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KPI ตรวจราชการจังหวัดปตตานี คร้ังท่ี 2 ป 2562

คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

STROKE

SEPSIS

TRAUMA

STEMI

TRANSPLANT

CKD

ODS

Drug addict

ทารกแรกเกิด

มะเรง็

จกัษุวิทยา

Palliative care
Intermediate care

ออรโธปดิกส

PCC

TB

RDU

AMR

สุขภาพจิตและจิตเวช

แพทยแผนไทย



ตวัช้ีวัด ผาน ไมผาน หมายเหตุ

1. อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง < รอยละ 7 

2. อัตราตายผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis ≤รอยละ 30 

3. อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม.ใน รพ.ระดับ A,S,M1 ≤ รอยละ 12 

4. อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจตอแสนประชากร ≤ 26 ตอแสนประชากร 

5. อัตราสวนจํานวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตายตอจํานวนผูปวยเสียชีวิตใน รพ. > 0.8 : 100 

 6. อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคดวงตา ตอจํานวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล > 1.3 : 100 

7. รอยละของผูปวย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥ รอยละ 66 

8. รอยละของผูปวยท่ีเขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery > รอยละ 20 

  9.รอยละของผูติดยาเสพติดท่ีบําบัดครบตามเกณฑท่ีกําหนดของแตละระบบ และไดรับการติดตามตอเน่ือง 1 ป (Retention rate) > รอยละ 20 

 10.รอยละ 60 ของ รพ.สต. ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ ระดับ 5 ดาว รอยละ 60 

11.PCC ท่ีเปดดําเนินการในพื้นท่ี ผานเกณฑ 3S สะสมรอยละ 18 (10 ทีม) ของแผน 10 ป 

 12.ทุกอําเภอ(รอยละ 100 ) มีการใชกลไก พชอ. แกปญหาในระดับพื้นท่ี อยางนอยอําเภอละ 2 เร่ือง 

 13.รอยละ 60 ของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สรุปตัวช้ีวัดคณะ 2



สรุปตัวช้ีวัดคณะ 2

ตวัช้ีวัด ผาน ไมผาน หมายเหตุ

14. อัตราสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม - - ครบรอบ

การ

ประเมนิใน

เดอืน 30

กันยายน 

2562

15. รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยาสมเหตุสมผล ข้ัน1 และข้ัน2 

16. รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบการจัดการ AMR อยางบูรณาการ 

17. อัตราฆาตัวตายสําเร็จ 

18. รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 



ตวัช้ีวัด ผาน ไมผาน หมายเหตุ

1. อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน ท่ีมีนํ้าหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม < 3.8 ตอ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ 

2. เพิ่มเติม NICU ไดตามเกณฑ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ 

3. รอยละของผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยการผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห ≥ 70 

4. รอยละของผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 70 

5. รอยละผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไปไดรับการคัดกรองสายตา ≥ 75 

 6. รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน ≥ 80 

 7. รอยละการบรรเทาอาการปวดและจดัการอาการตางๆดวย Strong Opioids ในผูปวยประคองอยางมีคุณภาพ  

  8. รอยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดท่ีใหการบริบาลฟนสภาพระยะกลางแบบผูปวยใน > รอยละ 50 

  9. รอยละของโรงพยาบาลนะดับ M1 ข้ึนไป ท่ีมีทีม Refracture Prevention 

Monitor



Strokeตัวชี้วัดหลัก  รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : 54/487) 

เกณฑ < รอยละ 7

ตัวช้ีวัด เกณฑ ผลลัพธ
(ต.ค.61-มี.ค.62)

รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง < รอยละ 7 11.08 (54/487)

รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก < รอยละ 25 23.88 (32/134)

รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน < รอยละ 5 6.30 (21/333)

Door to needle time ภายใน 60 นาที ≥50 12.5 (2/16)

Door to Stroke Unit ไมเกิน 72 ชั่วโมง ≥ 40 6.14 (15/244)

Door to OR ภายใน 90 นาที ≥60 15.38 (2/13)

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

 ผูปวยเขามาในระบบ fast track ลาชา     

ทําใหผูปวยไดรับยาละลายล่ิมเลือดไดนอย

 โรงพยาบาลชุมชนขาดองคความรู

 พัฒนาส่ือ Stroke alert และ Stroke awareness ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย

 พัฒนาองคความรูและทักษะใหกับแพทยเพ่ิมพูนทักษะในโรงพยาบาลชุมชนให

สามารถประเมินภาวะโรคหลอดเลือดสมองได

Stroke unit
• โรงพยาบาลปตตาน ีวางแผนจัดต้ัง

จํานวน 5 เตียง ใหแลวเสร็จใน

ปงบประมาณ 2562

ศัลยแพทยประสาท
• โรงพยาบาลปตตาน ีจํานวน 1 คน

7

สถานการณ



SEPSIS
ตัวชี้วัดหลัก     อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community acquired   

เกณฑ ≤รอยละ 30

สถานการณ ปญหา/อุปสรรค

 อตัราตายผูป่้วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบ

รุนแรงชนิด community-acquired  ปี 2560 

,2561=32,87% และ31.06% ตามลาํดบั

 ปัตตานีใหค้วามสาํคญักบัการสร้าง Rapid 

Response Team

 มีการจดัอบรมใหค้วามรู้อยา่งต่อเน่ืองในเร่ือง 

SOS Score, early detection, การอบรมแนว

ทางการดูแลรักษา CPG ใหก้บัโรงพยาบาลใน

เครือข่าย

 ผูป่้วยมีการส่งต่อมายงัโรงพยาบาลปัตตานี 

(ยกเวน้ รพร.สายบุรี)

 จาํนวนผูป่้วย Sepsis ปี 2562 (6เดือน) 422 คน

ผลการดําเนินงาน
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน

1. อตัราการตายผูป่้วยSepsis

Community Accquired
< 30%

27.96

118/422

2. อตัราการเจาะ H/C ก่อนให ้ATB ≥ 90%
94.55

399/422

3. อตัราการให้ATB ภายใน 1 ชม.

เป้าหมาย
≥  90%

99.50

397/399

4. อตัราการใหส้ารนํ้ า 1500cc.ใน 1

ชมหลงัวนิิจฉบั Septic Shock 
≥  90%

71.21

188/264

5. อตัราการไดรั้บการดูแลแบบ

วกิฤติ (ระดบัภายใน 3 ชม. )
≥ 30%

61.17

115/188

ขอเสนอแนะตอหนวยรับตรวจ

 การนิเทศ ติดตามการ

ปฏิบติัตามแนวทางการ

ดูแลรักษา



Trauma
ตัวชี้วัดหลัก    อัตราตายการเสียชีวิตของผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง 

ในโรงพยาบาลระดับ A ,S ,M1 (ท้ังท่ี ER และ Admit) 

เกณฑ      ≤ รอยละ 12 ตัวช้ีวัด เกณฑ ผลลัพธ 

อัตราตายการเสียชีวิตของผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง ใน

โรงพยาบาลระดับ A ,S ,M1 (ท้ังท่ี ER และ Admit) 
≤ รอยละ 12

12.20 

(182/1,492)

อัตราผูปวย Trauma triage level 1 และมีขอบงช้ีในการผาตัด สามารถเขา

หองผาตัดไดภายใน 60 นาที
≥  รอยละ 80

8.7 

(2/23)

อัตราผูปวย triage level 1,2 อยูในหองฉุกเฉิน < 2 ชม ≥ รอยละ 60
58.42

 (1,209/ 2,070)

อัตราผูปวยเสียชีวิต PS score > 0.75  ไดรบัการทํา Root cause analysis รอยละ 100 ไมมีผูปวย

อัตราเสียชีวิตผูปวยบาดเจ็บรุนแรงตอสมอง Severe Traumatic Brain 

Injury
≤ รอยละ 45

13.23 

(31/234)

อตัรา TEA unit ในโรงพยาบาลระดบั A , S และ M1 ท่ีผานเกณฑประเมิน

คุณภาพ 
≥ รอยละ 80

42.5

 (17/40)

รอยละทีม ECS คุณภาพใน รพ.ระดบั F2  ข้ึนไป ≥ รอยละ 80  55.49

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

- อาจมีกระบวนการบางอยางที่อาจทําใหการเคลื่อนยาย

ผูปวยTrauma triage level 1 ไปยังหองผาตัดที่ลาชา

- ทบทวนวิเคราะหสาเหตุที่แทจริงของการสงตัวผูปวยไปหองผาตัดลาชาและกํากับ

ติดตามทีมที่เก่ียวของ 

 อัตราตายการเสียชีวิตของผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน 

ภายใน 24 ช่ัวโมง ยังเปนโอกาสพัฒนา

 มี ม าตรการลดความแออั ด ในห อ งฉุ ก เฉิ น

โดยเฉพาะชวงนอกเวลาราชการ

 มีระบบ definite care ที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถบริหารจัดการผูปวยอยูในหองฉุกเฉิน < 

2 ชม.ไดตามเกณฑ

 ศูนย TEA Unit มีการดําเนินการแลวแตยังเปน

โอกาสพัฒนา

 มีแพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน 3 คน ศัลยศาสตร

ท่ัวไป 6 คน ประสาทศัลยแพทย 1 คน

สถานการณ



STEMI
ตัวชี้วัดหลัก   อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจตอแสนประชากร           

เกณฑ        ≤ 26 ตอแสนประชากร

สถานการณ

อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ

(ไมเกิน 26 ตอ 100,000) ไตรมาส 2

ลํา

ดับ

อําเภอ เปาหมาย ผลงาน อัตราตอ

แสน

ประชากร

1 เมือง 113,854 20 0.018

2 โคกโพธิ์ 59,779 3 0.005

3 หนองจิก 65,965 4 0.006

4 ปะนาเระ 41,549 7 0.017

5 มายอ 53,304 4 0.008

6 ทุงยางแดง 20,195 1 0.005

7 สายบุรี 63,503 8 0.013

8 ไมแกน 10,483 2 0.019

9 ยะหร่ิง 79,105 19 0.024

10 ยะรัง 82,100 2 0.002

11 กะพอ 15,412 3 0.019

12 แมลาน 14,118 0 0

รวม 619,367 73 0.012

รอยละผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลันท่ีเสียชีวิตในโรงพยาบาล เกณฑ ≤ 10 

ปญหา/อปุสรรค ขอเสนอแนะ/โอกาสพัฒนา

ประชาชนเขารับบริการลาชา

 ระบบการสงตอที่ไมรองรับ

ประชาสัมพันธและเพ่ิม

ชองทางต้ังแตระดับชมุชนเพ่ือให

ความรูในพ้ืนที่สูการเขาถึงการ

รับบริการที่รวดเร็ว

เพ่ิมประสิทธิภาพการรับสง

ตอของผูปวยเพ่ือลดระยะเวลา

การรอคอย

Cardiac network Pattani Learning center

อ.ยะหร่ิง
อ.เมอืง

จ.ปตตานีอ.หนองจกิ

อ.โคกโพธิ์
อ.แมลาน

อ.ปานาเระ

อ.มายอ

อ.ทุงยางแดง

อ.สายบรุี

อ.กะพอ

อ.ยะรัง

อ.กะพอ อ.ไมแกน

ตัวชี้วัดติดตาม

รอยละ 7.92

อตัราการเขาถึงยา  ภายใน 180 นาที 

รอยละ 48.50 (เปาหมาย > รอยละ 80)

 อัตราการเปดหลอดเลือด (SK+PCI) 

รอยละ 92.1 (เปาหมาย > รอยละ 80)



 มีผูยื่นความจํานงบริจาคดวงตา 159 ราย 

 มีผูยื่นความจํานงบริจาคอวัยวะ รวม 21 ราย

 ไมมีผูเสียชีวติที่ยินยอมบริจาคดวงตาและอวัยวะ

Transplant

ตัวช้ีวัดหลัก เกณฑ ผลลัพธ

อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวย

สมองตายตอจํานวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

> 0.8 : 100 

ใน รพ. A,S

0

(0/434)

อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคดวงตาตอจํานวน

ผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

> 1.3 : 100 

ใน รพ. A,S

0

(0/434)

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ/ทีมตรวจรบัไปดําเนินการ

 การเชื ่อมโยงขอมูลผู บริจาคอวัยวะ

สภากาชาดไทย เพื่อทราบขอมูลจํานวน

คนปตตานีที่ย่ืนจํานงบริจาคอวัยวะ

 การประสานเชื่อมตอขอมูลผูบริจาคอวัยวะ

รายจังหวัดใหจังหวัดทราบ เพื่อมีผู ปวยใกล

เสียชีวิตจะไดดําเนินการเจรจา

 ความเชื ่อ ความเขาใจของประชาชน

และผูปฏิบัติงาน

 การสรางเวทีสรางความเขาใจ สื่อสารผาน

ผูนําทางศาสนาในประเด็นการบริจาคอวัยวะ

สถานการณ

ตัวชี้วัด
       อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตายตอจํานวนผูปวยเสียชีวิตในรพ.

(เกณฑ > 0.8 : 100)

       อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคดวงตาตอจํานวนผูปวยเสียชีวิตในรพ. (เกณฑ > 1.3 : 100)

 มีการสรางรวมมือกับสมาชิกเหลากาชาดจังหวัด ใน

การเชญิชวนประชาชนทีม่าบริจาคโลหิตใหรวม

บริจาคอวัยวะ

 ความตั้งใจของผูปฏิบตัิงานในการสื่อสาร สรางความ

เขาใจใหกับเจาหนาที่และประชาชนอยางตอเน่ือง

ขอช่ืนชม



CKDตัวชี้วัดหลัก     รอยละของผูปวย CKD ท่ีมอีตัราการลดลงของ eGFR<4ml/min/1.73m2/yr

เกณฑ         ≥ รอยละ 66

อาํเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ

เมือง 412 234 56.8

โคกโพธิ์ 82 43 52.44

หนองจิก 178 107 60.11

ปะนาเระ 87 39 44.83

มายอ 41 19 46.34

ทุงยางแดง 75 37 49.33

สายบุรี 255 139 54.51

ไมแกน 12 6 50

ยะหริ่ง 3 1 33.33

ยะรัง 118 75 63.56

กะพอ 14 11 78.57

แมลาน 21 10 47.62

ปตตานี 1,298 721 53.12

เขต 55.92

ประเทศ 57.29

ผูบริหารตั้งแตระดับ รพ.สต. สสอ รพช.ทุกอาํเภอ 

    ใหความสําคัญ และติดตามอยางตอเนื่อง

 มีการพัฒนางานวิชาการ

     CQI   R2R 

สิ่งที่นาชื่นชม

การคัดกรองไตในผูปวยกลุมเสี่ยง ไมไดตามเปาหมาย

โอกาสในการพัฒนา

 นิเทศ ติดตาม กระบวนการคัดกรองอยาง

ตอเน่ือง 

ปญหา ขอจํากัด

สถานการณ
การคัดกรองไตในกลุมเส่ียงไมไดตาม

เปาหมาย ผูปวยจึงเขาสูระบบการ

รักษาลาชา

 ผูปวยฟอกเลือกมีจํานวนเพิ่มข้ึน

อ.ยะหร่ิง
อ.เมอืง

จ.ปตตานีอ.หนองจกิ

อ.โคกโพธิ์
อ.แมลาน

อ.ปานาเระ

อ.มายอ

อ.ทุงยางแดง

อ.สายบรุี

อ.กะพอ

อ.ยะ

รัง

อ.กะพอ อ.ไมแกน

ตัวชี้วัดติดตาม รอยละของผูปวย DM และ HT ไดรับการ

คนหา และคัดกรองโรคไตเร้ือรัง > 80
ผลลัพธ 6 เดอืน 

รอยละ 21.99



ODS
ตัวชี้วัดหลัก      รอยละของผูปวยท่ีเขารับการผาตัด One Day Surgery

เกณฑ       > รอยละ 20

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลงาน

รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ ODS > 20%
23.50%

(59/251)

 รพ.ปตตานี ไดรับการประเมิน ODS

 รพ .ปตตานี  มีการดํา เนินงาน 6 โรค ไดแก  Herniorrhaphy, 

Hydrocelectomy , Hemorrhoidectomy c EV/GV , CR polyp , 

CBD stone ผลการดาํเนนิการ ODS ไตรมาสที่ 2/62 รพ.ปตตานี

   ภาพรวม จํานวนผูปวยทั้งหมดที่ไดรับการผาตัด ODS 59 ราย   

   จํานวนผูปวยที่เขาเง่ือนไขในการเขารับการผาตัด ODS ดวยโรคที่  

   กําหนด 251 ราย คิดเปน 23.50%

สถานการณ ผลการดําเนินงานผาตัดแบบODS(ต.ค.61-มี.ค.62) รพ.ปตตานี (S)

1. Herniorrhaphy 30

2. Hydrocelectomy 0

3. Hemorrhoidectomy 1

4. EV/GV 6

5. CR polyp 20

6. CBD stone 2

ภาพรวม 59

ป 2561 ไดรับรางวัลชนะเลิศ Best practice : ODS & HHC 

seamless intergration

ส่ิงท่ีชื่นชม       ใชโปรแกรม HHC ในการเยีย่มบาน 100 %  

ผลงานเดน



รอยละ 40 ของผูใช ผูเสพ ที่บําบัดครบตามเกณฑที่กําหนดหยดุเสพ

ตอเน่ืองหลังจําหนายจากการบําบัด 3 เดอืน  (Remission Rate) 

อาํเภอ A B (A/B)*100

เมือง 165 411 40.15

แมลาน 0 14 0

โคกโพธิ์ 4 23 17.39

ไมแกน - - -

กะพอ 0 1 0

ปะนาเระ - - -

มายอ 0 12 0

ยะรัง 0 1 0

ยะหร่ิง - - -

สายบรุี 0 1 0

หนองจกิ 0 7 0

ทุงยางแดง - - -

ปตตานี 160 470 35.96

เขต 12 714 2,007 35.58

รอยละ 20 ของผูตดิยาเสพติดบําบัดครบตามเกณฑที่กําหนดของแตละ

ระบบและไดรับการตดิตามดแูลตอเนื่อง 1 ป (Retention rate) 

 ยาเสพติดท่ีมีการแพรระบาดมากท่ีสุด คือ ยาบา พืชกระทอม เฮโรอีน

 มนีโยบายเนนหนักในการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดโดยบูรณาการการดําเนินการรวมกันทุกภาคสวนในการแกไขปญหาระดับจังหวัด โดยผูวาราชการจังหวัด 

    สูปตตานีโมเดล (คายพักพิงเพ่ือการบําบัด : Camp 35)

 ผลการคัดกรองผูปวย เปาหมาย 6,743 คน   คัดกรอง 3,534 คน เขาบําบัด 2,584 คน บําบัดใน รพ.สต.  1,790 คน รพช. 434 คน รพ.ปตตานี 65 คน และธญัญารักษปตตานี 14 คน

 จากการคัดกรองตาม ปตตานีโมเดล เปนผูใช 122 ราย ผูเสพ 2,287 ราย  ผูตดิ 692 ราย บําบัดใน Camp 35 รุนท่ี 1 จํานวน 235 ราย และท่ีเหลือ เปดบําบัดอีก 3 รุน เพ่ือครอบคลมุจํานวน 

ผูติดท้ังหมด

ที่มา ระบบรายงาน บสต 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

1

Drug addict

A =จํานวนผูติดยาเสพติดที่ไดรับการบําบัดรักษา
ติดตามดูแลตอเน่ือง 1 ป หลังจําหนาย
B =จํานวนผูติด ที่รับการบําบัดรักษาและไดรับ
การจําหนายทั้งหมด

A =จํานวนผูใช/ผูเสพยาเสพติดที่บําบัด
ครบตามเกณฑที ่กําหนด แลวหยุดเสพ
ตอเน่ือง   3 เดือน หลังจากการบําบัดรักษา
ครบตามกาํหนด และติดตามแลวพบตัว
B = จํานวนผูใช/ผูเสพยาเสพติดที่ไดรับ
การจําหนายทั้งหมด

2
อาํเภอ A B (A/B)*100

เมือง 8 67 11.91

แมลาน 57 63 90.48

โคกโพธิ์ 70 89 78.65

ไมแกน 60 60 100

กะพอ 2 9 22.22

ปะนาเระ 55 59 93.22

มายอ 1 8 12.5

ยะรัง 96 129 74.42

ยะหร่ิง 52 97 53.61

สายบรุี 0 22 0

หนองจกิ 62 68 91.18

ทุงยางแดง - - -

ปตตานี 463 671 69

เขต 12 714 2,007 35.58

อ.ยะ

หร่ิง

อ.เมอืง

จ.ปตตานีอ.หนองจกิ

อ.โคกโพธิ์
อ.แมลาน

อ.ปานาเระ

อ.มายอ

อ.ทุงยางแดง

อ.สายบรุี

อ.กะพอ

อ.ยะ

รัง

อ.กะพอ อ.ไมแกน

อ.ยะ

หร่ิง

อ.เมอืง

จ.ปตตานี
อ.หนองจกิ

อ.โคกโพธิ์

อ.แมลาน

อ.ปานาเระ

อ.มายอ

อ.ทุงยางแดง

อ.สายบรุี

อ.กะพอ

อ.ยะ

รัง

อ.กะพอ อ.ไมแ



Drug addict

 ป 2562 พัฒนาระบบบําบัดรักษาผูปวยยาและสารเสพติด (Pattani Model) โดยการทําคายพักพิงเพื่อการบําบัด

(Camp 35) มีการดําเนินการอยางจริงจังในการแกไขปญหายาเสพติดระดับจังหวัด (ปตตานีโมเดล) สงผลใหเกิด

การดําเนินการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาและสารเสพติดรวมกันในระดับจังหวัดจากหลายภาคสวน 

 ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรดานยาเสพติด ไดแก หลักสูตรเวชศาสตรสารเสพติดสําหรับแพทย 

(ผานการอบรม 9 รพ จาก 12 รพ)

 พัฒนาการบําบัดโดยการมีสวนรวมของชุมชน (CBTx) 5 ชุมชน โดยชุมชนบางปู ยะหริ่งดําเนินการเกิน 50%

1. คายพักพิงเพ่ือการบําบัด (Camp 35) สงผลตอภาระงานของ

บุคลากรทีต่องทํางานนอกเวลาราชการ และอาจกระทบกับ

การบริการรักษาผูปวยในคลินิกยาเสพติดตามปกติ

2. ระบบ บสต. ที่ไมเสถียร อยูระหวางการปรับปรุง และการ

บันทึกขอมูลที ่ไม เปนปจจุบัน สงผลตอการขอมูลมาใช

ประโยชนในการรายงานผลการบําบัดรักษา การวิเคราะห

ภาระงาน และการจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ

ขอจํากัด/อุปสรรค ขอเสนอแนะ/โอกาสพัฒนา

1. วางระบบและพัฒนาบุคลากรทุกระดับตั้งแต รพ.สต.ใหมีทักษะ ในการบําบัด

ผูปวยอยางครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อชวยผลัดเปลี่ยนอัตรากําลังคนในการดูแล

ผูปวยใน Camp 35 

2. สสจ.ควบคุมกํากับ ติดตามการบันทึกขอมูลในสถานพยาบาลใหครอบคลุม

3. กรณกีารจัดตัง้กลุมงานจิตเวชและยาเสพติด ในกลุมงาน

 ตองผาน PG ยาเสพติดอยางนอย 1 คน กรณีมี PG จิตเวช ป.โทจิตเวช สามารถ

อบรมหลักสูตรเวชศาสตรสารเสพติดสําหรับพยาบาล 10 วันถือวาเทียบเทา PG 

ยาเสพติด

 ทุกคนในคลินิกตองผานการอบรมหลักสูตรยาเสพติด 5 วัน ยกเวน PG 

หมายเหต ุกรณีไมมีบุคลากรดังกลาว ใหจัดทําแผนพัฒนา ระยะ 1-3 ป

CBTx บางปู ยะหริง่



ผลการดําเนินงาน

       จงัหวดัปตตานมีี รพ.สต. จาํนวน 127 แหง ผลการดําเนินงาน พบวา ป 2561 ผานเกณฑ 5 ดาว 

จํานวน 45  แหง คิดเปนรอยละ 35.43 และ ผานเกณฑ 3 ดาว จํานวน 127 แหง คิดเปนรอยละ 100 

และ ในป 2562 มีแผนลงประเมิน รพ.สต.ติดดาว โดยทีมจงัหวดั จาํนวน 54 แหง

(เร่ิมประเมิน 20 มิถุนายน –5 กรกฎาคม 62)

หวัข้อ : การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ ( รพ.สต.ติดดาว)

ตวัชีวั้ด : 1. ร้อยละ 60   ของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ  ระดบั 5 ดาว 

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

คปสอ.
ระดบั 5 ดาว

เปาหมาย ผลงาน รอยละ

1.เมืองปตตานี 10 5 50

2.ยะรัง 15 6 40

3.สายบุรี 12 4 33.33

4.ไมแกน 5 1 20

5.ปะนาเระ 14 4 28.57

6.ยะหร่ิง 18 6 33.33

7.หนองจิก 15 5 33.33

8.กะพอ 5 3 60

9.มายอ 13 4 28.57

10.ทุงยางแดง 3 2 50

11.แมลาน 5 2 40

12.โคกโพธิ์ 12 3 25

รวมปตตานี 127 45 35.43

จะแนะ

จาํนวน รพ.สต. ที่ผานเกณฑ

การประเมิน รพ.สต.ตดิดาว

ปญหา / ขอจํากัด ขอเสนอแนะ

-ในหมวดท่ี 4 เร่ืองระบบ IC, LAB, CPG และ การสอบ

เทียบเคร่ืองมือ บางเครือขายมีการติดตามโดย

โรงพยาบาลแมขาย ไมตอเนื่อง

-ทีมจงัหวดัยงัไมไดลงประเมิน รพ.สต.เปาหมายป 62

- ควรมีการสรุปผลการติดตามโดยทีมพ่ีเลีย้ง 

รพ.สต.เปนระยะเพ่ือการพัฒนา

- เรงรัดการประเมินใหแลวเสร็จไตรมาสท่ี 3

เพ่ือหาสวนขาดในการพัฒนา

ปจจัยแหงความสําเร็จ/ผลงานเดน

1. มีชุมชนที่เขมแข็ง ทําใหเปนตนทุนในการพัฒนางานสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญในเชิงนโยบายสูการปฏิบัติ

3. การทํางานระหวางทีมสุขภาพกับภาคีเครือขายมุงในการพัฒนาตามเกณฑ รพ.สต.ติดดาว

4. ทีมประเมินใชหลักการเยี่ยมเสริมพลังใหกับ รพ.สต.



ผลการดาํเนนิงาน
เปาหมายการจดัต้ัง PCC แผน 10 ป  ของจงัหวดัปตตานทีัง้หมด 67 ทีม  ป 2561 เปดดําเนินการ 16 ทีม

คิดเปนรอยละ 23.88 ปจจุบันมีจํานวน 21 ทีม คิดเปนรอยละ 31.34 

หวัข้อ : การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ (PCC)

ตวัชีวั้ด : PCC ที่เปิดดาํเนินการในพืน้ที่ ผ่านเกณฑ์ 3S สะสมร้อยละ 18 (13 ทมี) ของแผน 10 ปี

จะแนะปญหา / ขอจํากัด ขอเสนอแนะ

Structure : ศูนยแพทยชุมชนที่เปดใหบริการมีความ

คับแคบ ผูรับบริการมีจํานวนมากเกิดความแออัด
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกอสรางอาคารจาก

เขต/สวนกลาง

ระบบโปรแกรมการใหบรกิารไมเปนระบบเดยีวกันกับ

โรงพยาบาลแมขาย
โรงพยาบาลแมขายกําลังดําเนินการพัฒนาโปรแกรม

Patient EMR online

ปจจัยแหงความสําเร็จ/ผลงานเดน

1. การประชาสัมพันธคลินกหมอครอบครัวทําใหรูจักและเขาถึงบริการไดงาย

2. มีชองทางการสือ่สารดานสขุภาพท่ีทนัสมัย ระหวางทีมสขุภาพกับประชาชน

3. สามารถใชโปรแกรมเย่ียมบาน (COC) เช่ือมโยงกับ Service Plan สาขาศลัยกรรม (One Day Surgery)

4. มีการใชแบบสอบถาม EQ-5D-5L ในการเยี่ยมบาน เพื่อวัดคุณภาพชีวิตของผูรับบริการ

อาํเภอ
จาํนวนทมีที่เปิดให้บริการ

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

1.เมืองปัตตานี 12 7 58.33

2.ยะรัง 9 3 33.33

3.สายบุรี 7 2 28.57

4.ไม้แก่น 1 1 100

5.ปะนาเระ 4 1 25

6.ยะหร่ิง 9 1 11.11

7.หนองจกิ 7 2 28.57

8.กะพ้อ 2 1 50

9.มายอ 6 0 0

10.ทุ่งยางแดง 2 1 50

11.แม่ลาน 2 0 0

12.โคกโพธิ์ 6 2 33.33

รวมปัตตานี 67 21 31.34

จํานวนทีมท่ีเปิดให้บริการ



ผลการดําเนินงาน
     ทุกอําเภอไดดําเนินการขับเคลื่อน  พชอ. เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และมีการวิเคราะหคัดเลือก

ประเด็นปญหา และจดัทําแผนเพ่ือแกไข อยางนอยอําเภอละ 2 เรื่อง (รอยละ ๑๐๐) และมีการประเมินตนเองตาม

เกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต (รอยละ 100)

ปญหา / ขอจํากัด ขอเสนอแนะ

- สวนใหญยังไมมีการประเมินผลลัพธตามประเด็นที่คัดเลือก - ดําเนินการติดตามประเมินผลลัพธในไตรมาสที่ 4

ปจจัยแหงความสําเร็จ/ผลงานเดน

1. ภาคีเครือขายเขมแข็ง

2. ความรวมมือ รวมใจ ระหวางภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและภาคประชาชนอยางชัดเจน

3. มีการบูรณาการงบประมาณจากทุกภาคสวนมาใชแกปญหาประเด็น พชอ.

4. มีกระบวนการทํางานเชื่อม พชอ.สู พชต. 7 ตําบลใหญ สรางความเขมแข็งและการมี

สวนรวมอยางยั่งยืน

หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ(พชอ.)

ตัวชีวั้ด : : - ทุกอาํเภอ(ร้อยละ 100 ) มีการใช้กลไก พชอ. แก้ปัญหาในระดับพืน้ท่ี อย่างน้อยอาํเภอละ 2 เร่ือง

- ร้อยละ 60 ของอาํเภอผ่านเกณฑ์การประเมนิการพฒันาคุณภาพชีวติ 



ตัวช้ีวัด : อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ข้ึนทะเบียน ไตรมาส 1/62   

           เปาหมาย > รอยละ 85     แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)

พ้ืนที่

จํานวน

ประเมิน

 (ราย)

ผลการรักษา  ไตรมาส 1/62 (รอยละ)

รักษา

หาย

เสีย

ชีวติ

ลม

เหลว

ขาด

ยา

โอน

ออก

กําลงั

รักษา

อ.กะพอ 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

อ.โคกโพธ์ิ 9 44.4 11.2 0.0 0.0 0.0 44.4

อ.ทุงยางแดง 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

อ.ปะนาเระ 4 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0

อ.เมือง 33 66.7 0.0 0.0 3.0 3.0 27.3

อ.มายอ 10 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0

อ.แมลาน 2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

อ.ไมแกน 2 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0

อ.ยะรัง 15 46.6 6.7 6.7 0.0 13.3 26.7

อ.ยะหร่ิง 14 57.2 7.1 0.0 0.0 0.0 35.7

อ.สายบรุี 11 54.5 18.2 0.0 0.0 0.0 27.3

อ.หนองจิก 6 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

จ.ปตตานี 108 57.4 5.6 0.9 0.9 2.8 32.4

เขต 12 958 41.1 4.4 0.2 1.6 3.9 48.8

ประเทศ 13,002 37.5 6.6 0.1 1.7 4.5 49.6

ความกาวหนา ผลการรักษาวัณโรคปอดรายใหม (PA) ป 2562 

- ผลการดาํเนินงาน รอบ 6 เดือน มีผลการรักษาสําเร็จ รอยละ 8.3

- ผลการดาํเนินงาน รอบ 8 เดือน มีผลการรักษาสําเร็จ รอยละ 57.4  เสียชีวิต รอยละ 5.6 

(COPD1โรคหัวใจ 1 มะเร็ง1 โรคตับ1 ไตวายเร้ือรัง 1 เสียชีวิตที่บาน 1 )

      ลมเหลว รอยละ 0.9 ขาดยา รอยละ 0.9 และอยูระหวางการรักษา  รอยละ 35.2 (โอน       

ออก+กําลังรักษา ) 

ขอชื่นชม  

1.  ทุกรพ.มีการจัดตั้ง Case Management Team และ มกีารประชมุ วางแผนงาน ตดิตาม

     งาน ติดตามดูแลผูปวยวัณโรค ผูปวยวัณโรคท่ีมีอาการแพยา 

2.   จังหวัดมีการประชุมทบทวนผูปวยวัณโรคท่ีเสียชีวิต

3.   มกีารนําเสนอขอมลูในการประชมุคณะกรรมการ พรบ.โรคติดตอจังหวัด

4.   ขอมูลผูปวยจากโปรแกรม NTIP ของจังหวัดเปนปจจุบัน ทําให กํากับ ติดตามการรักษาไดดี

5.   จากการลงเย่ียม รพ.ยะหริ่ง มีการมอบหมายงานผูปวยและบันทึกขอมูลเปนรายบุคคล มีสงตอ

การรักษา และ การติดตามการรักษา ถึง ระดับ รพสต จากโปรแกรม NTIP

จากโปรแกรม NTIP Online ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
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ผลงาน ความครอบคลมุการขึ้นทะเบียนรักษาผูปวยวัณโรครายใหม และ กลับ

เปนซํ้า ผลงาน 8 เดอืน ภาพรวมจังหวัด รอยละ 37.8 (จะประเมิน ณ วันท่ี  

30 กันยายน 2562) 

ขอชื่นชม 

1. การคัดกรองกลุมเสี่ยงวัณโรค จังหวัดดําเนินการคัดกรองดวย Chest X-

ray ครอบคลุม 68.4 %

2. มีการคัดกรองโดยเอกซเรยทุกราย ในกลุมผูสัมผสัรวมบานยอนหลัง 3 ป 

โดยนัดผูสัมผัสมาเอกซเรยท่ี รพ อาทิตยละ 1 วนั ในอําเภอแมลานและอําเภอ

เมอืง

     

ขอสงัเกต และ ขอเสนอแนะ 

      เรงรัดคัดกรองกลุมเสี่ยงเปาหมาย และบันทึกผลการคัดกรองใหครอบคลุม

ทุกราย

ขอมูล ผลงาน 6 เดือน จากโปรแกรม NTIP วันที่ 31 มีนาคม 2562

ขอมูล ผลงาน 8 เดือน จากโปรแกรม NTIP วันที่ 4 มิถุนายน 2562

Small Success ตัวช้ีวัดวัณโรค : ความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนผูปวยวัณโรครายใหม และกลับเปนซํ้า

(Treatment Coverage ) เปาหมาย > รอยละ 82.5 ( ประเมินผล ณ 30 กย. 2562)

พ้ืนที่

เปาหมายข้ึน

ทะเบียน

ทั้งหมด (ราย) 

ข้ึนทะเบียน 

ผลงาน 6 

เดือน  (ราย)  

ผลงาน 6 

เดือน 

(รอยละ)

ข้ึนทะเบียน 

ผลงาน 8 

เดือน  (ราย)  

ผลงาน 8 

เดือน 

(รอยละ)

อ.กะพอ 29 4 13.8 8 27.8

อ.โคกโพธ์ิ 106 36 34.0 46 43.4

อ.ทุงยางแดง 37 7 18.9 11 29.4

อ.ปะนาเระ 72 15 20.3 15 20.8

อ.เมือง 207 93 44.9 133 64.3

อ.มายอ 94 22 23.4 38 40.4

อ.แมลาน 26 8 30.8 10 38.0

อ.ไมแกน 20 3 15.0 3 15.2

อ.ยะรัง 145 36 24.8 52 36.0

อ.ยะหร่ิง 137 30 21.9 39 28.6

อ.สายบรุี 109 20 18.3 27 24.8

อ.หนองจิก 125 20 16.0 36 28.9

จ.ปตตานี 1,107 294 26.6 418 37.8

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 : อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม (> รอยละ 85)

เปาหมาย การดําเนินงาน ขอเสนอแนะ

จัดตั้ง Case Management Team ใน

โรงพยาบาล (รพศ/รพท/รพช)ครบทกุแหงใน

จังหวัด

มีคําสั่ง Case Management  หรือ คณะกรรมการ/

คณะทาํงาน ที่เปนกลไกกํากับการกินยา และ ดูแลผูปวย

ระหวางการรักษา  ในรูปของคําสั่ง ครบ ทุก โรงพยาบาล                           

                                         ผลงานผาน 

ผลงานรอบ 6 เดอืน >รอยละ 60 ของผูปวย

เสี่ยงดื้อยาสูง (ผูปวยเกาที่เคยรักษาวัณโรคมา

กอน) ไดสงตรวจทดสอบความไวตอยา (DST)  

สง DST รอยละ 96.7 (29/30ราย) 

มีผล DST รอยละ 96.7 (29/30 ราย)    

                                                ผลงานผาน 

> รอยละ 50 ของ รพ.นอกสงักัด สธ. (รัฐและ

เอกชน) บันทึกและรายงานขอมูลโปรแกรม 

NTIP

จังหวัดปตตานี มี รพ.เอกชน 1 แหง/ ไมมีการรักษาวัณ

โรค

                                                ผลงานผาน 



ตัวชี้วัด เปาหมาย 2562 เปาหมายไตรมาส 2 ผลงาน ผลการประเมิน

RDU ข้ัน 1 95% (12 รพ.) 85% (11 รพ.) 100% (12 รพ.)
ผานตัวชี้วัด

RDU ข้ัน 2 20% (3 รพ.) 10% (2 รพ.) 33% (4 รพ.)

ปจจัยความสําเร็จ/ผลงานเดน

- รพ.กะพอ/รพ.ไมแกน : ผูบริหารตดิตามในเวทปีระชุม คปสอ. ทกุเดือน ทีมงาน

เขมแข็ง มีแนวทางการสั่งใชยาปฏิชีวนะทีชั่ดเจนและประกาศใชรวมกันทั้ง CUP

- รพ.ทุงยางแดง : ผูบริหารกําหนดให RDU เปนตวัช้ีวดัของบคุลากรทาง

การแพทยรวมกัน

 ยะหริ่ง เมอืง

 หนองจิก

โคกโพธิ์
 ยะรงั

 แมลาน

 ปานาเระ

 มายอ
  สายบุรี

 กะพอRDU ข้ันท่ี 3
RDU ข้ันท่ี 2

RDU ข้ันท่ี 1

ไมแกน
ทุงยางแดง

KPI ปตตานี สายบุรี โคกโพธิ์ มายอ ยะรัง ยะหร่ิง หนองจิก แมลาน

URI รพท≤30%

รพช≤20%

28.40 21.40 8.35 25.05 28.30 18.41 37.92 20.35

AD≤20% 18.91 11.57 15.26 18.53 18.67 6.63 40.84 30.11

FTW≤50% 53.29 55.01 50.78 52.40 53.78 55.66 61.96 55.61

APL≤15% 18.89 6.44 6.59 17.18 8.20 12.12 20.98 15.69

RDU

ขอเสนอแนะ/โอกาสพัฒนา

RDU เปนตัวช้ีวดัสะสมที่มีการเปลีย่นแปลงตัวเลขไดตลอดเวลา 

ดังนัน้โอกาสที่จะทาํใหผานตัวช้ีวดัได จะตองมีการตดิตามดูขอมูลการ

ใชยาอยางใกลชิด (เชน ทกุสปัดาห) และมีการคนืขอมูลใหผูเกีย่วของ 

เพือ่หาแนวทางควบคมุ กาํกบั ใหบรรลตุามเปาหมาย
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AMRตัวชี้วัดหลัก      รอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการ AMR อยางบูรณาการ

เกณฑ      ระดับ Intermediateไมนอยกวารอยละ 20

ตัวช้ีวดั ผลการดําเนินการ

จํานวนโรงพยาบาล ที่มีระบบจัดการการ

ด้ือยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR) 

ระดับ Intermediate
(เกณฑคะแนน 250–349 คะแนน

และขอบังคับ Basic, Intermediate > 0 )

รพศ.ปตตานี มีการจัดการระบบ AMR 

ผานตัวชี้วัดระดับ advance

Score 360 คะแนน

ปจจัยความสําเร็จ/ผลงานเดน ขอเสนอแนะ

- ความพรอมและการสนับสนุนจากภายใน 

รพ. เชน การสงบุคลากรไปศึกษาตอ                     

การอบรมภายใน รพ. อยางตอเนื่อง                    

การอบรมโดยวิทยากรจากภายนอก

- การจัดทํา antibiogram ที่แยก site, ward

- มีแนวทางการรักษาที่อิงตามเชื้อที่ตรวจพบ

ของภายใน รพ. เอง

- เพ่ิมเติมการวิเคราะหขอมูล 

เพ่ือนํามาปรับใชในการแกไข

ปญหา และวางแผนในการ

ทํางานดาน AMR

สถานการณ

จังหวัดปตตานี มีโรงพยาบาลเปาหมาย        

จํานวน 1 แหง คือ รพศ.ปตตานี ซ่ึงมีระบบ

การจดัการ AMR ดําเนินงานตาม 5 กิจกรรม

สําคัญ (บรรลตุามเปาหมาย)

 ยะหริ่ง เมอืง
 หนองจิก

โคกโพธิ์  ยะรงั

 แมลาน

 ปานาเระ

 มายอ
  สายบุรี

 กะพอ
ทุงยางแดง ไมแกน



ชื่อตัวชี้วัด :  อัตราฆาตัวตายสาํเร็จ (≤ 6.3 ตอประชากรแสนคน)
อําเภอ ไมเกิน 

(คน)

ผลงาน อัตรา

เมือง 6 1 1.05

โคกโพธิ์ 3 1 2.10

หนองจิก 4 2 3.15

ปะนาเระ 2 1 3.15

มายอ 3 1 2.10

ทุงยางแดง 1 0 0

สายบุรี 3 2 4.20

ไมแกน 1 0 0

ยะหร่ิง 3 0 0

ยะรัง 4 0 0

กะพอ 1 0 0

แมลาน 1 1 6.30

รวม 33 9 1.72

สถานการณ

- ปงบ 2562 การฆาตัวตายสําเร็จ 9 ราย 

คดิเปนอัตรา 1.72 ซ่ึงลดลงจากป 2561 

(11 ราย)

- มีผูพยายามฆาตัวตาย 16 ราย ลดลง

จากป 2561 (38 ราย) และผูพยายามฆาตวัตาย

ไมกลบัไปทํารายตัวเองซํ้ารอยละ 100 ตอเนื่อง 3 ป

ปจจัยความสําเร็จ/ผลงานเดน

- ทมีสหวิชาชีพรพ.ปตตานเีขมแข็ง บรูณาการคดักรองกลุมเสี่ยงรวมกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

สามารถประสาน รพช.ใหตดิตามอยางเขมขน

- รพช. จัดกิจกรรมเชิงรกุสรางสุขในวัยทํางาน อบรมครู ก เพือ่คนหา/เฝาระวังกลุมเสี่ยงในชุมชน

- เผยแพร/ประชาสัมพนัธ ใหประชาชนมีความรูเรือ่งสัญญาณเตอืนเสี่ยงฆาตัวตาย

อ.ยะหร่ิง
อ.เมอืง

จ.ปตตานีอ.หนองจกิ

อ.โคกโพธิ์
อ.ยะรัง

อ.แมลาน

อ.ปานาเระ

อ.มายอ

อ.ทุงยางแดง

อ.สายบรุี

อ.กะพอ
อ.ไมแกน

การพัฒนาระบบบริการ : สขุภาพจติและจติเวช  จ.ปตตานี วันท่ี 12-14 มิ.ย. 2562

ปญหา/ขอจํากัด ขอเสนอแนะ

- ผูฆาตัวตายสําเร็จสวนใหญ (5 ราย) ใชสุรา

และสารเสพติด 

- รณรงคใหความรูเร่ืองสัญญาณเตือน/กลุมเสี่ยงฆาตัวตาย และ

นําสูกระบวนการรักษา เนนกลุมวัยรุน วัยทํางาน และวัยสูงอายุ   

- พบผูพยายามฆาตัวตายอยูในชวงอายุ 11-

20 ปมากถึง 7 ราย ปจจัยกระตุนสวนใหญมา

จากทะเลาะกับคนใกลชิด (8 ราย) 

- รณรงค/สงเสริมปองกันกลุมวัยรุนใหมีความเขมแข็งทางใจ

- จัดกิจกรรมบูรณาการสรางความผูกพันในครอบครัว รวมกับ

หนวยงานท้ังในและนอกสาธารณสุข



ประเด็นสาํคัญ : การเขาถงึบริการโรคสาํคัญทางดานจติเวช

1. การเขาถึงบริการของผูปวยโรคซมึเศรา (F32-F39) เปาหมายการเขาถึง รอยละ 65

    จํานวนผูปวยสะสมเขาถึงบรกิารป 2562 จํานวน 8,845 ราย จากคาประมาณการณ  11,842 ราย คิดเปน รอยละ 74.69 เปนไปตาม

เปาหมาย แตมี 8 อําเภอทีก่ารเขาถึงต่ํากวาเกณฑ คือ อ.โคกโพธิ,์ อ.หนองจิก, อ.ปะนาเระ, อ.มายอ, อ.สายบรุ,ี อ.ยะหริ่ง, อ.ยะรัง และอ.กะพอ

2. การเขาถึงบริการของผูปวยโรคจิตเภท (F20.0-F20.9) เปาหมายรอยละ 75

     จํานวนผูปวยสะสมเขาถึงบรกิารของป 2562 จํานวน 3,459 ราย จากคาประมาณการณ  4,119 ราย คดิเปน รอยละ 83.98 เปนไปตาม

เปาหมาย แตมี 4 อําเภอทีก่ารเขาถึงต่ํากวาเกณฑ คือ อ.หนองจิก (72.30), อ.ปะนาเระ (62.49), อ.ทุงยางแดง (65.89) และ อ.ไมแกน (60.94)

3. การเขาถึงบริการของผูปวยโรคตดิสุรา (F10.20-F10.29) เปาหมายเพิ่มข้ึนรอยละ 1 จากปท่ีผานมา

    จํานวนผูปวยสะสมเขาถึงบรกิารของป 2562 จํานวน 218 ราย จากคาประมาณการณ 9,564 ราย คิดเปนรอยละ 2.28 

เพิ่มข้ึนจากป 2561 คดิเปนรอยละ 0.28 (ฐานขอมูล Thaialcohol.in.th) ยังไมเปนไปตามเปาหมาย

4. การเขาถึงบริการของผูปวยโรคสมาธสิัน้ ADHD (F90.0-F90.9)  เปาหมายเพิ่มข้ึนรอยละ 5 จากปท่ีผานมา

    จํานวนผูปวยสะสมเขาถึงบรกิารป 2562 จํานวน 238 ราย จากคาประมาณการณ  6,645 ราย คดิเปนรอยละ 3.56

ซ่ึงในปงบ 2561 การเขาถึงบรกิารรอยละ 2.70 เพิม่ข้ึนรอยละ 0.86 ซ่ึง ยงัไมเปนไปตามเปาหมาย (ขอมูลของจังหวัดป 2561 เขาถึง 7.76, 

ป 2562 เขาถึง 10.53 เพิ่มข้ึน 2.77 แนะนําการตรวจสอบความครบถวนของขอมูลที่ตองจัดเก็บ 18 items) 

ขอช่ืนชม 

: รพ.ปตตานีจัดทําแผนพบัเผยแพรความรูสญัญาณเตือนเสี่ยงฆาตัวตายแกประชาชนและเครอืขาย 

ประเมินเสี่ยงฆาตัวตายผานapplication สบายใจ, จัดบริการตรวจรกัษาเด็กกลุมเสี่ยงที่มีปญหาทางจิตเวชไดทกุรายภายใน

1 สัปดาห ที่โทรศพัทมาขอรบับรกิาร และมี ward จิตเวช 10 เตียง สามารถรบั case ผูปวยในจากจังหวัดปตตาน ีนราธวิาส และยะลา

: รพ.ปตตานรีวมกับ รพช.จัดทําแนวทางในการดูแลผูปวยจิตเวช ผานระบบ consult ภายในจังหวัด



แพทยแผนไทยตัวชี้วัดหลัก  รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบรกิารตรวจ วินิจฉัย รกัษาโรคและ

ฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
เกณฑ          รอยละ 18.5 ตัวช้ีวัด เกณฑ ผลลัพธ

รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการตรวจ วินิจฉัย 

รกัษาโรคและฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลอืก

 รอยละ 18.5 19.92

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ

1.ไมพบการรายงานผลดานการแพทยแผนจีน ทั้งน้ีมกีาร
ใหบรกิารฝงเข็ม

1.ช้ีแจงผูรบัผิดชอบงานแผนไทยในการลงขอมูลในระบบ 

HDC พรอมหนังสือและคูมือการลงรหัสโรค ICD-10-TM 

การแพทยแผนจีน

2.

สถานการณ

ช่ืนชม

1. มีการจัดทําตารางเปรียบเทียบการใชยาสมุนไพรของหนวยงานจังหวัดปตตานีเพื่อทดแทนยาแผนปจจบุัน

ปจจุบันจังหวัดปตตานีไดผสมผสานงานการแพทยแผนไทยเขาสูระบบบริการ

สาธารณสุขของรัฐครอบคลุมทุกแหง มีแพทยแผนไทยปฏิบัติงานใน รพท รพช 

ทุกแหง ใน รพ.สต.17 แหง 

รพร.สายบุรี ผลิตยาตามมาตรฐาน GMP จาํนวน 39 รายการ กระจายยาให รพ.

ในจงัหวัดและในเขต 12 ท่ีสั่งซื้อ

อ.ยะหร่ิงเมอืง

อ.เมอืง

จ.ปตตานี

อ.หนองจกิ

อ.โคกโพธิ์
อ.แมลาน

อ.ปานาเระ

อ.มายอ

อ.ทุงยางแดง

อ.สายบรุี

อ.กะพอ

อ.ยะรัง

อ.กะพอ อ.ไมแกน



Monitor



Newbornตัวช้ีวัดหลัก           อตัราตายทารกแรกเกดิ ไม่เกนิ 3.8 ต่อ 1,000 ทารกเกดิมชีีพ

• อตัราการเสียชีวติของทารกแรกเกดิอายุ ≤ 28 วนั

     ทีม่ีนํา้หนักแรกเกดิ ≥ 500 กรัม < 3.8 ต่อ 1,000 การเกดิมชีีพ (ต.ค

61- ม.ีค 62)  

= 2.24  (12/5,353)

 อัตรากาํลัง : กมุารเวชศาตร์ 8 คน,กมุารฯทารกแรกเกิดและปริกําเนิด 1 คน, กมุาร

ศัลยศาสตร์

 พยาบาลผ่านการอบรมเฉพาะทางเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด 69.57% (16/23)

  มีเตียง NICU 16 เตยีง

 ปี  2562 (ต.ค-มี.ค 62) มีทารกเสียชีวิตจํานวน  12 รายด้วยสาเหตุดังน้ี Severe RDS,  

MAS (PPHN)  Hypovolemic Shock , Hydrops Fetalis   Neonatal Sepsis 

นวตักรรม

การจดัทาํ Block Feeding ทารกแรกเกิด เพ่ือใชล้ด

ความผิดพลาดในการใหน้มแก่ทารก

 การบูรณาการร่วมกบัสูติกรรม ทาํ CPG ให้ยากระตุน้การ

ทาํงานของปอดในทารก

  มารดาท่ีอายคุรรภเ์กิน 40 Wks ให้คลอดเพ่ือป้องกนั 

MAS
  มี Newborn Fast Track  สาํหรับระบบ Refer

สถานการณ์

ผลการดาํเนินงานตามตวัช้ีวดั

ช่ืนชม 



Cancer
ตัวชี้วัดหลัก      รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการรักษาภายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนด
ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลงาน รอยละ

รอยละของผูปวยที่ไดรบัการรกัษาดวยการผาตดั

ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห ≥ 70

43                                                                                                                             33 76.44

รอยละของผูปวยที่ไดรบัการรกัษาดวยเคมีบําบดั

ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 70

39 33 84.62

รอยละของผูปวยที่ไดรบัการรกัษาดวยรังสีรกัษา 

ภายใน 6 สัปดาห ≥ 60

6 3 50

สถานการณ

 ผู ปวยมาพบแพทยระยะ late 

stage บางรายขอรับการรักษาหมอ

บาน ทานยาสมุนไพรและปฏิเสธ

การรักษา 

สิ่งที่นาชื่นชม

 ผูปวย CA colon มรีะบบ

E consult รวมกับทาง มอ.

ป 2561 จํานวน 14 ราย

ป 2562 จํานวน 31 ราย

ปญหา ขอจํากัด โอกาสในการพัฒนา

 เพิ่มการประชาสัมพันธประสิทธิผลการรักษา

ดานการแพทย ทีน่ า เชื ่อ ถือและประชาชน

ยอมรับ โดยอาศัยบุคคลในชุมชน อสม. ผูนํา

ศาสนา ผูนําชุมชน หนวยงานในพื้นท่ี

  สถานการณผูปวยมะเร็งรายใหม 5 อันดับแรก 

ป 2562 ไดแก 1.Breast 2.Colon/Rectum 

3.Lung 4.Bladder 5.Cervix

 ป 2562 รอยละของผูปวยมะเรง็ที่มารับบริการ

เสียชีวิต 6.29%(36 ราย : 572 ราย)

 รอยละของสตรี 30-60 ป ทีม่ีการตรวจคัด

กรองมะเร็งเตานม  เกณฑ > 80% ผลงาน

75.08%

 รอยละของสตรี 30-60 ป ทีม่ีการตรวจคัด

กรองมะเรง็ปากมดลกู เกณฑ 20% ตอป 

ผลงาน 31.75%



Eyesตัวชี้วัดหลัก    รอยละผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไปไดรับการคัดกรองสายตา 

เกณฑ ≥รอยละ 75

ตัวช้ีวัด เกณฑ ผลลัพธ

รอยละผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไปไดรับ

การคัดกรองสายตา
≥ รอยละ 75

70.51

(39,519/56,051)

รอยละผูปวยตาบอดจากตอ

กระจก (Blinding cataract) 

ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน

≥  รอยละ 85
65.23

(135/207)

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

 โปรแกรมที่ใชในการลงขอมูล กับโปรแกรมที่รายงานขอมูลใชคนละโปรแกรมกนั 

ไมสัมพันธกันทําใหขอมลูในระบบรายงานต่าํกวาความเปนจริง 

 จํานวนผูสูงอายุที่ยังไมไดรับการคัดกรองมีเปนจํานวนมาก

๐สสจ.ทบทวนและตรวจสอบความถูกตองของการลงขอมูล ใน รพ.สต. และรพช.

๐เรงบันทึกขอมูลในโปรแกรม Vision2020 (เพื่อลดความซ้ําซอนของการบันทึกขอมูล 

สามารถนําเขาขอมูลจากโปรแกรม HOSxP ลงในโปรแกรม Vision2020 ได)

๐คัดกรองสายตา รวมกับการคัดกรองคลินิกอื่นๆ เชน DM,HT

๐กระตุนพื้นท่ี ท่ียังดําเนินการไมถึงเปาหมาย ใหมีการคัดกรองและบันทึกขอมูล

• คัดกรองผูสูงอายุยังทําไดต่าํกวาเกณฑ

• พ้ืนที่ที่มีอัตราการคัดกรองตอกระจกใน

ผูสูงอายุต่ํากวาเกณฑ คือ อําเภอกะพอ 

โคกโพธ์ิ ปะนาเระ และยะหร่ิง

• เคร่ืองถายภาพจอประสาทตาที่

หมุนเวียน มีไมเพียงพอ เดิมมี 3 เคร่ือง 

สภาพไมดีซอมบอย ปจจุบันสงซอม 

      2 เคร่ือง ใชได 1 เคร่ือง

สถานการณ

ตัวชี้วัดหลัก      รอยละผูปวยตาบอดจากตอกระจก (Blinding cataract)  ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน 

เกณฑ ≥รอยละ 85

Vision2020 : 10 Jan 2019

อ.ยะหร่ิง

42.53

อ.เมอืง

จ.ปตตานี

93.94อ.หนองจกิ

97.63

อ.โคกโพธิ์

21.14 อ.แมลาน

87.24

อ.ปานาเระ

56.28

อ.มายอ

84.75

อ.ทุงยางแดง

92.97

อ.สายบรุี

74.49

อ.กะพอ

อ.ยะรัง

71.37

อ.กะพอ

53.18

อ.ไมแกน

98.78

ภาพรวม 

จว.=70.51



Palliative Care
ตวัชีว้ดัหลัก      รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตางๆดวย 

Strong Opioids ในผูปวยประคองอยางมีคุณภาพ  

เกณฑ      รอยละ 40

ขอเสนอแนะตอหนวยรับตรวจ

 การสงเสริมผูสูงอายุที่มีสุขภาพดี รวมเปนจิต

อาสาดูแลผูปวยระยะประคับประคองในชุมชน 

ในการดูแลดานจิตใจและจิตวญิญาณ

 มีการกําหนดกลุมโรคและ criteria ของผูปวยที่เขาสูภาวะ Palliative Care ที่ชัดเจน

 แนวโนมผูปวย palliative care เพ่ิมข้ึน โดย ป 2560 – 2562 เปน 478, 568 และ360 ราย 

สวนใหญอยูในกลุมโรคมะเร็ง และกลุมบําบัดทดแทนไต

 มีระบบชองทางการปรึกษาใหกับ รพ.สต. / รพช. เกี่ยวกับการวินิจฉัย ดูแลผูปวย

สถานการณ
ลาํดบั อาํเภอ ผป. 

palliative

ผป.ที่ไดรบั 

strong  

opioid

รอย

ละ

1 ปตตานี 118 105 88.98

2 สายบรุี 57 10 17.54

3 โคกโพธ์ิ 32 15 46.87

4 ยะหริ่ง 39 15 46.87

5 หนองจิก 5 1 20

6 ยะรงั 62 9 14.51

7 ปะนาเระ 4 3 75

8 มายอ 24 - -

9 ทุงยางแดง 3 1 33.33

10 ไมแกน 1 1 100

11 กะพอ 9 6 66.66

12 แมลาน 6 5 83.33

รวม 360 165 45.83

อ.ยะหร่ิง
อ.เมอืง

จ.ปตตานีอ.หนองจกิ

อ.โคกโพธิ์
อ.แมลาน

อ.ปานาเระ

อ.มายอ

อ.ทุงยางแดง

อ.สายบรุี

อ.กะพอ

อ.ยะรัง

อ.กะพอ อ.ไมแกน

 การสนับสนุนอุปกรณใหกับโรงพยาบาล 12 แหง ซึ่งไดงบประมาณจากการเดิน-ว่ิงการกุศล 

Run by heart for life“ว่ิงดวยใจ เพื่อใหชีวิต” ไดแก Syringe Driver และอุปกรณอื่นๆ

 การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู   KM รวมกับเครือขายผูปฏิบัติอยางตอเนื่อง



Intermediate Care
ตัวชี้วัดหลัก    รอยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดท่ีให

                     การบริบาลฟนสภาพระยะกลางแบบผูปวยใน > รอยละ 50

ลําดับ อาํเภอ
จํานวน รพ. ระดบั 

M และ F

จํานวน รพ. 

ระดบั M,F 

ดาํเนนิการ 

IMC

รอยละ

1 โคกโพธิ์ 1 1 100

2 หนองจกิ 1 1 100

3 ปะนาเระ 1 1 100

4 มายอ 1 1 100

5 ทุงยางแดง 1 1 100

6 สายบรุี 1 1 100

7 ไมแกน 1 1 100

8 ยะหร่ิง 1 1 100

9 ยะรัง 1 1 100

10 กะพอ 1 1 100

11 แมลาน 1 1 100

รวม 11 11 100

 ดาํเนินการในรูปแบบ Intermediate care bed

 ดาํเนินการตามแนวทาง ครอบคลุม  เขา้ถึง 

คุณภาพ

 มีการจา้งนกักิจกรรมบาํบดัเพ่ิมเพ่ือการ

บริการที่มีคุณภาพ

 รพช. ให้การดูแลแบบสหวิชาชีพ เช่น 

กายภาพบาํบดั แพทยแ์ผนไทย และสามารถ

กาํหนดวนัในการวางแผนดูแลผูป่้วย แทน

การกาํหนดจากโรงพยาบาลปัตตานี

สถานการณ์

 ผูป่้วย Stroke,TBI และ SCI ที่รอดชีวิตและมีคะแนน BI < 15 รวมทั้งคะแนนBI> 15 with multiple impairment ไดรั้บการ

บริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน BI= 20   ผลการดาํเนินงาน = 80.00% (128/160)

ผลงาน

 การดูแลด้วยทีมสหวชิาชีพ

 นวตักรรมเตียงไม้ไผ่ 

รพ.ไม้แก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลําดับ 2 

เร่ือง โปรแกรมฟ้ืนฟู stroke 
ในการประชุมโครงการพฒันาคุณภาพการรักษา

ผู้ป่วย IMC เขตสุขภาพท่ี 12 



ออรโธปดิกส
ตัวชี้วัดหลัก      รอยละของโรงพยาบาลนะดับ M1 ขึน้ไป ท่ีมีทีม 

Refracture Prevention
เกณฑ       มีทีม Refracture Prevention 

สถานการณ ตัวชี้วัด เกณฑ ผลลัพธ

รอยละของโรงพยาบาลระดับ M1 ข้ึนไป

ท่ีมีทีม Refracture Prevention

100% 100%

ปญหาและอุปสรรค โอกาสพัฒนา

 แพทยเพิ่มพูนทักษะ (intern) ขาดความมัน่ใจ

ในการดแูลผูปวย

 ผูปวยและญาติมีความเช่ือวาตองนอนรักษาใน 

รพ.จนกลับเขาสูภาวะปกติ สงผลตอจํานวนวัน

นอน

 ใหความรูผูปวย ญาติ 

ผูดูแล ท่ีบาน เพื่อสรางความ

เขาใจท่ีถูกตอง

จัดอบรมเบือ้งตนการรักษาทางออโธปดิกสใหแกแพทยและพยาบาล

    จากโรงพยาบาลชุมชนทําอยางตอเนื่อง

 มีกลุม line consult 
ส่ิงที่นาช่ืนชม

ภาวะกระดูกขอสะโพกหัก (Geriatric hip fracture) 

เปนภาวะทางออรโธปดิกสที่มีสถิติอันดับหนึ่งของการนอน

โรงพยาบาลในผูปวยสูงวัย

 ป 2562 ผูปวย capture the fracture ไดรับการผาตัด

ภายใน 72 ชม. เกณฑ รอยละ  50 ผลงาน รอยละ 76

 มีแพทยเฉพาะทางศัลกรรมกระดูก 2 คน 



จบการนําเสนอ
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