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ตัวชี้วัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

1. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (60%) √

2. PCC ที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ ผ่านเกณฑ์ 3S สะสมร้อยละ 18 (10 ทีม) ของแผน 10 ปี √

3. ทุกอ าเภอ(ร้อยละ 100 ) มีการใช้กลไก พชอ. แก้ปัญหาในระดับพื้นที่ อย่างน้อยอ าเภอละ 2 เร่ือง √

4. อัตราส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ยังไม่ถึงรอบ
การประเมิน

5. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาสมเหตุสมผล ขั้น1 และข้ัน2 √

6. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ √

7. อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ √

8. ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก √

9. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง < ร้อยละ 7 √

10. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis ≤ร้อยละ 30 √

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

12. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจต่อแสนประชากร ≤ 26 ต่อแสนประชากร √

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

14. อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล > 1.3 : 100 √



ตัวช้ีวัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

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

16. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery > ร้อยละ 20 √

17. ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate) > ร้อยละ 20 √

ตัวชี้วัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

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

2. เพิ่มเติม NICU ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ √

3. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 70 √

4. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 70 √

5. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 60 √

6. ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไปได้รับการคัดกรองสายตา ≥ 75 √

7. ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥ 80 √

8. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioids ในผู้ป่วยประคองอย่างมีคุณภาพ √

9. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน > ร้อยละ 50 √

10. ร้อยละของโรงพยาบาลนะดับ M1 ขึ้นไป ที่มีทีม Refracture Prevention √

Monitor



พชอ.

สถานการณ์

ปัจจัยความส าเร็จ

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

นราธิวาสยะลา

ปัตตานีสงขลาสตูล

พัทลุงตรัง

1. อบรมพัฒนาศักยภาพทีมเลขาฯพชอ. (สสอ.) ครบ  100%
2. ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญ มีเวทีน าเสนอผลงานการขับเคลื่อน

• การประสานงาน/เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย
ในระดับอ าเภอมีความเข้มแข็งแตกต่างกัน
โดยเฉพาะเขตเมือง

• ประสาน/ทบทวนท าความเขา้ใจพื้นที่
ทุกระดับ

• มีการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการระดับ
ชุมชน/หมู่บ้านและขยาย/ต่อยอดสู่
ระดับอ าเภอ

หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (พชอ.)

ตัวชี้วัด       ทุกอ าเภอ (ร้อยละ 100) มีการใช้กลไก พชอ. แก้ปัญหาในระดับพื้นที่ อย่างน้อยอ าเภอละ 2 เรื่อง
ร้อยละ 60 ของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ทั้ง 7 จังหวัด (77 อ าเภอ)มีค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ พชอ. ตามสัดส่วนที่ก าหนด และมีการ
ก าหนดประเด็นในการพัฒนา ซึ่ง ปัญหาการจัดการขยะ/สิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นในการพัฒนา
มากที่สุด รองลงมาคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เปราะบางทางสังคม และประเด็น เรื่องอาหาร
ปลอดภัย

ผลงานเด่น

• พชอ.มะนัง จ.สตูล , พชอ.สะเดา จ.สงขลา , พชอ.ควนขนุน       
จ.พัทลุง และพชอ.รามัน จ.ยะลา ได้รับเกียรติบัตรชื่นชมใน 
HA Forum 15 มีนาคม 2562

• โครงการสร้างพลังชีวิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส รางวัลฟันเฟื่อง 
พชอ. อ.นาทวี จ.สงขลา ในงานมหกรรมพลังคน พชอ. 27 
มีนาคม 2562



หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (PCC)
PCC

ตัวชี้วัด PCC ที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ ผ่านเกณฑ์ 3S สะสมร้อยละ 18 (16 ทีม) ของแผน 10 ปี

จังหวัด A B ร้อยละ

สงขลา 123 31 25.20

สตูล 27 14 51.85

ตรัง 56 16 28.57

พัทลุง 52 9 17.31

ปัตตานี 67 19 28.36

ยะลา 44 8 18.18

นราธิวาส 55 10 18.18

เขต12 424 107 25.24

สถานการณ์

ปัจจัยความส าเร็จ

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

นราธิวาสยะลา

ปัตตานีสงขลาสตูล

พัทลุงตรัง

• ปี 2560 -2562 (ปัจจุบัน) สามารถเปิด PCC สะสม ทั้งหมด 107 ทีม( 25.24 %)จาก
เป้าหมาย 424 ทีมตามแผน 10ปี

• โดยปี 2562 มีแผนเปิด 21 ทีม   

1. มีแหล่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่เขม้แขง็ ทั้งสถาบันหลักและสถาบันสมทบ
2. มีภาคีเครือข่ายท่ีเข้มแข็งในการพัฒนา PCC เขตเมือง  เช่น รพ ยะลา , ปัตตานี , ตรัง 

• ภาระงานFM ไม่ชัดเจน/ทับซ้อนGP ท าให้
ไม่สามารถปฏิบัติงานในบทบาทเวช
ศาสตร์ครอบครัวใน PCC ได้อย่างเต็มที่ 

• เสนอส่วนกลางคิดอัตราก าลัง แพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวแยกจากแพทย์ GP

• มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PCC best 
practice ระดับเขต



- ให้ คป.สอ.สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์โครงสร้าง รพ. สต. ติดดาว 

- จัดทีม สหวิชาชีพท าหน้าที่เปน็พี่เลี้ยง/สนับสนุนการพัฒนา รพ.สต. ติดดาว

- จัดระบบเพื่อพัฒนาผลลัพธ์และการสร้างแรงจูงใจ

ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (60%) 

งบประมาณในการปรับโครงสร้าง/ IC, ENV

ยังคงมีปัญหา
ข้อเสนอแนะ

สถานการณ์

- ปี 2560 รพ.สต. ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 66 แห่ง (8.30%)

- ปี 2561 สามารถพัฒนา รพ.สต. ติดดาว เพิ่มขึ้นเป็น 40.88 %

- ปี 2562 สามารถพัฒนา รพ.สต. ติดดาว 

ยังคงเป็น 40.88 % เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการ

- ทุกจังหวัดมีแผนพัฒนา รพ.สต.ติดดาว และก าลังเร่งรัดพัฒนาตามเกณฑ์ 

ผลการด าเนินงานปี 2562

ประเด็นที่น่าชื่นชม

ผู้บริหารจังหวัดและ CUP ให้ความส าคัญและลงตรวจเยี่ยม รพ.สต.

จังหวัด
ผ่าน 3 ดาว ผ่าน 4 ดาว ผ่าน 5 ดาว

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
ตรัง 125 100.00 82 65.60 43 34.40

พัทลุง 124 100.00 72 58.06 33 26.61
สตูล 45 81.82 18 32.73 20 36.36

สงขลา 175 100.00 53 30.29 122 69.71
ปัตตานี 129 100.00 54 41.86 45 34.88
ยะลา 78 96.30 38 46.91 29 35.80

นราธิวาส 111 100.00 23 20.72 35 31.53

รวมภาพเขต 787 98.38 340 42.50 327 40.88

รวมผ่านเกณฑ์ 3 ดาวขึ้นไป = 98.38 %



TB
ตัวชี้วัด      อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ขึ้นทะเบียน ไตรมาส 1/62
เกณฑ์ > ร้อยละ 85

สถานการณ์

ข้อชื่นชม

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ผู้ป่วยวัณโรคน ามาประเมิน จ านวน 950 ราย รักษาส าเร็จ 21 ราย (2.2%) อยู่ระหว่างการรักษา 
854 ราย (89.9%) โอนออก 32 ราย (3.4%) เสียชีวิต 36ราย (3.8%) ขาดยา 6 ราย (0.6%) 
รักษาล้มเหลว 1 ราย (0.1%) (ประเมินความส าเร็จ 30 กันยายน 2562)

• จังหวัดมีการจัดท าตัวชี้วัดค ารับรอง กับ รพ. และ สสอ ในจังหวัด 
• จังหวัด มี กลุ่มไลน์ ส าหรับประสาน แจ้งข้อมูล การท างานวัณโรค 
• สสจ.พัทลุงร่วมกับ พมจ.ประเมินให้การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่ผู้ป่วยวัณโรค
• สสจ.สตูล มีระบบติดตามผู้ป่วยทุกราย โดยให้อ าเภอรายงานทางไลน์ทุกสัปดาห์ และ มีการ

ประชุมผู้รับผิดชอบคลินิกวัณโรคทุกรพ. ทุกวันพุธ
• นพ.สสจ และ หัวหน้ากลุ่มควบคุมโรค จ.สงขลา นิเทศบูรณาการ ถึงระดับ รพ
• หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมรพ.ตรังเยี่ยมติดตามงานใน รพช.  
• จ.ยะลา สอบสวนโรคผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และผู้ป่วยวัณโรคที่เสียชีวิต 

มีการท า Death Case Conference แต่ยังไม่ได้
น าผลมาก าหนดเป็นมาตรการเพื่อป้องกัน/ลด
การเสียชีวิตในรายต่อไป

จัดเวทีสรุป ระดับจังหวัด ร่วมก าหนดแนวทาง
ขั้นตอนเพื่อป้องกัน/ลดการเสียชีวิต 

ข้อมูล TBCM online 23 มีนาคม 2562

จังหวัด
ผู้ป่วยน ามา

ประเมิน 
(ราย)

ร้อยละ

รักษา
ส าเร็จ

เสียชีวิต
รักษา

ล้มเหลว 
ขาดยา

โอนออก ก าลังรักษา

จ.สงขลา 367 2.5 4.1 0.0 0.8 4.4 88.3

จ.สตูล 38 2.6 5.3 0.0 0.0 0.0 92.1

จ.ตรัง 111 1.8 1.8 0.0 0.0 7.2 89.2

จ.พัทลุง 79 0.0 5.1 1.3 0.0 1.3 92.4

จ.ปัตตานี 108 2.8 3.7 0.0 0.0 2.8 90.7

จ.นราธิวาส
140 1.4 4.3 0.0 2.1 2.1 90.0

จ.ยะลา 107 3.7 2.8 0.0 0.0 0.9 92.5

เขต 12 950 2.2 3.8 0.1 0.6 3.4 89.9

ประเทศ 24,252 1.5 4.4 0.0 0.3 4.5 89.3



TB
ตัวชี้วัด       ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้ า (Treatment Coverage ) 
เกณฑ์ > ร้อยละ 82.5

จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

จ.สงขลา 2,222 961 43.2

จ.สตูล 499 117 23.4

จ.ตรัง 1,003 290 28.9

จ.พัทลุง 819 180 22.0

จ.ปัตตานี 1,107 286 25.8

จ.ยะลา 823 235 28.6

จ.นราธิวาส 1,242 272 21.9

เขต 12 7,714 2,341 30.3

ประเทศ 103,254 34,908 33.8

ข้อชื่นชม

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1. การส่งเสมหะไม่ครบถ้วนในรายที่ Chest X-ray 
ผิดปกติ หรืออาการผิดปกติ
2. ขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน

1. จังหวัดวิเคราะห์สาเหตุของการส่งเสมหะไม่ครบถ้วนในราย         
ที่ Chest X-rayผิดปกติ และค านึงถึงคุณภาพเสมหะก่อนส่งตรวจ
2. จังหวัดควรก าหนดแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยภายในและภายนอก
จังหวัด และจัดท าทะเบียนติดตามผล Refer Out

สถานการณ์ความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า
ปี2558-2561

1. สสจ.พัทลุง คัดกรองวัณโรคในเรือนจ าโดยใช้งบ 
PPA ของ สปสช.
2. รพ.ปัตตานี คัดกรองกลุ่มผู้สัมผัสย้อนหลัง 3 ปี 
น าร่อง 3 ต าบล
3. สสจ.นราธิวาส มีการเสนอเรื่องการคัดกรองวัณ
โรคเป็นวาระการประชุมของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด

ร้อยละ

สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขต 12
ปี 2558 42.8 39.8 35.1 46.1 47.6 41.4 46.5 43.1
ปี 2559 78.2 41.6 45.3 45.0 50.4 52.3 50.7 56.9
ปี 2560 81.5 45.2 59.7 55.8 48.8 49.5 50.6 60.5
ปี 2561 80.5 44.0 48.6 51.0 51.5 56.8 46.1 58.6

 -

 20.0

 40.0

 60.0

 80.0

 100.0
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TB
Quick Win monitoring and supervision

ตัวชี้วัด      อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (> ร้อยละ 85)

เป้าหมาย การด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ

จัดตั้ง Case Management Team 
ในโรงพยาบาลครบทุกจังหวัด

มีค าสั่ง Case Management Team ในรูปแบบของค าสั่งคณะท างานวัณโรคของโรงพยาบาล  
- จ.ตรัง จ.สตูล และ จ.พัทลุง ทบทวนและจัดท าค าสั่งครบ ทุก รพ. 
- จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อยู่ระหว่างทบทวน คณะท างาน 

รพ.ที่มี ค าสั่งเดิม ควรทบทวนปรับปรุง
คณะท า งานให้ครอบคลุมและเป็น
ทีมงานปัจจุบัน

ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยเสี่ยงดื้อยาสูง 
(ผู้ป่วยเก่าที่ เคยรักษา วัณโรคมา
ก่อน) ได้ตรวจ DST

ผลงาน ≥ ร้อยละ 80  จ.ตรัง จ.พัทลุง จ..นราธิวาส  ผ่าน
ผลงาน ร้อยละ 50 – 79.9 จ.สงขลา จ.สตูล จ.ปัตตานี 
ผลงาน < ร้อยละ 50      จ.ยะลา
ภาพรวมเขต ผลงาน ร้อยละ 69.7

วิเคราะห์สาเหตุที่ไม่ได้ส่งตรวจ DST
และน าข้อค้นพบของสาเหตุ มาวางแผน
แก้ไข และ พัฒนา  

ร้อยละ 50 ของ รพ นอกสั งกัด 
สธ . ( รั ฐ และ เอกชน )บั นทึ กและ
รายงานข้อมูลโปรแกรม TBCM

ผลงาน ≥ ร้อยละ 50 สงขลา (4/6) ตรัง (2/2)
ผลงาน  < ร้อยละ 50 พัทลุง (0/1) ยะลา (0/1)
ภาพรวมเขต ร้อยละ 60.0 (6/10) ผ่าน
จ.สตูล ไม่มี รพ.นอกสังกัด สธ และ รพ.เอกชน
จ.นราธิวาส มี รพ.นอกสังกัด สธ. วินิจฉัย   วัณโรคได้ ไม่รักษาวัณโรค และ ไม่มี รพ.เอกชน 
จ.ปัตตานี มี รพ.นอกสังกัด สธ. วินิจฉัยวัณโรคได้ ไม่รักษาวัณโรค และมี รพ .เอกชน           
แต่ส่งผู้ป่วยไปรักษา รพ.สังกัด สธ (รพท/รพช)

ทีม สสจ ร่วมด าเนินการกับทีม สคร
โดยอาศัย กลไกพรบ โรคติดต่อ ส าหรับ 
รพ ที่ยังไม่ด าเนินการรายงานข้อมูล 
ผู้ป่วยวัณโรค 
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RDUผลการด าเนินงาน RDU (28 กพ.62)



RDU
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลงาน ผลการประเมิน

RDU ขั้น1 95% (75 รพ.) 85% (67 รพ.) 100% (78 รพ.)
บรรลุเป้าหมาย

RDU ขั้น2 20% (16 รพ.) 10% (8 รพ.) 36% (28 รพ.)

ตัวชี้วัด       ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาสมเหตุสมผล ขั้น1 และขั้น2

สถานการณ์

ผลงานเด่น

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
14.29

29.41
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28.57
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สตูล
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พัทลุง

ยะลา

ปัตตานี

นราธิวาส

ข้ันท่ี 3 ข้ันท่ี 2 ข้ันท่ี 1

• โรงพยาบาลทุกแห่ง ผ่าน RDU ข้ัน1 (ร้อยละ 100)
• โรงพยาบาล 28 แห่ง ผ่าน RDU ข้ัน2 (ร้อยละ 36) 

ในจ านวนนี้มี 10 แห่ง ผ่านถึง RDU ข้ัน3 (มากกว่าเป้าหมาย)
• รพ.สต.ทุกจังหวัด ผ่านเกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะในโรค URI และ AD

✓ รพ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี : บัตร RDU ทางด่วนส าหรับผู้ป่วย URI, AD
✓ รพ.กรงปินัง จ.ยะลา : ระบบแจ้งเตือน (pop-up) เมื่อสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ
✓ รพ.กระแสสินธิ์ จ.สงขลา : วงล้อรักษ์ไต และฉลากยาพูดได้
✓ รพ.สตูล : ระบบแจ้งเตือนในผู้ป่วยโรคไต/โรคตับ/รายการยาที่ผู้ป่วยแพ้ และ Pregnancy 

Category ในฉลากยา

• ความตระหนักรู้ของประชาชนต่อการใช้ยาและ
การดูแลตนเองเบื้องต้น

• ความมั่นใจของแพทย์ในการใช้ยาสมุนไพร
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน

• สร้างความเข้ าใจกับ ผู้มารับบริการอย่าง
ต่อเนื่อง การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ที่ดึงดูด 
ง่ายต่อการเข้าใจ

• สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในยาสมุนไพร URI
(ฟ้าทลายโจร) AD (ยาเหลืองปิดสมุทร)



RDU
จ านวน รพ.ที่ผ่านตัวชี้วัด RDU ขั้น 2 (แห่ง)
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AMR
ตัวชี้วัด       ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ
เกณฑ์        ระดับ Intermediateไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

สถานการณ์ ปัจจัยความส าเร็จ / ผลงานเด่น

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

• เขต 12 มีโรงพยาบาลระดับ A , S และ M1 ซึ่งเป็นเป้าหมาย 10 แห่ง
• พบว่ามีระบบการจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ ระดับ 

intermediate 8 แห่ง ได้แก่ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ รพ.สุไหงโกลก 
รพ.ปัตตานี รพ.ยะลา รพ.เบตง รพ.พัทลุง รพ.หาดใหญ่ และรพ.ตรัง

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ

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

ด าเนินการได้
ระดับ intermediate

8 แห่ง
(ร้อยละ 80)

1. โรงพยาบาลท่ีผ่านระดับ intermediate ท้ัง 8 แห่ง มีจุดเด่นท่ีแตกต่างกัน เช่น การออกแบบ
ระบบคอมพิวเตอร์ใช้เอง มีทีมควบคุมการใช้ยาท่ีเข้มแข็งท าให้ใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับยา
ตาม eGFR ท่ีเป็นปัจจุบัน การระวังใช้ยาซ้ าซ้อน การระวังการเกิด drug interaction เป็นต้น
2. ผู้บริหารสนับสนุน เป็นจุดเน้น ท าให้ด าเนินงานได้รวดเร็วและมีความก้าวหน้าดีมาก

• ขาดอายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

• ความไม่ชัดเจนในการท างานหรือ
ผู้รับผิดชอบงานระหว่างจังหวัด (เขต)

• ระบบคอมพิวเตอร์ไม่เอื้อต่อการจัดการและ
ใช้ประโยชน์

• ขาดการท า R2R หรือ CQI

• จัดอบรมวุฒิ หรือรับรองผู้ท่ีมีความสามารถใน
การควบคุมยาโรงพยาบาล

• ก าหนดผู้รับผิดชอบและร่างนโยบายให้ชัดเจน

• พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้

• ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการจัดท ามากข้ึน



หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการ : สุขภาพจิตและจิตเวช
ตัวชี้วัด : อัตราการฆ่าตัวส าเร็จไม่เกิน 6.3 ต่อ ปชก.แสนคน

จังหวัด ไม่เกิน (คน) ผลงาน อัตรา

สงขลา 70 15 1.35

สตูล 17 13 1.89

ตรัง 32 8 1.55

พัทลุง 27 13 3.05

ปัตตานี 33 3 0.58

ยะลา 27 1 0.26

นราธิวาส 48 3 0.38

เขต12 254 50 1.38

สถานการณ์

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

นราธิวาสยะลา

ปัตตานีสงขลาสตูล

พัทลุงตรัง

ปัญหาฆ่าตัวตายในช่วง 3 เดือนแรกมีแนวโน้มสูงข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะ จ.
พัทลุงมีแนวโน้มที่จะสูงเกินเกณฑ์ และมี จ.ตรัง สตูล ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  
มีผู้พยายามฆ่าตัวตายทั้งหมด 254 คนไม่กลับไปท าร้ายตัวเองซ้ า 242 คน คิดเป็น
ร้อยละ 95.28

• การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงส าคัญ 4 โรค ท าได้
ไม่ครอบคลุม

• การบูรณาการคัดกรองระหว่างคลินิก
สุขภาพจิตกับคลินิกโรคทางกายยังขาด
ความเชื่อมโยง

• การส่งต่อข้อมูลและการติดตามกลุ่มเสี่ยง
ที่เข้าสู้ระบบบริการ ยังขาดความต่อเนื่อง

• บูรณาการประเมินคัดกรองเฝ้าระวังกลุ่ม
เสี่ยงให้คลอบคลุมทุกกลุ่มโรค

• ส่งต่อข้อมูล สร้างเครือข่ายทุกระดับใน
การติดตามดูแล ต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด

• การสื่อ ประชาสัมพันธ์ สังเกต warning 
signs ของการฆ่าตัวตาย การผ่อนคลาย
ความเครียดด้วยตัวเอง

• เผยแพร่ช่องทางการช่วยเหลือ สายด่วน
สุขภาพจิต 1667 1323 App Sabaijai
(ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย)

สุขภาพจิต



หัวข้อ : การเข้าถึงบริการโรคส าคัญทางจิตเวช สุขภาพจิต



ปัญหา/ ข้อจ ากัด แผนการด าเนิน/พัฒนางาน

1. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยในฐานข้อมูล HDC น้อยกว่าผลการ
ด าเนินงานที่มีของหน้างาน เน่ืองจากระบบการบันทึก การน าส่ง ท า
ให้บางโรคมีการเข้าถึงต่ า

- ทบทวนการบันทึกความถูกต้องในระบบ 43 แฟ้ม วิเคราะห์ปัญหา
สาเหตุด าเนินการแก้ไข 
- ให้เอาข้อมูลผู้ป่วยที่มีในพื้นที่เข้าระบบ HDC 
- ใช้ข้อมูล 2 ฐานในการเทียบพิจารณาการเข้าถึงบริการ

2. บุคลากรทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ทั้งจิตแพทย์เด็กและ
พยาบาลเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น มีไม่ครอบคลุมทุกหน่วย
บริการ ท าให้ขาดผู้ประสานและด าเนินการหลัก

- กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้มีพยาบาลอบรม/เรียน PG เด็กและวัยรุ่น
ครบทุก รพ. 
- วางแผนโครงการจิตเวชเด็กสัญจรโดยจิตแพทย์เด็กฯ ลงตรวจ วินิจฉัย 
รักษาผู้ป่วยในพื้นที่

สุขภาพจิต



แพทย์แผนไทย
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วย  

ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก
เกณฑ์         ร้อยละ 18.5

สถานการณ์

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

กรมมีการปรับเปลี่ยนค านิยามในการเก็บข้อมูล
โดยไม่น า U77 มาค านวณ

ชี้แจงผู้รับผิดชอบงานแผนไทยในการจัดเก็บ
เนื่องจากระบบการประมวลผลยังไม่สมบูรณ์

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ
วินิจฉัย รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ร้อยละ 18.5 23.11

• ปี 2562 เขตสุขภาพท่ี 12 มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกในระดับ รพศ. รพท. รพช. และรพ.สต.

• มีการจัดบริการแพทย์แผนไทยที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD 
คู่ขนาน) ใน รพศ. รพท.และ รพช.ทุกแห่ง

• มีคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบ
ครบวงจร (คลินิก 4 โรค ได้แก่ อัมพฤกษ์ อัมพาต ข้อเข่าเสื่อม     
ไมเกรน และภูมิแพ้) ในรพศ. และรพท.ทุกแห่ง

• มีโรงงานผลิตยาสมุนไพร ผ่านการประเมินมาตรฐาน GMP 
และ WHO จ านวน 4 แห่ง  ได้แก่  รพ .ห้ วยยอด จ .ตรัง        
รพร.สายบุรี จ.ปัตตานี รพ.ละงู จ.สตูล และ รพ.ป่าบอน       
จ.พัทลุง และอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ผ่านมาตรฐาน จ านวน 3 
แห่ง

บุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ใช่แพทย์แผนไทย
ขาดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการ
ใช้ยาสมุนไพร และไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของ
ยาสมุนไพร

- จัดท ารายการเปรียบเทียบยาสมุนไพรกับยา
แผนปัจจุบัน  
- จัดท าโปรมแกรมการลงข้อมูลในการส่ังยา 
เช่น หากสั่งยา amoxcycillin ให้มีรายการยา
สมุนไพรที่ใช้ทดแทน เทียบเคียงยาแผน
ปัจจุบัน คือ ฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นทางเลือก
ในการรักษา 
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สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ภาพรวมเขต ภาพรวมประเทศ

ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 18.5)

ที่มา : ข้อมูลจากโปรแกรม HDC ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 



Stroke
ตัวชี้วัดหลัก ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) 
เกณฑ์ < ร้อยละ 7
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สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขต 12

Mortality rate

Stroke Hemorrhagic Ischemic

สงขลา

สตูล

ตรัง

พัทลุง

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส

เขต 12

Stroke Unit

8 142

6 2

5 2

14 7

6 8

5 12

13 3

57 176

จังหวัด จ านวนเตียง 
Stroke Unit จ านวนเตียงที่ควรมี

วิธีการค านวณ = จ ำนวนผู้ป่วย 𝐒𝐭𝐫𝐨𝐤𝐞 ปี 𝟐𝟓𝟔𝟏
𝟑𝟔𝟓

x 3



Stroke
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Door to stroke unit ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

สถานการณ์

ผลงานเด่น

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
• การเข้าถึงบริการ 1669 ล่าช้า

• ประชาชนมารับบริการล่าช้า เนื่องจากขาดความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองของอาการน า สัญญาณเตือน   
และการจัดการตนเองเม่ือเกิดโรค

• เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงบริการ 
1669 ในพื้นที่ห่างไกล ผ่านทางรพ.สต. และอสม.  
และสอดแทรกให้เด็กได้รับรู้ผ่านระบบโรงเรียน

• ประชาสัมพันธ์เน้นในเร่ือง stroke awareness ต้ังแต่
ระดับ รพ.สต. และพัฒนาสื่อ Stroke alert และ 
Stroke awareness ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

จังหวัดนราธิวาส มีเครื่องออกก าลังกายแขนขา 2in1 เพิ่มเตียง Stroke unit ให้เพียงพอ เมื่อมีความพร้อมด้านสถานท่ีและบุคลากร

โอกาสในการพัฒนา

• เขต 12 มีแพทย์ประสาทวิทยา 8 คน (สงขลา 4 คน , ตรัง 4 คน)
• มีศัลยแพทย์ประสาท 13 คน 
• จังหวัดสตูล ไม่มีศัลยแพทย์ประสาท
• มี Stroke unit จ านวน 57 เตียง



SEPSIS

จังหวัด
ผู้ป่วย

เสียชีวิต
(ไตรมาส 1)

จ านวนผู้ป่วย
ทั้งหมด

ร้อยละ

สงขลา 130 407 33.66

สตูล 31 72 43.06

ตรัง 35 112 31.25

พัทลุง 16 79 20.25

ปัตตานี 40 64 62.5

ยะลา 123 324 37.96

นราธิวาส 45 115 39.13

เขต12 420 1,173 35.8

ตัวชี้วัดหลัก อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community acquired 
เกณฑ์             ≤ร้อยละ 30

สถานการณ์

ผลงานเด่น

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community acquired มีแนวโน้มสูงขึ้นเกือบทุกจังหวัด ยกเว้นพัทลุง    
ที่สามารถท าได้ตามเป้าหมาย กลุ่มผู้ป่วยที่ walk in มารับ บริการมักมีอาการรุนแรงมาก และผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง Pneumonia เช่น
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยนอนติดเตียงกลุ่ม Long term care ซึ่งอาจจะต้องติดตามอย่างต่อเนื่องในไตรมาสต่อๆไป 

• ทบทวน วิเคราะห์ case dead ด้วย sepsisเพื่อค้นหาปัญหาและ
แก้ไขร่วมกันพร้อมทั้งนิเทศติดตามหน้างานอย่างต่อเนื่อง

• พัฒนา รพ. M2 ให้มีหอผู้ป่วยวิกฤต และเป็นnode ในการดูแล 
รพช.F ใกล้เคียง

• ขอสนับสนุนเครื่องตรวจ Blood lactate
• การให้ความรู้แก่ภาคประชาชน ในกลุ่ม Long term care 
• ทบทวนการลงข้อมูล ควรแยกข้อมูลผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล  

กับผู้ป่วยที่รับส่งต่อจาก รพช. 

• อัตราการเสียชีวิตยั งสูงเกิดจากใน
กระบวนการ assessment,  miss dx, 
delay dx  มีโรคร่วม, ผู้สูงอายุ

• ข้อมูลของพื้นที่บางจังหวัด กับ HDC
มีความแตกต่างกัน

จังหวัดนราธิวาส มีผลงานวิจัย R2R เรื่องผลของการใช้ SOS score ในการ early detection ผู้ป่วย stoke ที่มีภาวะ sepsis



Trauma
ตัวชี้วัดหลัก อัตราตายการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล

ระดับ A ,S ,M1 (ทั้งท่ี ER และ Admit) 
เกณฑ์             ≤ ร้อยละ 12

0

12

24

สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขต 12

อัตราตายการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ A ,S ,M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) 

จังหวัด A B ร้อยละ

สงขลา 5 15 33

สตูล 0 2 0

ตรัง 2 2 100

พัทลุง 1 11 9.09

ปัตตานี 0 11 0

ยะลา 6 15 40

นราธิวาส ไม่มี case ไม่มี case ไม่มี case

เขต12 14 56 25

อัตราผู้ป่วย Trauma triage level 1 และมีข้อบ่งช้ี         
ในการผ่าตัด สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที



Trauma
ตัวชี้วัดหลัก อัตราตายการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล

ระดับ A ,S ,M1 (ทั้งท่ี ER และ Admit) 
เกณฑ์             ≤ ร้อยละ 12

สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขต 12

อัตราผู้ป่วยเสียชีวิต PS score > 0.75 ได้รับการท า Root cause 
analysis (เกณฑ์ : ร้อยละ 100)

100
(24/24)

ไม่มี
case

ไม่มี
case

100
(1/1)

ไม่มี
case

100
(4/4)

100
(1/1)

100

อัตราเสียชีวิตผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง Severe Traumatic Brain 
Injury (เกณฑ์ : ≤ ร้อยละ 45)

9.82
(28/285)

4.26
(2/47)

32.43
(12/37)

41.49 11.43
(4/35)

33.33
(4/11)

4.55
(1/22)

19.62

อัตรา TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A , S และ M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ (เกณฑ์ : ≥ ร้อยละ 80)

100
(2/2)

0
(0/1)

0
(0/1)

47.5
19/40

0
(1/1)

50
1/2

35
(14/40)

42.53

ร้อยละทีม ECS คุณภาพใน รพ.ระดับ F2  ขึ้นไป (เกณฑ์ : ≥ ร้อยละ 80) 76.47 83.33 77.78 80.65 NA 100 NA 83.65

จังหวัด
ตัวชี้วัด

สถานการณ์

ขอชื่นชม

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1. ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย เพ่ือ
ประชาสมัพนัธ์การเขา้ถึงบริการ 1669 และ
ให้ขอ้มูลประโยชน์การใชบ้ริการ EMS
2.สนบัสนุนการพฒันา TEA unit เพื่อให้ผา่น
เกณฑป์ระเมินคุณภาพ
3.พฒันาการลงขอ้มูล Truama ในฐาน HDC

1.ประชาชนขาดความตระหนกัในการ
ป้องกนัอุบติัเหตุบนทอ้งถนน และการเขา้ถึง
บริการ 1669 นอ้ย
2.ขาดการวิเคราะห์ขอ้มูล ใน TEA  unit
3.ขอ้มูลใน HDC ไม่เป็นปัจจุบนั

รพ.ระดบั A,S ส่วนใหญ่ห้อง ER มีความแออดั  อกีทั้งการเข้าถึง
บริการล่าช้าและหน่วย FR ไม่ครอบคลุมพืน้ที่

จงัหวดัสตูลมีการประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ
ไทยกบัมาเลเซียบริการ EMS



STEMI
ตัวชี้วัดหลัก ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจต่อแสนประชากร  
เกณฑ์              ≤ 26 ต่อแสนประชากร

จังหวัด
ผู้ป่วย

เสียชีวิต
จ านวน
ผู้ป่วย

ร้อยละ

สงขลา 0 24 0

สตูล 2 28 7.14

ตรัง 4 62 6.45

พัทลุง 4 42 9.52

ปัตตานี 2 76 3.07

ยะลา 3 140 2.14

นราธิวาส 5 38 13.15

เขต 12 20 410 4.88

ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล เกณฑ์ ≤ 10

❑ การส่งต่อเข้ารับการรักษามีความล่าช้า
ส่วนใหญ่เกิน 180 นาที
❑ (ยะลา) มีการท า MOU ร่วมกับ 

โรงพยาบาลราชวิถี
❑ (พัทลุง) การส่งต่อผู้ป่วยไปท า PPCI 

เกิน 2 ชั่วโมง

สถานการณ์

❑ (ตรัง) มีชุมชนต้นแบบ “เกาะ
เคียม” ACS Alert

❑ (ปัตตานี )  มี ระบบ Control 
Chart ในการปรับยาผู้ป่วย

❑ (สงขลา) การพัฒนาศักยภาพ 
โรงพยาบาลชุมชนในการดูแล
ผู้ป่วย

ผลงานเด่น

❑ (นราธิวาส) การส่งต่อไปท า PCI ใน
โรงพยาบาลใกล้เคียง
❑ ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาล่าช้า ท าให้มี

อาการรุนแรงมากขึ้น
❑(ย ะลา )  ระยะ เ วลาการท า  echo 

ยาวนาน

ปัญหา / อุปสรรค

❑ การวางระบบและความร่วมมือในการ     
ส่งต่อ ในผู้ป่วยท่ีเกินศักยภาพในการดูแล
ให้โรงพยาบาลในเครือข่ายเขตสุขภาพ 
ได้แก่ หาดใหญ่ ยะลา พัทลุง

❑ การด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกใน
ชุมชนใน Alert Awareness

ข้อเสนอแนะ

≤ 26 ต่อแสนประชากร



Transplant
ตัวชี้วัด       อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในรพ.

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

จังหวัด A B ร้อยละ

สงขลา 2 1760 0.11

สตูล 0 80 0

ตรัง 0 291 0

พัทลุง 0 217 0

ปัตตานี 0 873 0

ยะลา 0 634 0

นราธิวาส 0 773 0

เขต12 2 4628 0.043

จังหวัด A B ร้อยละ

สงขลา 8 1760 0.45

สตูล 0 80 0

ตรัง 0 291 0

พัทลุง 0 217 0

ปัตตานี 0 873 0

ยะลา 0 634 0

นราธิวาส 0 773 0

เขต12 8 4628 0.17

บริจาคดวงตาบริจาคอวัยวะ

ข้อชื่นชม

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1.ประชาชนมีทัศนคติและความเช่ือ และ
การรับรู้ไม่ถูกต้องในการบริจาคอวัยวะและ
ดวงตา
2. ทีมเจรจายังไม่ครอบคลุมทุก รพ. A,S
3.ขาดความครอบคลุมของทีมจัดเก็บ
อวัยวะและดวงตา

1.Empowerment ประชาชนในการปรับ
ความเช่ือการบริจาคอวัยวะและดวงตา
2.สนับสนุนให้มี TC nurse Full Time
3.ควรจัดตั้งระบบ regional retrieval 
team และ Transplant Centerในเขต 
12 โดยแบ่งเป็น Zone เหนือ ใต้

รพ.หาดใหญ่มีศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกเป็น รพ. แห่งแรกของกระทรวง
สาธารณสุข อีกทั้งเขต 12 มีการบูรณการสร้างความร่วมมือกับ

สภากาชาดไทยเพื่อรับบริจาคอวัยวะและดวงตา

รพท.ทุกแห่งมีศูนย์รับบริจาคอวัยวะมีแนวทางการปฏิบัติ แต่ไม่มี
บุคลากร Full time ประจ าศูนย์ และมีharvesting team 1 แห่งใน

เขตสุขภาพท่ี 12 โดยมีการบริจาคในจังหวัดสงขลาเพียงแห่งเดียว

สถานการณ์



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

สถานการณ์
❖ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง stage 3-4 ในเขตสุขภาพท่ี 12 ปี 2560 2561 มีจ านวน 29,046 31,769 รายตามล าดับ 
❖ รพ.สงขลามีแผนขยายหน่วยไตเทียม 26 unit
❖ หน่วยไตเทียมในจังหวัดนราธิวาส   3 หน่วย สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพียง 250 ราย และหน่วยบริการล้างไต

ทางช่องท้อง 2 หน่วย มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียน 150 ราย 
❖ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงควบคุมโรคไม่ได้ ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนไตรายใหม่เพ่ิมข้ึน

ผลงานเด่น

มีการบูรณาการกับ service plan 
palliative care ท าให้สามารถดูแล
ผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

นราธิวา
ส

ยะลา

ปัตตานีสงขลาสตูล

พัทลุงตรัง
ปัญหา / อุปสรรค

❖ มีการคัดกรองไตค่อนข้างน้อยในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
❖ การบันทึกข้อมูลในระบบยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง
❖ ผู้ป่วยบางรายเลือกใช้สมุนไพรในการรักษาไตและ

มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์และอาหารเสริม
ท่ีไม่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

❖ เน้นการค้นหากลุ่มเสี่ยง โดยการวิเคราะห์กลุ่ม
วัย ท่ีเสี่ยงต่อการเป็นโรค และจัดกิจกรรม
ป้องกัน

❖ ส่วนกลางขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เช่น  
การควบคุมสื่อโฆษณาเรื่อง อาหารเสริมและ
สมุนไพร และลดปริมาณโซเดียมในอาหาร ท้ัง
วิทยุ  โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ท่ีประชาชน
เข้าถึงได้ง่าย

ร้อยละของผู้ปว่ย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<4ml/min/1.73m2/yr



ODS
ตัวชี้วัด      ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery
เกณฑ์ > ร้อยละ 20

สถานการณ์

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ภาพรวมระดับเขต  การบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) พบว่าทุกจังหวัดในเขตบริการสุขภาพท่ี 12 ได้จัดบริการแบบ ODS ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ ODSครบทุกจังหวัด
และบางจังหวัด เช่น รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส อยู่ระหว่างรอรับการประเมิน  โดย จ.นราธิวาส มี รพ.สุไหงโกลก สามารถให้บริการ แบบ ODS ส่วนผลการด าเนินงาน พบว่าทุกจังหวัดผ่านเกณฑ์ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้า
รับการผ่าตัด OneDay Surgery (ร้อยละ 20) ทุกจังหวัด ภาพรวมเขต 12  คิดเป็นร้อยละ 48.50 (ข้อมูล ณ ตุลาคม – ธันวาคม 2561) แต่ละจังหวัดให้บริการได้ดังนี้ รพ.สุไหงโกลก ด าเนินการ 8 โรค รพ.ปัตตานี ด าเนินงาน 5 โรค 
รพ.ยะลา มีการด าเนินงาน 8 โรค

1. ความมั่นใจของผู้ป่วยและญาติในการรับบริการ
ผ่าตัดแบบ ODS
2. ขาดผู้รับผิดชอบงาน ODS โดยตรง
3. การรับรู้นโยบายฯของบุคลากรและขาดการ
ประชาสัมพันธ์ในระดับปฐมภูมิ (ประชาชนและ
ผู้ป่วย)
4. การเบิกจ่ายจาก สปสช. ในกรณีท่ีผู้ป่วยอยู่ใน 
รพ.ไม่ถึง 6 ช่ัวโมง(ปัจจุบันเบิกได้ ต้ังแต่ 2 ชม.
แต่ไม่เกิน 24 ชม.)
5. ผู้ป่วยสิทธิUC/ประกันสังคมไม่สามารถเบิก 
Mesh graft ได้

1. ประชาสัมพันธ์และสร้างความม่ันใจให้กับผู้ป่วยและญาติเพื่อ
เพิ่มรายได้และลดความแออัดใน รพ. /น า case ที่ได้รับการ
ผ่าตัด ODS ส าเร็จมาช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความม่ันใจ
ให้กับผู้ป่วยรายอ่ืน
2. พัฒนาทีม ODS ระดับ รพ.เพื่อดูแลเรื่องfollow up ผู้ป่วย 
post visit และเพื่อเพิ่มความม่ันใจให้กับผู้ป่วยและญาติ
3. ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้มีการด าเนินงานODS เพื่อเพิ่ม
รายได้และลดความแออัดใน รพ.และพัฒนาการผ่าตัดแบบ ODS
เป็น 24 โรค
4. ให้ผู้เก่ียวข้องกับการลงข้อมูลเบิกจ่ายเข้ารับการอบรมหรือ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมโดยกรมการแพทย์จะส่งข้อมูลแนวทางการ
เบิกจ่ายODSให้ผู้ประสานงาน
5. การเบิกอวัยวะเทียม (Mesh graft ) กลุ่มผู้ป่วยสิทธิ UC/
ประกันสังคมขณะนี้คณะกรรมการ ODSอยู่ในขั้นตอน
ปรึกษาหารือร่วมกับ สปสช.
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สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขต 12

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด ODS > ร้อยละ 20



Drug addict
ตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดบ าบดัครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบและไดร้ับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี 
เกณฑ์             > ร้อยละ 20

ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพ ท่ีบ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดหยุดเสพต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัด              

3 เดือน  (Remission Rate) 

ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดบ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของ
แต่ละระบบและได้รบัการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี 

(Retention rate)

จังหวัด A B ร้อยละ

สงขลา 267 709 37.66

สตูล 108 208 51.92

ตรัง 56 100 56

พัทลุง 8 37 21.62

ปัตตานี 32 128 25

ยะลา 16 125 12.8

นราธิวาส 34 98 34.69

เขต 12 521 1,405 37.08

จังหวัด A B ร้อยละ

สงขลา 1,176 2,258 52.08

สตูล 71 217 32.72

ตรัง 73 205 35.61

พัทลุง 37 145 25.52

ปัตตานี 455 640 71.09

ยะลา 375 761 49.28

นราธิวาส 391 778 50.26

เขต 12 2,578 5,004 51.52

นราธิวาสยะลา

ปัตตานีสงขลาสตูล

พัทลุงตรัง

นราธิวาสยะลา

ปัตตานีสงขลาสตูล

พัทลุงตรัง

สถานการณ์

➢ มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกพ้ืนท่ี 
โดย เฉพาะ  อ . เมื อง  ของแ ต่ละจั งหวัด                 
เนื่องด้วยจ านวนประชากรและสภาพสังคมท่ี
เจริญกว่า 

➢ ยาบ้าแพร่ ระบาดมาก อันดับ 1 แทนท่ี                 
พืชกระท่อม

➢ ไอซ์แพร่ระบาดมากเป็นอันดับ 3
➢ ตัวยาท่ีควรเฝ้าระวัง ได้แก่ เฮโรอีน พบการ

แพร่ระบาด ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด (จ.สงขลา              
จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.สตูล) 

➢ ยา ท่ี ใ ช้ ในทาง ท่ีผิดและ เฝ้ าร ะวั ง  เ ช่น 
ทรามาดอล  มีการลักลอบน าเข้าและแพร่
ระบาดใน จ.สตูล เป็นท่ีนิยมของกลุ่มวัยรุ่นท้ัง
ในและนอกสถานศึกษา



Drug addict
ตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดบ าบดัครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบและไดร้ับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี 
เกณฑ์             > ร้อยละ 20

ปัญหา / อุปสรรค

สิ่งที่น่าชื่นชม

▪ มีการประสานความร่วมมอืแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคีเครอืข่ายทุกภาคส่วน
▪ ผู้ปฏิบัติงานมีความมุ่งมั่นในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด
▪ นราธิวาสมีการด าเนินงานบ าบัดรักษาโดยการมสี่วนรว่มของชุมชน (CBTx) อย่างเป็นรูปธรรม และ                                          

เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษาเพชร ปีท่ี 1
▪ ปัตตานี มีการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของแม่ทัพภาค 4 ระดับจังหวัดจากหลายภาค

ส่วน (Pattani model)

▪ ระบบ บสต. ใหม่ ไม่เสถียร ส่งผลต่อการบันทึกข้อมูลที่ล่าช้า จึงไม่สามารถน าข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยที่ถูกต้อง และไม่สามารถ
เชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาล จึงต้องบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อน

▪ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านยาเสพติดยังไม่ครอบคลุมตามระบบ service plan 
เช่น แพทย์ผู้รับผิดชอบยาเสพติดมีการหมนุเวียน  และไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรเวช
ศาสตร์ยาเสพติด (ผ่าน 27 รพ. จาก 77 รพ.) ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยยา
เสพติดที่ยุ่งยากซับซ้อน

▪ ระบบโครงสร้างงานยาเสพติดที่ไม่สามารถจัดอัตราก าลังคนได้ส่งผลต่อการพัฒนางาน
ที่มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่                  ข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง

▪ ประสาน กบรส.เชื่อมต่อ 
บสต. กับ ระบบ HIS ของ
หน่วยงาน เพื่อลดความซ้ าซ้อน
▪ ปรับโครงสร้างงานยาเสพติด 
ผ่านการท า FTE เพื่อก าหนด
อัตราก าลังที่เหมาะสม

▪ ระบบติดตามผู้ป่วยบังคับบ าบัด              
ไม่ชัดเจน เสนอที่ประชุม ศอ.ปส.จ.
เร่งรัด
▪ สนับสนุน ผู้ปฏิ บั ติ ง าน สร้ า ง
นวัตกรรม ในการบ าบัดรักษาที่
เหมาะสม
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Newborn
Cancer

Eyes
Palliative Care

Intermediate 
Care

ออร์โธปิดิกส์



Newbornตัวชี้วัดหลัก      อัตราตายทารกแรกเกิดไม่เกิน 3.8 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ

จังหวัด
จ านวนทารก
แรกเกิดมีชีพ

จ านวนทารก
ท่ีเสียชีวิต

อัตราต่อ
1000

สงขลา 3,780 13 3.43

สตูล 1,275 5 3.92

ตรัง 1,615 9 5.57

พัทลุง 1,052 3 2.82

ปัตตานี 1,553 3 1.93

ยะลา 2,508 2 0.80

นราธิวาส 2,106 6 2.85

เขต12 13,889 41 2.95

สงขลา 34

สตูล 16

ตรัง 8

พัทลุง 12

ปัตตานี 16

ยะลา 18

นราธิวาส 13

เขต 12 117

NICU
สถานการณ์

ผลงานเด่น

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

• รพ.หาดใหญ่  ท าหัตถการผ่าตัดทรวงอกของทารก (Open Heart)
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวในภาคใต้

• จ.ปัตตานีมีนวัตกรรมในการใช้ Plastic wrap ใช้ส าหรับทารกแรกเกิด 

การพัฒนาศักยภาพพยาบาลโดยส่งเข้า
อบรม NNP

อัตราตายทารกแรกเกิดมีแนวโน้มสูงขึ้นในบางจังหวัด แต่ภาพรวมเขตไม่เกินเป้าหมาย
สาเหตุการเสียชีวิตจาก Preterm with RDS, PPHN, Sepsis 

• ขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง
• บางจังหวัดมารดาไม่ได้ ANC ปัญหา

ทารกคลอดก่อนก าหนดยังเป็น
ปัญหาในพื้นที่ การปฏิบัติตามแนว
ทางการส่งต่อยังไม่ถูกต้อง



Cancer
ตัวช้ีวัด        ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 70

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 70
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 60

❑ สถานการณ์ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีแนวโน้มเพ่ิมากข้ึน
❑ มะเร็งอันดับต้นๆ จะเป็น มะเร็งเต้านมและมะเรง็ปอด
❑ มีการด าเนินการคัดกรองมะเรง็ล าไสใ้หญ่ด้วย Fit test

สถานการณ์ ❑ การคัดกรองกลุ่มเป้าหมายมะเร็งแต่ละชนิดได้น้อย
❑ ผู้ป่วยเข้าถึงระบบริการล่าช้า ส่วนใหญ่จะเป็น

late stage
❑ การด าเนินงานทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล 

(Hospital-Based Cancer Registry) ยังไม่ชัดเจน
❑ การรักษาด้วยรังสีรักษายังขากข้อมูลการเช่ือมต่อ

ระหว่างกัน

ปัญหา / อุปสรรค

❑ การเร่งรัดการคัดกรอง โดยการเชิงรุกลงในพ้ืนที พร้อมด้วย
การออกแบบนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ การท าความเข้าใจ 
การสนับสนุนการใช้ระบบ E-consult ในการรักษาด้วยรังสี
รักษากับ มอ. ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด

❑ การสร้าง Node ของพ้ืนท่ีในการรักษาเพ่ือลดระยะทางการ
ส่งต่อผู้ป่วย (ยะลา ด้วยวิธี Adjuvant therapy)

ข้อเสนอแนะ

NA NANA NA



Eyes
ตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา (เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 75)

ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน (เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 85)  
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ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไปได้รับการคัดกรองสายตา
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ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding cataract) 
ได้รับการผ่าตัดภายใน30 วัน

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

• การบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม(Vision 2020) ยังไม่เป็นปัจจุบันท าให้ข้อมูลในระบบรายงานต่ ากว่าความ
เป็นจริง (ต้องบันทึกลงในโปรแกรม Vision 2020 เป็นความซ้ าซ้อนในการท างาน)

• ยังมีผู้ป่วย Blinding cataract ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการตรวจวินิจฉัยโดยทีมจักษ ุและปฏิเสธการผา่ตัด

• เครื่องวัดความดันลูกตาไม่เพยีงพอ ท าให้เกิดความล่าช้าในการคดักรองตอ้หิน

• เร่งบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision 2020 และทบทวน ตรวจสอบ ความถูกต้องของการลงข้อมูลของ 
รพ.สต./ รพช. (โดยสามารถน าเข้าข้อมูลจากโปรแกรม HOSxPลงในVision 2020ได้*สามารถศึกษา
ข้อมูลได้จากหน้าเวปไซต์โปรแกรม  Vision 2020 หัวข้อคู่มือการใช้โปรแกรม)

• ประสานความร่วมมือกับภาคีท้องถ่ิน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ และลดการปฏิเสธการผ่าตัดต้อกระจก

• จัดท าแผนสนับสนนุเครือ่งวัดความดันลูกตาให้สามารถหมุนเวียนในรพช.ได้อยา่งทั่วถึง และทันเวลา



Palliative Care
ตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioids 

ในผู้ป่วยประคองอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์             ร้อยละ 40

สถานการณ์

ผลงานเด่น

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

❖ จังหวัดปัตตานี จัดโครงการ Run by heart for life“วิ่งด้วยใจ เพ่ือให้ชีวิต” เดินวิ่งการกุศลเพ่ือซื้อ
อุปกรณ์ใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

❖ จังหวัดยะลา ท าวิจัยเรื่องพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง ตามวิธีมุสลิมได้รับ
รางวัล Siriraj palliative care  day ปี 2018  ประเภท poster  ชมเชยอันดับ 2

1.สนับสนุน แพทย์/เภสัชกร/พยาบาลวิชาชีพ/สห
วิชาชีพให้ได้รับการอบรมความรู้การดูแลผู้ป่วย 
palliative care 
2. จัดท าแผนจัดซื้ออุปกรณ์ /เครื่องมือให้เพียงพอ
และให้มีระบบการยืมเครื่องมือภายในจังหวัด
3. มีระบบยืมยา PC Essential drug list กลุ่ม 
opioids ให้ รพ.ชุมชน

ทุกจังหวัดของ เขต 12 ผ่านเกณฑ์ ยกเว้น จังหวัดนราธิวาส (ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 25) มีผลงานท่ีน่าช่ืนชม ได้แก่ รพ.สตูล มีระบบยืมยา PC Essential drug list กลุ่ม opioids ให้ รพ.ชุมชน 
ส่วนจังหวัดสงขลา มีการวางแผนคัดกรองผู้ท่ีควรได้รับการดูแลแบบ Palliative Care เพ่ิมเติมและพยาบาล PC ผ่านการอบรมหลักสูตร 1 เดือน ครบทุก รพ. และ รพ.นราธิวาส สามารถบริหาร
จัดการ morphineใช้ได้ครอบคลุมท้ังจังหวัดและมีการอบรม Palliative Care ให้ care giver

1. ไม่มีแพทย์และทีมดูแลผู้ป่วย palliative ท่ีดูแลงาน
แบบ full time 
2.ขาดแคลนอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้กับผู้ป่วย เช่น เตียงลม 
syringe driver ฯลฯ
3. บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย PC
4. การท า ACP และระบบการดูแลและส่งต่อเครือข่าย 
เพ่ือกลับไปดูแลต่อเนื่องท่ี รพช.หรือ ท่ีบ้าน ยังไม่ชัดเจน  
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ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย 
STRONG OPIOIDS ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ 

(เป้าหมาย ร้อยละ 40)

ร้อยละ 40



Intermediate Care
ตัวชี้วัดหลัก ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพ      

ระยะกลางแบบผู้ป่วยใน
เกณฑ์              > ร้อยละ 50

ปัญหา / อุปสรรค

เตียงไม้ไผ่ (ยะลา ปัตตาน)ี

นราธิวาสยะลา

ปัตตานีสงขลาสตูล

พัทลุงตรัง

สถานการณ์
โรงพยาบาลระดับ M , F สามารถให้บริการฟื้น
สภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยในได้ทั้งหมด 57 รพ. 
มีระบบรับส่งต่อผู้ป่วย SCI, TBI, Stroke เพื่อท า
กายภาพและเตรียมความพร้อมวางแผนการดูแล
ต่อเนื่อง

จังหวัด จ านวน รพ. 
ระดับ M 
และ F

จ านวน รพ. 
ด าเนินการ 

IMC

ร้อยละ

ตรัง 9 9 100

สตูล 6 6 100

พัทลุง 11 11 100

สงขลา 15 4 26.67

ปัตตานี 11 11 100

ยะลา 7 3 42.86

นราธิวาส 13 13 100

รวม 73 57 78.08

ข้อเสนอแนะ

❖ การบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยในระดับจังหวัด
ขาดความเช่ือมโยงและความต่อเนื่อง ระหว่าง 
รพท รพช. และชุมชน

❖ พัฒนาระบบ IT มาช่วยในการเก็บฐานข้อมูล 
เชื่อมโยงฐานข้อมูลระดับรพ.และเขต

ผู้ป่วย Stroke,TBI และ SCI ที่รอดชีวิตและมีคะแนน BI      
< 15 รวมทั้งคะแนน BI > 15 with multiple 
impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและ
ติดตามจนครบ  6 เดือน หรือจน BI= 20

*** อยู่ระหว่างการด าเนินงานเก็บข้อมูล***

❖ ขาดอุปกรณ์ส าหรับการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย IMC
❖ ขาดบุคลากรในการด าเนินงาน เช่น นักกายภาพบ าบัด

และนักกิจกรรมบ าบัด
❖ การบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยในระดับจังหวัดขาดความ

เชื่อมโยงและความต่อเนื่อง ระหว่าง รพช. และชุมชน

สื่อฝึกกลืน (ปัตตาน)ี



ออร์โธปิดิกส์
ตัวชี้วัด      ร้อยละของโรงพยาบาล ระดับ M1 ขึ้นไป ที่มีทีม Refracture Prevention
เกณฑ์ มีทีม Refracture Prevention

จังหวัด

รพ.ระดับ M1 
ขึ้นไป ที่มีทีม 
Refracture 
Prevention

รพ.ระดับ
M1 ขึ้น
ไป ใน
จังหวัด

ร้อยละ

สงขลา 2 2 100

สตูล 1 1 100

ตรัง 1 1 100

พัทลุง รอจัดต้ัง 1

ปัตตานี รอจัดต้ัง มีค 62 1

ยะลา รอจัดต้ัง 2

นราธิวาส 2 2 100

เขต 12 6 10 60

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง

สถานการณ์

รพ.ระดับ M1 ข้ึนไป จ านวน 10 แห่ง มีทีม Refracture Prevention 6 ทีม อีก 4 ทีมรอจัดต้ัง
ตรัง มีแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ 10 คน พยาบาลเฉพาะทาง5 คน ผู้ป่วยท่ีผ่าตัด 20 ราย ภายใน 72 ชม.10 ราย ไม่พบกระดูกหักซ้ า
สตูล รพ.ทุกแห่งสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมีภาวะกระดูกหักไม่ซับซ้อน โดยมีระบบขอค าปรึกษาจากแพทย์ศัลยกรรมกระดูกของ รพ.สตูล             
ได้ตลอด 24 ชม. ทาง Line
นราธิวาส มีแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูก 5 คน พยาบาลเฉพาะทาง รพ. ละ 1 คน
ปัตตานี ปี 61 มีคนไข้ผ่าตัด 46 กระดูกหักซ้ า 1 ราย ผ่าตัดภายใน 72 ช่ัวโมง 27 ราย มีแพทย์เฉพาะทางศัลกรรมกระดูก 3 คน
พัทลุง ปี 62 มีคนไข้ 36 ราย ผ่าตัด 25 ราย ภายใน 72 ช่ัวโมง 8 รายไม่มีภาวะกระดูกหักซ้ า
ยะลา ปี 62 มีคนไข้ 15 ราย ผ่าตัด จ านวน 4 ราย ภายใน 72 ช่ัวโมง 1 ราย มีแพทย์เฉพาะทางศัลกรรมกระดูก 3 คน มีพยาบาลเฉพาะทาง 2 คน
สงขลา ปี 62 ผู้ป่วยผ่าตัดภายใน 72 ช่ัวโมง รพ.หาดใหญ่ ร้อยละ 48.50 รพ.สงขลา ร้อยละ 50.55 ไม่พบภาวะกระดูกหักซ้ า มีแพทย์เฉพาะทาง
ศัลกรรมกระดูก 11 คน (รพ.หาดใหญ่ 4 คน รพ.สงขลา 7 คน) พยาบาลเฉพาะทาง 4 คน (รพ.หาดใหญ่ 1 คน และรพ.สงขลา 3 คน)

▪ ตรัง ผู้ป่วย FLS รับการผ่าตัดล่าช้า การลงข้อมูลไม่สมบูรณ์ รับยา Vitamin D 
และ Calcium carbonate ไม่ครบทุกราย ไม่มีการประเมิน Frax Score
▪ ปัตตานี นักศึกษาแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (intern) ขาดความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย
▪ ผู้ป่วย UC และประกันสังคมไมส่ามารถเบิกค่าใช้จ่ายยาป้องกันโรคกระดูกพรุนได้

การเสนอเชิงนโยบายการเข้าถึงยา anti-
osteoporosis ของประชาชน ให้ภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการ




