
รอบที่ 2/2562 (26 – 28 มิถุนายน 2562)



โรงพยาบาลศูนย์ยะลา  
➢ ระดับตติยภูมิ
➢ ศูนย์เชี่ยวชาญระดับ A
➢ เปิดให้บริการ 479 เตียง
➢ รับส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนใต้

ขยายเตียงเคมี  

- IPD 10 เตียง
- IPD 20 เตียง
- ห้องแยก 8 ห้อง

การพัฒนาศักยภาพของ รพ.

เปิดบริการ 
Cath lab

ศูนย์ระบบส่งต่อ
Telemedicine
ในเครือข่าย

มีแผนขยาย

เตียง NICU 
เป็น 16 เตียง

ข้อมูลทั่วไป



วิสัยทัศน์ 
(VISION)

H HA
E Excellent Center

N Network

E Education

Service Mind บริการผู้ป่วย
ดุจญาติมิตรS

T
Teamwork ท ำงำนเป็นทีม 
มีประสิทธิภำพ มีควำมสำมัคคี

G
Good Governance บริหำร
ด้วยหลักธรรมำภิบำล

ค่านิยมองค์กร

(Core Values)



เข็มมุ่งโรงพยาบาลยะลา ปี 2562

พชอ./PCC

PNC แม่และเด็ก

Dental Training Center

Smart IT

Green & Clean hospital



ข้าราชการ 1,011 คน

ลูกจ้างประจ า 67 คน

พนักงานราชการ 66 คน

พนักงานกระทรวง 515 คน

ลูกจ้างชั่วคราว 19 คน

ลูกจ้างเหมาจ่าย 154 คน

รวม 1,832 คน

บุคลากร



สาย
งาน

แพทย์
รวม ผอ.

แพทย์ใช้
ทุน

ทันต
แพทย์ เภสัชกร พยาบาล อื่นๆ

มีจริง 80 24 13 34 690 171

ต ่ำ 115
24

11 37 663 282

สูง 141 14 46 825 352

สรุป
น้อยกว่า
กรอบ

ไม่ผ่านใบ
ประอบ

วิชาชีพ 1 คน

ตาม
กรอบ

น้อยกว่า
กรอบ

ตาม
กรอบ

น้อยกว่า
กรอบ

ข้าราชการ 1,011 คน

บคุลากร



กุมารแพทย์ 6    คน 

สูติ -นรีแพทย์ 9 คน+จ้างเหมา 1 คน

❖ กุมารเวชศาสตร์ 4    คน 

❖ กุมารศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด 1     คน 

❖ กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ 1    คน 

จักษุแพทย์ 4  คน + จ้างเหมา 1 คน

รังสีวิทยา(รวมรองแพทย์) 2  คน  

ศัลยศาสตร์ออร์โธปดิิกส์ 2 คน + จ้างเหมา 2 คน 

วิสัญญีแพทย์                  3 คน + จ้างเหมา 1 คน 

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2  คน

❖ มะเร็งนรีเวช 2  คน 



ศัลยแพทย์ 17 คน

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 4  คน

แพทย์โสต ศอ นาสิก 3  คน + จ้างเหมา 1 คน   

จิตแพทย์ 3  คน

ศัลย์ทั่วไป             5 คน 
กุมารศัลย์ 2 คน

URO 5  คน

NEURO 1  คน+ช่วยราชการ 1 คน

CVT 2  คน
ศัลยกรรมตกแต่ง 1 คน

แพทย์พยาธิวิทยากายวิภาค 1 คน



อายุรแพทย์ 17 คน

ผิวหนัง 2   คน 

GEN (แผนไทย 1คน) 7  คน

NEPHRO 2  คน
NEURO 2  คน

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 2   คน

อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง 1   คน

อายุรศาสตร์โรคเลือด 1    คน

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ      23 คน

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 4  คน

แพทย์ทั่วไป 1  คน

ตามกรอบขั้นต่ า ควรมีแพทย์ 115 คน





ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 แนวโน้มปี 
2562

524,025 559,272 585,256 602,720 650,466 



จ านวนผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก
จ าแนกตาม ICD10 ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-มี.ค.62)

Essential (primary) hypertension  14,597  ครั้ง

NIDM Without complications 8,062 ครั้ง

Acute nasopharyngitis [common cold] 6,214 ครั้ง
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2

3

5

4 Chronic kidney disease, stage 5  4,797 ครั้ง

Fever 3,461  ครั้ง



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 แนวโน้มปี 
2562

49,887 50,532 49,285 
51,434 

54,606 



Pneumonia, Bacterial penumonia,viral pneumonia 669 ครั้ง

Congestive heart failure 377 ครั้ง

Concussion: without open intracranial wound 363 ครั้ง

1

2

3

5

4

Acute subendocardial myocardial infarction 279  ครั้ง

Cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arteries 317 ครั้ง

จ านวนผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก
จ าแนกตาม ICD10 ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-มี.ค.62)



จ านวน ผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน เฉลี่ยต่อวัน 
ที่มารับบริการ ปีงบประมาณ 2558 – 2562

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ต.ค.61-
มี.ค.62

1,832 1,956 2,046 2,107 2,274 

442 435 455 447 493

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ต.ค.61-
มี.ค.62

96.61 95.03 99.34 97.66 102.97

458 479 479 479 479

อัตราครองเตียง จ านวนเตียง



ค่า CMI

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
(ต.ค.61-มี.ค.62)

1.35
1.14

1.51 1.5 1.52





จัดท าแผนประมาณการรายได้ – ค่าใช้จ่าย (Planfin)
รายได้รวม  (ไม่รวมงบลงทุน) 1,504,767,879.34 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมค่าเสื่อม) 1,368,145,853.35 บาท

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย    136,622,025.99  บาท

Planfin 2562



รายการ คะแนนแสดงความ
วิกฤต (7 ระดับ)

ผลการด าเนินงาน
ของ รพ.

Risk 
Scoring

Current Ratio  < 1.5 1 คะแนน 3.13 0

Quick Ratio < 1.0 1 คะแนน 2.98 0

Cash Ratio < 0.8 1 คะแนน 2.04 0

Net working Capital < 0 1 คะแนน 604,146,541.74 0

Net Income < 0 1 คะแนน 231,577,912.93 0

NWC/ANI 2 คะแนน 0

สรุปผล วิกฤติระดับ 0 = ปกติ

วกิฤตการเงิน (Risk Scoring) ณ 31 มี.ค. 2562



จังหวัดยะลา
Service Plan



สาขาโรคหัวใจ

ตัวช้ีวัด อัตราตายของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจ ≤ 26:แสนประชากร

ตัวช้ีวัด ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI 
ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 

เป้าหมาย ร้อยละ 50

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

31.93
24.31 27.95

16.49

ปี 2559 (29 ต่อประชากรแสนคน)
ปี 2560 (28 ต่อประชากรแสนคน)
ปี 2561 (27 ต่อประชากรแสนคน) 
ปี 2562 (26 ต่อประชากรแสนคน)
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การด าเนินงาน ปี 2562 ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

ปัญหา/อุปสรรค

❖ ให้การรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันอย่างรวดเร็ว โดยให้ยาละลายลิ่ม
เลือดหรือการท า balloon   

❖ ลดระยะเวลาการท า balloon หรือการผ่าตัด 
By pass ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจขาดเลอืด
เรื้อรัง

❖ มีระบบ fast track STEMI ในจังหวัดยะลาที่ชัดเจน 
❖ โครงการ “Coro Clinic สู่ชุมชน” ตรวจคัดกรอง

ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยังไม่เข้าถึง special list     
❖ รพช. (ยะหา,บันนังสตา,รามัน) ผู้ป่วยที่ได้รับการ

คัดกรอง จ านวน 196 คน (Aorta Screening 
83 คน , Coronary Screening 113 คน)

สาขาโรคหัวใจ

➢ มีแพทย์และทีมท าหัตถการสวนหัวใจและ
หลอดเลือดไม่เพียงพอ                                                           

➢ ความรู้ของประชาชนในพื้นที่

ข้อเสนอแนะ
➢ เปิดรับบุคลากร/ส่งศึกษา
➢ เปิดห้องสวนหัวใจ/เตียงเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับผู้ป่วย 

elective และ emergency
➢ ให้ความรู/้ความเข้าใจของโรค เพื่อลดปัจจัยในการ

เกิดโรค และลดระยะเวลาการเข้าถึงสถานพยาบาล



สาขาโรคมะเร็ง
การด าเนินงาน ปี 2562

✓ มีการติดตามผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับโรค
✓ น าระบบ E-consult มาใช้ในผู้ป่วยฉายแสง

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น
❖คัดกรองมะเร็งเต้านมร่วมกับมูลนิธิ

กาญจนบารมีในพ้ืนที่อ าเภอรามัน 
❖คัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง

โดยใช้ Fit test ตามนโยบาย สปสช.

ปัญหา/ข้อจ ากัด/ข้อเสนอแนะ

➢ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา
➢ ความรู้ การรับรู้ของชาวบ้าน

ปี 2562
(8 เดือน)

83.52%การผ่าตัด 4 wk≥70

เคมบี าบัด 6 wk≥70 78.00%

รังสีรักษา 6 wk≥60 79.59%
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละการได้รับการดูแลตามแนวทาง 
Palliative care มีการรักษาด้วยยา Strong 
Opioid Medication (เป้าหมาย > 40%) 

การด าเนินงาน ปี 2562

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น ปัญหา/ข้อจ ากัด/ข้อเสนอแนะ

นิเทศและติดตามงาน รพช.
ประชุมวิชาการ เรื่องแนวทาง

Palliative care มีการรักษาด้วยยา
Strong Opioid Medication แก่ รพช. 

2
1

ความร่วมมือจากทีมเครือข่าย  palliative 
care ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

การเข้าถึงยา opioids  ใน รพช.ส่วนใหญ่
มี Item ยาไม่ครบ 

สาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ปี 2562
(8 เดือน)
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สาขาทารกแรกเกิด
ตัวช้ีวัด : อัตราการตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน (น้ าหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม)  

เป้าหมาย 3.8 : 1,000 ทารกเกิดมีชีพ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

5.59 4.3 2.44

ผลงานปี 2562 (8 เดือน)

การด าเนินงาน ปี 2562

ปจัจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

ปัญหา/ข้อจ ากัด/ข้อเสนอแนะ

❑ จัดอบรม CPR ให้กับแพทย์ พยาบาลทั้ง
เครือข่าย 

❑ พัฒนาความรู้  ทักษะการลดอุณหภูมริ่างกาย
(Cooling therapeutic hypothermia) ใน  
การดูแลผู้ป่วย birth asphyxia ที่ รพ.พัทลุง    

❑ ได้รับสนับสนุนเครื่องมือที่ทันสมัย

❑ สถานที่คับแคบ 
❑ แพทย์เฉพาะทางขาดกุมารแพทย์โรคหัวใจ
❑ การเก็บข้อมูลยังตรงกัน 



สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Stroke)

ตัวชี้วัด ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง < ร้อยละ 7

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

1.2
2.36 1.63

การด าเนินงาน ปี 2562

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

ปัญหา/ข้อจ ากัด/ขอ้เสนอแนะ

❑ จัดท าแนวทาง Pre Hospital
❑ ก าหนดเป็นตัวชี้วัด PA ของจังหวัด
❑ มีระบบ consult  
❑ มี Stroke Manager ที่รับผิดชอบที่ชัดเจนในแต่ละรพช. 

❑ ลงนิเทศเครือข่าย เพื่อติดตามการด าเนินงาน
❑ In Hospital = Stroke fast track & Stroke unit 
❑ Post Hospital = เกณฑ์ติดตามเยี่ยมรูปแบบเดียวกันทั้ง

เครือข่าย

❑ กระบวน Pre Hospital  ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
❑ In Hospital  = จ านวนเตียงใน Stroke unit มีไม่เพียงพอ 

= ศักยภาพพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย

ผลงานปี 2562 (8 เดือน)
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สาขาอายุรกรรม
ตัวชี้วัด อัตราตาย Severe  Sepsis/septic shock < ร้อยละ 30

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

23.85 30 31.09
การด าเนินงาน ปี 2562

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

ปัญหา/ข้อจ ากัด/ข้อเสนอแนะ

✓ ปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วย Sepsis ให้
สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดยะลา

✓ อบรมแนวทางการใช้ sepsis Guideline ใหม่
ให้กับแพทย์และพยาบาลในจังหวัดยะลา

✓ นิเทศติดตามอย่างต่อเอง

➢ ปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วย Sepsis Guideline 
ใหม่ให้สอดคล้องกับบริบท จ.ยะลา

❑ การประเมินเพื่อคัดกรองผู้ป่วยยังไม่ลงสู่ชมุชน

ผลงานปี 2562 (8 เดือน)
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สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล RDU
ตัวช้ีวัด - ร้อยละ รพ.ท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

(เป้าหมาย : RDU ขั้น 1≥95% , RDU ขั้น 2 ≥ 20%)

ตัวช้ีวัด - ร้อยละ รพท./รพศ. ที่มีระบบจัดการการ

ดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ AMR (เป้าหมาย 
AMR ระดับ intermediate ≥ 20%)
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RDU ขั้น 1≥95% 

ผลงานปี 2562 (8 เดือน)

RDU ขั้น 2 ≥ 20%)
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สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล RDU

การด าเนินงาน ปี 2562 ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

ประชุมคณะกรรมการ RDU ระดับ
จังหวัด/อ าเภอ/รพ. เพื่อติดตาม สรุปผล
การด าเนินงาน

สรุปรายงานผลการด าเนินงานให้กับ
ผู้บริหารในที่ประชุม คปสจ.ทุกเดือน

ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุน
ทรัพยากร สภาพแวดล้อมในการ
ด าเนินงาน

การติดตามสถานการณ์ผลการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

การได้รับความร่วมมือจากผู้สั่งใช้ยา 

1

2

3

ปัญหา/ข้อจ ากัด/ข้อเสนอแนะ

ผู้สั่งใช้ยาบางส่วนไม่ได้สั่งใช้ยาตามแนวทางของ RDU



สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ตัวช้ีวัด : อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมงใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 < 12 ร้อยละ 12 การด าเนินงาน ปี 2562

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

ปัญหา/ข้อจ ากัด/ข้อเสนอแนะ

ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการนิเทศ คปสอ.
ก าหนดแนวทางให้รพ.ทุกแห่งลดความแออัด
ใช้มาตรฐานการคัดแยก MOPH ED triage ทุก รพ.
ประชุม refer& trauma audit ทุก 2 เดือน

1
2
3
4

1. พัฒนาระบบ Fast track trauma level 1,Refer ทุกรพ.
2. ท า root cause ในผู้ป่วยเสียชีวิตที่ PS score>0.75 
3. อ าเภอ D-RTI ระดับดีเยี่ยม เหรียญทอง 2 อ าเภอ คือ 
อ.ยะหา,อ.รามัน

ยังขาด EP,ENP      
การใช้บริการ EMS ยังไม่ได้ตามเป้า
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
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ผลงานปี 2562 (8 เดือน)
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สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ตัวชี้วัด : การส่งต่อนอกเขตสุขภาพลดลง ร้อยละ 10

ผลงาน ปี 2562

ข้อมูลไตรมาส 2
(ต.ค.61-31
มี.ค.62)

ข้อมูล 8 เดือน
(ต.ค.61-20
พ.ค.62)

ปี 2561 9 19

ปี 2562 10 14

ร้อยละ/อัตรา เพิ่มขึ้น 11 ลดลง  26.3

การด าเนินงาน ปี 2562

มีแพทย์เฉพาะทางมะเร็งวิทยา/โลหิตวิทยา

มีการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

รับ Refer back ผู้ป่วยที่รักษาต่อเนื่อง

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

มีคณะกรรมการพัฒนาระบบส่ง
ต่อระดับจังหวัด

มีการติดตามการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง

ปัญหา/ข้อจ ากัด/ข้อเสนอแนะ

ไม่มีหน่วยรังสีรักษา

ผู้ป่วยบางรายต้องการรักษาต่อเนื่องที่เดิม

1
2



สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
ตัวช้ีวัด : 
อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย > 0.8 : 100 ผู้เสียชีวิตใน รพ.
อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา > 1.3 : 100 ผู้เสียชีวิตใน รพ.

การด าเนินงาน ปี 2562

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น ปัญหา/ข้อจ ากัด/ขอ้เสนอแนะ

จ านวนผู้แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะ

102
ราย

181
ราย 66

ราย
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ออกหน่วยประชาสัมพันธ์การรับบริจาคอวัยวะ
ร่วมกับธนาคารเลือดและเหล่ากาชาดจ.ยะลา
ปรึกษา เรื่องการด าเนินงานจากรพ.หาดใหญ่

ความร่วมมือระหว่างทีมรับบริจาคอวัยวะ 
กับธนาคารเลือดและเหล่ากาชาดจ.ยะลา

การจัดตั้งทีม Harvest ในรพ.เป็นสิ่งที่ยาก 
เพราะต้องมีทีมแพทย์และวิสัญญี



สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM)

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานควบคุมโรคได้ดี > ร้อยละ 40)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

24.2 18.87 27.05
การด าเนินงาน ปี 2562

1. ลงนิเทศ คปสอ.ทุกเครือข่าย ในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับคลินิกและเชื่อมโยงไปยัง รพ.สต./ศสม.
ในเขตรับผิดชอบ
2. ติดตามผลการด าเนินงานใน คปสจ.ทุกเดือน

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

อ าเภอผ่านเกณฑ์ NCD คลินิกคุณภาพ 6
องค์ประกอบชัดเจน ได้แก่ อ.กาบังและอ.เมือง

ปัญหา/ข้อจ ากัด/ขอ้เสนอแนะ

การติดตามผู้ป่วยมาตรวจพบอุปสรรค เนื่องจาก
มีการปฏิเสธการเจาะ HbA1c เพราะยังไม่ถึงวัน
นัดในคลินิก / ข้อเสนอแนะ ให้ท ากิจกรรมเชิงรุก
ในการติดตามเจาะ HbA1c ในชุมชน
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ผลงานปี 2562 (8 เดือน)



สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM)

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมโรคได้ดี > ร้อยละ 50)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

20.31 31.35

52.27
การด าเนินงาน ปี 2562

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

ปัญหา/ข้อจ ากัด/ขอ้เสนอแนะ

1. บริหารจัดการควบคู่กับการเจาะ HbA1c
2. ให้ผป.บันทึกค่า BP ที่บ้าน (Home BP) จากการ
ลงเยี่ยมบ้าน บันทึกทุกครั้ง และตรวจสอบข้อมูล
การส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม 
3. ติดตามในท่ีประชุม NCD ของแต่ละเครือข่าย 
เพื่อรายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ

อ าเภอผ่านเกณฑ์ NCD คลินิกคุณภาพ 6 องค์ประกอบ
ชัดเจน ได้แก่   ได้แก่ อ.กาบังและอ.เมือง

ผู้ป่วยท่ีควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ ส่งต่อพบ
แพทย์ ปรับยาก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ ต้องมีการ
ติดตามต่อเนื่อง
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ผลงานปี 2562 (8 เดือน)



สาขาโรคไต

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

20.31 31.35
52.27

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR <4 ml/min/1.73m2/yr
เป้าหมาย ≥66 % เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2562

การด าเนินงาน ปี 2562

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

ปัญหา/ข้อจ ากัด/ขอ้เสนอแนะ
❖ ขาดนักก าหนดอาหาร 
❖ การคัดกรองไต/การลดลงของ eGFR ต่ ากว่าเป้าหมาย
❖ จัดการฐานข้อมูล DM HT CKD ให้เป็นจริงและปัจจุบัน 

วิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลแบบ
ประคับประคองส าหรับผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ปฏิเสธ
การบ าบัดทดแทนไต,และส่งต่อผู้ป่วย Palliative สู่
เครือข่ายชุมชนเพื่อดูแลแบบประคับประคอง 

ติดตามการคัดกรองไตเรื้อรังใน DM+HT (บูรณา    
การร่วมกับคลินิก DM+HT และ ปฐมปฐมภูมิ)
ติดตาม eGFR ของผู้ป่วย CKD stage  3-4  
ให้ได้ 2 ครั้งภายใน เดือน ส.ค. 62
ให้บริการ Palliative  care ใน CKD Clinic และส่ง
ต่อสู่ชุมชน

2
3

1

ผลงานปี 2562 (8 เดือน)
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สาขาพัฒนาระบบริการผู้ป่วยพ้นระยะวิกฤต
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของรพ.ระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน 

(intermediate bed/ward) เป้าหมาย ร้อยละ 50 
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100 100 100 100 100 100 100 100 100 การด าเนินงาน ปี 2562

❖ ผู้ป่วยในกลุ่ม  Stroke, Traumatic Brain Injury และ 
Spinal Cord Injury  จะได้รับการส่งปรึกษาเพื่อฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ

❖ ผู้ป่วยที่มี BI น้อยกว่า 15 จะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
โดยสหวิชาชีพ

❖ มีการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องโดยนัดและทีมเยี่ยมบ้าน
❖ พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ  และ อสม. 

ปัจจัยความส าเร็จ
➢ การสนับสนุนจากผู้บริหารให้มี Intermediate bed
➢ ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางไลน์หลังจากจ าหน่ายออกจาก

รพ. เพื่อให้มีการเยี่ยมฟื้นฟูและติดตามอย่างต่อเนื่อง
➢ จัดโครงการอบรมผู้ดูแล อสม. และพยาบาลวิชาชีพ 

อย่างต่อเนื่อง

ผลงานเด่น

❑ พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยโดยใช้ Google drive
❑ พัฒนาศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ส าหรับบริการผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมอง รพ.รามัน
❑ Hand function exercise box รพ.กรงปินัง นวตกรรม

แคร่ไม้ไผ่



สาขาพัฒนาระบบริการผู้ป่วยพ้นระยะวิกฤต

การให้บริการบ าบัด ฟื้นฟูและ
ปรับสภาพแวดล้อมที่บ้าน

นวัตกรรมแคร่ไม้ไผ่เพื่อ
คุณภาพชีวิต

Hand function 
exercise box 



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รพ.ยะลา ผ่านการประเมิน 
GREEN & CLEAN Hospital 

ระดับดี 
ประจ าปีงบประมาณ 2561

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

รพ.ยะลา ผ่านการเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2561

กระทรวงสาธารณสุข



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รพ.ยะลา ผ่านการรับรองมาตรฐาน
งานสุขศึกษา ของกระทรวงทรวง

สาธารณสุขและ
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา

นางอวาทิพย์ แว
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ

รางวัลนักสุขศึกษาดีเด่น
ประจ าปี  พ.ศ. 2562



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

นางสาวสวรรยา วัฒนพยา 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ประจ าปี 2562
การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ

นายไฟศอล  ระเซาะ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ประจ าปี 2562

การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ



สวสัดีครบั


