าเนินการโดยกลุ่ม OZONE ซ่ึงช่วยประสานข้อมูลและให้ความ
ช่วยเหลือระหว่างผู้ป่วยและโรงพยาบาลในพ้ืนที่ 
- สามารถผลักดันให้ รพ. ผ่านมาตรฐาน HA ยาเสพตดิ จ านวน 5
แห่ง เป็น 6 แห่ง ภายใน 1 ปี

ปัจจัยความส าเร็จ
- มีการประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพตดิรว่มกับภาคี
เครือข่าย

ตัวช้ีวดัหลัก
ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดบ าบัดครบตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบและได้รับการ
ติดตามดูแลต่อเน่ือง 1 ปี (Retention rate)

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

เมือง 69 4 5.8

บันนังสตา 0 0 0

ธารโต 2 0 0

ยะหา 3 1 33.33

รามัน 13 1 7.69

กาบัง 0 0 0

กรงปินัง 1 0 0

เบตง 1 0 0

รวม 89 6 6.74

เขต 1,741 561 32.22

ประเทศ 31,783 6,920 21.77

Drug addict

ข้อสังเกต 
ข้อมูลจากระบบ บสต.บางอ าเภอไม่มีข้อมูลผู้ป่วยในระบบ อาจเกิดปัญหาจากระบบ

หรือไม่มีผู้ป่วยท่ีเข้ารับการบ าบัดรักษา

Retention rate

อ.เมือง
อ.รามนั

อ.ยะหาอ.
กรงปินังอ.บันนังสตา

อ.ธารโต
อ.เบตง

อ.กาบัง

Remission rate

อ.เมือง อ.รามนั

อ.ยะหา
อ.กรงปินัง

อ.บันนังสตา

อ.ธารโต

อ.เบตง

อ.กาบัง

ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพ ท่ีบ าบัดครบตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดหยุดเสพต่อเน่ืองหลังจ าหน่าย
จากการบ าบัด 3 เดือน  (Remission Rate) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

155 151 97.42

14 2 14.29

13 0 0

35 3 8.57

177 99 55.93

3 0 0

5 1 20

90 75 83.33

492 331 67.28

3,569 2,097 58.76

42,785 15,740 36.79

ข้อมูล ณ วันท่ี 15 มกราคม 2562

ข้อเสนอแนะ
- ส่งบุคลากรเขา้อบรมเพิ่มพนู
ทกัษะ/ความรู้ เช่น เวชศาสตร์
สารเสพติดส าหรับแพทย ์อบรม
การใหค้  าปรึกษารูปแบบต่างๆ
-สสจ.ลงนิเทศ ก  ากบัติดตามการ
ลงขอ้มูล บสต.
- ขยายการเปิดบริการคลินิกเมทา
โดน ใหค้รอบคลุม และ รพ.กรง
ปีนังควรขอจดัตั้งสถาน พยาบาล
ตามพระราชบัญญัตฯิ



การอบรมและหลกัสตูร ปี 2562 เขตสขุภาพท่ี 12

พฒันาศักยภาพสถานบ าบัดเพ่ือรองรับแผนพฒันาระบบ
บริการด้านยาเสพติด (service plan) เขตสุขภาพที่ 12
- อบรมมาตรฐาน HA ยาเสพติดฉบับใหม่การเขียนแบบ
ประเมิน  วนัที่ 21-22 มีนาคม 2562

หลกัสูตรการบ าบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการ
ปรับเปลีย่นความคดิและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral 
Therapy: CBT) เดือน พฤษภาคม 2562

หลกัสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดส าหรับแพทย์
วนัที่ 19-20 มีนาคม 2562

หลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและ
สารเสพติด รุ่นที่ 4 วนัที่ 1 กมุภาพนัธ์-31 พฤษภาคม 2562

การบ าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดโดยกจิกรรมครอบครัว
บ าบัด วนัที่ 23-25 มกราคม 2562

ประชุมวชิาการเครือข่ายการบ าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติด
ภาคใต้ วนัที่ 25-27 กมุภาพนัธ์ 2562

รพ. ธัญญารักษ์ปัตตานี รพ. ธัญญารักษ์สงขลา

โครงการบูรณาการการสร้างและพฒันาเครือข่ายการ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในชุมชน

1

2

3

5

4

7

6



Monitor



Newbornตัวชี้วัดหลัก       อัตราตายทารกแรกเกิด ไม่เกิน 3.8 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ

 2559 - 2561 อตัราการเสียชีวติของทารกอาย≤ุ 28 วนั 5.59, 4.3, 2.44 ต่อ 1,000 ทารกเกดิมีชีพ ตามล าดบั
อตัราการเสียชีวติ ปี 2559 – 2561 มีแนวโน้มลดลง
สาเหตุการเสียชีวติไตรมาส ที่ 1 ปี 2562 จาก sepsis 
จ านวนเตียง NICU รพศ.ยะลา 12 เตียง มีอตัราครองเตียง 114%
จ านวนเตียง NICU รพท.เบตง 6 เตียง มีอตัราครองเตียง 30.20 %

อ าเภอ
จ านวน
ทารกแรก
เกิดมีชีพ

จ านวน
ทารกที่
เสียชีวติ

อัตราต่อพนั

เมืองยะลา 1,359 1 0.74
เบตง 203 1 4.93

บนันงัสตา 66 0 0
ธารโต 172 0 0
ยะหา 180 0 0
รามนั 64 0 0
กาบงั 61 0 0

กรงปินงั 152 0 0
รวม 2,508 2 0.80

ที่มา : 
เอกสารประกอบการตรวจราชการ 

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
(ต.ค. – 20 ธ.ค. 61)

สถานการณ์KPI

กาบงั

เมอืง
รามนั

เบตง

ยะหา
กรงปินงั

บนันงัสตา

ธารโต

มาตรการ กระบวนการและวธีิปฏิบตัิ
การมีทีมและเครือข่ายท่ีเขม้แขง็ 
การพฒันาทกัษะการดูแลทารกแรกเกิด ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

NCPR, การใช ้Nitric Oxide , การลดอุณหภูมิของร่างกาย

ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

การเปิดการอบรมพยาบาล NNP ในพ้ืนท่ี เพ่ือความสะดวกของ
การเขา้รับการอบรมของบุคลากรในพ้ืนท่ี

ปี 2561



Cancerตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด สถานการณ์

 5 อนัดบัโรคมะเร็ง ไดแ้ก่  มะเร็งตบั มะเร็งปอด มะเร็งเตา้นม มะเร็ง
ล าไส้ใหญ่และทวารหนกั และมะเร็งปากมดลูก

 อนัดบัตน้ๆ เป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก
 การคดักรองเชิงรุกในพ้ืนท่ีรวมกบัเครือข่าย และมูลนิธิ
 การจดัท าแผนผงัการด าเนินงานขั้นตอนท่ีชัดเจน เพ่ือลดระยะรอคอย

ตัวช้ีวดั เมือง เบตง รวม

ผา่ตดั 4 สปัดาห์ 
≥ 70%

เป้าหมาย 278 44 322

ผลงาน 211 37 248

ร้อยละ 75.9 84.09 77.02

เคมีบ าบดั 6
สปัดาห์  
≥ ร้อยละ 70

เป้าหมาย 301 9 310

ผลงาน 254 5 259

ร้อยละ 84.39 55.56 83.54

รังสีรักษา 6 
สปัดาห์
≥ ร้อยละ 60

เป้าหมาย 56 - 56

ผลงาน 40 - 40

ร้อยละ 71.43 - 71.43

KPI

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
 วฒันธรรม ความเช่ือ ศาสนา
 ความรู้ การรับรู้ของชาวบา้น

การสร้างความเขา้ใจผา่นระบบบริการ
ปฐมภูมิ ส่ือสาร ผา่นภาคประชาชนอยา่ง
ต่อเน่ือง

ข้อเสนอการขับเคล่ือนที่เป็นระบบ

การสร้างระบบการส่งต่อผูป่้วยในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เน่ืองจาก 
รพศ.ยะลา สามารถท า Adjuvant therapy ทั้งนี ้เพ่ือลดการเดนิทางของผู้ป่วย
ไปรักษา มอ. และการส่งเสริมพฒันาให้มีการใช้ Protocol เดยีวกนั



การติดตาม/ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
(ให้มีผลสาํเร็จ ตามตัวชีว้ัดระยะเวลาการรอคอย)



Eyesตัวชี้วัดหลัก ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา 
เกณฑ์ ≥ร้อยละ 75

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ผลลัพธ์

ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง
สายตา

≥ ร้อยละ 
75

77.49
( 23,846 / 30,773 )

ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding 
cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน

≥ ร้อยละ 
85

93.43
( 185 / 198 )

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

 โปรแกรมที่ใช้ในการลงข้อมลู กับโปรแกรมที่รายงานข้อมูลใช้คนละโปรแกรมกัน 
ไม่สัมพันธ์กันท าให้ข้อมูลในระบบรายงานต่ ากวา่ความเป็นจริง 

 จ านวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับการคัดกรองมีเป็นจ านวนมาก

 สสจ.ทบทวนและตรวจสอบความถูกตอ้งของการลงข้อมลูใน รพ.สต. 
และรพช.

 ท าเชิงรุก มีทีมลงพื้นที่

• คัดกรองผู้สูงอายุยังท าได้ต่ ากว่าเกณฑ์
• มีจักษุแพทย์ประจ า รพ.ยะลา 4 คน และ      

รพ.เบตง 1 คน

สถานการณ์

ตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
เกณฑ์ ≥ร้อยละ 85

Vision2020 : 17 Jan 2019



Palliative Care
ตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย 

Strong Opioids ในผู้ป่วยประคองอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์ ร้อยละ 40

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการ
ดูแลผู้ป่วย

ทบทวนปัญหาในการพัฒนาบุคลากร
ในด้านความรู้การดูแลผู้ป่วย
palliative care 

ขาดการตรวจสอบ และติดตามการ
ปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 

พัฒนาศักยภาพเร่ือง palliative แก่ 
รพ.ช

สถานการณ์
ล าดับ อ าเภอ ผป. 

palliative
ผป.ท่ีได้รับ 
strong  
opioid

ร้อย
ละ

1 เมือง 345 312 90.4

2 เบตง 22 18 81.81

3 บันนังสตา 67 51 76.12

4 ธารโต 7 6 85.7

5 ยะหา 5 4 80

6 รามัน 6 5 83.33

7 กาบัง 12 8 66.66

8 กรงปีนัง 8 7 87.5

รวม 472 411 87.08

วิจัยเร่ือง พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง ตามวิธีมุสลิมได้รับรางวัล 
Siriraj palliative care  day ปี 2018  ประเภท poster  ชมเชยอันดับ 2

Palliative care ในเครือข่ายจังหวัดในปี 2561  ร้อยละของโรงพยาบาลที่มกีารดูแลแบบ
ประคับประคอง (Palliative care) ผ่านทุกโรงพยาบาลชุมชน  คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการพัฒนาศักยภาพทีมสหสาขาวิชาชีพ 
ประกอบด้วยแพทย์ เภสัช และพยาบาล โดยผ่านการอบรมแลว้ ตั้งแต่ปี 2560, 2561 มีการฝึกปฏิบัติงานส าหรบัพยาบาล ท าให้มี
การพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาลชุมชนเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  และก่อให้เกิดระบบการ  consult case  
เครือข่ายที่เข้มแข็ง

อ.เมือง
อ.รามัน

อ.ยะหา

กิ่ง อ.กรงปินัง

อ.บันนังสตา

อ.ธารโต

อ.เบตง

อ.กาบัง



Intermediate Care
ตัวชี้วัดหลัก ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้

การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน > ร้อยละ 50

ล าดับ อ าเภอ
จ านวน รพ. 
ระดับ M 
และ F

จ านวน รพ. 
ระดับ M,F 
ด าเนินการ 

IMC

ร้อยละ

1 เบตง 1 0 0

2 บันนังสตา 1 1 100

3 ธารโต 1 0 0

4 รามัน 1 1 100

5 ยะหา 1 1 100

6 กาบัง 1 0 0

7 กรงปีนัง 1 0 0

รวม 7 3 42.86

 ด าเนินการในรูปแบบ Intermediate care bed จ านวน 3 แห่ง (รามนั บนันงัสตา ยะหา)
 มีศูนยบ์ริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพในเขตเมืองรวม 3 ศูนย ์คือ สะเตง สะเตงนอก  และ ท่าสาป 

สถานการณ์

 ผู้ ป่วย Stroke,TBI และ SCI ท่ีรอดชีวิตและมีคะแนน BI < 15
รวมทัง้คะแนนBI> 15 with multiple impairment ได้รับการบริบาล
ฟืน้สภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน BI= 20

ผลการดาํเนินงาน =  88.43 (107/121) 

กาบงั

เมอืง
รามนั

เบตง

ยะหา
กรงปินงั

บนันงัสตา

ธารโต

กระบวนการ/วิธีปฏิบัติเด่น
• การปรับการแบง่ระดบั Barthel Index จาก 3 ระดับ

เป็น 5 ระดับ เพ่ือการดแูลผู้ ป่วยที่ละเอยีดและได้
คณุภาพ

• การใช้ Google sheet ออนไลน์ในการรายงาน
• การพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าที่และ อสม. ในการ

ดแูลผู้ ป่วยตอ่เน่ือง การลงให้บริการในพ้ืนที่

นวตักรรม : แคร่ไม่ไผ่ 
มีการขยายการน าไปใช้ในจังหวดั

ปัตตานี และได้มีการส่งเสริมให้มีการ
น าไปใช้ในชุมชน

KPI



ออร์โธปิดิกส์
ตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละของโรงพยาบาลนะดับ M1 ขึ้นไป ท่ีมีทีม 
Refracture Prevention
เกณฑ์ มีทีม Refracture Prevention

• ปี 62 มีคนไข้ทั้งหมด 15 ราย ได้รับการผ่าตัด จ านวน 4 ราย
• ปี 62 มีคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัด ทั้งหมด 4 ราย สามารถผ่าตัด

ภายใน 72 ชั่วโมง 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.00
• มีแพทย์เฉพาะทางศัลกรรมกระดูก 3 คน 
• มีพยาบาลเฉพาะทาง 2 คน

สถานการณ์
ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์

ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1 ขึ้น
ไป ที่มีทีม Refracture Prevention

มี
อยู่ระหว่าง

ด าเนินการจัดตั้งทีม

ปัญหา / ข้อจ ากัด ผู้นิเทศรับไปด าเนินการ

ผู้ป่วย UC ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายยาป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ การเสนอเชิงนโยบายการเข้าถึงยา anti-osteoporosis ของประชาชน ให้ภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ



สถานการณ์
• มีทีมพี่เล้ียงในการพัฒนา รพสต.ติดดาว ครบทุกอ าเภอ
• มีการขับเคลื่อน รพ.สต.ติดดาว ผลการด าเนินงาน พบว่า 
ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จ านวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35.8 และ
ผ่านเกณฑ์ 3 ดาว จ านวน  78 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.3 

หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ( รพ.สต.ติดดาว)
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละ 60 ของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ ระดับ 5 ดาว 

2. ร้อยละ 100 ของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ ระดับ 3 ดาว 

บาเจาะ

ย่ีงอ

เมอืง

ระแงะ

แว้ง

ตากใบเจาะไอร้อง

จะแนะ

จะแนะ

ปัญหา / ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

ในหมวดที่ 4 เรื่อง IC CPG  และ
การสอบเทียบเครื่องมือ

- ทีมพี่เลี้ยงระดับอ าเภอ ให้การ
สนับสนุนในการพัฒนา

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ/ผลงานเด่น
1. ผู้บริหาร (สสจ.)ให้ความส าคัญในการก าหนดเป้าหมายให้มีความ
ท้าทาย โดยปรับเป้าหมายเพิ่มเป็นร้อยละ 70

กาบงั

เมอืง
รามนั

เบตง

ยะหา
กรงปินงั

บนันงัสตา

ธารโต



สถานการณ์
เป้าหมายการจัดตั้ง PCC แผน 10 ปี ของจังหวัดยะลาท้ังหมด 44 ทีม 
ปัจจุบันผ่านเกณฑ์จ านวน 5 ทีม คิดเป็นร้อยละ 11.36

หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (PCC)
ตัวชี้วัด : PCC ที่เปิดด าเนินการในพ้ืนที่ ผ่านเกณฑ์ 3S สะสมร้อยละ 18 (10 ทีม) ของแผน 10 ปี

จะแนะ
ปัญหา / ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

ขาดแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว ในเขต รพช.

- ส่วนกลางควรก าหนดนโยบายให้มีการเสริมสร้างแรงจูงใจด้านค่าตอบแทน 
- เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับแพทย์ทั่วไปในการเรียนหลักสูตร FM ระยะ
สั้น (Short Course) เช่น หลักสูตร Transformative Inspiration

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ/ผลงานเด่น
1. มีความพร้อมของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในเขตเมือง
2. มีภาคีเครือข่ายท่ีเข้มแข็งในการพัฒนา PCC เขตเมือง
3. ทีมสหวิชาชีพ รพร.ยะหา สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แพทย์ท่ัวไปอยากเรียน FM เพื่อน ามาต่อยอด PCC ได้

กาบงั

เมอืง
รามนั

เบตง

ยะหา
กรงปินงั

บนันงัสตา

ธารโต



สถานการณ์
ทุกอ าเภอได้ด าเนินการขับเคลื่อน  พชอ. เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี และมีการวิเคราะห์คัดเลือก

ประเด็นปัญหา และจัดท าแผนเพื่อแก้ไข อย่างน้อยอ าเภอละ 2 เรื่อง (ร้อยละ 100)

ปัญหา / ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการ พชอ.บางพืน้ท่ีขาดความเข้าใจกรอบแนวคิด

ในการด าเนินงาน
สร้างความเป็นสว่นร่วม และเสริมพลงั
ภาคีอยา่งต่อเน่ือง

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ/ผลงานเด่น

1. อ าเภอรามัน เป็นศูนย์เรียนรู้การขับเคลื่อน พชอ.
2. มีช่องทางการส่ือสารในการกระตุ้นเสริมพลังภาคีเครือข่ายโดยใช้ Social Media

หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (พชอ.)
ตัวช้ีวัด : : - ทุกอ าเภอ(ร้อยละ 100 ) มีการใช้กลไก พชอ. แก้ปัญหาในระดับพ้ืนที่ อย่างน้อยอ าเภอละ 2 เรื่อง

- ร้อยละ 60 ของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กาบงั

เมอืง
รามนั

เบตง

ยะหา
กรงปินงั

บนันงัสตา

ธารโต



หัวข้อ : 2.2 การพัฒนาโครงการตามพระราชด าริ
ตัวชี้วัด : 13 อัตราส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ขึ้นทะเบียน ไตรมาส 1/62 เป้าหมาย > ร้อยละ 85

สถานการณ์ผลการรักษา ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

ข้อชื่นชม

การสอบสวนโรค ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหมท่ี่ขึน้ทะเบียน และ ผู้ป่วยที่เสียชีวิตทุกรายพร้อมจัดท ารายงาน

กิจกรรมด าเนินงาน (Core Activities) ปี 2562

1. การค้นหาเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงวัณโรค   2. มีการทบทวนสาเหตกุารเสียชีวิตในหน่วยบริการ
3. การส่งตรวจทดสอบความไวต่อยาในผู้ป่วยที่มีประวัติเคยรักษาวัณโรค
4. การประชุมเครือข่ายวัณโรค ระดับอ าเภอ และ จังหวัด ทุกไตรมาส

ปัญหาส าคัญ ปี 2559 - 2561 คือ การเสียชีวิต สูง > ร้อยละ 5 ผลการรักษา ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
ปี 2562(ไตรมาส1) ประเมิน จ านวน 106 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 105 ราย  (99.1%)  เสียชีวิต 0.9
% และไม่พบขาดยา/ การโอนออก  ระหว่างการรักษา 

ร้อยละ

หน่วยงาน

จ า
นวน
(ราย)

ร้อยละ ผลการรักษา

รักษา
ส าเร็จ

เสีย
ชีวิต

ล้ม
เหลว

ขาด
ยา

โอน
ออก

ก าลัง
รักษา

อ.กรงปินัง 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

อ.กาบัง 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

อ.ธารโต 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

อ.บันนังสตา 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

อ.เบตง 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

อ.ยะลา 46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

อ.รามัน 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

อ.ยะหา 12 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 91.7

จ.ยะลา 106 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 99.1

เขต 12 942 0.0 2.1 0.0 0.1 2.5 95.2

ประเทศ 11,738 0.2 3.5 0.0 0.1 4.0 92.2แหล่งข้อมูล : TBCM online  ณ วันที่ 16 ม.ค. 62
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ปี 2561 (Q1) 

ปี 2562 (Q1) 



Small Success ตัวช้ีวัดวัณโรค : ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้ า
(Treatment Coverage ) เป้าหมาย > ร้อยละ 82.5

สถานการณ์

แหล่งข้อมูล : TBCM online  ณ วันที่ 16 ม.ค. 62

แผนด าเนินงานปี 2562 

มาตรการ เพ่ิมความครอบคลุมการขึ้นทะเบียน
1. มีแผนด าเนินงานการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค และ แผนคัดกรองวัณโรคในกลุม่ผู้ต้องขัง 
2. จัดรถ Mobile X-ray ลงให้บริการคัดกรองกลุม่เสีย่งวัณโรคในชุมชน พ้ืนที่ อ.เมือง
3. ประชุมติดตามงานวัณโรค ระดับอ าเภอ และ ระดับ ทุกไตรมาส

- ผลงานความครอบคลุมการขึ้นทะเบียน ผู้ป่วยรายใหม่   
และ กลับเป็นซ้ า  เทียบกับจ านวนคาดประมาณ 
ปี 2558 – 2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  จาก ปี 2558
ร้อยละ 47.1 .เป็น ร้อยละ 66.3 ในปี 2561

- ปี 2562  (ไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2)
ผลงาน ที่ร้อยละ 21.7 (เป้าหมายร้อยละ 82.5)

ข้อชื่นชม

- โรงพยาบาลทุกแห่ง จ.ยะลา มีกิจกรรมคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค นโยบายให้การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค ด้วยการ 
Chest X-ray เพ่ือวินิจฉัยเบื้องต้น 

- สสจ. ได้ จัดท า MOU กับ สสอ. /ผอ.โรงพยาบาล ทุกแห่ง ในการด าเนินงานการคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงวัณโรค ผู้
สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2555 – 2560) และ อัตรารักษาส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ (PA)

หน่วย
บริการ

เปา้หมายขึน้
ทะเบียน
ทัง้หมด 
(ราย) 

ผลงานขึน้
ทะเบียน 
(ราย) 

ร้อยละ

อ.กรงปีนงั 41 12 29.0 
อ.กาบงั 38 8 21.3 
อ.ธารโต 36 6 16.8 
อ.บนันงัสตา 85 10 11.8 
อ.เบตง 79 18 22.8 
อ.เมือง 219 59 26.9 
อ.รามนั 129 21 16.2 
อ.ยะหา 78 19 24.3 
จ.ยะลา 705 153 21.7 
เขต 12 6,263 1,363 21.8 
ประเทศ 72,169 20,560 28.5 
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Quick Win monitoring and supervision
PA 2562 : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (> ร้อยละ 85)

เป้าหมาย การด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ

จัดตั้ง case management team 
ในโรงพยาบาลครบทุกจังหวัด

- จากการลงเยี่ยม 2 โรงพยาบาล พบว่า มีทีม
สหวิชาชีพ และ จนท.รพ.สต ลงเยี่ยมบ้าน 
- มีระบบการติดตามกรณีผู้ป่วยขาดยา/ไม่มาตามนัด 
ในระดับ รพ. รพสต

- กรณีผู้ป่วยวัณโรค เสียชีวิต ที่มีการสอบสวน/ หรือ 
ทบทวนสาเหตุการเสียชีวิตแล้ว ควร สรุปเป็น
ข้อเสนอมาตรการ/ หรือ แนวทางปฏิบัติเพื่อการ
ดูแลพิเศษ 

>ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยเสี่ยงดื้อยาสูง 
(ผู้ป่วยเก่าที่เคยรักษาวัณโรคมาก่อน) 
ได้ตรวจ DST

ผลงาน ไตรมาส 1/62 = ร้อยละ 100 (6/6) - การส่งตรวจเสมหะ ด้วยGeneXpert เพื่อวินิจฉัย     
วัณโรค ที่ผลตรวจไม่พบเชื้อวัณโรค

- กรณี ที่ฟิล์ม Chest X-ray ผิดปกติเข้าได้กับ
วัณโรค พิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียน และ รักษา
วัณโรคแบบ เสมหะลบ

> ร้อยละ 50 ของ รพ.นอกสังกัด สธ. 
(รัฐและเอกชน) บันทึกและรายงาน
ข้อมูลโปรแกรม TBCM

ผลงาน = 0%
เนื่องจาก มี รพ เอกชน 1 แห่ง (รพ.สิโรรส) ที่ตรวจ
วินิจฉัย วัณโรค และ รักษาผู้ป่วยวัณโรค มีการบันทึก
ข้อมูลทะเบียน แต่ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลผ่าน TBCM

ติดตามโรงพยาบาลเอกชนเพื่อบันทึกข้อมูลผ่าน
TBCM



ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลงาน ผลการประเมิน

RDU ขั้น 1 95% (8 รพ.) 80% (7 รพ.) 100% (8 รพ.)
บรรลุเป้าหมาย

RDU ขั้น 2 20% (2 รพ.) 10% (1 รพ.) 25% (2 รพ.)

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ
- บุคลากรทางการแพทย์ ขาดความ
ม่ันใจในการสั่งใช้ยาสมุนไพรทดแทน
ยาแผนปัจจุบัน

- สนับสนุนข้อมูลงานวิจัยทางวิชาการ
- ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร (First line
drug) ฟ้าทะลายโจร ขม้ินชัน เหลืองปิดสมุทร

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

- รพ.กรงปินัง รพ.ยะหา รพ.กาบัง : โปรแกรมแจ้งเตือน (pop-up) 
เม่ือแพทย์มีการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ 

- รพ.ยะหา : Guideline การใช้ยาปฏิชีวนะในโรค URI, AD, FTW 

สถานการณ์

- โรงพยาบาลทุกแห่ง ผ่าน RDU ขั้นท่ี 1
- โรงพยาบาล 2 แห่ง (ร้อยละ 25) ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 
- ในจ านวนนี้ รพ.รามัน ผ่านถึง RDU ขั้นท่ี 3 (มากกว่าเป้าหมาย)

- รพ.สต.ทุกอ าเภอ ผ่านเกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะใน URI และ AD

เมือง
รามัน

ยะหา
กรงปินัง

บันนังสตา

ธารโต

เบตง

กาบัง

RDU ข้ันท่ี 3
RDU ข้ันท่ี 2
RDU ข้ันท่ี 1

RDU



AMRตวัช้ีวดัหลกั      ร้อยละของโรงพยาบาลทีม่รีะบบการจดัการ AMR อย่างบูรณาการ
เกณฑ์ ระดบั Intermediateไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ

จ านวนโรงพยาบาล ที่มีระบบจัดการ
การด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบรูณาการ 
(AMR) ระดับ Intermediate
(เกณฑ์คะแนน 250–349 คะแนน
และข้อบังคับ Basic, Intermediate > 0 )

รพศ.ยะลา และ รพท.เบตง
ด าเนินการได้ ระดับ 3 มีการจัดการ
ระบบ AMR ระดับ Intermediate

(Score 266 และ 257 คะแนน, ตามล าดับ)

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น ข้อเสนอแนะ

- มีการติดตามการใช้ยา และระบบ
การแจ้งเตือน

- มีการเขียนโปรแกรมห้องแลปใช้
เองที่สามารถเชื่อมโยงกับ
โปรแกรมของโรงพยาบาล

- เพิ่มเติมการส่งบุคลากรอบรมระยะสั้น/การ
อบรมใน รพ. ให้มากข้ึน

- ส่งเสริมให้มีการท า CQI, R2R
- ส่งเสริมให้มกีารท า guideline ในโรคต่างๆ

ที่เป็นแนวทางของโรงพยาบาลเอง
- น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์

สถานการณ์

เมือง
รามัน

ยะหา

กรงปินัง

บันนังสตา

ธารโต

เบตง

กาบัง

จังหวัดยะลา มีโรงพยาบาลเป้าหมาย        
จ านวน 2 แห่ง คือ รพศ.ยะลา (A) และ 
รพท.เบตง (M1) ซึ่งมีระบบการจัดการ AMR 
ด าเนินงานตาม 5 กิจกรรมส าคัญ                        
(บรรลุตามเป้าหมาย)



ชื่อตัวชี้วัด : อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ (เป้าหมายไม่เกิน  6.3 ต่อประชากรแสนคน)
อ าเภอ ไม่เกิน

(คน)
ผลงาน อัตรา

เมือง 8 0 0

เบตง 3 1 2.03

บันนังสตา 3 0 0

ธารโต 1 0 0

ยะหา 3 0 0

รามัน 5 0 0

กาบัง 2 0 0

กรงปินัง 2 0 0

รวม 27 1 0.26

สถานการณ์

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จมีจ านวน 1 คน ( 0.26 
ต่อประชากรแสนคน)  เป็นเพศชาย กินยาฆ่าหญ้า มี
ปัญหาทะเลาะกับภรรยา  ไม่เคยเข้าระบบการรักษา 

มีผู้พยายามฆ่าตัวตายจ านวน 4 คน (กินยาฆ่าตัว
ตาย) ผู้พยายามฆ่าตัวตายกลับไปท าร้ายตัวเองซ้ า
ภายใน 1 ปี ร้อยละ 100

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

- มีระบบเฝ้าระวังป้องกนัปัญหาฆา่ตัวตายที่เปน็แนวทาง
เดียวกันทั้งจังหวัด สามารถติดตามไดต้ามเกณฑ์
- ทีม SP จังหวัด coaching เครือข่ายรพช.ตอ่เนื่องทุกปี
- รพ.ยะลามีหอผู้ป่วยจิตเวช 14 เตียง, รพ.เบตงมี 2 เตียง

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

ผู้ป่วยอยู่นอกระบบการรกัษาที่ไม่เคยมี
ประวัติการรกัษาในรพ.มากอ่น

เน้นคัดกรองครอบคลุมกลุ่มเสีย่งต่อการฆ่า
ตัวตาย (โรคซึมเศร้า จิตเภท สุรา และสมาธิ
สั้น) ให้ความรู้เกี่ยวกับ warning sign

ส่งต่อข้อมูลเพื่อการดูแลตดิตามเฝ้าระวัง
ต่อเนื่องแกเ่ครือข่าย

นิเทศตรวจราชการจังหวัดยะลา วันที่ 31 ก.ค. - 2 ส.ค.2561

อ.เมือง
อ.รามัน

อ.ยะหา

อ.กาบัง
อ.กรงปินัง

อ.บันนังสตา

อ.ธารโต

อ.เบตง

การพัฒนาระบบบริการ : สุขภาพจิตและจิตเวช  จ.ยะลา วันที่ 16-18 ม.ค. 2562



ประเด็นส าคัญ : การเข้าถึงบริการโรคส าคัญทางด้านจิตเวช

1. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32-F39) เป้าหมายการเข้าถึง ร้อยละ 65

จ านวนผู้ป่วยสะสมเข้าถึงบริการ ณ วันท่ี 25 ธค. 2562 จ านวน 5,280 คน จากค่าประมาณการณ์  8,841 คน คิดเป็น ร้อยละ 
59.72 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมี 6 อ าเภอท่ียังต่ ากว่าเกณฑ์ คือ อ.รามัน (64.57), อ.กาบัง(61.49), อ.เมือง (60.67) , อ.ยะ
หา (52.61), อ.ธารโต(38.69), อ.กรงปินัง (36.23) 

2. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเภท (F20.0-F20.9) เป้าหมายร้อยละ 75

จ านวนผู้ป่วยสะสมเข้าถึงบริการของปี ณ วันท่ี 17 มค. 2562 จ านวน 505 คน จากค่าประมาณการณ์ 3,033 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 16.65 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (แต่มีผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาและวินิจฉัยในจังหวัดราย 2,220 คน คิดเป็น ร้อยละ 73.19)

3. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคติดสุรา (F10.20-F10.29) เป้าหมายเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จากปีท่ีผ่านมา

จ านวนผู้ป่วยสะสมเข้าถึงบริการของ 31 ตค. 2562 จ านวน 145 คน จากค่าประมาณการณ์  7,152 คน คิดเป็นร้อยละ 2.03
(ฐานข้อมูล Thaialcohol.in.th) ปี 2561 เข้าถึง 3.72 และในปี 2562 ยังไม่มีการวินิจฉัยเพิ่มข้ึน

4. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น ADHD (F90.0-F90.9)  เป้าหมายเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 จากปีท่ีผ่านมา

จ านวนผู้ป่วยสะสมเข้าถึงบริการ ณ 17 มค. 2562 จ านวน 24 คน จากค่าประมาณการณ์  4,852 คน คิดเป็นร้อยละ 0.49  
(2561 เข้าถึงบริการร้อยละ 0.47) เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.02 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (การวินิจฉัยในจังหวัด 314 คน) 



ตัวชี้วัดหลัก ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและ
ฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก
เกณฑ์          ร้อยละ 18.5

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย 
รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

ร้อยละ 18.5 17.05

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1.กรมมีการปรับเปลี่ยนค านิยามในการเก็บ
ข้อมูลโดยไม่น า U77 มาค านวณ

1.ชี้แจงผู้รับผิดชอบงานแผนไทยในการจัดเก็บ
เนื่องจากระบบการประมวลผลยังไม่สมบูรณ์

สถานการณ์

ชื่นชม

1. มีการแผนการด าเนินงาน และแผนพัฒนาบุคลากร ด้านการแพทย์แผนไทย 
2. มีแผนจัดท า CPG การแพทย์แผนไทยของจังหวัด และแผนจัดท ายาสมุนไพร ทดแทนยาแผน

ปัจจุบันจ านวน 10 รายการ
3. มีการจัดท างบประมาณของบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ในการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสมุนไพร ที่    

รพร.ยะหา จ านวน 17 ล้านบาท โดยผ่านการเห็นชอบจากผู้ว่าฯ ขณะนี้รอการพิจารณาจาก
สภาพัฒน์

ปี 2562  มีการจัดบริการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
จ านวน 89 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงพยาบาล 8 และรพ.สต 81 แห่ง แต่มี
แพทย์แผนไทยปฏิบัติงานใน รพ.8 แห่ง ใน รพ.สต 12 แห่ง

เมือง รามัน

ยะหา
กรงปินัง

บันนังสตา

ธารโต

เบตง

กาบัง

แพทย์แผนไทย




