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KPI ตรวจราชการจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2 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. ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (60%)

2. PCC ท่ีเปิดด าเนินการในพ้ืนท่ี ผ่านเกณฑ์ 3S สะสมร้อยละ 18 (10 ทีม) ของแผน 10 ปี

3. ทุกอ าเภอ(ร้อยละ 100 ) มีการใช้กลไก พชอ. แก้ปัญหาในระดับพ้ืนท่ี อย่างน้อยอ าเภอละ 2 เรื่อง

4. อัตราส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ยังไม่ถึงรอบการประเมนิ

5. ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาสมเหตุสมผล ข้ัน1 และข้ัน2

6. ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ

7. อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ

8. ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

9. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง < ร้อยละ 7

10. อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 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 ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥ ร้อยละ 66

16. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery > ร้อยละ 20

17. ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดท่ีบ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate) > ร้อยละ 20

ตัวช้ีวัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

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

2. เพ่ิมเติม NICU ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ

3. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 70

4. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 70

5. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 60

6. ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไปได้รับการคัดกรองสายตา ≥ 75

7. ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥ 80

8. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioids ในผู้ป่วยประคองอย่างมีคุณภาพ

9. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดท่ีให้การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน > ร้อยละ 50

10. ร้อยละของโรงพยาบาลนะดับ M1 ข้ึนไป ท่ีมีทีม Refracture Prevention

Monitor



สถานการณ์ : ปี 2562 มี รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวคุณภาพ (3 ดาว) 
จ านวน 81 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100 และมี รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติด
ดาวคุณภาพ (5 ดาว) จ านวน 57 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 70.37 (จาก
เป้าหมายสะสม ร้อยละ 60) 

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

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

แว้ง

จะแนะปัจจัยแห่งความส าเร็จ/ผลงานเด่น
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาฯ และก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
2. ระดับจังหวัดมีเวทีส่งเสริมการพัฒนาระดับรพ.สต. และระดับอ าเภอ
3. การจัดท าแผนพัฒนาในประเด็นส่วนขาด 
4. ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนางานสาธารณสุข

กาบงั

เมือง
รามนั

เบตง

ยะหา
กรงปินงั

บนันงัสตา

ธารโต



สถานการณ์
เป้าหมายการจัดต้ัง PCC แผน 10 ปี ของจังหวัดยะลาทั้งหมด 44 ทีม 
ปัจจุบันผ่านเกณฑ์จ านวน 8 ทีม คิดเป็นร้อยละ 18.18

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น
- การบูรณาการการท างานของทีมสหวิชาชีพใน PCC อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีแหล่งเรียนรู้การด าเนินงาน PCC ในจังหวัดยะลา (PCC ศสม.ตลาดเก่า)  ท าให้สามารถ

จัดระบบบริการได้อย่างไร้รอยต่อ  Seamless 

อ าเภอ
สถานการณ์การจัดต้ัง PCC (จ านวนทีม / ปี) รวม

เป้า 
หมาย

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

เมืองยะลา 2 2 0 1 3 1 1 3 1 0 14
เบตง 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 5
ยะหา 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 5
รามัน 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 8

บันนังสตา 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 5

ธารโต 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
กาบัง 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2

กรงปินัง 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3
รวม 3 2 3 8 5 8 3 8 2 2 44

จ านวนทีม     
( สะสม )

3 5 8 16 21 29 32 40 42 44

ปัญหา/ข้อจ ากัด/ข้อเสนอแนะ
ปัญหา/ข้อจ ากัด : ขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (FM) หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรม       
ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว (ระยะสั้น) 
ข้อเสนอแนะ : ส่วนกลางควรก าหนดนโยบายให้มีการเสริมสร้างแรงจูงใจด้านค่าตอบแทนของ
ทีมสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน  ใน PCC

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



สถานการณ์
ทุกอ ำเภอได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อน พชอ. เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี และมีกำรวิเครำะห์

คัดเลือกประเด็นปัญหำ และจัดท ำแผนเพื่อแก้ไข อย่ำงน้อยอ ำเภอละ 2 เร่ือง (ร้อยละ 100)

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

- ร้อยละ 60 ของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพฒันาคุณภาพชวีิต 

กาบงั

เมอืง
รามนั

เบตง

ยะหา
กรงปินงั

บนันงัสตา

ธารโต

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

- ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสาธารณสุขตามประเด็นปัญหาในพ้ืนท่ี
- อ าเภอรามัน มีการจัดการปัญหาขยะ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ลดปริมาณขยะในชุมชน เป็นอ าเภอ

ต้นแบบด้านการจัดการขยะในชุมชน

ข้อเสนอแนะ : ในการพัฒนาต่อไป

การรวบรวม essential care  ของพื้นที่ และก าหนด small success ด้านผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม



ตัวช้ีวัด : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม ่ข้ึนทะเบียน ไตรมาส 1/62
เป้าหมาย > ร้อยละ 85     แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)

พื้นที่
จ านวน
ประเมิน
(ราย)

ผลการรักษา ไตรมาส 1/62 (ร้อยละ)

รักษา
หาย

เสีย
ชีวิต

ล้ม
เหลว

โอน
ออก

ก าลัง
รักษา

รพ.กรงปินัง 5 80 20 0 0 0
รพ. กาบัง 5 80 0 0 0 20
รพ. ธารโต 5 60 0 0 0 40

รพ.บันนังสตา 8 50 0 0 0 50
รพ.เบตง 11 27.3 18.2 0 9.1 45.5

รพ.ยะลา 46 58.7 0 0 0 41.3
รพ.รามัน 15 53.3 0 6.7 0 40

รพ.สมเด็จพระ
ยุพราชยะหา

12 16.7 8.3 0 0 75

สสจ.ยะลา 107 51.4 3.7 0.9 0.9 43.1

เขต 12 958 41.1 4.4 0.2 3.9 48.8

ประเทศ 13,002 37.5 6.6 0.1 4.5 49.6

ความก้าวหน้า ผลการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ (PA) ปี 2562 
- ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน มีผลการรักษาส าเร็จ ร้อยละ 4.7
- ผลการด าเนินงาน รอบ 9 เดือน มีผลการรักษาส าเร็จ ร้อยละ 51.4  เสียชีวิตร้อยละ 3.7

(COPD1 มี hiv ร่วม 1 เสียชีวิตที่บ้าน 2 ) ล้มเหลว ร้อยละ 0.9 และอยู่ระหว่างการรักษา
ร้อยละ 43.1 (โอนออก+ก าลังรักษา ) 

ข้อช่ืนชม
1.  ทุกรพ. มีการจัดตั้ง Case Management Team และ มีการ ประชุม ติดตามดูแลผู้ป่วยวัณ
โรค ผู้ป่วยวัณโรคที่มีอาการแพ้ยา 
2. จังหวัดมีการประชุมทบทวนผู้ป่วยวัณโรคที่เสียชีวิต
3. มีการสอบสวน ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ทุกราย
4. ผู้ป่วยวัณโรคทุกราย มีเจ้าหน้าที่ รพสต ลงเยี่ยมติดตามตลอดระยะเวลาการกินยาท าให้ไม่มี

ผู้ป่วยขาดยา

ข้อมูล ผลงาน 6 เดือน จากโปรแกรม NTIP วันที่ 31 มีนาคม 2562
ข้อมูล ผลงาน 8 เดือน จากโปรแกรม NTIP วันที่ 25 มิถุนายน 2562



ผลงาน ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 
และ กลับเป็นซ้ า ผลงาน 9 เดือน ภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 43.8 (จะ
ประเมิน ณ วันที่  30 กันยายน 2562) 
ข้อชื่นชม 

1. การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค จังหวัดด าเนินการคัดกรองด้วย
Chest X-ray น า 

2. มีการคัดกรองโดยเอกซเรย์ทุกราย ในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน
ย้อนหลัง 5 ปี

ข้อสังเกต และ ข้อเสนอแนะ 
เร่งรัดคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย และบันทึกผลการคัดกรองให้

ครอบคลุมทุกราย

ข้อมูล ผลงาน 6 เดือน จากโปรแกรม NTIP วันที่ 31 มีนาคม 2562
ข้อมูล ผลงาน 8 เดือน จากโปรแกรม NTIP วันที่ 25 มิถุนายน 2562

Small Success ตัวชี้วัดวัณโรค : ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้ า (Treatment 
Coverage ) เป้าหมาย > ร้อยละ 82.5 ( ประเมินผล ณ 30 กย. 2562)

พื่นที่

จ านวน
ค่าคาด
ประมาน 
(ราย)

ขึ้นทะเบียน
รอบ  6

เดือน(ราย)

ผลงาน
รอบ  6
เดือน  

(ร้อยละ)

ขึ้น
ทะเบียน 
รอบ 9
เดือน

ผลงานรอบ  
9 เดือน  
(ร้อยละ)

อ.กรงปินัง 45 15 33.3 26 57.8
อ.กาบัง 38 10 26.3 17 44.7
อ.ธารโต 39 7 17.9 14 35.9
อ.บันนังสตา 96 15 15.6 32 33.3
อ.เบตง 96 30 31.3 40 41.7
อ.เมืองยะลา 264 93 35.2 137 51.9
อ.รามัน 149 38 25.5 59 39.6
อ.ยะหา 97 33 34 37 38.1
สสจ.ยะลา 824 240 29.1 361 43.8

เขต 12 7,714 2436 31.6 3261 42.3
ประเทศ 103,254 37231 36.1 49,592 48.0



Quick Win monitoring and supervision
PA 2562 : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (> ร้อยละ 85)

เป้าหมาย การด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ

จัดตั้ง Case Management Team ในโรงพยาบาล 
(รพศ/รพท/รพช)ครบทุกแห่งในจังหวัด

มีค าสั่ง Case Management หรือ คณะกรรมการ/
คณะท างาน ที่เป็นกลไกก ากับการกินยา และ ดูแลผู้ป่วย
ระหว่างการรักษา  ในรูปของค าสั่ง ครบ ทุก โรงพยาบาล                           

ผลงานผ่าน 

ผลงานรอบ 6 เดือน >ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเสี่ยงดื้อ
ยาสูง (ผู้ป่วยเก่าท่ีเคยรักษาวัณโรคมาก่อน) ได้ส่ง
ตรวจทดสอบความไวต่อยา (DST)

ส่ง DST ร้อยละ 100 (11/11ราย) 
มีผล DST ร้อยละ 100 (11/11ราย)

ผลงานผ่าน

ให้มีการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม NTIP ให้ครบถ้วน

> ร้อยละ 50 ของ รพ.นอกสังกัด สธ. (รัฐและ
เอกชน) บันทึกและรายงานข้อมูลโปรแกรม NTIP

จังหวัดยะลา มี รพ.เอกชน 1 แห่ง/ คือ โรงพยาบาล
สิโรรส ซ่ึงยังไม่มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียน

-



ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลงาน ผลการประเมิน

RDU ขั้น 1 95% (8 รพ.) 85% (7 รพ.) 100% (8 รพ.)
ผ่านตัวชี้วัด

RDU ขั้น 2 20% (2 รพ.) 10% (1 รพ.) 37.50% (3 รพ.)

เมือง
รามัน

ยะหา
กรงปินัง

บันนังสตา

ธารโต

เบตง

กาบัง

RDU ขั้นที่ 3
RDU ขั้นที่ 2
RDU ขั้นที่ 1

RDU

KPI ยะลา เบตง รามัน ยะหา กรงปินัง กาบัง ธารโต บันนังสตา

URI รพท≤30%
รพช≤20%

23.30 18.19 17.60 23.10 19.95 14.70 20.60 24.35

AD≤20% 26.84 23.72 17.53 18.25 5.29 18.71 14.41 19.93

FTW≤50% 46.55 47.91 38.79 30.65 35.16 37.76 42.23 48.85

APL≤15% 7.17 4.52 7.35 5.22 7.45 2.61 6.59 8.33

ข้อเสนอแนะ/โอกาสพัฒนา

- ส่งเสริมการใช้สมุนไพรทดแทนยาปฏชิีวนะ เช่น การใช้ฟ้าทะลายโจรในโรค
ติดเชื้อทางเดินหายใจชว่งบน, ยาเหลืองปิดสมุทรในโรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน
- ถอดบทเรียน Best Practice/นวัตกรรม มาปรับใช้ใหเ้ข้ากบับริบทของพืน้ที่

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

- รพ.รามัน : ผู้บริหารให้ความส าคญั มีการติดตามก ากบัอย่างเข้มข้น                          
และมีแนวทางการสั่งใช้ยาปฏิชวีนะของ รพ. ที่ชัดเจน
- ระดับจังหวัด : ทีมกรรมการ PTC เข้มแข็ง มีการติดตามและคืนข้อมูลให้
ผู้บริหารรับทราบอย่างต่อเนื่อง มีระบบปฐมนเิทศนอ้งหมอใชท้นุ 



AMRตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ
เกณฑ์ ระดับ Intermediate ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ

จ ำนวนโรงพยำบำล ที่มีระบบจัดกำร
กำรดื้อยำต้ำนจุลชีพอย่ำงบูรณำกำร 
(AMR) ระดับ Intermediate
(เกณฑ์คะแนน 250–349 คะแนน
และข้อบังคับ Basic, Intermediate > 0 )

รพศ.ยะลา และ รพท.เบตง
ด าเนินการได้ระดับ Intermediate

ผ่านตัวชี้วัด

(Score 288 และ 308 คะแนน ตามล าดบั)

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น ข้อเสนอแนะ

- จากนิเทศรอบ 1 มีการเพ่ิมเติมการรายงานผล
แบบ cascade report และปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานของ รพ. เช่น การก้ันห้อง การเพ่ิมระยะ 
ห่างระหว่างเตียง

- รพท.เบตง สามารถเขียนโปรแกรม HIS ใช้ได้เอง

- ขาดอายุรแพทย์โรคติดเชื้อ
จึงท า ASP ได้ยาก ควรเร่ิมท า
ในกรณีท่ีเห็นได้ชัดเจนก่อน 
หรือในหอผู้ป่วยท่ีมีความ
ร่วมมือท่ีดี จากน้ันค่อยขยาย
เพ่ิมเติมให้ครอบคลุม

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 3 6.42

บันนังสตาร์ 3 0 0

ธารโต 1 0 0

ยะหา 3 0 0

รามัน 5 1 1.47

กาบัง 2 0 0

กรงปินัง 2 0 0

รวม 27 4 0.91

สถานการณ์

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จมีจ านวน 4 คน คิดเป็น
อัตรา 0.91 ต่อประชากรแสนคน เป็นเพศชายทั้งหมด
อายุในช่วง 30-49 ปี ด้วยวิธีการใช้ปืน กินยาฆ่าหญ้า
และผูกคอ จากปัญหาการใช้สารเสพติดและทะเลาะกับ
คนใกล้ชิด ซ่ึง อ.เบตง มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จเกิน
เกณฑ์ (6.42) มีผู้พยายามฆ่าตัวตายจ านวน 25 คน ไม่
กลับไปท าร้ายตัวเองซ้ าภายใน 1 ปี ร้อยละ 100

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเดน่

- มีระบบเฝ้าระวังป้องกันปัญหาฆ่าตัวตายที่เป็นแนวทางเดียวกันทั้ง
จังหวัด สามารถติดตามและป้องกันการกลับไปท าร้ายตัวเองซ้ าได้
- ทีม Service Plan จังหวัดมีความเข้มแข็ง 
- รพ.ยะลามีหอผู้ป่วยจิตเวช 14 เตียง, รพ.เบตงมี 2 เตียง

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

ผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จ จะเป็นเคสที่ไม่เคยมี
ประวัติท าร้ายตัวเองมาก่อน และไม่มีประวัติ
การรักษาในรพ.

การรณรงค์ ส่ือประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้าใจ 
ถึงสัญญาณเตือนของการคิด/พยายามฆ่าตัวตาย ให้
รู้จักแหล่งช่วยเหลือ/ให้ค าปรึกษา 1323,1667

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 26-28 มิ.ย. 2562

ชื่นชม
ทีมสุขภาพจิตสามารถ
สร้างความเข้าใจในการ
ร่วมมือฉีดวัคซีนหัด



ประเด็นส าคัญ : การเข้าถึงบริการโรคทางจิตเวชที่ส าคัญ

1. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32-F39) เป้าหมายการเข้าถึง ร้อยละ 65

จ านวนผู้ป่วยสะสมเข้าถึงบริการ ณ วันที่ 25 ม.ิย. 2562 จ านวน 5,385 คน จากค่าประมาณการณ์  8,845 คน คิดเป็น ร้อยละ 
61.51 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมี 4 อ าเภอที่เป็นไปเตามกณฑ์ คือ อ.เบตง (73.30), อ.บันนังสตาร์ (76.44), อ.รามัน (67.92)
, และ 
อ.กาบัง (69.58)

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

จ านวนผู้ป่วยสะสมเข้าถึงบริการ ณ วันที่ 25 ม.ิย. 2562 จ านวน 2,368 คน จากค่าประมาณการณ์ 3,075 คน คิดเป็น      
ร้อยละ 77.01 เป็นไปตามเปา้หมาย โดยด าเนินการผ่านเกณฑ์ทุกอ าเภอ ยกเว้น  อ.ธารโต  (61.12)

3. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคติดสุรา (F10.20-F10.29) เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีที่ผ่านมา

จ านวนผู้ป่วยสะสมเข้าถึงบริการของ 4 มิ.ย. 2562 จ านวน 261 คน จากค่าประมาณการณ์  7,152 คน คิดเป็นร้อยละ 3.65 
(ฐานข้อมูล Thaialcohol.in.th) มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น  24 คนคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ  0.34 ยังไม่เป็นไปตามเปา้หมาย

4. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น ADHD (F90.0-F90.9)  เป้าหมายเพิ่มขึน้ร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา

จ านวนผู้ป่วยสะสมเข้าถึงบริการ ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2562 จ านวน 343 คน จากค่าประมาณการณ์  4,899 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.0  เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.65 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย



ตัวชี้วัดหลัก ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและ
ฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เกณฑ์          ร้อยละ 18.5

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย 
รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

ร้อยละ 18.5 19.83

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1.กรมมีการปรับเปลี่ยนค านิยามในการเก็บ
ข้อมูลโดยไม่น า U77 มาค านวณ

1.ชี้แจงผู้รับผิดชอบงานแผนไทยในการจัดเก็บ
เนื่องจากระบบการประมวลผลยังไม่สมบูรณ์
2.ให้มีการจัดอบรมการบันทึกรหัสโรค รหัส
หัตถการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

สถานการณ์

ชื่นชม

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

ปัจจุบันจ านวน 10 รายการ
3. มีการสนับสนุนยาแผนไทยที่ผลิตได้จาก รพร.ยะหา

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

แพทยแ์ผนไทย



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

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง < ร้อยละ 7 3.23

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก < ร้อยละ 25 8.89

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน < ร้อยละ 5 1.19

Door to needle time ภายใน 60 นาที ≥50 54.29

Door to Stroke Unit ไม่เกิน 72 ช่ัวโมง ≥ 40 77.30

Door to OR ภายใน 90 นาที ≥60 93.33

Stroke unit
• โรงพยาบาลยะลา จ านวน 5 เตียง
ศัลยแพทย์ประสาท
• โรงพยาบาลยะลา จ านวน 2 คน

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

• จ านวนเตียง Stroke unit ไม่เพียงพอ
• กระบวนการ Pre hospital ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

• เพิ่มเตียง Stroke unit ให้เพียงพอ เมื่อมีความพร้อมด้าน
สถานที่และบุคลากร

• มีรถฉุกเฉินส ารองประจ าหมู่บ้าน เพ่ือให้ผู้ป่วยท่ีมี
อาการของโรคหลอดเลือดสมองไปรพ.ได้ทันเวลา

• มีการติดตามผู้ป่วย Stroke เป็นระยะเวลา 1 ปี
• ลงนิเทศเครือข่าย เพื่อติดตามการด าเนินงาน

ข้อชื่นชม

• มีการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองครบวงจร
• วิจัยการรับรู้ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วย

ที่มารพ.ช้ากว่า 4.5 ชม.หลังมีอาการ

Best Practice



SEPSISตัวชี้วัดหลัก อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรนุแรงชนิด community acquired 
เกณฑ์ ≤ร้อยละ 30

ปัญหา/อุปสรรค

❑ อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด community-acquired  ปี 
2559-2561= 23.85,30.00,31.09
ตามล าดับ

❑ อยู่ระหว่างการจัดตั้ง Rapid Response 
Team และ Rapid Response system

❑ มีการปรับ Guideline ให้สอดคล้องกับบริบท
ของจังหวัดยะลา

❑ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ล าดับ อ าเภอ
ผู้ป่วยติด

เช้ือ
ผู้ป่วยติด

เช้ือเสียชีวิต
ร้อยละ

1 เมือง 79 37 46.83

2 รามัน 42 9 21.42

3 บันนังสตา 21 4 19.04

4 ธารโต 12 3 25

5 ยะหา 18 4 22.22

6 กาบัง 7 2 28.57

7 กรงปีนัง 8 2 25

8 เบตง 16 2 12.50

ยะลา 203 63 31.03

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด สถานการณ์

Sepsis สัญจร นวัตกรรม/ผลงานเด่น
SIRS POP 

เป็นการพัฒนาต้นแบบมาจาก
โรงพยาบาลกรงปีนัง

ข้อช่ืนชม

❑ การพัฒนาการด าเนินงานเชิงรุก
อย่างต่อเนื่องเข้าถึงชุมชน 
Sepsis Awareness  ผ่านกลไก
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และ 
ภาคประชาชน (อสม.)



Trauma
ตัวชี้วัดหลัก อัตราตายการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง 
ในโรงพยาบาลระดับ A ,S ,M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) 
เกณฑ์ ≤ ร้อยละ 12 ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์ 

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

≤ ร้อยละ 12
6.51

(65/997)

อัตราผู้ป่วย Trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด สามารถเข้า
ห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที

≥ ร้อยละ 80 22.2

อัตราผู้ป่วย triage level 1,2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน < 2 ชม ≥ ร้อยละ 60
57.7

อัตราผู้ป่วยเสียชีวิต PS score > 0.75 ได้รับการท า Root cause analysis ร้อยละ 100 ไม่มีผู้ป่วย

อัตราเสียชีวิตผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง Severe Traumatic Brain 
Injury

≤ ร้อยละ 45 64.4

อัตรา TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A , S และ M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ 

≥ ร้อยละ 80
50

ร้อยละทีม ECS คุณภาพใน รพ.ระดับ F2  ขึ้นไป ≥ ร้อยละ 80 65

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

- ยังขาดแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและ
ประสาทศัลยแพทย์ 

- พิจารณาเพิ่มอัตราก าลังบุคลากรที่ขาดแคลน

▪ มีมาตรการลดความแออัดในห้องฉุกเฉิน
โดยเฉพาะช่วงนอกเวลาราชการ

▪ ใช้มาตรฐานการคัดแยก MOPH ED triage 
ทุกรพ.

▪ มีการประชุม Refer & Trama Audit ทุก 2 
เดือน

▪ ศูนย์ TEA Unit มีการด าเนินการแล้วแต่ยังเป็น
โอกาสพัฒนา

▪ มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2 คน ศัลยศาสตร์
ทั่วไป 5 คน ประสาทศัลยแพทย์ 1 คน 

สถานการณ์

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น
TEAM Trauma Service Plan ท่ีมีความมุ่งมั่น และมีการ
พัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การบูณาการการ
ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ 
ขอช่ืนชม รางวัลเหรียญทองทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน 
คือ อ าเภอยะหา ,รามัน 



STEMI
ตัวชี้วัดหลัก ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจต่อแสนประชากร           
เกณฑ์        ≤ 26 ต่อแสนประชากร

❖ ผู้ป่วย STEMI ปี 2562 (ต.ค.-พ.ค.62) จ านวน 130 คน
❖ ได้รับยาละลายลิ่มเลือด (SK,TNK) จ านวน 96 คน (73.84%)
❖ Primary PCI 24 คน (18.46%)
❖ Rescue PCI 21 คน (16.15%) (ยะลา 13 คน มอ. และ

หาดใหญ่ 8 คน)

สถานการณ์
ล า
ดับ

อ าเภอ จ านวน
ผู้ป่วย

ผู้ป่วย
เสียชีวิต

ร้อยละ

1 เมือง 50 5 10

2 เบตง 20 3 15

3 บันนังสตา 12 2 16.67

4 ธารโต 4 1 25

5 ยะหา 11 3 21.27

6 รามัน 24 3 12.5

7 กาบัง 3 0 0

8 กรงปินัง 6 0 0

รวม 130 17 13.08

ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันท่ี
เสียชีวิตในโรงพยาบาล เกณฑ์ ≤ 10 ปัญหา/อุปสรรค

❖ มีแพทย์,ทีมท าหัตถการสวนหัวใจและหลอด
เลือด และเทคนิคการแพทย์โรคหัวใจไม่เพียงพอ
❖ ห้องสวนหัวใจ/เตียงไม่เพียงพอ
❖ ศัลยแพทย์หัวใจ ทีม special list และ 
perfusionist ไม่เพียงพอ
❖ เตียงหอผู้ป่วยหนักท่ีรองรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด
ไม่เพียงพอ

อ.เมือง
อ.รามัน

อ.ยะหา

อ.กรงปินัง

อ.บันนังสตา

อ.ธารโต

อ.เบตง

อ.กาบัง

ตัวชี้วัดติดตาม อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ≤ 26 ต่อแสนประชากร
เท่ากับ 18.39 : แสนประชากร (97/527,295)

ข้อมูล ตค-พค 2562

❖ มีระบบ Fast track STEMI ท่ีชัดเจน รักษาอย่างรวดเร็ว
❖ โครงการ “Coro Clinic สู่ชุมชน” ได้ตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจท่ียังเข้าไม่ถึง
special list 3 แห่ง (ยะหา,บันนังสตา,รามัน)
❖ ระยะเวลาการรอคอยคิวฉีดสี (CAG+/- PCI) 3 เดือน

ข้อชื่นชม



Transplant

ตัวชี้วัดหลัก เกณฑ์ ผลลัพธ์
• จ านวนผู้แสดงความจ านง

บริจาคอวัยวะ
- 66

• อัตราส่วนของจ านวนผู้
ยินยอมบริจาคอวัยวะจาก
ผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวน
ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

> 0.8 : 100 
ใน รพ. A,S

0

• อัตราส่วนของจ านวนผู้
ยินยอมบริจาคดวงตาต่อ
จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล

> 1.3 : 100 
ใน รพ. A,S

0

ตัวชี้วัด
อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในรพ .

(เกณฑ์ > 0.8 : 100)
อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตาต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ. (เกณฑ์ > 1.3 : 100)

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด สถานการณ์
➢ มีผู้ยื่นความจ านงบริจาคอวัยวะตั้งแต่ ปี 2560 – 2562 จ านวน 102 

ราย, 181 ราย และ 66 ราย (ต.ค. 61 – พ.ค. 62)
➢ ไม่มผีู้เสียชีวิตที่ยินยอมบริจาคดวงตาและอวัยวะ
➢ ระหว่างการจัดตั้งทีม Harvest ได้ด าเนินการประสานทีม รพ. 

หาดใหญ่ กรณีมีการผ่าตัด
➢ มีการสร้างร่วมมือกับเหล่ากาชาดจังหวัด ในการเชิญชวนประชาชน

ที่มาบริจาคโลหิตให้ร่วมบริจาคอวัยวะ

ข้อเสนอแนะ
▪ การสร้างทีม Harvest ของโรงพยาบาลที่ครบทุกวิชาชีพ
▪ การประสานเชื่อมต่อข้อมูลผู้บริจาคอวัยวะรายจังหวัด ให้ รพ. ทราบ 

กรณีมีผู้ป่วยใกล้เสียชีวิตจะได้ด าเนินการเจรจา



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

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

เมืองยะลา 117 105 59.32
เบตง 318 198 62.26
บันนังสตา 94 49 52.13
ธารโต 36 26 69.44
ยะหา 114 67 58.77
รามัน 265 132 49.81
กาบัง 62 37 59.68
กรงปินัง 56 29 51.79

ยะลา 1,122 642 57.22

เขต 7505 13066 57.44

ประเทศ 235,437 131,373 55.80

มีการศึกษา วิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแล
แบบประคับประคองส าหรับผู้ป่วยไตวายระยะ   
สุดท้ายที่ปฏิเสธการบ าบัดทดแทนไต

สิ่งที่น่าชื่นชม

❖ การคัดกรองไตในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ไม่ได้ตามเป้าหมาย
❖ ขาดนักก าหนดอาหาร 

โอกาสในการพัฒนา

เน้นการค้นหากลุ่มเสี่ยง โดยการวิเคราะห์กลุ่มวัยที่เสี่ยงต่อ
การเป็นโรค และจัดกิจกรรมป้องกัน

ปัญหา ข้อจ ากัด

สถานการณ์
❖ มีหน่วยฟอกเลือด 5 แห่ง(รัฐบาล 2 แห่ง เอกชน 
3 แห่ง) หน่วย CAPD 2 แห่ง(ยะลา เบตง)
❖ จ านวนผู้ป่วย stage 3,4,5 ปี 2560-2561 
เท่ากับ 1,160 และ 1,644 ปี 2562 เท่ากับ 1,122 
ราย
❖ การคัดกรองไตในผู้ป่วย DM/HT ปี 2559-2561 
เท่ากับ ร้อยละ 56.67,49.17 และ 59.74 ตามล าดับ 

อ.เมือง อ.รามัน

อ.ยะหา
อ.กรงปินัง

อ.บันนังสตา
อ.ธารโต

อ.เบตง

อ.กาบัง
ร้อยละของผู้ป่วย DM และ HT ได้รับการค้นหา และ

คัดกรองโรคไตเรื้อรัง > 80 ผลงาน เท่ากับ
ร้อยละ  54.39

ตัวชี้วัดติดตาม



ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด 
One Day Surgery

ร้อยละ 20 100

❖ รพ.ยะลา มีการด าเนินงานการแบบ One day surgery 17 โรค ได้แก่ 
Inguinal hernia , Hydrocele , Hemorrhoid , esophageal 
varices, gastric varices , colorectal polyp , Bile duct stone , 
Pancreatic duct stone , Bile duct stricture

❖ จ านวนผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากเดมิ โดยข้อมูลผู้ป่วยที่เข้า
ร่วมโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือน พฤษภาคม 2562
จ านวน 65 ราย สามารถคัดเลือกผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก 3 โรค 
ได้แก่ โรคไส้เลื่อนขาหนีบ (Inguinal hernia), โรคถุงน้ าอัณฑะ
(Hydrocele),และ fistula in ano

สถานการณ์

ข้อช่ืนชม

ตัวชี้วัดหลัก       ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery
เกณฑ์       > ร้อยละ 20 ODS

กลุ่มโรค ODS
ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ

One Day Surgery

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
Inguinal hernia 5 5 100
Hydrocele 6 6 100
Hemorrhoid 4 4 100
Esophageal varices, gastric varices 12 12 100
Colorectal polyp 34 34 100
Bile duct stone 3 3 100
Fistula in ano 1 1 100
รวม 65 65 100

ข้อมูล : รพ.ยะลา ระหว่างวันท่ี 1 ต.ค.61 - 30 เม.ย.62

➢ ความร่วมมือที่ดีระหว่างแพทย์ศัลยกรรมและสูติ-นรีเวช
➢ พัฒนาการผ่าตัดแบบ ODS จากกลุ่มโรคที่เพิ่มขึ้นจาก 12 โรค              

เป็น 17 โรค



ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพ ที่บ าบัดครบตามเกณฑท์ี่ก าหนดหยุดเสพ
ต่อเน่ืองหลังจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน  (Remission Rate) 

อ าเภอ A B (A/B)*100

เมืองยะลา 12 50 24

บันนังสตา - - -

ธารโต 0 2 0

ยะหา 2 4 50

รามัน 1 14 50

กาบัง - - -

กรงปินัง 0 1 0

เบตง 0 1 0

รวม 15 72 20.83

เขต 12 714 2,007 35.58

ประเทศ 8105 26808 30.23

ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดบ าบัดครบตามเกณฑท์ี่ก าหนดของ    
แต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเน่ือง 1 ปี (Retention rate)

▪ ยาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดมากท่ีสุด คือ พืชกระท่อม รองลงมา ยาบ้า กัญชาแห้ง ไอซ์ (ข้อมูลศอ.ปส.จ.ยะลา)
▪ HA ยาเสพติด ผ่านการรับรอง ได้แก่ รพ. ยะลา เบตง รามัน บันนังสตา ธารโตและยะหา ส่วน กาบังอยู่ระหว่างต่ออายุการรับรอง
▪ การบ าบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทฉีดเฮโรอีนระยะยาว  Methadone maintenance treatment (MMT)  จ านวน 4 แห่ง คือ  ยะลา เบตง รามัน บันนังสตา
▪ การบ าบัดฟ้ืนฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) เริ่มด าเนินการในพ้ืนท่ียะหา และกาบัง อยู่ระหว่างการเตรียมชุมชน

ที่มา ระบบรายงาน บสต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

1

Drug addict

A =จ านวนผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษา
ติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี หลังจ าหน่าย
B =จ านวนผู้ติด ที่รับการบ าบัดรักษาและได้รับ
การจ าหน่ายทั้งหมด

A =จ านวนผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่บ าบัดครบ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด แล้วหยุดเสพต่อเนื่อง   
3 เดือน หลังจากการบ าบัดรักษาครบตาม
ก าหนด และติดตามแล้วพบตัว
B = จ านวนผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่ได้รับการ
จ าหน่ายทั้งหมด

อ าเภอ A B (A/B)*100

เมืองยะลา 187 297 62.63

บันนังสตา 4 20 20

ธารโต 7 16 43.75

ยะหา 14 89 15.73

รามัน 109 232 46.98

กาบัง 2 10 20

กรงปินัง 0 7 0

เบตง 138 155 89.03

รวม 461 826 55.81

เขต 12 470 801 58.68

ประเทศ 27,196 65,336 41.62

2

อ.เมือง
อ.รามัน

อ.ยะหา

อ.บันนังสตา

อ.ธารโต

อ.เบตง

อ.กาบัง
อ.เมือง

อ.รามัน

อ.ยะหา

อ.บันนังสตา

อ.ธารโต

อ.เบตง

อ.กาบัง

อ.กรงปินัง

อ.กรงปินัง



Drug addict

1. การบันทึกข้อมูล บสต. ไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ได้ทั้ง การรายงานผลการบ าบัดรักษา การวิเคราะห์ภาระ
งาน และการจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ

2. ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบบ าบัดแบบสมัครใจน้อยเน่ืองจากผู้เสพ ผู้ติดและ
ครอบครัวไม่ยอมรับว่าเสพ/ติดยา

ข้อจ ากัด/อุปสรรค

1. การบริหารจัดการที่เอื้อต่อการบันทึกข้อมูล บสต. ได้ทันเวลาทั้ง 
อัตราก าลัง การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระบบอินเตอร์เน็ตและการ
ก ากับ ติดตามโดย สสจ.
2. สสจ.ติดตามการขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด ของ รพ.กรงปินัง
3. กรณีการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ในกลุ่มงาน
- ต้องผ่าน PG ยาเสพติดอย่างน้อย 1 คน กรณีมี PG จิตเวช ป.โทจิตเวช    
สามารถอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดส าหรับพยาบาล 10 วันถือ 
ว่าเทียบเท่า PG ยาเสพติด

- ทุกคนในคลินิกต้องผ่านการอบรมหลักสูตรยาเสพติด 5 วัน ยกเว้น PG
หมายเหตุ กรณีไม่มีบุคลากรดังกล่าว ให้จัดท าแผนพัฒนา ระยะ 1-3 ปี

โอกาสพัฒนา

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดมีความ
มุ่งมั่นและตั้งใจในการดูแลผู้ป่วย

ข้อชื่นชม



Monitor



Newbornตัวชี้วัดหลัก       อัตราตายทารกแรกเกดิไม่เกิน 3.8 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ

สถานการณ์

ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

❖ เพ่ิมศักยภาพพยาบาลเฉพาะทาง ในการดูแลผู้ป่วย
ทารกแรกเกิด

❖ การบูรณาการร่วมกันระหว่างกุมารเวชกับสูติ-นรีเวช
❖ การปรับปรุงสถานท่ีมีปัญหาโครงสรา้ง
❖ กุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดมีน้อย  ท้ังใน

โรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลท่ัวไป 

ทารกเสียชีวิตอันดับหนึ่งจากภาวะ sepsis คิด
เป็นร้อยละ 40  (จาก 10 รายเสียชีวิตจาก sepsis จ านวน 
4 ราย)  อันดับ 2 เสียชีวิตจาก heart disease 

โครงการการอบรม CPR  ให้กับแพทย์  
พยาบาลท่ีดูแลทารกแรกเกิดท้ังในเครือข่ายและโรงพยาบาล
แม่ข่าย  และให้พัฒนาความรู้และทักษะการลดอุณหภูมิ
ร่างกาย (Cooling therapeutic hypothermia)  ในการ
ดูแลผู้ป่วย  birth asphyxia 

มีการคัดกรองโรคหัวใจ (CCHD)  ผู้ป่วยก่อน
กลับบ้าน  ในรอบ 8เดือน (ต.ค.61 -พ.ค.62)  คัดกรอง 
CCHD  จ านวน  6,413 ราย  พบผิดปกติ  3 ราย

ข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลจากตัวแทน Service plan  แต่ละโรงพยาบาล key ข้อมูลตามแบบฟอร์ม

อ าเภอ
จ านวนทารกแรกเกิดที่

เสียชีวิตภายใน
อายุ 28 วัน (A)

จ านวนทารก
แรกเกิดมีชีพ 

(B)

อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วันที่มี
น้ าหนักแรกเกิด ≥500 กรัม ไมเกิน 3.8 ตอ 

1,000ทารกเกิดมีชีพ
(A/B)×1,000

เมือง 9 3,767 1.86
เบตง 1 579 1.73

บันนังสตา 0 426 0

ธารโต 0 177 0
ยะหา 0 422 0
รามัน 0 494 0
กาบัง 0 191 0

กรงปีนัง 0 176 0
ภาพรวม
จังหวัด

10 6,232 1.48

กาบงั

เมอืง
รามนั

เบตง

ยะหา
กรงปินงั

บนันงัสตา

ธารโต

จ านวนเตียง NICU 12 เตียง
อัตราส่วน 1 : 519 ทารกเกิดมีชีพ



นวัตกรรม
ตารางหมา-แมว ตารางความไม่เข้ากันของยา เพื่อลดการบริหารยาผิดพลาดในเร่ือง 
drug incompatibility  โดยมีตารางยาขนาดใหญ่ติดป้ายไว้ในห้องเตรียมยา เพื่อลด
ระยะเวลาในการเปิดหาความไม่เข้ากันของยาแต่ละตัวที่จะให้แก่ผู้ป่วยในเวลาเดียวกัน 



Cancerตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 70

125 103 82

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบดั
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 70

89 71 80

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา 
ภายใน 6 สัปดาห์ ≥ 60

49 39 79.59

สิ่งที่น่าชื่นชม

❖ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา ความรู้ 
และการรับรู้ของชาวบ้าน ส่งผลให้ผู้ป่วยมา
พบแพทย์ระยะ late stage บางรายขอรับ
การรักษาหมอบ้าน ทานยาสมุนไพรและ
ปฏิเสธการรักษา 

ปัญหา ข้อจ ากัด โอกาสในการพัฒนา
▪ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ประสิทธิผลการรักษา
ด้านการแพทย์ที่น่า เชื่อถือและประชาชน
ยอมรับ โดยอาศัยบุคคลในชุมชน อสม . ผู้น า
ศาสนา ผู้น าชุมชน หน่วยงานในพ้ืนที่

❖ อัตราการเสียชีวิต จากโรคมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็ง
ตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 
มะเร็งปากมดลูก

❖ มะเร็งเต้านมและมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก รักษาโดย
วิถีแพทย์ทางเลือกเป็นส่วนใหญ่ เป็นปัญหามากข้ึน ส่งผล
ต่อระยะเวลารอคอยในการผ่าตัดและให้เคมี

❖ คัดกรองมะเร็งเต้านมกับมูลนิธิกาญจนบารมีในบันนังสตา     
349 ราย โดยแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมและสาขาโรคมะเร็ง 
พิจารณาแมมโมแกรม 8 ราย ผิดปกติ (BI-RADS 5) 1 ราย

สถานการณ์

❖ การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเป็นทีม โดยมีแพทย์
อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง แพทย์ศัลยกรรม เภสัชกร 
❖ มีพยาบาลหน่วยมะเร็ง หน่วย Palliative 
care และหน่วยเยี่ยมบ้าน ติดตามเยี่ยมจนระยะ
สุดท้าย ส่งผลให้ ผู้ป่วยเสียชีวิตแบบไม่ทุกข์
ทรมาน



Eyesตัวชี้วัดหลัก ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา 
เกณฑ์ ≥ร้อยละ 75

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
• ผู้ป่วยปฏิเสธการผ่าตัด เนื่องจากความไม่พร้อม
• การคัดกรอง Binding cataract ยังไม่ครอบคลุม
• ข้อมูลการคัดกรองไม่ได้ถูกบันทึกลงในโปรแกรม           

ท าให้ผลงานของพื้นที่ดูต่ ากว่าความเป็นจริง

• ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ป่วยและญาติในการผ่าตัด          
และให้ความรู้ในเร่ืองของประโยชน์ในการผ่าตัดต้อกระจก

• ท าการคัดกรองเชิงรุก
• เร่งบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision2020 (เพื่อลดความ

ซ้ าซ้อนของการบันทึกข้อมูล

• ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 47,962 คน ได้รับ
การคัดกรองสายตา 40,275 คน 

• จังหวัดยะลา มีจักษุแพทย์ 5 คน

สถานการณ์

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

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์

ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไปได้รับการคัดกรองสายตา ≥ ร้อยละ 75
83.97

( 40,275 / 47,962 )

ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding 
cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน

≥ ร้อยละ 85
89.81

( 476 / 530 )
Vision2020 : 27 June 2019

• มีการบริหารคิวผ่าตัดตา    
ท าให้ผ่าตัดได้ตามเกณฑ์

ข้อชื่นชม



❖ โรงพยาบาลในเครือข่ายจังหวัดยะลาได้มีการดูแลแบบประคับประคอง  
ร้อยละ 100

❖ การบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Strong Opioid 
Medication  มีการพัฒนาการเบิกยาและเวชภัณฑ์เพ่ือบรรจุใน stock 
ยาประจ าหน่วยงาน Palliative emergency box ท าให้ผู้ป่วยระยะ
ท้ายท่ีต้องจัดการอาการรบกวนได้รับการจัดการอาการได้รวดเร็ว
สามารถน ายา Opioid ออกนอกโรงพยาบาลโดยใช้ร่วมกับ  syringe  
driver (ใช้ในเขตเทศบาล) จ านวน 9 ราย,syringe injector (ใช้ใน
พ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูง) จ านวน 3 ราย โดยมีการดูแลต่อเนื่องจากทีม
palliative  ของโรงพยาบาลชุมชน  จนผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างสงบท่ีบ้าน 

สถานการณ์

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

โรงพยาบาลชุมชนมียากลุ่ม opioids 
ส าหรั บการ ดูแลผู้ ป่ ว ย ระยะ ท้ าย ไม่
ครอบคลุม (ท าให้ญาติต้องมารับยาที่ รพ.ศูนย์เกิด
ค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทาง)

❖ สนับสนุนให้มีจิตอาสาช่วย 
SUPPORT ทางด้านจิตใจของ
ผู้ป่วย PC

❖ ผลักดันให้มียา opioids  ตาม
PC  Essential  list

ตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioids 
ในผู้ป่วยประคองอย่างมีคุณภาพ

เกณฑ์ ร้อยละ 40

Palliative Care

โรงพยาบาล

ปี 2562 (ต.ค.61-20 พค.62)

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

เมือง 349 197 56.45

เบตง 73 25 33.33
บันนังสตา 205 65 31.71

ธารโต 123 45 36.59
ยะหา 26 9 34.62
รามัน 22 7 31.82
กาบัง 10 4 40

กรงปีนัง 16 6 37.5
ภาพรวมจังหวัด 824 358 43.45

ข้อมูลจาก รพ.ยะลา ณ 1 ต.ค.61-20 พค. 62

แหล่งฝึกปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งเครือข่าย 3 จังหวัดชายแดนใต้ ส่งผลให้
เกิดระบบการ consult case  เครือข่ายที่เข้มแข็ง 

กาบงั

เมอืง
รามนั

เบตง

ยะหา
กรงปินงั

บนันงัสตา

ธารโต

ชื่นชม



Intermediate Careตัวชี้วัดหลัก ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้
การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน > ร้อยละ 50

▪ ด าเนินการในรูปแบบ Intermediate care bed
▪ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง (พยาบาล 

หลักสูตร 7 วัน และ อสม. หลักสูตร 10 วัน)
▪ พัฒนาศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ส าหรับบริการผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง รพ. รามัน

❑ ผู้ป่วยที่มีการส่งต่อเพ่ือให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องและติดตามที่ครบ  6  เดือนแล้ว (Onset ต.ค. และ พ.ย. 61) จ านวน  
119 คน ซึ่งสามารถติดตามได้ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 69.75

นวัตกรรมแคร่ไม้ไผ่ล าดบั อ าเภอ

ระดับ 
M 

และ 
F 

ระดับ M 
และ F 

ทีด่ าเนินการ
IMC

ร้อยละ

1 รามัน 1 1 100

2 บันนังสตา 1 1 100

3 ธารโต 1 1 100

4 ยะหา 1 1 100

5 กาบัง 1 1 100

6 กรงปีนัง 1 1 100

7 เบตง 1 1 100

ยะลา 7 7 100

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด สถานการณ์ นวัตกรรม/ผลงานเด่น

Hand function exercise box 

สามารถลดค่าใช้จ่าย และ เพิ่มคุณภาพชีวิต ▪ การให้การสนับสนุนของผู้บริหารระดับจังหวัด
ท าให้ด าเนินการได้ 100%
▪ เขตสุขภาพที่ 12 ให้การสนับการพัฒนา

บุคลากร (การฝึกการกลืน และกิจกรรมบ าบัด)
▪ เครือข่ายที่เก่ียวข้องมีความร่วมมือและเข้มแข็ง

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ



ออร์โธปดิิกส์ตัวชี้วัดหลัก         ร้อยละของโรงพยาบาลนะดับ M1 ขึ้นไป ที่มีทีม Refracture Prevention
เกณฑ์                มีทีม Refracture Prevention

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลงาน

ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1 ขึ้นไป ที่มีทีม 
Refracture Prevention

100 %
อยู่ระหว่าง       

การจัดต้ังทีม

ผู้ป่วย Refracture Prevention; Fracture Liaison 
Service (FLS) ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ า (Refracture) จาก
จ านวนผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการครบ 1 ปี

< 30%
0

(0/30)

ผู้ป่วย Refracture Prevention; Fracture Liaison 
Service (FLS)  ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง 
หลังจากได้รับการรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery) 

> 50%
57.14
(8/14)

• รพ.ยะลาอยู่ระหว่างการจัดตั้งทีม Refracture Prevention
• ปี 62 มีผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดทั้งหมด 14 ราย และสามารถ

ผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.14
• ไม่พบภาวะกระดูกหักซ้ า
• มีแพทย์เฉพาะทางศัลกรรมกระดูก 2 คน 

สถานการณ์

ข้อชื่นชม

จัดตั้งกลุ่ม Line ortho ส าหรับ รับ-ส่งข้อมูล การ consult film 
x-ray ระหว่างรพ.ยะลา และ รพช.ทุกแห่งในจังหวัด

นวัตกรรม

ส้วมเก้าอี้ปลดทุกข์




