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๑. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไปของอ�าเภอเมืองยะลา

๑. สภาพทั่วไปของอ�าเภอเมืองยะลา

๑.๑ ที่ตั้งและเนื้อที่อ�ำเภอเมืองยะลำ ตั้งอยู่ทำงทิศเหนือของศำลำกลำงจังหวัดยะลำ อยู่ห่ำงจำกศำลำ

กลำงจังหวัดยะลำ ประมำณ ๑๐๐ เมตร อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร โดยทำงรถไฟ ๑,๐๓๙ กิโลเมตร  มีเนื้อที่

ประมำณ ๒๖๔.๒๔ ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ ๑๖๕,๒๕๕ ไร่

๑.๒ ภูมิประเทศ สภำพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่รำบลุ่มและที่รำบเชิงเขำ มีภูเขำเตี้ย ๆ  สลับซับซ้อนบริเวณ

ตอนเหนือส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่ม บริเวณตอนใต้เป็นป่ำเขำเนินสูง มีต้นไม้ปกคลุม และมีภูเขำที่ส�ำคัญ คือ ภูเขำ

สันกำลำคีรี ภูเขำบือยอ ส�ำหรับแม่น�้ำมีแม่น�้ำปัตตำนี เป็นแม่น�้ำที่ส�ำคัญ

๑.๓ อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ�ำเภอยะรัง อ�ำเภอแม่ลำน และอ�ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี

ทิศใต้ ติดต่อกับ อ�ำเภอกรงปินัง อ�ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ

ทิศตะวันออก ติดต่อ กับอ�ำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ�ำเภอยะหำ จังหวัดยะลำ

๑.๔ ประชากร  อ�ำเภอเมืองยะลำ  มีประชำกรรวมทั้งสิ้น ๑๔๐,๑๗๒ คน  แยกเป็นชำย  ๖๖,๗๓๔ คน 

หญิง  ๗๓,๔๓๘ คน  จ�ำนวน  ๔๗,๙๕๑  ครัวเรือน  ควำมหนำแน่นของประชำกรพื้นที่ ๕๓๐.๔๗ คน/ ตำรำง

กิโลเมตร 

๑.๕ การปกครอง กำรปกครองของอ�ำเภอเมืองยะลำแบ่งเป็นต�ำบลและหมู่บ้ำนคือ ๑๔ ต�ำบล ๘๐ หมู่บ้ำน

๑. ต�ำบลล�ำพะยำ      มี    ๗    หมู่บ้ำน

๒. ต�ำบลล�ำใหม่         มี    ๗    หมู่บ้ำน

๓. ต�ำบลพร่อน          มี    ๖    หมู่บ้ำน

๔. ต�ำบลลิดล            มี    ๓    หมู่บ้ำน

๕. ต�ำบลยะลำ           มี    3    หมู่บ้ำน
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    ๖. ต�ำบลเปำะเส้ง       มี    ๔    หมู่บ้ำน

             ๗. ต�ำบลหน้ำถ�้ำ         มี    ๔    หมู่บ้ำน

             ๘. ต�ำบลท่ำสำป         มี    ๖    หมู่บ้ำน

             ๙. ต�ำบลบันนังสำเรง       มี    ๘    หมู่บ้ำน

           ๑๐. ต�ำบลบุดี            มี    ๑๓    หมู่บ้ำน

           ๑๑ ต�ำบลสะเตงนอก       มี    ๑๓  หมู่บ้ำน

           ๑๒. ต�ำบลยุโป        มี      ๖   หมู่บ้ำน

           ๑๓. ต�ำบลตำเซะ       มี      ๕   หมู่บ้ำน

           ๑๔. ต�ำบลสะเตง (เขตเทศบำลนครยะลำ)    มี    ๔๐   ชุมชน

(ข้อมูลจำกบัญชีสำธำรณสุข ณ วันที่ ๓๐  กันยำยน ๒๕๖๑)

๑.๖  การสาธารณสุข   โดยมีสถำนบริกำรดังนี้

โรงพยำบำลศูนย์ (ขนำด ๗๐๐ เตียง)      จ�ำนวน   ๑ แห่ง

  สถำนพยำบำล ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน (รพ.ทั่วไป ขนำดกลำง) จ�ำนวน    ๑ แห่ง

  สถำนพยำบำล ประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน (คลินิก)  จ�ำนวน    ๘๔ แห่ง

      ส�ำนักงำนสำธำรณสุขอ�ำเภอ                จ�ำนวน    ๑ แห่ง

      สถำนีอนำมัยประจ�ำต�ำบล                  จ�ำนวน    ๑๗ แห่ง    

      หน่วยบริกำรปฐมภูมินิบงบำรู              จ�ำนวน    ๑ แห่ง                                       

      ศูนย์สุขภำพชุมขน                        จ�ำนวน    ๖ แห่ง

      ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำน ภำคใต้ตอนล่ำง     จ�ำนวน    ๑ แห่ง

      สถำนพยำบำลของเอกชน                   จ�ำนวน    ๔๕ แห่ง

      ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน (ขย.1)                  จ�ำนวน    ๔๕ แห่ง

      ศูนย์อนำมัยที่ 12 ยะลำ                       จ�ำนวน    ๑ แห่ง

      ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ที่ 12.1 จังหวัดยะลำ  จ�ำนวน    ๑ แห่ง

      ส�ำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบำลนครยะลำ  จ�ำนวน    ๑ แห่ง
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ประวัติโรงพยาบาลยะลา

ในปี  พ.ศ. ๒๔๘๕  รัฐบำลในสมัยนั้นได้ออกพระรำชบัญญัติยกฐำนะกรมสำธำรณสุข ซึ่งขึ้นกับ

กระทรวงมหำดไทย  แยกออกมำเป็นกระทรวงสำธำรณสุข และมีนโยบำยที่จะจัดตั้งให้มีโรงพยำบำลประจ�ำ

จังหวัด ครบทุกจังหวัด

ในปลำยปีพ.ศ. ๒๔๙๑ กระทรวงสำธำรณสุข จึงได้ด�ำเนินกำรที่จะยกฐำนะสุขศำลำเทศบำลเมืองยะลำ

ขณะนั้นเป็นโรงพยำบำลประจ�ำจังหวัดยะลำ

นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดยะลำ  ขณะนั้นคือ  ขุนสนองเวชกรรม  จึงได้ร่วมมือกับ  คณะกรมจังหวัด

ยะลำ  ซึ่งมี นำยประเสริฐ กำญจนดุล เป็นข้ำหลวงประจ�ำจังหวัด อยู่วำงโครงกำรที่จะยกฐำนะสุขศำลำขึ้นเป็น

โรงพยำบำลต่อไป แต่ในระหว่ำงที่ก�ำลังจะเริ่มด�ำเนินกำรนั้น ขุนสนองเวชกรรม ก็ได้ถึงแก่กรรมลง ทำงจังหวัด

จึงได้มีหนังสือขอตัวนำยแพทย์ชำญ บุญมงคล ซึ่งขณะนั้นก�ำลังรับรำชกำรเป็นนำยแพทย์โทอยู่ที่โรงพยำบำล

นรำธิวำส ให้มำช่วยรำชกำร

ในกำรยกฐำนะสุขศำลำขึ้นเป็นโรงพยำบำลยะลำนำยแพทย์ชำญ บุญมงคล ได้ด�ำเนินกำรจัดซื้อ

เครื่องมือที่จ�ำเป็นและปรับปรุงสถำนท่ีเดิมในที่สุดโรงพยำบำลยะลำก็ได้ยกฐำนะโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 

๑ มกรำคม ๒๔๙๒ โดยมีนำยแพทย์ชำญ บุญมงคล  เป็นผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลคนแรก โดยเมื่อแรกก่อตั้ง

นั้นโรงพยำบำลมีอำคำรที่มีมำแก่แต่เดิมสมัยเป็นสุขศำลำ ๖ หลัง ได้แก่

- เรือนคนไข้ ๒ หลัง รับคนไข้ได้ ๑๘ เตียง

- อำคำรผ่ำตัด มีห้องผ่ำตัด ๑ ห้อง

- โรงครัว, โรงเก็บศพ และบ้ำนพัก อย่ำงละ ๑ หลัง

โรงพยำบำลยะลำ  ในขณะนั้นมีเนื้อที่ทั้งหมด  ๔๒  ไร่ ๒ งำน  สภำพของพื้นที่เป็นป่ำไผ่ที่ลุ่มมีน�้ำขัง 

เป็นหลุม เป็นบ่อ ไม่มีถนน ไม่มีรั้ว อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ยังขำดแคลน นำยแพทย์สสิกร ซึ่งมำรับงำนใหม่ 

ได้ปรับปรุงพื้นที่ จัดท�ำถนน ขุดบ่อน�้ำ ตั้งโรงสูบน�้ำ เดินท่อประปำไปทั่วโรงพยำบำล เดินสำยไฟฟ้ำใหม่โดยใช้

เงินบ�ำรุงโรงพยำบำลทั้งสิ้น ไม่มีเงินงบประมำณเลย ต่อมำจึงได้รับเงินงบประมำณ และเงินที่มีผู้บริจำคสร้ำง

อำคำรต่ำงๆ เพิ่มเติมขึ้นมำเรื่อย ๆ เป็นล�ำดับ ดังนี้ 

พ.ศ. ๒๔๙๕   - ได้งบประมำณสร้ำงตึกรังสี 1 ชั้น ซึ่งปัจจุบันเป็นสถำนที่ท�ำงำนของหน่วยกำยอุปกรณ์

- ได้รับเงินบริจำคจำกนำงยี่เกียว พงษ์พิณิช สร้ำงเรือนพักคนไข้พิเศษ ๑ หลัง มี ๑๐ ห้อง ซึ่งในปัจจุบัน

ได้รื้อออกไปแล้ว และย้ำยมำก่อสร้ำงขึ้นใหม่เป็นตึก คนไข้พิเศษ “ยี่เกี่ยวอนุสรณ์” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘

พ.ศ. ๒๔๙๖ - ได้งบประมำณสร้ำงบ้ำนพักแพทย์ ๑ หลัง และบ้ำนพักเภสัชกร ๑ หลัง

พ.ศ. ๒๔๙๗ - ได้งบประมำณสร้ำงตึกอ�ำนวยกำรและผู้ป่วยนอกหลังแรกของโรงพยำบำลตึกนี้สร้ำงเสร็จและได้

เปิดเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘  โดย ฯพณฯจอมพล ป. พิบูลสงครำม ได้ให้เกียรติมำเป็น

ประธำนในพิธีเปิด ปัจจุบันได้รื้อออกเพื่อสร้ำงเป็นอำคำรอุบัติเหตุและผู้ป่วยนอกหลังใหม่

พ.ศ. ๒๔๙๘ - ได้งบประมำณสร้ำงเรือนคนไข้ ๒๕ เตียง ๑ หลัง

พ.ศ. ๒๔๙๙ - ท�ำกำรเดินเชื่อมระหว่ำงตึกอ�ำนวยกำร และเรือนคนไข้พิเศษ 

พ.ศ. ๒๕๐๓ - สร้ำงบ้ำนพักแพทย์ ๑ หลัง และห้องแถวคนงำน ๑๕ ห้อง

พ.ศ. ๒๕๐๔ - ท�ำรั้วลวดหนำมล้อมรอบโรงพยำบำล และตัดถนนจำกตึกอ�ำนวยกำรถึงบ้ำนพัก
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- ได้งบประมำณสร้ำงเรือนคนไข้ ๒๕ เตียง ๑ หลัง

พ.ศ.๒๕๐๕-ประชำชนชำวยะลำได้ร่วมกันบริจำคเงินสร้ำงตึกคนไข้พิเศษ“ยะลำอุทิศ”โดยพระยำบ�ำรำศนรำดูร 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขสมัยนั้นได้มำเป็นประธำนในพิธีเปิด ปัจจุบันได้รื้อออกแล้วสร้ำงใหม่เป็น

หอผู้ป่วยพิเศษ “ยะลำอุทิศ” ๒ ชั้น ๑๘ ห้อง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔

- ได้งบประมำณสร้ำงบ้ำนพักพยำบำล ๖ ห้อง ๑ หลัง

พ.ศ. ๒๕๐๗ - สร้ำงโรงท�ำน�้ำเกลือและออกแบบเครื่องกลั่นน�้ำใหม่ เพื่อท�ำน�้ำเกลือ ซึ่งมีก�ำลังผลิตได้มำกที่สุดใน

โรงพยำบำลของภำคใต้ขณะนั้น ปัจจุบันได้รื้อออกไปแล้ว

- ได้งบประมำณสร้ำงบ้ำนพัก ๒ หลัง และโรงครัวมุสลิม ๑ หลัง

พ.ศ. ๒๕๐๘ - ได้งบประมำณสร้ำงตึกสูติกรรม ๓ ชั้น ๑ หลัง

พ.ศ. ๒๕๐๙ - ได้งบประมำณสร้ำงตึกพยำธิวิทยำ ๑ หลัง

- ได้งบประมำณสร้ำงตึกคนไข้ ๒ ชั้น ๕๐ เตียง ๑ หลัง ปัจจุบันคือหอผู้ป่วยอำยุรกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๐ - ได้งบประมำณสร้ำงเรือนคนไข้เด็ก ๑ หลัง ปัจจุบันคือหอผู้ป่วยกุมำร

- สร้ำงสระน�้ำเพื่อเก็บน�้ำที่ไหลจำกคูระบำยน�้ำทั่วโรงพยำบำล เพื่อระบำยน�้ำลงคูเทศบำลอีกที่หนึ่ง

พ.ศ. ๒๕๑๑ - ได้งบประมำณสร้ำงตึกผ่ำตัด ๑ หลัง ติดกับตึกอ�ำนวยกำรและผู้ป่วยนอก ปัจจุบันได้รื้อออกไปแล้ว

พ.ศ. ๒๕๑๒ -ได้งบประมำณขยำยต่อเติมตึกอ�ำนวยกำร และสร้ำงตึกคนไข้ศัลยกรรม ๒ ชั้นปัจจุบันคือหอผู้ป่วย

เรือน ๑ และหน่วยกำยภำพบ�ำบัด

พ.ศ. ๒๕๑๔ - ได้งบประมำณสร้ำงตึกจิตเวช ๓ ชั้น และแฟลตพักแพทย์ ๓ ชั้น

พ.ศ. ๒๕๑๕ - ได้งบประมำณสร้ำงตึกคนไข้โรคติดต่อ ๒ ชั้น ๑ หลัง ปัจจุบัน คือ หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสำท

- ได้งบประมำณสร้ำงแฟลตพักพยำบำล ๒ ชั้น โรงซักฟอกและโรงครัว

พ.ศ. ๒๕๑๖ - ได้งบประมำณสร้ำงแฟลตพักพยำบำล ๒ ชั้น

ในปีงบประมำณ ๒๕๑๖ นี้เอง จำกกำรที่โรงพยำบำลยะลำ ได้รับกำรพัฒนำจนเจริญทัดเทียมกับ

โรงพยำบำลอื่น ๆ ประกอบกับอยู่ในสถำนที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ที่เหมำะสม จึงได้ถูกก�ำหนดให้อยู่ในแผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙) ที่จะพัฒนำให้เป็นโรงพยำบำลศูนย์ ของ ๓ จังหวัด

ชำยแดนภำคใต้ โดยจะมีอำคำร เครื่องมือ และอัตรำก�ำลังเจ้ำหน้ำที่ พร้อมจะรับคนไข้ได้ ๕๐๐ เตียง

ในปลำยเดือนมีนำคม พ.ศ. ๒๕๑๗ นำยแพทย์สสิกร จุลละกำญจนะ ได้ย้ำยไปรับรำชกำรที่โรงพยำบำล

ชลบุรี กระทรวงสำธำรณสุข จึงได้แต่งตั้งให้นำยแพทย์ไพบูลย์ เวชสำร มำด�ำรงต�ำแหน่ง นำยแพทย์ผู้อ�ำนวยกำร

โรงพยำบำลแทน และได้ด�ำเนินกำรพัฒนำโรงพยำบำลยะลำต่อไป โดยสร้ำงอำคำรต่ำง ๆ เพิ่มขึ้น ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๑๘ - ทำยำทนำยพิศำล และนำงจงดี จงรักษ์ ได้บริจำคก่อสร้ำงตึกคนไข้พิเศษ ๒ ชั้น ๑  หลัง ปัจจุบัน

คือ หอผู้ป่วยพิเศษ “จงรักษ์” 

- ได้งบประมำณสร้ำงอำคำรพัสดุ 1 หลัง

พ.ศ. ๒๕๑๙ - ปรับปรุงตึกศัลยกรรมหญิงชั้นล่ำงเป็นหน่วยงำนกำยภำพบ�ำบัด โดยได้รับควำมช่วยเหลือด้ำน

อุปกรณ์จำกองค์กำรยูนิเซฟ 

- สร้ำงทำงเดินเชื่อมจำกตึกสูติกรรมถึงตึกโรคติดต่อ ปัจจุบันคือ Cover way

พ.ศ. ๒๕๒๐ - ได้งบประมำณสร้ำงตึกผู้ป่วยหนัก และแฟลตพักพยำบำล ๓ ชั้นพ.ศ. ๒๕๒๑ 
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- ได้งบประมำณสร้ำงแฟลตพักพยำบำล ๓ ชั้น ๑ หลัง

พ.ศ. ๒๕๒๒ - ได้งบประมำณสร้ำงตึกคนไข้นอก ๑ หลัง ปัจจุบันคือ ตึกอ�ำนวยกำร

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ นำยแพทย์สุรินทร์ เสรีกุล ได้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำล และพัฒนำโรงพยำบำล

ต่อ ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๒๕ - ได้งบประมำณสร้ำงตึกผ่ำตัด และเอ็กซเรย์ในปัจจุบัน

พ.ศ. ๒๕๒๗ - ทำยำทนำยปิติ และนำงประนอม วิภำกุล ได้บริจำคเงินก่อสร้ำงตึกคนไข้พิเศษ”ปิติ-ประนอม”

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ นำยแพทย์บุญสิทธิ์ เลขะกุล ได้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลยะลำ และในวันที่ ๑๕ 

กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๓๐ โรงพยำบำลยะลำก็ได้รับกำรยกฐำนะจำกกระทรวงสำธำรณสุข ให้เป็นโรงพยำบำล

ศูนย์ของเครือข่ำย พบส. ๙/๒ นับเป็นโรงพยำบำลศูนย์อันดับที่ ๑๕ ของประเทศไทย แต่อย่ำงไรก็ตำมก็ยังมี

ควำมขำดแคลนในเรื่องของอำคำรสถำนที่อยู่มำก จ�ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำเพิ่มเติมตำมล�ำดับ ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๓๐ - ได้งบประมำณก่อสร้ำง หอผู้ป่วยศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก ๑๒๐ เตียง ๔ ชั้น ๑ หลัง ซึ่ง

ก่อสร้ำงเสร็จสมบูรณ์ และได้เปิดด�ำเนินกำรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ศ. ๒๕๓๒ - ได้งบประมำณก่อสร้ำงอำคำรเภสัชกรรม ๑ หลัง

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ทำงโรงพยำบำลได้พิจำรณำเห็นว่ำผู้ป่วยที่มำใช้บริกำรมีจ�ำนวนเพิ่มมำกขึ้น ทั้งผู้ป่วยทั่วไป

และผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตึกผู้ป่วยนอกเดิมเริ่มแออัด คับแคบ ไม่สำมำรถรองรับผู้ป่วยจ�ำนวนมำกได้ นอกจำก

นี้จ�ำนวนผู้ป่วยหนักก็เพิ่มมำกขึ้น จนจ�ำนวนเตียงที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ ห้องคลอดเดิมก็อยู่ในสภำพที่คับแคบ 

และไม่ได้มำตรฐำน ด้วยเหตุนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ โรงพยำบำลได้ของบประมำณก่อสร้ำงอำคำร

ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุหลังใหม่ โดยจะสร้ำงบนพื้นที่ที่เป็นตึกอ�ำนวยกำรและผู้ป่วยหลังเก่ำ อำคำรหลังใหม่นี้ 

จะมีพื้นที่ใช้สอย ๖,๙๐๐ ตำรำงเมตร ประกอบด้วย

ชั้นที่ ๑ ประกอบด้วย - ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ซึ่งภำยในจะมีห้องผ่ำตัด ห้องเอ็กซเรย์,ห้องเฝือก

และห้องสังเกตอำกำร

ชั้นที่ ๒ ประกอบด้วย  - หอผู้ป่วยหนัก ๑๖ เตียง

   - ห้องคลอดและห้องผ่ำตัดทำงสูติกรรม

   - ห้องตรวจโรคและห้องตรวจพิเศษทำงอำยุรกรรม

ชั้นที่ ๓ ประกอบด้วย  - ห้องประชุมใหญ่ ขนำด ๕๐๐ คน

   - ห้องประชุมเล็ก ขนำด ๓๐ คน ๓ ห้อง

   - ห้องเวชระเบียนและห้องท�ำงำนของ พคบว.

   - ห้องท�ำงำนของแพทย์กลุ่มงำนต่ำง ๆ

ก่อสร้ำงได้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อเดินตุลำคม ๒๕๓๖ และเปิดให้บริกำรประชำชน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๓๖ 

นับเป็นอำคำรอุบัติเหตุและผู้ป่วยนอกที่ทันสมัยและได้มำตรฐำนแห่งหนึ่งของโรงพยำบำลในสังกัดกระทรวง

สำธำรณสุข 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๖  - ได้รับงบประมำณสร้ำงโรงครัวแยกไทยพุทธ - อิสลำม เริ่มสัญญำสร้ำง เมื่อ ๘ มกรำคม ๒๕๓๗ 

และสิ้นสุดสัญญำเมื่อ ๓ มกรำคม ๒๕๓๘

- ได้รับงบประมำณสร้ำงอำคำร ๑๒๐ เตียง
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 - ได้งบประมำณสร้ำงอำคำรซ่อมบ�ำรุงพัสดุ ๑ อำคำร

 - ได้รับงบจำกผู้แทนรำษฎรจังหวัดยะลำ สร้ำงศำลำละหมำด ๑ อำคำร เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บำท เริ่ม

สัญญำสร้ำง ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๗

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ได้รับงบประมำณก่อสร้ำงแฟลตแพทย์ ๖ ชั้น ๑ อำคำร ได้ด�ำเนินกำรเสร็จในปี ๒๕๕๘

พ.ศ. ๒๕๕๗ - ได้รับงบประมำณก่อสร้ำงแฟลตพยำบำล ๖ ชั้น  ๑ อำคำร ได้ด�ำเนินกำรเสร็จในปี ๒๕๕๘

พ.ศ. ๒๕๕๘ - ได้รับงบประมำณก่อสร้ำงอำคำรอำคำรอุบัติเหตุ ๑๐ ชั้น ๑ อำคำร

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน - อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรไตเทียม เป็นอำคำร ๗ ชั้น ได้รับบริจำค  จำก

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

โรงพยำบำลศูนย์ยะลำยังคงพัฒนำต่อไปเพื่อให้ทันสมัยก้ำวหน้ำตำมวัตถุประสงค์ของกระทรวง

สำธำรณสุข นับจำกวันที่เริ่มก่อตั้งโรงพยำบำลจนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลำกว่ำ ๖๐ ปี  โรงพยำบำลศูนย์ยะลำได้รับ

กำรพัฒนำให้เจริญก้ำวหน้ำจนอำจกล่ำวได้ว่ำเป็นโรงพยำบำลศูนย์ที่มีศักยภำพแห่งหนึ่งของกระทรวง

สำธำรณสุขและในอนำคตภำยใต้กำรบริหำรงำนของผู้อ�ำนวยกำรคนปัจจุบันคือ นำยแพทย์บรรยง เหล่ำเจริญสุข

ได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำผังหลักเพื่อพัฒนำโรงพยำบำล ในอนำคต ๒๐ ปี โดยด�ำเนินกำรสร้ำงตึกผู้ป่วยนอก ๑๐ ชั้น 

สร้ำงอำคำรสนับสนุน ๑๖ ชั้น และแฟลตแพทย์
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วิสัยทัศน์  

HENE

 -  HA

 -  Excellent Center

 - Network

 - Education

พันธกิจ  

1. พัฒนำระบบบริกำรที่ได้มำตรฐำนขั้นก้ำวหน้ำ   

2. พัฒนำศักยภำพให้มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงในเขตบริกำรสุขภำพที่ 12    

3. ส่งเสริม สนับสนุนภำคีเครือข่ำยให้มีควำมเข้มแข็งด้ำนสุขภำพ

4.  สนับสนุนและพัฒนำให้มีกำรผลิตแพทย์ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง

เป้าประสงค์ (Ultimate Goal)

ประชำชนมีสุขภำพดี

ผู้รับบริกำรมีควำมปลอดภัย

บุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ผลิตได้มำตรฐำน

ค่านิยม  (Core  Value)

S   =   Service Mind        ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ   สร้ำงควำมประทับใจในงำนบริกำร

A   =   Accountability      รับผิดชอบผลของกำรปฏิบัติงำน พร้อมที่จะถูกตรวจสอบกำรท�ำงำน

T   =   Teamwork            ประสำนงำนกัน ร่วมมือกัน สำมัคคี มีเป้ำหมำยร่วมกัน และเชื่อใจกัน 

ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑  กำรให้บริกำรที่ได้มำตรฐำน ขั้นก้ำวหน้ำ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำศักยภำพกำรรักษำพยำบำลเชี่ยวชำญระดับสูง

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓  กำรส่งเสริมสนับสนุนภำคีเครือข่ำย   ให้มีควำมเข้มแข็งด้ำนสุขภำพ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔  ร่วมผลิตบุคลำกรทำงกำรแพทย์
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การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 2/๒๕๖2   โรงพยาบาลยะลา

ปิรามิดประชากร  เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดยะลา  CUP  โรงพยาบาลยะลา  ปี 2562

กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม

0-4 ปี 5,290 4,840 10,130

5-9 ปี 5,306 4,955 10,261

10-14 ปี 5,850 5,448 11,298

15-19 ปี 6,173 5,812 11,985

20-24 ปี 5,874 6,035 11,909

25-29 ปี 5,126 5,654 10,780

30-34 ปี 4,659 5,408 10,067

35-39 ปี 4,294 5,118 9,412

40-44 ปี 3,881 4,847 8,728

45-49 ปี 4,170 4,916 9,086

50-54 ปี 4,038 4,817 8,855

55-59 ปี 3,717 4,395 8,112

60-64 ปี 2,531 3,251 5,782

65-69 ปี 2,118 2,690 4,808

70-74 ปี 1,350 1,866 3,216

75-79 ปี 1,120 1,457 2,577

80-84 ปี 707 1,069 1,776

85-89 ปี 337 558 895

90-94 ปี 143 210 353

95-99 ปี 40 66 106

100 ปีขึ้นไป 6 24 30

รวม 66,730 73,436 140,166

1.2 ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข



การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 2/๒๕๖2   โรงพยาบาลยะลา

9

อัตราก�าลังทีมสุขภาพกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลยะลา

แพทย์       ๗  คน

พยำบำลวิชำชีพ     ๕๙  คน 

พยำบำลวิชำชีพ (เวชปฏิบัติครอบครัว)   34  คน

นักวิชำกำรสำธำรณสุข    12  คน

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข    10  คน

เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข    1  คน

รวม                ๑๒3  คน

ข้อมูลด้านอัตราก�าลัง

อัตราก�าลังทีมสุขภาพปฐมภูมิ  (สสอ.เมืองยะลา) , รพ.สต.

ข้ำรำชกำร             ๑๒๙  คน

นักเรียนทุน     ๑๔  คน

ลูกจ้ำงชั่วครำว     ๔๙  คน

รวม                        ๑92  คน

อัตราก�าลังบุคลากรโรงพยาบาลยะลา

ข้ำรำชกำร      1,011  คน

ลูกจ้ำงประจ�ำ          67  คน

พนักงำนรำชกำร          66  คน 

พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข                515  คน

ลูกจ้ำงชั่วครำว          19  คน

ลูกจ้ำงเหมำจ่ำย        154  คน

รวม              ๑,๘๓๒  คน

อัตราก�าลังข้าราชการ (ตามปฏิบัติงานจริง)

ผู้อ�ำนวยกำร         1  คน

แพทย์      ๗๙  คน (ลำศึกษำต่อ 14 คน)

แพทย์ใช้ทุน     ๒๔  คน 

ทันตแพทย์     ๑๓  คน (ลำศึกษำต่อ 2 คน)

เภสัชกร       34  คน

พยำบำลวิชำชีพ                   690  คน

เจ้ำหน้ำที่อื่น ๆ             171  คน

รวม             ๑,๐๑๑  คน
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การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 2/๒๕๖2   โรงพยาบาลยะลา

สรุปข้อมูลแพทย์ที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ  สาขาต่างๆ ของรพ.ยะลา

สาขา
จ้าง

เหมา

ปฏิบัติงาน

จริง

แพทย์ที่ส�าเร็จการศึกษาแต่ละปี
รวม

2562 2563 2564 2565 2566 2567

1. สูติ-นรีแพทย์ 1 7 0 0 1 1 0 0 10

2. มะเร็งนรีวิทยำนรีเวช 0 2 0 0 0 0 0 0 2

3. ศัลยแพทย์ทั่วไป 0 5 0 0 1 1 1 0 8

4. กุมำรศัลยแพทย์ 0 2 0 0 0 0 0 0 2

5. ศัลยแพทย์ทำงเดินปัสสำวะ 0 5 0 0 0 0 0 0 5

6. ประสำทศัลยแพทย์ 0 1 0 1 3 0 1 0 6

7. ศัลยแพทย์ทรวงอก 0 2 0 0 0 0 1 1 4

8. ศัลยกรรมตกแต่ง 0 1 0 0 0 1 1 0 3

9. ศัลยศำสตร์หลอดเลือด 0 0 0 1 0 0 0 0 1

10. อำยุรแพทย์ (อยู่งำนแพทย์

แผนไทย 1 คน)

0 5 2 0 2 0 0 0 9

11. อำยุรแพทย์โรคไต 0 2 0 0 0 0 0 0 2

12. อำยุรแพทย์โรคหัวใจ 0 1 1 0 0 0 0 0 2

13. อนุสำขำหัตถกำรปฏิบัติ

รักษำโรคหัวใจและหลอดเลือด

0 1 0 0 0 0 0 0 1

14. อำยุรแพทย์โรคมะเร็ง 0 1 0 0 0 0 0 0 1

15. อำยุรศำสตร์โรคระบบทำง

เดินหำยใจ

0 0 0 0 1 0 0 0 1

16. อำยุรศำสสตร์โรคทำงเดิน

อำหำร

0 0 0 0 1 0 0 0 1

17. ประสำทวิทยำ (Neurolo-

gy)

0 2 0 0 0 0 0 0 2

18. อำยุรศำสตร์โรคเลือด 0 1 0 0 0 0 0 0 1

19. กุมำรเวชศำสตร์ 0 4 0 2 1 1 0 0 8

20. กุมำรศำสตร์ทำรกแรกเกิด

และปริก�ำเนิด

0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.3 ข้อมูลด้านอัตราก�าลัง



การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 2/๒๕๖2   โรงพยาบาลยะลา

11

     ข้อมูล  ณ  31  พฤษภำคม  2562

สาขา
จ้าง

เหมา

ปฏิบัติงาน

จริง

แพทย์ที่ส�าเร็จการศึกษาแต่ละปี
รวม

2562 2563 2564 2565 2566 2567

21. กุมำรเวชศำสตร์โรคระบบ

หำยใจ

0 1 0 0 0 0 0 0 1

22. ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์   

แพทย์อภิชัย เรียน 1 ปี

1 2 0 0 0 3 1 0 7

23. โสต  ศอ  นำสิก 1 3 0 0 1 0 0 0 5

24. จักษุแพทย์ 1 4 0 1 0 1 0 0 7

25. ตจวิทยำ 0 2 0 0 0 0 1 0 3

26. แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว 0 4 0 1 0 1 0 0 6

27. จิตเวชศำสตร์ 0 3 1 0 0 0 0 0 4

28. จิตเวชศำสตร์เด็กและวัยรุ่น 0 0 1 0 0 0 0 0 1

29. แพทย์เวชศำสตร์ฟื้นฟู 0 4 0 0 0 0 0 0 4

30. รังสีวินิจฉัย 0 2 1 1 2 0 0 0 6

31. วิสัญญีวิทยำ 1 2 1 0 1 0 0 0 5

32. อนุสำขำวิสัญญี ส�ำหรับกำร

ผ่ำตัดหัวใจและหลอดเลือดใหญ่

และทรวงอก

0 0 0 0 1 0 0 0 1

33. เวชศำสตร์ฉุกเฉิน 0 2 1 1 0 1 0 0 5

34. พยำธิกำยวิภำค 0 1 0 0 0 1 0 0 2

35. เวชศำสตร์ป้องกัน (แขนง

ระบำดวิทยำ)

0 0 0 1 0 0 0 0 1

36. แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป  GP 0 1 0 0 0 0 0 0 1

รวม 5 74 8 9 15 11 6 1 129



12

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 2/๒๕๖2   โรงพยาบาลยะลา

ตารางแสดงจ�านวน 10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก  ปีงบประมาณ 2562 

(ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ตารางแสดงจ�านวน 10 อันดับโรค ผู้ป่วยใน

ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)

ล�าดับที่ ชื่อโรค จ�านวน

1 Essential (primary) hypertension 14,597 

2 NIDM Without complications 8,062 

3 Acute nasopharyngitis [common cold] 6,214 

4 Chronic kidney disease, stage 5 4,797 

5 Fever 3,461 

6 Caries of dentine 3,144 

7 Dyspepsia 2,878 

8 Asthma 2,178 

9 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 1,779 

10 ต่อมลูกหมำกโตจำกกำรเพิ่มจ�ำนวนเซล 1,663 

11 others 276,460

ล�าดับที่ ชื่อโรค จ�านวน

1 Pneumonia, Bacterial penumonia,viral pneumonia 669

2 Congestive heart failure 377

3 Concussion: without open intracranial wound 363

4 Cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arteries 317

5 Acute subendocardial myocardial infarction 279

6 Senile nuclear cataract 275

7 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 251

8
Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, 

unspecified
215

9 Beta Thalassaemia 196

10 Chronic kidney disease, stage ๕ 192

11 others 15,407 

1.4 ข้อมูลสถิติต่าง ๆ



การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 2/๒๕๖2   โรงพยาบาลยะลา

13

แสดงจ�านวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน  ปีงบประมาณ 2558 – 2562 

(ตุลาคม 2561 – มีนาคม  2562)

แสดงจ�านวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน ที่มารับบริการโรงพยาบาลยะลา

ปี พ.ศ. ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ตค. 61-มีค. 62

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

ผู้ป่วยใน 442 435 455 447 493

แสดงอัตราการครองเตียง / จ�านวนเตียง โรงพยาบาลยะลาปีงบประมาณ 2558 – 2562

(ตุลาคม 2561 – มีนาคม  2562)

ปี พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 ตค. 61-มีค. 62

อัตราครองเตียง 96.61 95.03 99.34 97.66 10๒.๙๗

จ�านวนเตียง 458 479 479 479 479
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การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 2/๒๕๖2   โรงพยาบาลยะลา

แสดงจ�านวนผู้ป่วยนอกและแนวโน้มผู้ป่วยปีงบประมาณ 2558 – 2562

(ตุลาคม 2561 –มีนาคม 2562)

2558 2559 2560 2561 แนวโน้มปี 2562

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



การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 2/๒๕๖2   โรงพยาบาลยะลา

15

2558 2559 2560 2561 แนวโน้มปี 2562

ผู้ป่วยใน 49,887 50,532 49,285 51,434 55,6๐๖

แสดงจ�านวนผู้ป่วยในและแนวโน้มผู้ป่วยปีงบประมาณ 2558 – 2562

(ตุลาคม 2561 –มีนาคม 2562)

2558 2559 2560 6159 แนวโน้มปี 2562

วันนอนรวม 171,620 170,586 166,202 165,327 179,532

ตารางแสดงจ�านวนวันนอนและแนวโน้มวันนอน

ปีงบประมาณ 2556 – 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)



16

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 2/๒๕๖2   โรงพยาบาลยะลา

ตารางแสดงจ�านวนผ่าตัดใหญ่ – ผ่าตัดเล็ก

ปีงบประมาณ 2556 – 2561 (ตุลาคม 2561 – มนีาคม 2562)

2558 2559 2560 2561 แนวโน้ม 2562

ผ่ำตัดใหญ่ 8,971 9,109 10,751 11,579 10,884

ผ่ำตัดเล็ก 5,064 5,561 5,896 5,902 2,696

ตารางแสดงค่า CMI โรงพยาบาลยะลา

ปีงบประมาณ 2556 – 2561 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)

ปี พ.ศ. 2558 2559 2560 2561
ปี 2562

(ต.ค. – มี.ค. 62)

CMI 1.35 1.14 1.51 1.50 1.59



สรุปผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด

คณะที่ 2

การพัฒนาระบบบริการ 

(Service plan)
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การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 2/๒๕๖2   โรงพยาบาลยะลา

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  2562

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

หัวข้อ สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด

จังหวัดยะลา  เขตสุขภาพที่ 12   ตรวจราชการ รอบที่ 2 วันที่  26 - 28  มิถุนายน 2562

---------------------------------------------------------------

1. ประเด็นการตรวจราชการ

ตัวชี้วัด  ๑. อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

 ๒. ร้อยละของกำรให้กำรรักษำผู้ป่วย STEMI ได้ตำมมำตรฐำนเวลำที่ก�ำหนด

2.สถานการณ์/ผลงานย้อนหลัง 3 ปี 

ปี ๒๕๕๕  โรงพยำบำลยะลำได้ริเริ่มระบบ fast track STEMI เครือข่ำยโรงพยำบำลยะลำและโรงพยำบำล

ชุมชน ปี ๒๕๕๗  พัฒนำให้โรงพยำบำลชุมชนทุกแห่งมีศักยภำพในกำรรักษำผู้ป่วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจตำยเฉียบพลัน

ชนิด STEMI โดยกำรเปิดหลอดเลือดด้วยกำรให้ยำละลำยลิ่มเลือด หลังจำกนั้นปี ๒๕๕๙ พัฒนำให้โรงพยำบำลชุมชน

ทุกแห่งสำมำรถเปิดคลินิกวำร์ฟำรินได้  ปี ๒๕๖๐  เปิดให้บริกำร Heart failure Clinic ประจ�ำโรงพยำบำลยะลำ  ปี 

๒๕๖๐  เปิดให้บริกำรสวนหัวใจและหลอดเลือด  โดยกำรท�ำบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง

โรงพยำบำลรำชวิถี กรมกำรแพทย์ (MOU) เพื่อเปิดบริกำรห้องปฏิบัติกำรสวนหัวใจและหลอดเลือดในช่วงระยะเวลำ 

๑ ปี  และวันที่ ๑๓ กรกฎำคม ปี ๒๕๖๑ ได้เปิดให้บริกำรสวนหัวใจและหลอดเลือด โดยทีมแพทย์และบุคลำกรโรง

พยำบำลยะลำ  ที่มีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรกำรตรวจสวนหัวใจเพื่อกำรวินิจฉัย กำรท�ำหัตถกำรต่ำงๆ เพื่อกำร

รักษำ ตั้งแต่เปิดบริกำรจนถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑  มีผู้ป่วยมำรับบริกำรที่ห้องปฏิบัติกำรสวนหัวใจและหลอด

เลือด จ�ำนวน ๑๑๘ คน และปัจจุบันมีผู้ป่วยมำรับบริกำรจ�ำนวน ๓๑๑ คน (๑ ก.ย. - ๓๐ เม.ย.๖๒)

3. การด�าเนินงาน/ผลการด�าเนินงานตามมาตรการส�าคัญ 

3.1 ข้อมูลผลการด�าเนินงานปีที่ผ่านมา

๑.พัฒนำให้โรงพยำบำลชุมชนให้กำรรักษำผู้ป่วยที่เป็นภำวะหัวใจขำดเลือดเฉียบพลันโดยกำรให้ยำ

ละลำยลิ่มเลือด และส่งผู้ป่วยท�ำกำรสวนหัวใจต่อไป

๒. ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรส่งผู้ป่วยท�ำ Primary percutaneous coronary intervention 

(PPCI)  มีระบบ STEMI  fast track ที่ชัดเจน ท�ำให้ผู้ป่วยในเครือข่ำยได้รับกำรรักษำอย่ำงรวดเร็วในระยะเวลำ

ที่ก�ำหนด ส่งผลให้อัตรำผู้ป่วย STEMI ได้รับกำรขยำยหลอดเลือดหรือยำละลำยลิ่มเลือด และ/หรือกำรขยำย

หลอดเลือดหัวใจ (PCI)  ได้ตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด  ดังนี้  ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑  ร้อยละ ๘๔.๘๒, ๙๑.๓, ๘๗.๘๗, 

๙๗.๒๓, ๙๗.๓๕  ตำมล�ำดับ  และปี ๒๕๖๒ (ต.ค.๖๑ - พ.ค.๖๒)  ร้อยละ ๙๒.๓๑

๓. ทบทวน STEMI conference case โดยอำยุรแพทย์หัวใจกับทีมแพทย์ พยำบำล เพื่อรวบรวม

ประเด็นควำมรวดเร็วของระยะเวลำในกำรรักษำ ซึ่งส่งผลต่อภำวะแทรกซ้อนในระยะยำว และอัตรำกำรเสีย

ชีวิตของผู้ป่วย

๔. มีกำรประชุมร่วมกับโรงพยำบำลชุมชนในเครือข่ำยทุก ๓ เดือน
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จำกกำรทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือดเฉียบพลัน ที่มำรับกำรรักษำ โดยมำเอง

หรือกำรส่งต่อจำกโรงพยำบำลชุมชน พบว่ำ ปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑ ผู้ป่วยที่มีภำวะหัวใจขำดเลือดเฉียบพลัน

สำมำรถให้ยำละลำยลิ่มเลือดภำยใน ๓๐ นำที  คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๑ และ ๑๓.๒๕ ตำมล�ำดับ ซึ่งไม่ได้ตำมเป้ำ

หมำย เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๑ จึงได้มีกำรปรับปรุง Clinical tracer ผู้ป่วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด

เฉียบพลัน โดยกำรติดตำมเวลำแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เวลำที่ผู้ป่วยเจ็บหน้ำอกจนถึงเวลำที่เริ่มให้ยำละลำยลิ่ม

เลือด หรือตั้งแต่เวลำที่ผู้ป่วยเจ็บหน้ำอกจนถึงเวลำ first wire pass เพื่อหำสำเหตุของควำมล่ำช้ำ และปรับปรุง

แก้ไขกระบวนกำรแต่ละขั้นตอนในกำรดูแลผู้ป่วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือดเฉียบพลัน และมีกำรติดตำมผู้

ป่วยเพื่อเก็บข้อมูลกำรเสียชีวิตภำยใน ๓๐ วัน หลังแพทย์วินิจฉัย พบว่ำปี ๒๕๖๒ (ต.ค.๖๑ - พ.ค.๖๒)  มีผู้ป่วย

เสียชีวิตภำยใน ๓๐ วัน หลังแพทย์วินิจฉัยจ�ำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๔

จ�ำนวนผู้ป่วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือดเฉียบพลันเสียชีวิตในโรงพยำบำล ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ร้อยละ 

๑๑.๑๑,  ๔.๓๕, ๖.๐๖, ๕.๖๐,    ๖.๗๙, ๘.๔๗  และปี ๒๕๖๒ (ต.ค. - พ.ค.๖๒)  ร้อยละ ๑๐  ได้มี     กิจกรรรม

ทบทวนกำรเสียชีวิต  และหำโอกำสพัฒนำกำรดูแลผู้ป่วย  มีกำรปรับปรุงแนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยโรคกล้ำมเนื้อ

หัวใจขำ ดเลือดเฉียบพลัน โดย ใ ห้กำรรักษำด้วยกำรท�ำ Primary percutaneous coronary intervention 

(PPCI) หรือยำละลำยลิ่มเลือ ด  ปรับกำรรับ consult และกำรดูแลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับจนจ�ำหน่ำย ผู้ดูแลคือ

อำยุรแพทย์โรคหัวใจ และinterventionist  มีกำรปรับระยะเวลำส่งต่อจำกโรงพยำบำลชุมชน คือ เมื่อเริ่มให้ยำ

ละลำยลิ่มเลือด และประเมินอ ำ ก ำรผู้ป่วย ถ้ำสำมำรถส่งต่อได้ ให้ส่งต่อโรงพยำบำลยะลำทันที ไม่ต้องรอยำ

ละลำยลิ่มเลือดหมด และได้จัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพโรงพยำบำลชุมชน ในกำรดูแลผู้ป่วยให้ Thrombolyt-

ic agen t ระหว่ำงส่งต่อ ซึ่ ง เ ป็นโครงกำรจัดอบรมให้ควำมรู้กับบุคลำกร มีวิทยำกร คือแพทย์ เภสัชกร และ

พยำบำล  โดยจัดอบรมที่โรงพยำบำลยะลำ เพื่อเพิ่มควำมมั่นใจในกำรส่งต่อ

การท�าผ่าตัด Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)

ผู้ป่วยที่เป็น multiple vessel disease สำมำรถให้กำรรักษำโดยกำรท�ำผ่ำตัด CABG มีระยะเวลำรอ

คอยคิวภำยใน ๓ เดือน  เนื่องจำกมีศัลยแพทย์หัวใจ  ๒ คน และได้เพิ่มจ�ำนวนในกำรผ่ำตัด  จำก ๓  วัน เป็น ๔ 

วันต่อสั ปดำห์ รวมทั้งมีควำม พ ร้อมของเครื่องมือและผู้ดูแล (โรงพยำบำลที่มีศักยภำพในกำรผ่ำตัดมีเวลำรอ

เฉลี่ยประมำณ ๖ เดือน - ๑ ปี)

3.2 การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการในการขับเคลื่อน)

๑. ฟื้นฟูควำมรู้ของแพทย์ ในเรื่องกำรวินิจฉัยและกำรอ่ำนผลคลื่นไฟฟ้ำหัวใจทุก ๖ เดือน และกระจำย

ควำมรู้ให้ประชำชน ให้มีควำมตระหนักและเข้ำใจในโรคมำกขึ้น

๒. กำรพัฒนำศักยภำพโรงพยำบำลชุมชนในกำรดูแลผู้ป่วยให้ Thrombolytic agent ระหว่ำงส่งต่อ

๓.  โครงกำร Colo Clinic สู่ชุมชน เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยังไม่เข้ำถึง special list      

๔. โครงกำรอบรมกำรดูแลผู้ป่วยภำวะหัวใจล้มเหลว ให้แก่สหวิชำชีพในโรงพยำบำลระดับ A, M๑, F๑, 

F๒ เพื่อพัฒนำกำรดูแลผู้ป่วยในหน่วยงำน และจัดตั้ง Heart failure clinic สู่ชุมชน

๕. โครงกำรอบรมกำรดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยำวำร์ฟำริน  จ. ยะลำ  ให้แก่สหวิชำชีพ จ.ยะลำในโรงพยำบำล

ระดับ A, F๑, F๒  เพื่อสำมำรถให้กำรรักษำ/ปรับยำที่ถูกต้อง  และลดกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่กินยำ
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วำร์ฟำริน

3.3 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2562 มีอะไรบ้าง และด�าเนินการขับเคลื่อน

อย่างไร (เฉพาะที่มีข้อเสนอแนะจากรอบที่ 1)

ไม่มีข้อเสนอแนะ

3.4 แสดงผลการด�าเนินงาน

ตัวชี้วัด อัตรำตำยจำกโรคหลอดเลือดหัวใจ (๒๖ ต่อประชำกรแสนคน)

เกณฑ์เป้ำหมำย  ลดลงร้อยละ ๑๐ ในระยะ ๕ ปี

ปีงบประมาณ 59

29 ต่อประชากรแสนคน

ปีงบประมาณ 60

28 ต่อประชากรแสนคน

ปีงบประมาณ 61

27 ต่อประชากรแสนคน

ปีงบประมาณ 62 

(ต.ค.61-พ.ค.62)

๓๑.๙๓: แสนประชำกร ๒๔.๓๑: แสนประชำกร ๒๗.๙๕ : แสนประชำกร ๑๖.๔๙ : แสนประชำกร

รายการ/

ตัวชี้วัด

Base Line

2562

จ�าแนกรายอ�าเภอ (ข้อมูล ต.ค. ๖๑– ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒)

รวม
2560 2561

เมือง

ยะลา
เบตง

บันนัง

สตา
ธารโต ยะหา รามัน กาบัง กรงปินัง

ผู้ป่วยที่มีภำวะหัวใจ

ขำดเลือดเฉียบพลัน

สำมำรถให้ยำละลำยลิ่ม

เลือดภำยใน 30 นำที

145 166 เป้ำหมำย 35 16 9 2 8 19 1 6 96

57 22 ผลงำน 20 6 4 1 4 7 1 2 45

39.31 13.25 ร้อยละ 57.14 37.5 44.44 50 50 36.84 100 33.33 46.88

ผู้ป่วยที่มีภำวะหัวใจ

ขำดเลือดเฉียบพลัน

สำมำรถรักษำโดยกำร

ขยำยหลอดเลือภำยใน 

90 นำที

ยังไม่มีทีม

ห้องสวน

หัวใจ

เริ่ม

ด�ำเนินกำร 

13 ก.ค.61

เป้ำหมำย 13 - - - - - - - 13

ผลงำน 8 - - - - - - - 8

ร้อยละ 61.54 - - - - - - - 61.54

ตัวชี้วัด ร้อยละของกำรให้กำรรักษำผู้ป่วย STEMI ได้ตำมมำตรฐำนเวลำที่ก�ำหนด เกณฑ์เป้ำหมำยร้อยละ ๕๐

จ�ำแนกรำยอ�ำเภอ

3.5 วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานปัจจุบัน      

(ข้อมูลเชิงปริมำณจ�ำแนกผลงำนเป็นรำยอ�ำเภอวิเครำะห์และบ่งชี้ Bright  spot และBlind spot) 

จำกผลกำรด�ำเนินงำนปัจจุบัน พบว่ำ จ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยำละลำยลิ่มเลือดภำยใน 30 นำทีในภำพ

รวมจังหวัด โดยคิดเป็นร้อยละ 46.88  มีโรงพยำบำลยะลำ โรงพยำบำลยะหำ โรงพยำบำลธำรโตและโรง

พยำบำลกำบัง ได้ตำมเกณฑ์เป้ำหมำยตัวชี้วัด โรงพยำบำลรำมัน โรงพยำบำลกรงปินัง โรงพยำบำลเบตงและโรง

พยำบำลบันนังสตำ มีผลกำรด�ำเนินงำนไม่ได้ตำมเกณฑ์เป้ำหมำยชี้วัด โดยจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล พบว่ำ ส่วน

ใหญ่มีควำมล่ำช้ำที่กระบวนกำรหลังท�ำ EKG จนถึงปรึกษำแพทย์เฉพำะทำงโรคหัวใจเพื่อมีค�ำสั่งแผนกำรรักษำ 
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5.  สรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด�าเนินงานไม่ประสบ

ความส�าเร็จ(Key Risk Area /KeyRisk Factor ) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

จากการติดตาม

 ไม่มี

3  เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. ให้กำรรักษำผู้ป่วยที่เป็น

ภำวะหัวใจขำดเลือดเลือด

เฉียบพลันอย่ำงรวดเร็ว โดย

กำรให้ยำละลำยลิ่มเลือด

ภำยใน 30 นำที

เป้าหมาย ≥ร้อยละ80

2. ให้กำรรักษำผู้ป่วยที่เป็น

ภำวะหัวใจขำดเลือดเลือด

เฉียบพลันอย่ำงรวดเร็ว โดย

กำรขยำยหลอดเลือดหัวใจ

ภำยใน 90 นำที

เป้าหมาย ≥ร้อยละ80                                                            

1. ให้กำรรักษำผู้ป่วยที่เป็น

ภำวะหัวใจขำดเลือดเลือด

เฉียบพลันอย่ำงรวดเร็ว 

โดยกำรให้ยำละลำยลิ่ม

เลือดภำยใน 30 นำที

เป้าหมาย ≥ร้อยละ80

2. ให้กำรรักษำผู้ป่วยที่เป็น

ภำวะหัวใจขำดเลือดเลือด

เฉียบพลันอย่ำงรวดเร็ว 

โดยกำรขยำยหลอดเลือด

หัวใจภำยใน 90 นำที

เป้าหมาย ≥ร้อยละ80

3. อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้

ป่วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจขำด

เลือดเฉียบพลันใน

โรงพยำบำล 

เป้าหมาย < ร้อยละ10

1. ให้กำรรักษำผู้ป่วยที่เป็น

ภำวะหัวใจขำดเลือดเลือด

เฉียบพลันอย่ำงรวดเร็ว โดย

กำรให้ยำละลำยลิ่มเลือด

ภำยใน 30 นำที

เป้าหมาย ≥ร้อยละ80

2. ให้กำรรักษำผู้ป่วยที่เป็น

ภำวะหัวใจขำดเลือดเลือด

เฉียบพลันอย่ำงรวดเร็ว โดย

กำรขยำยหลอดเลือดหัวใจ

ภำยใน 90 นำที

เป้าหมาย ≥ร้อยละ80

3. อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้

ป่วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจขำด

เลือดเฉียบพลันในโรง

พยำบำล 

เป้าหมาย < ร้อยละ10

1. ให้กำรรักษำผู้ป่วยที่เป็น

ภำวะหัวใจขำดเลือดเลือด

เฉียบพลันอย่ำงรวดเร็ว โดย

กำรให้ยำละลำยลิ่มเลือด

ภำยใน 30 นำที

เป้าหมาย ≥ร้อยละ80

2. ให้กำรรักษำผู้ป่วยที่เป็น

ภำวะหัวใจขำดเลือดเลือด

เฉียบพลันอย่ำงรวดเร็ว โดย

กำรขยำยหลอดเลือดหัวใจ

ภำยใน 90 นำที

เป้าหมาย ≥ร้อยละ80

3. อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้ป่วย

โรคกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด

เฉียบพลันในโรงพยำบำล 

เป้าหมาย < ร้อยละ10

ผลงาน

1. ร้อยละ 48

2. ร้อยละ 75

1. ร้อยละ 46.88

2. ร้อยละ 61.54

3. ร้อยละ 11.65

โอกำสพัฒนำ คือ ควรเพิ่มกำรวิเครำะห์ข้อมูลเหตุกำรณ์ที่น�ำไปสู่ควำมล่ำช้ำของขั้นตอนนี้  ในผู้ป่วยแต่ละรำย 

เพื่อกำรพัฒนำต่อไป

4. สรุปผลลัพธ์ตาม Small Success
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ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ

1. มีแพทย์และทีมท�ำหัตถกำรสวนหัวใจและหลอด

เลือดไม่เพียงพอ  

1. เปิดรับบุคลำกร/ส่งศึกษำสำขำหัวใจและหลอด

เลือดตำมปริมำณของผู้ป่วย                                                                            

2. วัฒนธรรม ควำมเชื่อ ภำษำ กำรสื่อสำรและควำม

รู้ของประชำชนในพื้นที่

2. ให้ควำมรู้/ควำมเข้ำใจของโรคและกำรดูแลตนเอง 

เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรค

3.ห้องสวนหัวใจ/เตียงไม่เพียงพอ 3. เพิ่มห้องสวนหัวใจเพื่อรองรับผู้ป่วย electiveและ 

emergency ที่มำรับกำรรักษำในเวลำเดียวกัน และ

รองรับแพทย์ interventionist แพทย์ศัลยกรรม

หัวใจและแพทย์ศัลยกรรมเส้นเลือด รวมทั้งเพิ่มเตียง

รองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมำกขึ้น

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ

1. ห้องผ่ำตัดไม่เพียงพอ 1. เพิ่มกำรผ่ำตัดนอกเวลำ

2. ศัลยแพทย์หัวใจ ทีม special list และ 

perfusionist ไม่เพียงพอ

2. เปิดรับบุคลำกร/ส่งศึกษำสำขำศัลยแพทย์หัวใจ

และสำขำperfusionist 

3. เตียงของหอผู้ป่วยหนักที่สำมำรถรองรับผู้ป่วย

หลังผ่ำตัดไม่เพียงพอ

3. เพิ่มเตียงรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมำกขึ้น

7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบกฎหมาย

-

8. นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง

 -

      ผู้รำยงำน  วชิรญำณ์ วัฒนศิริวณิชช์

      ต�ำแหน่ง  พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

      วัน/เดือน/ปี  13 มิถุนำยน 2562

      โทร  0817679089

      E-mail :  oeau_pop@hotmail.com

6.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ห้องสวนหัวใจ

Bypass surgery



การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 2/๒๕๖2   โรงพยาบาลยะลา

23

1. ประเด็นการตรวจราชการ

ตัวชี้วัด  อัตรำกำรตำยของทำรกอำยุ ≤ 28 วัน  (น�้ำหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม) 

เป้ำหมำย 3.4 : 1,000 ทำรกเกิดมีชีพ

2. สถานการณ์

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  2562

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

หัวข้อ สาขาทารกแรกเกิด

จังหวัดยะลา  เขตสุขภาพที่ 12   ตรวจราชการ รอบที่ 2 วันที่  26 - 28  มิถุนายน  2562

---------------------------------------------------------------

อัตรำกำรเสียชีวิตทำรกแรกเกิดอำยุ ≤ 28 วัน (น�้ำหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม) ในปีงบประมำณ2562 

มีแนวโน้มลดลง สำเหตุที่เสียชีวิตใน 8 เดือน (ปีงบประมำณ 2562 ต.ค.61-พ.ค.62)  เกิดจำกภำวะ sepsis 

ผลกำรด�ำเนิน ปีงบประมำณ 2562 (ต.ค.61-พ.ค.62) อัตรำกำรเสียชีวิตเท่ำกับ 1.5 ต่อ 1,000ทำรก

เกิดมีชีพ

3. การด�าเนินงาน/ผลการด�าเนินงานตามมาตรการส�าคัญ

3.1 ข้อมูลผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

ผลกำรด�ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2561 อัตรำกำรเสียชีวิตเท่ำกับ 2.44 ต่อ ทำรกเกิดมีชีพ 1,000  

คน

อัตรำกำรเสียชีวิตของทำรกอำยุ ≤ 28 วัน (น�้ำหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม)  ในปี 2561  มีแนวโน้มลด

ลง  สำเหตุที่ท�ำให้ทำรกเสียชีวิตอันดับหนึ่ง  คือ ภำวะ PPHN  (persistent pulmonary hypertension of 

newborn)  และมีโรคร่วม, อันดับ 2  server birth asphyxia, อันดับ 3  server respiratory distress  และ

อันดับ 4  sepsis  ซึ่งมีแนวทำงแก้ไขดังนี้

ภำวะ PPHN  มีกำรจัดซื้อเครื่องช่วยหำยใจชนิดควำมถี่สูง  จัดซื้อเครื่องจ่ำยก๊ำซไนตริกออกไซด์ (iNO)  

บริหำรยำขยำยหลอดเลือดที่มีมูลค่ำสูง  เช่น  Iloprose, Sidenafil, Bosentan  จัดตั้งทีมเพื่อให้กำรดูแลเฉพำะ
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ผู้ป่วย PPHN  ปรับปรุงระบบบริหำรยำควำมเสี่ยงสูง  และยำ small dose  ส่งเจ้ำหน้ำที่พยำบำลเรียนหลักสูตร

เฉพำะทำรกวิกฤต  อบรม ดูงำน กำรดูแลผู้ป่วย PPHN และกำรใช้เครื่อง  iNO  ผลกำรพัฒนำพบว่ำ ทำรกที่ใช้  

iNO 10 รำย  รอดชีวิต 5 รำย คิดเป็นอัตรำกำรรอดชีวิตร้อยละ 50  

ในส่วน birth asphyxia  โรงพยำบำลยะลำมีกำรจัดซื้อเครื่อง  cooling  เพื่อท�ำ Therapeutic Hypo-

thermia  ด้วยกำรลดอุณหภูมิของร่ำงกำยผู้ป่วย  ลดอัตรำกำรตำยและฟื้นฟูกำรท�ำหน้ำที่ของเซลล์สมอง

สำเหตุกำรเสียชีวิตในอันดับ 3  และ 4 ส่วนใหญ่เป็นทำรก  preterm  ซึ่งทำงสูติกรรมได้มีแนวทำง

กำรลดกำรเกิดpreterm

ปีงบประมำณ 2562  อัตรำกำรเสียชีวิตของทำรกอำยุ ≤ 28 วัน (น�้ำหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม)  ใน  

8  เดือนแรก  ทำรกเสียชีวิตอันดับหนึ่ง  จำกภำวะ sepsis  คิดเป็นร้อยละ 40  (จำก 10 รำยเสียชีวิตจำก 

sepsis จ�ำนวน 4 รำย)  อันดับ 2 เสียชีวิตจำก heart disease  คิดเป็นร้อยละ 30 (จำก 10 รำยเสียชีวิตจำก  

PPHN (persistent pulmonary hypertension of newborn)  จ�ำนวน 1 รำย,  trisomy 18  จ�ำนวน 1 

รำย,  severe respiratory failure  จ�ำนวน 1 รำย)  ในกำรป้องกันกำรติดเชื้อก�ำหนดให้มีห้องแยกโรคส�ำหรับ

ทำรกที่ติดเชื้อดื้อยำในโรงพยำบำล   โดยแยกของใช้ แยกอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ชัดเจน เช่น  แยกรถและ

อุปกรณ์ดูดเสมหะ  แยกรถหัตถกำร  รถให้สำรน�้ำ  อ้ำงล้ำงมือ monitor  ถังขยะ ออกจำกผู้ป่วยสะอำด  และ

แยกโซนผู้ป่วยติดเชื้อ  ก�ำหนดให้เจ้ำหน้ำทุกระดับปฏิบัติตำมหลัก 5 moment เพื่อป้องกันกำรติดเชื้อ และ

ปรับปรุงแนวทำงกำรป้องกันกำรติดเชื้อตำมผลกำรท�ำ IC round เช่น พัฒนำเทคนิคกำรดูดเสมหะ โดยเพิ่มไม้

พันส�ำลีปรำศจำกเชื้อในกำรเช็ดข้อต่อ ETT ลดกำรใช้ NSS ใช้น�้ำนมมำรดำ ในกำรเช็ดท�ำควำมสะอำดช่องปำก

ก่อนดูดเสมหะ  และก�ำหนดให้เจ้ำหน้ำทุกคนในทีมสหวิชำชีพใส่เสื้อกำวน์สะอำดในกำรดูแล  หรือสัมผัสทำรก

หรือสิ่งแวดล้อมของทำรกที่มีกำรติดเชื้อ (ส�ำหรับผู้ป่วยในห้องแยกเชื้อ)  และปรับปรุงห้องชงนม  โดยให้

โภชนำกรเป็นผู้เตรียมนม  ส่วนสำเหตุที่อัตรำกำรเสียชีวิตลดลงนั้น  ปีนี้มีผู้ป่วยไม่สมัครอยู่จ�ำนวน 9 รำย  (ขอก

ลับบ้ำน)  ซึ่งไม่ได้ติดตำมว่ำกลับไปเสียชีวิตที่บ้ำนหรือไม่  ท�ำให้ยอดผู้ป่วยลดลงซึ่งต่อไปคงต้องประสำนกับ

เวชกรรมสังคม  ในกำรติดตำมว่ำผู้ป่วยเสียชีวิตหรือไม่  ถือเป็นโอกำสพัฒนำต่อไป ส่วนในโรคหัวใจขณะนี้ไม่มี

แพทย์โรคหัวใจในเด็ก  ท�ำให้ต้องไปท�ำกำรตรวจวินิจฉัยที่โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์

      

3.2 การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการในการขับเคลื่อน)

จัดโครงกำรกำรอบรม CPR  ให้กับแพทย์  พยำบำลที่ดูแลทำรกแรกเกิด  ทั้งในเครือข่ำยและโรง

พยำบำลแม่ข่ำย  และให้พัฒนำควำมรู้และทักษะกำรลดอุณหภูมิร่ำงกำย (Cooling therapeutic hypother-

mia)  ในกำรดูแลผู้ป่วย  birth asphyxia  ที่รพ.พัทลุง 

ในส่วนโรคหัวใจ  มีกำรคัดกรองโรคหัวใจ (CCHD)  ผู้ป่วยก่อนกลับบ้ำน  ในรอบ 8เดือน (ต.ค.61 -

พ.ค.62)  คัดกรอง CCHD  จ�ำนวน  6,413 รำย  พบผิดปกติ  3 รำย
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3.2 การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการในการขับเคลื่อน/

ทรัพยากร 4 M)

- พัฒนำศักยภำพเครือข่ำย  (โรงพยำบำลเบตง)  และโรงพยำบำลในเครือข่ำย 

- ปี 2560 - 2561 พัฒนำศักยภำพเครือข่ำยต่อเนื่อง โดยให้ควำมรู้ในกำรคัดกรองโรคหัวใจพิกำร

แต่ก�ำเนิด

- ปี 2562 คือ 

1. พัฒนำและฟื้นฟูควำมรู้ในกำรช่วยฟื้นคืนชีพ (2015) ให้โรงพยำบำลในเครือข่ำย

2. พัฒนำควำมรู้และทักษะกำรใช้ Nitric Oxide  

3. พัฒนำควำมรู้และทักษะกำรลดอุณหภูมิร่ำงกำย (Cooling therapeutic hypothermia) ในกำร

ดูแลผู้ป่วยbirth asphyxia ที่โรงพยำบำลพัทลุง

3.4 ผลการด�าเนินงาน

ตำรำงที่ 1  ผลกำรด�ำเนินงำนเรื่อง อัตรำกำรตำยของทำรกอำยุ ≤ 28 วัน (น�้ำหนักแรกเกิด ≥ 500 

กรัม) เป้ำหมำย  3.4 : 1,000 ทำรกเกิดมีชีพ  จ�ำแนกรำยอ�ำเภอ

รายการ/

ตัวชี้วัด

Base Line

2562

จ�าแนกรายอ�าเภอ (ข้อมูล ต.ค. 61– 31 พ.ค. 2562)
รวม

ไตรมาส 

2 (ต.ค.

61 -31 

มี.ค.

62)

ข้อมูล 

8 เดือน 

(ต.ค.61 

-20 

พ.ค.62)
2560 2561

เมือง

ยะลา

+

ศูนย์

อนามัย

ที่ 12

เบตง
บันนัง

สตา
ธารโต ยะหา รามัน กาบัง

กรง

ปินัง

อัตรำตำยทำรก

แรกเกิด (อำยุต�่ำ

กว่ำหรือเท่ำกับ 

28 วัน)

เป้ำหมำย

3.8:1,000 

กำรเกิดมีชีพ

4.3 2.44 เป้ำหมำย 4,271 579 426 177 442 494 191 176 5,024 6,756

ผลงำน 9 1 0 0 0 0 0 0 7 10

ร้อยละ 2.10 1.73 0 0 0 0 0 0 1.4 1.5

แหล่งข้อมูลจำกตัวแทน Serviceplan  แต่ละโรงพยำบำล  key ข้อมูลตำมแบบฟอร์มส่งทำงเมล์   

sue.nittaya@gmail.com
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5.  สรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด�าเนินงานไม่ประสบ

ความส�าเร็จ(Key Risk Area /KeyRisk Factor ) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

จากการติดตาม

กุมำรแพทย์สำขำทำรกแรกเกิดมีน้อยทั้งในโรงพยำบำลแม่ข่ำยและโรงพยำบำลทั่วไปรวมถึงโรงพยำบำล

ชุมชน  จ�ำนวนเตียง  NICU  มีจ�ำกัด  ซึ่งถูกจ�ำกัดด้วยสถำนที่  ในส่วนโรงพยำบำลเบตงที่พัฒนำศักยภำพในกำร

รับผู้ป่วยทำรกแรกเกิดก็ติดปัญหำในเรื่องกำรเดินทำงที่ไม่สะดวก 

6. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ

กำรปรับปรุงสถำนที่มีปัญหำโครงสร้ำง ให้ทีมโรงพยำบำลลงมำช่วยแก้ไข(รอขยำยเตียงเพิ่ม)

เพิ่มแพทย์เฉพำะสำขำ ทำรกแรกเกิด

เพิ่มศักยภำพพยำบำลเฉพำะทำง ในกำรดูแลผู้ป่วย

ทำรกแรกเกิด

3  เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

เป้าหมาย

มีแผนงำนโครงกำรช่วยฟื้น

คืนชีพ (2015) กำรดูแลผู้

ป่วย birth asphyxia , 

PPHN

                                  

มีกำรติดตำมประเมินผล

อัตรำตำยทำรกแรกเกิดใน 

28 วันน้อยกว่ำ 

3.4:1000 ทำรกเกิดมีชีพ

ในภำพรวมจังหวัดและ

วิเครำะห์

ด�ำเนินงำนกิจกรรมที่ 2, 3 

ให้แล้วเสร็จ

รพ.ระดับ F1 F2 M สำมำรถ

ดูแลผู้ป่วย Preterm น�้ำหนัก

น้อยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ไม่มีภำวะแทรกซ้อน 

รพ.ระดับ F1 F2 M สำมำรถ

ดูแลผู้ป่วย Preterm น�้ำหนัก

น้อยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(อัตรำกำรตำยน้อยลงจำกเดิม) 

ผลงาน

ประสำนงำนจัดกำรประชุม

คณะกรรมกำรและเครือข่ำย

ทำงไลน์

4. ผลลัพธ์ที่ต้องการ (Small Success)
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7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบกฎหมาย

เพิ่มกุมำรแพทย์สำขำทำรกแรกเกิด  พัฒนำศักยภำพพยำบำลสำขำทำรกแรกเกิดและทำรกวิกฤติให้มี

พยำบำลเฉพำะทำงให้มำกขึ้น และเพิ่มงบประมำณในกำรพัฒนำควำมรู้และเครื่องมือทำงกำรแพทย์ที่จ�ำเป็นให้

พอเพียง

8. นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง

ตำรำงหมำ-แมว คือตำรำงควำมไม่เข้ำกันของยำ เพื่อลดกำรบริหำรยำผิดพลำด  ในเรื่อง drug in-

compatibility  โดยมีตำรำงยำขนำดใหญ่ติดป้ำยไว้ในห้องเตรียมยำ เป็นนวัตกรรมเพื่อลดระยะเวลำในกำร

เปิดหำควำมไม่เข้ำกันของยำแต่ละตัว  ที่จะให้แก่ผู้ป่วยในเวลำเดียวกัน  กำรท�ำ  CQI  กำรพัฒนำกำรดูแลทำรก  

ที่ได้รับสำรน�้ำทำงหลอดเลือดด�ำ  เพื่อป้องกันและจัดกำรกับกำรบำดเจ็บจำกกำรได้รับสำรน�้ำ หรือยำออกนอก

หลอดเลือดด�ำ

     ผู้รำยงำน.....พญกัญญำรัตน์  บุญสังข์/วิลำสินี ศรีเดช

     ต�ำแหน่ง.......กุมำรแพทย์สำขำทำรกแรกเกิด/พยำบำลวิชำชีพ

     วัน/เดือน/ปี  7  มิ.ย. 62

     โทร....073244711-8ต่อ199 

     e-mail : vila_sri@yahoo.co.th
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1. ประเด็นการตรวจราชการ

ตัวชี้วัด  

1.  ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับกำรรักษำภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด

- ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับกำรรักษำด้วยกำรผ่ำตัดภำยในระยะเวลำ 4 สัปดำห์ ≥ ร้อยละ 70

- ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับกำรรักษำด้วยเคมีบ�ำบัดภำยในระยะเวลำ 6 สัปดำห์ ≥  ร้อยละ 70

- ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับกำรรักษำด้วยรังสีรักษำภำยในระยะเวลำ 6 สัปดำห์ ≥  ร้อยละ 60

2. สถานการณ์/ผลงานย้อนหลัง 3 ปี (2559-2561)

กระทรวงสำธำรณสุขได้มีนโยบำยส่งเสริมระบบบริกำรสุขภำพตำมแนวทำง Service Plan ให้ได้

มำตรฐำน  มีวัตถุประสงค์เพื่อลดจ�ำนวนผู้ป่วยสะสมและอัตรำกำรเสียชีวิตจำกโรคมะเร็ง 5 อันดับแรก  ได้แก่  

มะเร็งตับ  มะเร็งปอด  มะเร็งเต้ำนม  มะเร็งล�ำไส้ใหญ่และทวำรหนัก  มะเร็งปำกมดลูก  มีกำรรักษำแบบหวังผล

กำรรักษำในระยะเวลำที่เหมำะสม  ซึ่งข้อมูลที่พบในจังหวัดยะลำ  พบว่ำมะเร็งเต้ำนมและมะเร็งล�ำไส้ใหญ่และ

ทวำรหนักเป็นโรคอันดับต้นๆ มีทำงเลือกส�ำหรับกำรรักษำโดยวิถีแพทย์ทำงเลือกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นปัญหำใน

กำรรักษำมำกขึ้น ท�ำให้ระยะเวลำรอคอยในกำรรักษำด้วยกำรผ่ำตัดและให้ยำเคมีบ�ำบัดผ่ำนเกณฑ์ 70% เพียง

เล็กน้อย 

3. การด�าเนินงาน/ผลการด�าเนินงานตามมาตรการส�าคัญ

3.1 ข้อมูลผลการด�าเนินงานปีที่ผ่านมา

กำรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับกำรวินิจฉัยว่ำเป็นมะเร็ง โดยทีมแพทย์ศัลยกรรม และมีแนวทำงกำร

รักษำโดยกำรผ่ำตัด สำมำรถจัดระบบห้องผ่ำตัดเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคมะเร็งภำยในระยะเวลำ 4 สัปดำห์ ใน

มะเร็งเต้ำนม มะเร็งล�ำไส้ใหญ่และทวำรหนัก และมะเร็งปำกมดลูก ซึ่งในอีก 2 โรค คือ มะเร็งตับและมะเร็งปอด  

ในพื้นที่จะพบผู้ป่วยในระยะสุดท้ำยเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้รับกำรรักษำด้วยกำรผ่ำตัด

ทีมดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ได้ท�ำควำมเข้ำใจ กำรนับระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรรักษำด้วยยำเคมีบ�ำบัด  

หลังผ่ำตัด พบว่ำ หลังจำกทีมดูแลผู้ป่วยมะเร็งมีกำรติดตำม หลังผ่ำตัดทุกรำย  และนัดเข้ำรับกำรรักษำด้วยยำ

เคมีบ�ำบัด  ที่  Onco clinic ได้ตำมเกณฑ์ระยะเวลำรอยคอยภำยใน 6 สัปดำห์ ทุกรำย

ตั้งแต่  1 มิถุนำยน 2560  เป็นต้นมำ  เขตบริกำรสุขภำพที่ 12 น�ำโดยโรงพยำบำลหำดใหญ่ และ 

รพ.ในเขตบริกำรสุขภำพที่ 12 ทุกโรงพยำบำล  ร่วมประชุมเพื่อหำแนวทำงร่วมกันกับโรงพยำบำลสงขลำ

นครินทร์ ในส่วนตัวชี้วัด ระยะเวลำรอคอยกำรฉำยแสง จึงได้น�ำระบบ E-consult  เพื่อส่งข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ผ่ำนระบบอิเลกโทรนิค ที่ขอส่งต่อเพื่อรักษำ  เป็นกำรเก็บข้อมูลร่วมกัน  และลดกำรเดินทำงของผู้ป่วย  จำก

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  2562

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

หัวข้อ สาขาโรคมะเร็ง

จังหวัดยะลา  เขตสุขภาพที่ 12   ตรวจราชการ รอบที่ 2  วันที่  26 - 28  มิถุนายน 2562

---------------------------------------------------------------



การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 2/๒๕๖2   โรงพยาบาลยะลา

29

ข้อมูลพบว่ำหลังจำกใช้ระบบนี้  ผู้ป่วยได้รับกำรฉำยแสง ตำมระยะเวลำรอคอยทุกรำย (เฉพำะกำรรักษำแบบ 

adjuvant)

กำรดูแลผู้ป่วยมะเร็ง จะมีกำรดูแลเป็นทีม โดยมี แพทย์อำยุรกรรมมะเร็ง แพทย์ศัลกรรม  เภสัชกร 

(ดูแลเรื่องยำเคมีบ�ำบัด ) พยำบำลหน่วยมะเร็ง  หน่วย Palliative care  และหน่วยเยี่ยมบ้ำน ในแต่ละพื้นที่

ติดตำมเยี่ยมจนระยะสุดท้ำย  ท�ำให้ผู้ป่วยมี Good  dead

3.2 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2562 มีอะไรบ้าง และด�าเนินการขับเคลื่อน

อย่างไร (เฉพาะที่มีข้อเสนอแนะจากรอบที่ 1)

- ติดตำมผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับกำรคัดกรองโรคมะเร็งตำมโครงกำรหลักของกำรคัดกรองมะเร็งเต้ำนม

มูลนิธิกำญจนบำรมีและโครงกำรคัดกรองมะเร็งล�ำไส้จำกสปสช. ที่คัดกรองตำมโรงพยำบำลทั่วไป โรงพยำบำล

ชุมชน และรพ.สต.ให้มำรับกำรตรวจรักษำที่โรงพยำบำลต้นสังกัดให้ได้มำกที่สุด โดยมีกำรติดตำมจำกทีมเครือ

ข่ำยทุกแห่งที่ได้รับกำรคัดกรอง

แสดงผลการด�าเนินงาน (ข้อมูลเชิงปริมำณ และกำรบริหำรจัดกำร) 

ตำรำงจ�ำแนกรำยอ�ำเภอ  (อ�ำเภอเมืองยะลำ และอ�ำเภอเบตง)

ล�าดับ รายการ/ตัวชี้วัด

Base Line

2562

จ�าแนก

รายอ�าเภอ

รวม

ไตรมาส 2 

(ต.ค.61 

– มี.ค.

62)

ข้อมูล 

8 เดือน

(ต.ค.61 

– 

พ.ค.62)
2560 2561

เมือง

ยะลา
เบตง

1 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ

กำรรักษำด้วยกำรผ่ำตัด

ภำยในระยะเวลำ 4 

สัปดำห์ ≥ 70%

334 256 เป้ำหมำย 125 51 88 176

199 200 ผลงำน 103 44 106 147

59.58 85.00 รัอยละ/อัตรำ 82 86.27 83.02 83.52

2 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ

กำรรักษำด้วยเคมีบ�ำบัด

ภำยในระยะเวลำ 6 

สัปดำห์≥ 70%

404 167 เป้ำหมำย 89 11 61 100

308 128 ผลงำน 71 7 79 78

76.24 77 รัอยละ/อัตรำ 80 63.64 77.22 78

3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ

กำรรักษำด้วยรังสีรักษำ

ภำยในระยะเวลำ 6 

สัปดำห์≥ 60%

45 56 เป้ำหมำย 49 - 25 49

32 40 ผลงำน 39 - 36 39

71.11 71.43 รัอยละ/อัตรำ 79.59 - 69.44 79.59

แหล่งข้อมูล  Thai Cancer base จำกสถิติมะเร็ง สถำบันมะเร็งแห่งชำติ / ระบบ E-consult PSU
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3.4 วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานปัจจุบัน

(วิเครำะห์ผลและบ่งชี้ Bright  spot และ Blind spot)  

 - ร่วมคัดกรองมะเร็งเต้ำนมกับมูลนิธิกำญจนบำรมี  ในพื้นที่อ�ำเภอรำมัน  ปี 2561, บันนังสตำ ปี 

2562  มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมในจังหวัดยะลำของพื้นที่อ�ำเภอรำมัน จ�ำนวน 258 รำย ได้รับกำรตรวจโดยแพทย์

เฉพำะทำงศัลยกรรมและสำขำโรคมะเร็ง พิจำรณำให้รับกำรตรวจแมมโมแกรมจ�ำนวน 64 รำย มีผลผิดปกติ 

(BI-RADS 5) จ�ำนวน 2 รำย ขณะนี้ได้รับกำรรักษำทั้ง 2 รำย  ส�ำหรับในพื้นที่อ�ำเภอบันนังสตำ  มีผู้

เข้ำร่วมกิจกรรมในจังหวัดยะลำ  ของพื้นที่อ�ำเภอบันนังสตำ  จ�ำนวน 349 รำย  ได้รับกำรตรวจโดยแพทย์

เฉพำะทำงศัลยกรรมและสำขำโรคมะเร็ง  พิจำรณำให้รับกำรตรวจแมมโมแกรม จ�ำนวน 8 รำย มีผลผิดปกติ 

(BI-RADS 5) จ�ำนวน 1 รำย

- คัดกรองมะเร็งล�ำไส้ใหญ่และล�ำไส้ตรง  โดยใช้ Fit test  ตำมโครงกำรของสปสช. (ระดับประเทศ) ทั้ง

จังหวัด จ�ำนวน 4,000 รำย ซึ่งแบ่งเป็นอ�ำเภอเมืองยะลำ จ�ำนวน 1,250 รำย  และอ�ำเภอเบตง  มีผลผิดปกติ

จ�ำนวน 137 รำย ได้รับกำรส่องกล้อง  จ�ำนวน 58 รำย และพบผู้ป่วยเป็นมะเร็งจ�ำนวน 1 รำย  (ระยะที่ 1)

4. สรุปผลลัพธ์ตาม Small Success
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5.  สรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด�าเนินงานไม่ประสบ

ความส�าเร็จ(Key Risk Area /KeyRisk Factor ) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

จากการติดตาม

- วัฒนธรรม ควำมเชื่อ ศำสนำ

- ควำมรู้ กำรรับรู้ของชำวบ้ำน 

6.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

 -

7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบกฎหมาย

-

8. นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง

 -

      ผู้รำยงำน  โรสมีนำ ลำเตะ 

      ต�ำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

       วัน/เดือน/ปี 6 พฤษภำคม 2562

      โทร 093-5798989

       e-mail : rosemeena8989@gmail.com
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1. ประเด็นการตรวจราชการ

อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage Level 1)  ภำยใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยำบำล 

ระดับ A, S, M1  (เกณฑ์เป้ำหมำย  น้อยกว่ำร้อยละ 12)

2. สถานการณ์/ผลงานย้อนหลัง 3 ปี (2559-2561)

จังหวัดยะลำ เริ่มด�ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ (Emergency 

Care System : ECS) ตำมนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข  เมื่อปีงบประมำณ 2560 เป็นกำรประเมิน 

ECSคุณภำพในทุกโรงพยำบำล จำกกำรประเมิน พบว่ำผ่ำนเกณฑ์ประเมินในภำพรวม (มำกกว่ำหรือเท่ำกับ      

ร้อยละ 40)  ครบทุกโรงพยำบำล คิดเป็น ร้อยละ 100  และอัตรำกำรเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน (Triage 

level 1) ภำยใน 24 ชั่วโมง  ปีงบประมำณ 2559 – 2561 เท่ำกับ 5.3, 7.6  และ 4.2 ตำมล�ำดับ

กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบส่งต่อ (Emergency Care System : ECS)  

ปีงบประมำณ 2559 – 2561  ประกอบด้วย  (1) EMS คุณภำพ : ร้อยละของประชำกรเข้ำถึงบริกำรกำร

แพทย์ฉุกเฉิน (ร้อยละ 24) เท่ำกับ ร้อยละ 19.7, 20.4 และ 18.17 ตำมล�ำดับ  (2) ER คุณภำพ : อัตรำของ

โรงพยำบำลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่ำนเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภำพ (ไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 80) เท่ำกับ ร้อยละ100  

(3) Referral System : ร้อยละกำรส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภำพลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ เท่ำกับ ร้อยละ 46.7, 

35.71 และ 3.1 ตำมล�ำดับ  (4) Disaster ทุกอ�ำเภอมีค�ำสั่ง EOC และทีม SAT ครบทุกอ�ำเภอ

3. การด�าเนินงาน/ผลการด�าเนินงานตามมาตรการส�าคัญ 

3.1 ข้อมูลผลการด�าเนินงานปี 2561

ปีงบประมำณ 2561  จังหวัดยะลำ ก�ำหนดตัวชี้วัดกำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและ

ระบบส่งต่อ(Emergency Care System : ECS) เป็นตัวชี้วัดหลักในกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

ของโรงพยำบำล และส�ำนักงำนสำธำรณสุขอ�ำเภอ (ตัวชี้วัด PA ระดับอ�ำเภอ)  ซึ่งให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ

ระบบ ECS คุณภำพ ควบคู่ไปกับพัฒนำระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน (EMS คุณภำพ) ห้องฉุกเฉิน (ER คุณภำพ) 

ระบบส่งต่อไร้รอยต่อ (Refer คุณภำพ) และกำรจัดกำรภัยพิบัติ (Disaster คุณภำพ) โดยเน้นย�้ำให้โรงพยำบำล

ทั้งหมดด�ำเนินกำรพัฒนำระบบ ECS ในภำพรวมของโรงพยำบำล  ทั้งนี้โรงพยำบำลทั้งหมด  มีกำรจัดท�ำแผน

งำนโครงกำรพัฒนำระบบ ECS 

ปีงบประมำณ 2561 จังหวัดยะลำก�ำหนดนโยบำยให้โรงพยำบำลทุกแห่งลดควำมแออัดในห้องฉุกเฉิน

1) จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำห้องฉุกเฉินทั้งแผนพัฒนำบุคลำกรและแผนครุภัณฑ์ของโรงพยำบำล 

และในภำพจังหวัดโดยใช้งบประมำณพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  2562

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

หัวข้อ สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

จังหวัดยะลา  เขตสุขภาพที่ 12   ตรวจราชการ รอบที่ 2  วันที่  26 - 28  มิถุนายน 2562

---------------------------------------------------------------
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2)  กำรใช้เกณฑ์คัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินระดับ 1, 2 ตำมมำตรฐำนกำรคัดแยก ESI

3)  กำรเปิด OPD นอกเวลำรำชกำร

4)  มำตรกำรเก็บค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉิน

5)  โรงพยำบำลยะลำและโรงพยำบำลรำมัน ร่วมด�ำเนินกำร SMART REFER แผนกศัลยกรรม โรค 

Appendicitis และ Hernia เพื่อลดระยะเวลำ ลดขั้นตอน และลดควำมแออัดของห้องฉุกเฉินเริ่มด�ำเนินกำรเมื่อ 

1 เมษำยน 2561 มีกำรส่งต่อ ผู้ป่วย Appendicitis จ�ำนวน 24 รำย และปีงบประมำณ 2562 ขยำยแนวทำง

กำรด�ำเนินงำนครบทุกโรงพยำบำล

6)  ก�ำหนดมำตรกำรผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตอยู่ในห้องฉุกเฉิน 2 - 4 ชั่วโมง

7)  กำรประเมิน ECS คุณภำพ

กำรประเมินตนเอง ECS คุณภำพ ของโรงพยำบำลทั้งหมดผ่ำนเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภำพ (มำกกว่ำ

หรือเท่ำกับร้อยละ 40) คิดเป็นร้อยละ 100  โรงพยำบำลทั้งหมดมีคะแนนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ  

องค์ประกอบที่จะต้องพัฒนำในปีงบประมำณ 2561 เป็นล�ำดับส�ำคัญคือกำรศึกษำวิจัย โดยเฉพำะกำรศึกษำ

วิจัยคลินิกด้ำนกำรแพทย์และกำรจัดกำรแผนกฉุกเฉิน รองลงมำเป็นด้ำนบุคลำกรที่ยังขำดอัตรำก�ำลัง พยำบำล

วิชำชีพ EMT-B   ผู้ช่วยพยำบำล และเวรเปลที่ยังใช้รวมกับแผนกอื่นๆ

 3.2  การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการในการขับเคลื่อน)

 อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินภำยใน 24 ชั่วโมง ใน รพ.ระดับ A,S,M1 (ทั้งที่ER และ 

Admit) เท่ำกับ ร้อยละ 6.36  เมื่อเปรียบกับเขตสุขภำพที่ 12 และระดับประเทศ พบว่ำ อัตรำกำรเสียชีวิต

ของ ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินภำยใน 24 ชั่วโมงของจังหวัดยะลำต�่ำกว่ำระดับเขตสุขภำพที่ 12 (ร้อยละ 7.51)  

แต่สูงกว่ำระดับประเทศ (ร้อยละ 5.41) (ที่มำของข้อมูล : HDC กระทรวงสำธำรณสุข, เมษำยน)

ปีงบประมำณ 2562 มีแนวทำงกำรด�ำเนินงำน ECS ของจังหวัดยะลำ  ดังนี้

1.  ก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ติดตำมในกำรนิเทศ คปสอ. ปีละ 2  ครั้ง 

2.  ก�ำหนดแนวทำงให้โรงพยำบำลทุกแห่ง  ลดควำมแออัดในห้องฉุกเฉิน เช่น กำรเปิด OPD  นอก

เวลำรำชกำร, มำตรกำรเก็บค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉิน

3. กำรใช้เกณฑ์คัดแยกผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ตำมมำตรฐำนกำรคัดแยก MOPH ED triage  ทุก

โรงพยำบำล

4.  กำรพัฒนำ service plan สำขำ Trauma มีกำรประชุม 2 เดือน/ครั้ง

5.  กำรประชุม refer & trauma audit 2 เดือน/ครั้ง

6.  มีกำรท�ำ RCA ในผู้ป่วย PS score > 0.75 ทุกรำย

7.  กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน จัดท�ำแผนที่ควำมเสี่ยงด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน และมีกำรจัดท�ำ

แผนบริหำรจัดกำรพื้นที่จุดเสี่ยง  เช่น พื้นที่เสี่ยงที่ยังไม่มีหน่วยกำรแพทย์ฉุกเฉิน, พื้นที่เสี่ยงด้ำนกำรสื่อสำร

โครงพัฒนำระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อแบบครบวงจร ปีงบประมำณ 2562

1. ประชุม Referral/Trauma Audit สัญจร จ�ำนวน 3 ครั้ง

2. ประชุมคณะท�ำงำนกำรส่งต่อระดับจังหวัด จ�ำนวน 2 ครั้ง
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3. ประชุมคณะท�ำงำนพัฒนำส่งต่อ และกำรแพทย์ฉุกเฉิน จ�ำนวน 3 ครั้ง

4. อบรมเชิงปฏิบัติกำรขยำยเครือข่ำยกู้ชีพประจ�ำบ้ำน จ�ำนวน 2 รุ่น ๆละ 200 คน 

5. อบรมหลักสูตรอำสำสมัครฉุกเฉินชุมชน ให้กับนักเรียน นักศึกษำ อสม. อส. ต�ำรวจ ทหำร และ

ประชำชนทุกอ�ำเภอ ประมำณ 10,000 คน

6. อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรปฐมพยำบำลและช่วยปฏิบัติกำรแพทย์ขั้นพื้นฐำน (40 ชั่วโมง) จ�ำนวน 3 

รุ่นๆ ละ 40 คน

7.  อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรคัดกรองผู้ป่วย MOPH ED triage ให้กับพยำบำล และเวชกิจที่ปฏิบัติงำน

ห้องฉุกเฉิน และ OPD  จ�ำนวน 2  รุ่นๆ ละ 50 คน

8. พัฒนำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งกำร จังหวัดยะลำ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ�ำนวน 1 ชุด และ

คอมพิวเตอร์ notebook จ�ำนวน 1 เครื่อง

9. จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนกำรท�ำงำนของหน่วยปฏิบัติกำรแพทย์ฉุกเฉิน จัดซื้ออุปกรณ์เคลื่อนย้ำย

จ�ำนวน 20 ชุด, กระเป๋ำปฐมพยำบำล จ�ำนวน 20 ใบ, เสื้อกั๊กสะท้อนแสง จ�ำนวน 100 ตัว

10. จัดท�ำป้ำยประชำสัมพันธ์หมำยเลขโทรศัพท์ 1669 จ�ำนวน 2 ป้ำย ติดตั้งอ�ำเภอเบตงและกำบัง

11. กำรนิเทศติดตำมกำรด�ำเนินงำน FASTRACK   TRAUMA จ�ำนวน 2 ครั้ง

12. พัฒนำอ�ำเภอ D-RTI ระดับดีเยี่ยม เหรียญทอง จ�ำนวน 2 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอยะหำและอ�ำเภอ

รำมัน  ระดับดีเยี่ยมเหรียญเงิน 1 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอบันนังสตำ และชุมชนระดับดีเยี่ยม เหรียญทอง คือ ต�ำบล

โกตำบำรู อ�ำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ

    3.3  ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2562 มีอะไรบ้าง และด�าเนินการขับ

เคลื่อนอย่างไร (เฉพาะที่มีข้อเสนอแนะจากรอบที่ 1)

ไม่มี
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    3.4  แสดงผลการด�าเนินงาน

ตำรำงที่ 1  ผลกำรด�ำเนินงำนเรื่องตัวชี้วัด  อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินภำยใน 24 ชั่วโมงใน 

รพ.ระดับ A,S,M1 (ทั้งที่ER และ Admit)  จ�ำแนกรำยอ�ำเภอ

รายการ/

ตัวชี้วัด

Base Line

2562

จ�าแนกรายอ�าเภอ (ข้อมูล ต.ค. 61– 31 พ.ค. 2562) รวม

ไตรมาส 2 

(ต.ค.61 

– มี.ค.62)

ข้อมูล 

8 เดือน

(ต.ค.61 

– พ.ค.62)
2560 2561

เมือง

ยะลา
เบตง

บันนัง

สตา
ธารโต ยะหา รามัน กาบัง

กรง

ปินัง

อัตรำกำรเสียชีวิต

ของผู้เจ็บป่วย

วิกฤตฉุกเฉิน

ภำยใน 24 ชั่วโมง 

ใน รพ.ระดับ 

A,S,M1 (ทั้งที่ ER 

และ Admit)

- - เป้ำหมำย 882 115 - - - - - - 997  1,162

- - ผลงำน 53 12 - - - - - - 65 74

7.6 4.2 ร้อยละ/

อัตรำ

6.0 10.4 - - - - - - 6.5 6.3

3.5  วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานปัจจุบัน       

อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินภำยใน 24 ชั่วโมง ใน รพ.ระดับ A,S,M1 (ทั้งที่ER และ 

Admit) ในภำพรวมจังหวัด เท่ำกับร้อยละ 6.3, รพ.ยะลำ ร้อยละ 6.0 และ รพ.เบตง ร้อยละ 10.4 

ผลกำรด�ำเนินงำนของโรงพยำบำลยะลำอยู่ในเกณฑ์ดี และในตัวชี้วัดรอง  

1) มีกำรจัดตั้งและผ่ำนกำรประเมิน TEA unit   

2) อัตรำของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในกำรผ่ำตัดในโรงพยำบำลระดับ A, S, M1 

สำมำรถเข้ำห้องผ่ำตัดได้ ภำยใน 60 นำที (ไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 80)  ผลกำรด�ำเนินงำน  ร้อยละ 27.7   

3) อัตรำของผู้ป่วย L1,2 อยู่ในห้องฉุกเฉินน้อยกว่ำ 2 ชม. (ไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 60)  ผลกำรด�ำเนินงำน  

ร้อยละ 73.9    

4) กำรท�ำ root cause ในผู้ป่วย PS score > 0.75 ผลกำรด�ำเนินงำน ร้อยละ 100    

5) อัตรำตำยผู้ป่วยบำดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (ไม่เกินร้อยละ 45) ผลกำรด�ำเนินงำน ร้อยละ 37.1  

6) ประเมิน ECS คุณภำพ (ไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 60) ผลกำรด�ำเนินงำน ร้อยละ 68

ผลกำรด�ำเนินงำนของโรงพยำบำลเบตง มีแนวโน้มอัตรำกำรเสียชีวิตที่สูง และในตัวชี้วัดรอง 

1) ไม่ผ่ำนกำรประเมิน TEA unit  

2) อัตรำของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในกำรผ่ำตัดในโรงพยำบำลระดับ A, S, M1 

สำมำรถเข้ำห้องผ่ำตัดได้ ภำยใน 60 นำที (ไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 80) ผลกำรด�ำเนินงำน ร้อยละ 16.7   

3) อัตรำของผู้ป่วย L1,2 อยู่ในห้องฉุกเฉินน้อยกว่ำ 2 ชม. (ไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 60) ผลกำรด�ำเนินงำน 

ร้อยละ 41.5   

4) กำรท�ำ root cause ในผู้ป่วย PS score > 0.75  ผลกำรด�ำเนินงำน ร้อยละ 100 

5) อัตรำตำยผู้ป่วยบำดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (ไม่เกินร้อยละ 45) ผลกำรด�ำเนินงำน  ร้อยละ 26.7  

6) ประเมิน ECS คุณภำพ (ไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 60)  ผลกำรด�ำเนินงำน ร้อยละ 62
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5. สรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด�าเนินงานไม่ประสบ 

ความส�าเร็จ(Key Risk Area /Key Risk Factor ) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

จากการติดตาม

-

6. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ

3  เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

อัตรำกำรเสียชีวิตของ

ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 

ภำยใน 24 ชั่วโมง ใน

โรงพยำบำล ระดับ A, 

S, M1 < ร้อยละ 15                                    

อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้เจ็บ

ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภำยใน 

24 ชั่วโมง ในโรงพยำบำล 

ระดับ A, S, M1 < ร้อยละ 

15%

อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้เจ็บ

ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภำยใน 24 

ชั่วโมง ในโรงพยำบำล ระดับ 

A, S, M1 < ร้อยละ 15

อัตรำกำรเสียชีวิตของ

ผู้เจ็บป่วยวิกฤต

ฉุกเฉิน ภำยใน 24 

ชั่วโมง ในโรง

พยำบำล ระดับ A, S, 

M1 < ร้อยละ 12

อัตรำกำรเสียชีวิตของ

ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 

ภำยใน 24 ชั่วโมง ใน

โรงพยำบำล ระดับ A, 

S, เท่ำกับ ร้อยละ 6.5

อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้เจ็บ

ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภำยใน 

24 ชั่วโมง ในโรงพยำบำล 

ระดับ A, S, เท่ำกับ ร้อยละ 

6.5

อัตรำกำรเสียชีวิตของผู ้เจ็บ

ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภำยใน 24 

ชั่วโมง ในโรงพยำบำล ระดับ 

A, S, เท่ำกับ ร้อยละ 6.3

   ผู้รำยงำน น.ส.สอลีห๊ะ  เล๊ำะมะ / นำยจิรำยุวัฒน์ ชัยพำนิชยกุล

   ต�ำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำรพิเศษ / นักวิชำกำรสำธำรณสุขช�ำนำญกำร

   วัน/เดือน/ปี  2 มิถุนำยน 2562

   โทร 081-6089769, 089- 4634249

4. สรุปผลลัพธ์ตาม Small Success

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ

- -

7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย

 -

8. นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง

 -



38

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 2/๒๕๖2   โรงพยาบาลยะลา

1. ประเด็นการตรวจราชการ

ตัวชี้วัด  ร้อยละกำรส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภำพลดลง  (เกณฑ์เป้ำหมำย  ลดลงร้อยละ 10)

2. สถานการณ์ /ผลงานย้อนหลัง 3 ปี (2559-2561)

กำรส่งต่อผู้ป่วย 4 สำขำ (สำขำหัวใจ สำขำมะเร็ง สำขำอุบัติเหตุและฉุกเฉินและสำขำทำรกแรกเกิด)ไป

นอกเขตบริกำรสุขภำพ มีแนวโน้มลดลง เมื่อเปรียบเทียบจ�ำนวนครั้งกำรส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริกำร ปี 2561 

ในช่วงเวลำเดียวกัน (ไตรมำสที่ 2) พบว่ำปี 2562 มีจ�ำนวนกำรส่งต่อนอกเขตเพิ่มขึ้น 1 รำย  จำกำรวิเครำะห์

พบว่ำ ในจ�ำนวนผู้ป่วยที่ส่งออกทั้งหมดเป็นผู้ป่วยรำยเก่ำที่ส่งไปรับกำรรักษำต่อเนื่อง  ส่วนผู้ป่วยรำยใหม่  ไม่มี

ส่งออกนอกเขตบริกำร  ผู้ป่วยรำยเก่ำที่ส่งไปรับกำรรักษำต่อเนื่องเป็นผู้ป่วยสำขำหัวใจและสำขำมะเร็งเท่ำนั้น   

ผู้ป่วยรำยใหม่สำขำหัวใจ  โรงพยำบำลยะลำได้มีกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์สำขำ

หัวใจเพิ่มขึ้น  ส�ำหรับสำขำมะเร็งบำงรำย  โรงพยำบำลยะลำไม่สำมำรถดูแลได้  เนื่องจำกไม่มีหน่วยรังสีรักษำ 

จึงต้องส่งต่อไปเพื่อพบแพทย์เฉพำะทำงในเขตบริกำรสุขภำพ  ไม่มีควำมจ�ำเป็นต้องส่งผู้ป่วยไปรักษำนอกเขต

บริกำรสุขภำพ

3. การด�าเนินงาน/ผลการด�าเนินงานตามมาตรการส�าคัญ 

3.1 ข้อมูลผลการด�าเนินงานปี 2561

กำรส่งต่อผู้ป่วย 4 สำขำ (สำขำหัวใจ สำขำมะเร็ง สำขำอุบัติเหตุและฉุกเฉินและสำขำทำรกแรกเกิด)ไป

นอกเขตบริกำรสุขภำพ  มีแนวโน้มลดลง จำกปี 2561 ในช่วงเวลำเดียวกัน (ต.ค.-พ.ค.61) ในปี 2561 จ�ำนวน

กำรส่งต่อนอกเขต 19 รำย ปี 2562 ส่งออกนอกเขต 14 รำย  ลดลง  5  รำย คิดเป็น ร้อยละ  26.3 สำขำที่

ส่งออก  คือ  สำขำมะเร็ง  เนื่องจำกโรงพยำบำลยะลำไม่มีหน่วยรังสีรักษำ เป็นผู้ป่วยรำยเก่ำที่ไปรักษำต่อเนื่อง

3.2 การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการในการขับเคลื่อน)

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบส่งต่อระดับจังหวัด

2. จัดตั้งศูนย์ประสำนกำรส่งต่อระดับจังหวัด

3. ระบบกำรให้ค�ำปรึกษำระหว่ำงแพทย์ผู้เชี่ยวชำญสำขำต่ำงๆ

4. พัฒนำฐำนข้อมูลและระบบรำยงำนกำรส่งต่อผู้ป่วย

5. จัดท�ำแผนอบรมบุคลำกรทำงกำรแพทย์สำขำขำดแคลน

3.3 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2562 มีอะไรบ้าง และด�าเนินการขับเคลื่อน

อย่างไร (เฉพาะที่มีข้อเสนอแนะจากรอบที่ 1)

 -

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  2562

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

หัวข้อ สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

จังหวัดยะลา  เขตสุขภาพที่ 12   ตรวจราชการ รอบที่ 2  วันที่  26 - 28  มิถุนายน 2562

---------------------------------------------------------------



การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 2/๒๕๖2   โรงพยาบาลยะลา

39

3  เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

เป้ำหมำย

- อัตรำกำรส่งออกนอกเขต

ลดลงร้อยละ 5

ผลงำน

- อัตรำกำรส่งออกนอกเขต

ร้อยละ 0            

เป้ำหมำย

-  อัตรำกำรส่งออกนอกเขตลด

ลงร้อยละ 10

ผลงำน

- อัตรำกำรส่งออกนอกเขตเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 11

เป้ำหมำย

- อัตรำกำรส่งออกนอกเขต

ลดลงร้อยละ 10

 ผลงำน

- อัตรำกำรส่งออกนอกเขต

ลดลงร้อยละ 26.3                   

เป้ำหมำย

- อัตรำกำรส่งออกนอกเขตลด

ลงร้อยละ 10

3.4 แสดงผลการด�าเนินงาน

ตำรำงที่  1  ผลกำรด�ำเนินงำนเรื่อง ร้อยละกำรส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภำพ  ลดลงร้อยละ 10

รายการ/ตัวชี้วัด
Base Line

ผลงาน
รวมไตรมาส 2 

(ต.ค.61 - 31มี.ค.62)

ข้อมูล 8 เดือน

 (ต.ค.61 - 20 พ.ค.62)2560 2561

จ�ำนวนกำรส่งต่อผู้

ป่วยนอกเขตบริกำร  

ลดลงร้อยละ 10

14 26 ปี 2561 9 รำย 19 รำย

ปี 2562 10 รำย 14 รำย

เพิ่มขึ้น

85

ร้อยละ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ลดลงร้อยละ  26.3

3.5 วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานปัจจุบัน (วิเครำะห์ผลและบ่งชี้ Bright  spot และBlind spot)  

ผลกำรด�ำเนินงำน กำรส่งออกนอกเขตสุขภำพใน 4 สำขำหลัก  พบว่ำในปี 2559 - 2561   สำขำ

ทำรกแรกเกิด และสำขำอุบัติเหตุ ไม่มีกำรส่งออกนอกเขตสุขภำพ  สำขำโรคหัวใจ  ส่งออกนอกเขตสุขภำพ 2 

รำย สำขำมะเร็ง 12 รำย  และ 24 รำย  ตำมล�ำดับ ในปี 2562 โรคหัวใจ  ส่งออกนอกเขตสุขภำพ 1 รำย 

สำขำมะเร็ง 13 รำย เพื่อรักษำต่อเนื่องและเกินขีดควำมสำมำรถ  อัตรำกำรส่งออกลดลง   ร้อยละ 26.3

  Bright   spot -  มีกำรพัฒนำและจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   

   -  ส่งแพทย์อบรมเฉพำะทำงในสำขำที่ขำดแคลน

   -  รับ Refer back ผู้ป่วยมำรักษำต่อเนื่อง

   -  มีกำรคัดกรองมะเร็งและติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง

Blind spot -  ไม่มีหน่วยรังสีรักษำ

   -  ผู้ป่วยบำงรำยต้องกำรรักษำต่อเนื่องที่เดิม

4. สรุปผลลัพธ์ตาม Small Success

แหล่งข้อมูลศูนย์ประสำนงำนและส่งต่อรพ.ยะลำ
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5. สรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด�าเนินงานไม่ประสบ

ความส�าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor)

-

6. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ

       ผู้รำยงำน พว.นภสร  พันธุ์มณี

       ต�ำแหน่ง  พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำรพิเศษ

       วัน/เดือน/ปี   6 มิถุนำยน 2562

       โทร  0869568044

       e-mail : Noppasorn8044@gmail.com

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ

- -

7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย

 ไม่มี

8. นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง

 ไม่มี
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1. ประเด็นการตรวจราชการ

ตัวชี้วัด  1. ร้อยละของผู้ป่วยตำบอดจำกต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับกำรผ่ำตัดภำยใน 30 วัน  

(เกณฑ์เป้ำหมำย ร้อยละ 80)  

          2. ผู้สูงอำยุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับกำรคัดกรองสำยตำ ( ≥ ร้อยละ 80)

2. สถานการณ์

ปี 2562 ยังพบปัญหำทำงสำยตำในผู้ป่วย Blinding cataract ตกค้ำง และยังไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำร

และเป็นสำเหตุส�ำคัญของภำวะตำบอด  ซึ่งกำรด�ำเนินงำนของสำขำจักษุเขต 12 ปี 2562 มีเป้ำหมำยในกำร

ดูแลผู้ป่วยต้อกระจก Blinding Cataract ให้ได้รับกำรผ่ำตัดภำยใน 30 วัน

3. ข้อมูลการวิเคราะห์ (ระบุรายการที่จ�าเป็น  ส�าหรับการติดตามที่จ�าเป็นในแต่ละประเด็น)

ข้อมูลผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

3.1 แสดงผลการด�าเนินงาน

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  2562

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

หัวข้อ สาขาจักษุ

จังหวัดยะลา  เขตสุขภาพที่ 12   ตรวจราชการ รอบที่ 2  วันที่  26 - 28  มิถุนายน 2562

---------------------------------------------------------------

รายการ/ตัวชี้วัด

Base Line

2562

จ�าแนกรายอ�าเภอ (ข้อมูล ต.ค. 61– 31 พ.ค. 2562) รวม

ไตรมาส 2 

(ต.ค.61 

– มี.ค.62)

ข้อมูล 

8 เดือน

(ต.ค.61 

– พ.ค.62)
2560 2561

เมือง

ยะลา
เบตง

บันนัง

สตา
ธารโต ยะหา รามัน กาบัง

กรง

ปินัง

กำรผ่ำตัดต้อกระจก 

(จ.ยะลำ)

808 ตำ

(114.60%

เป้ำ 705 ตำ)

925 ตำ

(114.60%

เป้ำ 705 ตำ)

เป้ำหมำย - - - - - - - - 650 ตำ

ในสิทธิ์ UC

650 ตำ

ในสิทธิ์ UC

ผลงำน 263 91 - - - - - - 263 ตำ

ในสิทธิ์ UC

354 ตำ

ในสิทธิิ์ UC

รัอยละ 40.46 54.46

Fast Track for 

Blinding Cataract 

in 30 days (จ.

ยะลำ)

100%

(395 ตำ)

100%

(544 ตำ)

เป้ำหมำย - - - - - - - - 229 ตำ 293 ตำ

ผลงำน 250 41 - - - - - - 229 ตำ 291 ตำ

รัอยละ 100% 99.32%

for low vision in 

90 days (จ.ยะลำ)

 92%

(365 ตำ)

 100%

(354 ตำ)

เป้ำหมำย - - - - - - - - 208 ตำ 296 ตำ

ผลงำน 234 62 - - - - - - 208 ตำ 296 ตำ

รัอยละ 100% 100%
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ตัวชี้วัดที่ 2  ผู้สูงอำยุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับกำรคัดกรองสำยตำ (ร้อยละ ≥ 80)

3.2 การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการในการขับเคลื่อน/

ทรัพยากร 4 M)

รายการ/

ตัวชี้วัด

Base Line

2562

จ�าแนกรายอ�าเภอ (ข้อมูล ต.ค. 61– 31 พ.ค. 2562) รวมไตรมาส 

2 

(ต.ค.61 

– มี.ค.62)

ข้อมูล 

8 เดือน

(ต.ค.61 

– พ.ค.62)
2560 2561

เมือง

ยะลา
เบตง

บันนัง

สตา
ธารโต ยะหา รามัน กาบัง

กรง

ปินัง

ผู้สูงอำยุ 60 

ปีขึ้นไป ได้รับ

กำรคัดกรอง

สำยตำ (ร้อย

ละ ≥ 80)

14,163 คน

คิดเป็น

ร้อยละ

69.05

(จำกยอด

ผู้สูงอำยุ 

จ.ยะลำ

52,850 คน

เป้ำหมำย 19,869 6,800 5,535 2,688 4,824 9,994 2,141 2,292 54,143 54,143

ผลงำน 11,451 3,164 3,016 2,194 1,224 9,823 1,820 1,073 20,371 33,765 

รัอยละ 57.63 46.52 54.48 81.62 25.37 98.28 85.00 46.81 37.62 62.36

ระดับบริการ

ประเด็น

การ

พัฒนา

1

บริการ

Service  

Delivery

2

คน

Health 

Workforce

3

ข้อมูล

IT

4

ยา อุปกรณ์

Drug 

Equipment

5

เงิน

Financing

6

ธรรมาภิบาล

Governance

7 การมีส่วนร่วม

ของชุมชน

Participation

(A )

รพ.ยะลำ

-เพิ่มกำร

เข้ำถึง

ผ่ำตัดตำ

ต้อกระจก

ร่วมหรือจัดทีม

ผ่ำตัดตำเคลื่อนที่

โดย

- ตรวจ  วินิจฉัย   

รักษำ ผ่ำตัด 

blinding 

cataract 

-พัฒนำบุคลำกร

ให้ สำมำรถคัด

กรองได้แก่กำรส่ง

อบรมeye nurse    

และพยำบำล

เวชฯตำทุกรพช.

-ทีมจักษุ 

รพ.ยะลำและ

สสจ.

-ทีมจำกที่อื่น

เช่นทีม

รพ.บ้ำนแพ้ว

-ปชส.

-บันทึกข้อมูล

กำรคัดกรอง

และผ่ำตัด

ต้อกระจกโดย

ใช้โปรแกรม

VISION 

2020

- ยำ อุปกรณ์

เครื่องมือที่คัด

กรองจำกโรง

พยำบำล

ยะลำ,ทีม

รพ.บ้ำนแพ้ว

-เครื่องมือผ่ำตัด

ต้อกระจกขอ

สนับสนุนจำก

เขต 12 , 

เครื่องมือของ

ทีมรพ.บ้ำนแพ้ว

-งบประมำณ

จำก เขต 12

- งบประมำณ 

สปสช.

- สร้ำงระบบ

งำนและ

แรงจูงใจ

- มีระบบนิเทศ

งำนลักษณะ

บูรณำกำร

- ส่งเสริมกำร

จัดตั้งเครือข่ำย

-กำรสร้ำงภำคีทุก

ระดับ

(M )

รพ.เบตง

- เพิ่มกำร

เข้ำถึง

ผ่ำตัดตำ

ต้อกระจก

- ค้นหำผู้ป่วย

- ตรวจ  วินิจฉัย   

รักษำ ผ่ำตัด 

blinding 

cataract 

- เพิ่มแพทย์ 

เฉพำะทำง

- เพิ่มพยำบำล

เวชฯ ตำ

- บันทึกข้อมูล

กำรคัดกรอง

และผ่ำตัด

ต้อกระจกโดย

ใช้โปรแกรม

VISION 

2020

- ยำ อุปกรณ์

เครื่องมือกำร

ตรวจคัดกรอง

-เครื่องมือ

ส�ำหรับกำรท�ำ

ผ่ำตัดต้อกระจก

-งบประมำณ

จำก เขต 12

 - งบ

ประมำณ 

สปสช.

คณะกรรมกำร

ระดับจังหวัด 

ติดตำมควำม

ก้ำวหน้ำ

- อสม. และเครื่อ

ข่ำยในชุมชน
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ระดับบริการ

ประเด็น

การ

พัฒนา

1

บริการ

Service  

Delivery

2

คน

Health 

Workforce

3

ข้อมูล

IT

4

ยา อุปกรณ์

Drug 

Equipment

5

เงิน

Financing

6

ธรรมาภิบาล

Governance

7 การมีส่วนร่วม

ของชุมชน

Participation

(F1)

รพ.รำมัน,

รพร.ยะหำ

(F2)

รพ.บันนัง

สตำ

รพ.ธำรโต

รพ.กำบัง

รพ.กรงปินัง

- ค้นหำ  คัด

กรอง 

- เตรียมผู้ป่วย

เพื่อรับกำรตรวจ/

ส่งต่อ รพ.ยะลำ

- อบรม

พยำบำลเวชฯ

ตำ

-อบรม  จนท. 

/ อสม. เพื่อ

คัดกรอง

- บันทึก

ข้อมูลกำรคัด

กรองและ

ผ่ำตัด

ต้อกระจก

โดยใช้

โปรแกรม

VISION 

2020

-อุปกรณ์เครื่อง

มือสนับสนุน

จำกโรงพยำบำล

ยะลำได้แก่ 

snellen’s 

chart , 

occluder , 

pin hole

-Ophthal

moscope

- งบประมำณ 

สปสช.

- งบกองทุน

สุขภำพต�ำบล

คณะกรรมกำร

ระดับจังหวัด 

ติดตำมควำม

ก้ำวหน้ำ

- อสม. และ

เครือข่ำยในชุมชน

รพ.สต/ศสม. - ค้นหำผู้ป่วย:

ประเมินกำรมอง

เห็น,ตรวจพบ

หลังรูม่ำนตำมีสี

ข่ำวขุ่น

- ส่งต่อเพื่อ

วินิจฉัยโรค

- ได้รับกำรฝึก

อบรมกำรวัด

สำยตำ 

- บันทึก

ข้อมูลกำรคัด

กรองและ

ผ่ำตัด

ต้อกระจก

โดยใช้

โปรแกรมVI-

SION 2020

- ข้อมูลกำร

ส่งตัวFast 

tract ตำม

แบบ บส.08

-อุปกรณ์เครื่อง

มือสนับสนุน

จำกโรงพยำบำล

ยะลำ

- งบประมำณ 

สปสช.

- งบกองทุน

สุขภำพต�ำบล

-คณะกรรม

กำร SPติดตำม

ควำมก้ำวหน้ำ

-ประสำนผู้น�ำ

ชุมชนหำ

อำสำสมัครผู้ป่วย

ต้อกระจกที่ได้รับ

กำรผ่ำตัดแล้วมำ

เป็นพี่เลี้ยงหรือ

เป็นตันแบบ

3.3 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 2562มี อะไรบ้างและด�าเนินการขับเคลื่อน

อย่างไร (เฉพาะที่มีข้อเสนอแนะจากรอบที่ 1)

ข้อเสนอแนะ  ให้ทุกรพช. ทุกรพ.สต.ลงข้อมูล VISION2020 ให้ครอบคลุมและให้เป็นปัจจุบันที่สุด

เพื่อให้สำมำรถดึงข้อมูลที่เป็นจริงได้

กำรจัดกำร ได้ประสำนผู้รับผิดชอบในทุกโรงพยำบำล ทุกรพช. ให้ด�ำเนินกำรทั้งหน่วยงำนของตนเอง

และในรพ.สต.ที่รับผิดชอบแล้ว

3.4 วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานปัจจุบัน

Bright spot มีกำรท�ำงำนเป็นทีม  ตั้งแต่สสจ., รพศ. รพท., รพช., รพ.สต. และอสม. โดยเห็นผลงำน

อย่ำงชัดเจน และท�ำงำนเชิงรุกมำกขึ้น  เมื่อผลงำนยังไม่ได้ตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด

Blind spot ยังมีพื้นที่บำงส่วนของจังหวัด  ที่เข้ำถึงยำก (พื้นที่สีแดง) ท�ำให้มีประชำกรในจ.ยะลำ ยัง

ไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้
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4. ผลลัพธ์ที่ต้องการ(Small Success)

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

เป้าหมาย                  

1.ลดภำวะกำรเกิดภำวะ

ตำบอดจำกต้อกระจก

2.ผู้สูงอำยุ 60 ปีขึ้นไป ได้

รับกำรคัดกรองสำยตำ

-จังหวัดมีระบบประเมิน/

ติดตำม 

-กำรให้บริกำรผู้ป่วยผ่ำตัด

ต้อกระจกเชิงรุกที่

รพ.รำมัน

-จังหวัดมีระบบประเมิน/

ติดตำม

-จังหวัดมีระบบประเมิน/

ติดตำม

-กำรให้บริกำรผู้ป่วย

ต้อกระจกในกลุ่มF1 , 

ประสิทธิภำพกำรท�ำงำน

ของF2 

-กำรให้บริกำรผู้ป่วยผ่ำตัด

ต้อกระจกเชิงรุกที่

รพ.รำมัน

-จังหวัดมีระบบประเมิน/

ติดตำม 

-จังหวัดมีระบบ

ประเมิน/ติดตำม

-กำรให้บริกำรผู้ป่วย

ต้อกระจกในกลุ่มF1 , 

ประสิทธิภำพกำร

ท�ำงำนของF2

-จังหวัดมีระบบ

ประเมิน/ติดตำม

5. สรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด�าเนินงานไม่ประสบ 

ความส�าเร็จ(Key Risk Area /Key Risk Factor ) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

จากการติดตาม

- มีผู้ป่วย  Cataract  ที่ยังตกค้ำงและยังไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้ดีเพียงพอ

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท�าให้การด�าเนินงาน

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ

มีผู้ป่วย cataract ที่ยังตกค้ำง และยังไม่สำมำรถเข้ำ

ถึงบริกำรได้ดีเพียงพอ

-  เน้นกำรคัดกรองสำยตำเชิงรุกให้มีประสิทธิภำพ 

ครอบคลุม โดยใช้โปรแกรม Vision 2020

- เน้นกำรผ่ำตัดเชิงรุกในกลุ่มผู้ป่วย Blinding 

cataract มำกกว่ำกลุ่มผู้ป่วย Low vision cataract
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7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบกฎหมาย

-

8. นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง

 -

      ผู้รำยงำน  นำงธิดำสินี สุวรรณอ�ำภำ   

      ต�ำแหน่ง   พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

      วัน/เดือน/ปี   25 ธันวำคม 2561

      โทร   099 - 4076720

                                                 e-mail : tidasinee2010@gmail.com
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1. ประเด็นการตรวจราชการ

 ตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้ป่วย CKD  ที่มีอัตรำกำรลดลงของ eGFR  <4 ml/min/1.73m2/yr 

(เป้ำหมำย ≥66 % เมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ 2562)

2. สถานการณ์ /ผลงานย้อนหลัง 3 ปี (2559-2561)

จังหวัดยะลำมีโรงพยำบำลศูนย์ 1  แห่ง  โรงพยำบำลทั่วไปขนำดเล็ก 1 แห่ง  โรงพยำบำลชุมชน 6 

แห่ง  เปิดให้บริกำร CKD Clinic  stage 3, 4, 5   จังหวัดยะลำมีหน่วยฟอกเลือด จ�ำนวน 5 แห่ง (รัฐบำล 2 

แห่ง และหน่วยเอกชน 3 แห่ง) และหน่วย CAPD 2 แห่ง (โรงพยำบำลยะลำ และโรงพยำบำลเบตง)  จ�ำนวนผู้

ป่วยที่ได้รับกำรบ�ำบัดทดแทนไต HD : 320  CAPD 50 (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2561)   จ�ำนวนผู้ป่วยผู้ป่วย 

Stage 3, 4  ปี 2560, 2561  จ�ำนวน 1160, 1644 ตำมล�ำดับ  (ข้อมูลจำก HDC)  สำเหตุส่วนใหญ่เกิด

จำกภำวะแทรกซ้อนจำกโรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง มีผู้ป่วยรำยใหม่ ในปี 2559  ร้อยละ 22.44  ปี 

2560  ร้อยละ 32.19  ปี 2561 ร้อยละ 20.64  ได้มีกำรคัดกรองไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบำหวำนและควำมดัน

โลหิตสูง 2559 - 2561 ร้อยละ  56.67, 49.17, 59.74  ตำมล�ำดับ (ข้อมูล HDC)  ซึ่งมีแนวโน้มพบผู้ป่วย

สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้ยอดสะสมคนไข้เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นโรงพยำบำลยะลำและเครือข่ำยจึงได้พัฒนำระบบ

บริกำรในผู้ป่วย CKD และผู้ป่วย ESRD ที่รับกำรบ�ำบัดทดแทนไตและรักษำแบบประคับประคอง  เพื่อให้ผู้ป่วย

ได้รับบริกำรตำมมำตรฐำนเพื่อลดจ�ำนวนผู้ป่วยรำยใหม่และชะลอไตในผู้ป่วย  CKD ทุก Stage

3. การด�าเนินงาน/ผลการด�าเนินงานตามมาตรการส�าคัญ 

3.1 ข้อมูลผลการด�าเนินงานปีที่ผ่านมา

1. กำรคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง

   - ท�ำกำรคัดกรองโรคไตในผู้ป่วย DM/HT โดยบูรณกำรกับงำน NCD 

2. กำรจัดบริกำรคลินิกชะลอไตเสื่อม 

   - จัดบริกำรคลินิกชะลอไตเสื่อม ตำมแนวทำงของ CKD Clinic คุณภำพ 

   - ประเมิน CKD clinic 

   - พัฒนำศักยภำพบุคลำกร ระดับ รพช และ รพสต. เรื่องกำรชะลอควำมเสื่อมของไต 

   - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย CKD stage 1-3 เพื่อชะลอไตเสื่อม

3. กำรจัดบริกำร palliative care ใน clinic CKD สำหรับผู้ป่วย ESRD ที่ปฏิเสธกำรบำบัดทดแทนไต

4. กำรควบคุมมำตรฐำนกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง

    - ด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมสมำคมโรคไตแห่งประเทศไทย

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  2562

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

หัวข้อ สาขาโรคไต

จังหวัดยะลา  เขตสุขภาพที่ 12   ตรวจราชการ รอบที่ 2 วันที่  26 - 28  มิถุนายน

---------------------------------------------------------------
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3.5 วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานปัจจุบัน         

(ข้อมูลเชิงปริมำณจ�ำแนกผลงำนเป็นรำยอ�ำเภอวิเครำะห์และบ่งชี้ Bright  spot และBlind spot)

Bright  spot  

- ใน รพช จัดให้บริกำรในรูปแบบ  CKD Clinic  ซึ่งบูรณำกำรร่วมกับ NCD Clinic  และมีกำรท�ำงำน

เป็นทีมสหสำขำ ครอบคลุมทั้งจังหวัด

- มีหน่วยไตเทียมที่ให้บริกำรฟอกเลือดเพียงพอและกำรเข้ำถึงของ กำรล้ำงไตทำงช่องท้อง ทั้ง โรง

พยำบำลยะลำและโรงพยำบำลเบตง

- มีทำงเลือก ส�ำหรับผู้ป่วย ESRD  ที่ปฏิเสธกำรบ�ำบัดทดแทนไต 

Blind spot

- ผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรำกำรลดลง ของ eGFR ต�่ำกว่ำเกณฑ์

- ขำดสหสำขำ โดยเฉพำะ นักก�ำหนดอำหำร ท�ำให้พยำบำลต้องรับภำระเพิ่ม

- ระบบสำรสนเทศยังไม่สมบูรณ์

3.2 การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการในการขับเคลื่อน)

    -

3.3 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2562 มีอะไรบ้าง และด�าเนินการขับเคลื่อน

อย่างไร (เฉพาะที่มีข้อเสนอแนะจากรอบที่ 1)

- ติดตำมกำรคัดกรองไตในผู้ป่วย DM และ HT  ได้ร่วมกำรติดตำมร่วมกับปฐมภูมิและคลินิกเบำหวำน

- ติดตำมกำรตรวจ GFR  ครั้งที่ 2  ในผู้ป่วย CKD ระยะ  3  4  ให้เสร็จสิ้นภำยในเดือนสิงหำคม 62

3.4 แสดงผลการด�าเนินงาน

ตำรำงที่ 1  ผลกำรด�ำเนินงำนเรื่องกำรลดลงของ eGFR    จ�ำแนกรำยอ�ำเภอ

แหล่งข้อมูล HDC

รายการ/ตัวชี้วัด

Base Line

2562

จ�าแนกรายอ�าเภอ (ข้อมูล ต.ค. 61– 31 พ.ค. 2562) รวม

ไตรมาส 2 

(ต.ค.61 

– มี.ค.62)

ข้อมูล 

8 เดือน

(ต.ค.61 

– พ.ค.62)
2560 2561

เมือง

ยะลา
เบตง

บันนัง

สตา
ธารโต ยะหา รามัน กาบัง

กรง

ปินัง

ลดลง eGFR 1160 1644 เป้ำหมำย 177 318 94 36 114 265 62 56  - 1,122

683 945 ผลงำน 105 198 49 25 67 132 37 29 - 642

58.88 57.48 รัอยละ 59.32 62.26 52.13 69.44 58.77 49.81 59.68 51.79 - 57.22
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5.สรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นความเส่ียงต่อการท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด�าเนินงานไม่ประสบ

ความส�าเร็จ(Key Risk Area /Key Risk Factor ) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

- ขำดสหสำขำโดยเฉพำะ นักก�ำหนดอำหำร ใน CKD clinic พยำบำลต้องรับภำระในกำรค�ำนวณ

อำหำร

- ขำดกำรจัดกำรกับฐำนข้อมูลในกำรคัดกรอง CKD ในคนไข้ DM/HT และอัตรำกำรลดลงของ  eGFR 

ท�ำให้ฐำนข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและต�่ำกว่ำที่เป็นจริง  

6.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท�าให้การด�าเนินงาน

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ

กำรคัดกรอง CKD ต�่ำกว่ำเป้ำหมำย จัดกำรกับฐำนข้อมูลผู้ป่วย ให้เป็นจริงและเป็น

ปัจจุบัน

4. สรุปผลลัพธ์ที่ต้องการ (small success)

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

เป้าหมาย 

1. มีแผนกำรท�ำงำน /

กำรติดตำม

2. คัดกรองผู้ป่วยใน

คลินิก NCD และ CKD  

เพื่อแบ่งระยะของไต 

GFR  <60 ( ระยะ 3,4) 

เพื่อเข้ำสู่กิจกรรมชะลอ

ไตเสื่อม

(หำค่ำ GFR ครั้งที่ 1)

1. จัดบริกำรชะลอไตผู้

ป่วย.ตำมระยะของ CKD

2. ระบบติดตำม ผู้ป่วย

ขำดนัด

3. เยี่ยมบ้ำน

4. นิเทศก�ำกับร่วมกับ

NCD

- ติดตำมประเมินผลกำร

ด�ำเนินงำน ของเครือข่ำย

- หำค่ำ GFR  ครั้งที่ 2 

และครั้งที่ 3 ในผู้ป่วย 

Stage 4 เพื่อเปรียบ

เทียบ คุณภำพกำรดูแล

- วิเครำะห์ข้อมูลผู้ป่วย 

PDCA

- สำมำรถชะลอไตเสื่อม

ในผู้ป่วย CKD   ใน

ระยะ 3 , 4 ได้มำกกว่ำ 

ร้อยละ 65

(ข้อมูลจำก HD-

C+ทะเบียนClinic CKD) 

- สรุปผลกำรด�ำเนิน 

- วำงแผนกำรด�ำเนิน

งำนปีต่อไป

ผลงาน 

ผลกำรคัดกรอง DM, HT = ร้อยละ 54.39

CKD ระยะ 3 - 4  = 1,122
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7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบกฎหมาย

-

8. นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง

 -

      ผู้รำยงำน พ.ว เนตรชนก  สันตรัตติ

                                             ต�ำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำรพิเศษ            

                                            วัน/เดือน/ปี  มิถุนำยน  2562                                

                           โทร 081 - 5982477... 

                 e-mail : nah_med@hotmail.com
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1. ประเด็นการตรวจราชการ

ตัวชี้วัด  อัตรำตำยของมำรดำจำก  PPH  เป็น  0% 

2. สถานการณ์ /ผลงานย้อนหลัง 3 ปี (2559-2561)

ข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  2562

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

หัวข้อ สาขา 3 สาขาหลัก สาขาสูติกรรม

จังหวัดยะลา  เขตสุขภาพที่ 12   ตรวจราชการ รอบที่ 2 วันที่  26 - 28 มิถุนายน 2562

---------------------------------------------------------------

ปี มารดาตาย (คน) ตายจาก PPH (คน) % อัตราตายมารดา (ต่อแสนเกิดมีชีพ)

2559 4 1 25% 54.52

2560 2 1 50% 24.23

2561 5 1 20% 43.59

ปี 2562 (เดือนตุลำคม 2561 – พฤษภำคม 2562)  มีมำรดำตำย 4 คน  

สำเหตุ   - Septic Abortion 1 คน

           - Thyroid Storm 1 คน

            - Eclampsia  1 คน

   - Cerebral Hemorrhage, Chronic Hypertension  1 คน



การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 2/๒๕๖2   โรงพยาบาลยะลา

51

3. แสดงผลการด�าเนินงาน (ข้อมูลเชิงปริมำณ และกำรบริหำรจัดกำร)

3.1 ข้อมูลผลการด�าเนินงานปี  2561

จำกสำเหตุกำรตำยของมำรดำ  น�ำข้อมูลมำวิเครำะห์พบมีปัจจัยเกี่ยวข้อง  ดังนี้

ด้านหญิงตั้งครรภ์และ

ครอบครัว

ด้านบุคลากรทางการแพทย์และการดูแล

รักษา

ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์การ

แพทย์/ยา/เลือด

- NO ANC

- ไม่มำ ANC ตำมนัด

- มีบุตรหลำยคน

- บุคลำกำรด้ำนกำรแพทย์

มีประสบกำรณ์ กำรดูแลรักษำภำวะตั้ง

ครรภ์ และมีโรคอำยุรกรรมร่วมด้วยน้อย

- Delay management

- Delay consult and refer

- ปริมำณเลือดส�ำรองในธนำคำร

เลือดของ  ร.พ.ช. บำงแห่ง มี

ปริมำณไม่เพียงพอในกำรดูแล

รักษำภำวะ PPH

- ด้ำนอื่นๆ  ไม่มีปัญหำ

3.2 การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการในการขับเคลื่อน) 

 แนวทำงบริหำรจัดกำร

1. ระบบกำรท�ำงำนเป็นเครือข่ำย (PNC) 

2. ระบบ Consult , Refer

        - สูติแพทย์ Zoning

        - Fast track refer

3. กำรเยี่ยมเสริมพลังของคณะกรรมกำร MCH Board 

3.3 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2562 มีอะไรบ้าง และด�าเนินการขับเคลื่อน

อย่างไร (เฉพาะที่มีข้อเสนอแนะจากรอบที่ 1)

-
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

เป้าหมาย 

1.ประชุมคณะกรรมกำร 

MCH Board  สำขำ

สูติกรรมทุก 3 เดือน

2.Maternal Death case 

conference 

- Near miss counter-

sense  

3.กำรเยี่ยมเสริมพลัง

1. ประชุมคณะกรรมกำร

MCH Board สูติกรรม

ทุก 1 เดือน

2. Maternal Death 

case/ Near miss 

conference

3. กำรเยี่ยมเสริมพลัง 

รพ.สต./ รพช.

1. ประชุมคณะกรรมกำร

MCH Board สูติกรรม

ทุก 1 เดือน

2. Maternal Death 

case/ Near miss 

conference

3. กำรเยี่ยมเสริมพลัง 

รพ.สต./ รพช.

1. ประชุมคณะกรรมกำร

MCH Board และ Service  

plan สำขำสูติกรรม 

สรุปผลงำน/ วำงแผนพัฒนำ

ปีหน้ำ

2. Matenrac Death 

case/ Neas miss 

couference

3. กำรเยี่ยมเสริมพลัง 

รพ.สต./ รพช.

ผลงาน

1. Maternal  Death 

case conference 

ต.ค.61

2. ประชุมคณะกรรมกำร

MCH  Board และ 

Service plan สำขำ

สูติกรรม  25 ธ.ค. 61

1. กรมกำรแพทย์ ร่วมกับ 

MCH  Board 

เขต 12 จัดกำรประชุม 

แนวทำงลดกำรตำย ของ

มำรดำ วันที่ 21 – 22 

ก.พ. 62 ณ รพ. ปัตตำนี                                   

2. Service plan สำขำ

สูติกรรม เขต 12  จัด

ประชุมพัฒนำเครือข่ำย

เพื่อควำมปลอดภัยของ

หญิงตั้งครรภ์ และ Near 

miss conference  วันที่  

19 – 20 มี.ค. 62    

ณ  รพ. หำดใหญ่                                

3. ประชุมคณะกรรมกำร 

MCH Board จ.ยะลำ 

มี.ค. 62

4. สรุปผลลัพธ์ที่ต้องการ(small success) 
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5.  สรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด�าเนินงานไม่ประสบ

ความส�าเร็จ(Key Risk Area /Key Risk Factor ) และการจัดการความเสี่ยง

ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวลผล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำกกำรติดตำม

ก) หญิงตั้งครรภ์ไม่ฝำกครรภ์เลย หรือไม่มำฝำกครรภ์ตำมนัด  

ข) หญิงตั้งครรภ์ที่มีภำวะเสี่ยงต่อ PPH ไม่มำคลอด ในรพ. (ไปคลอดที่บ้ำนแทน)

ค) บุคลำกรด้ำนกำรแพทย์ใน รพช. มีประสบกำรณ์ในกำรดูแลรักษำภำวะ PPH น้อย

ง) เลือดส�ำรองในธนำคำรเลือดไม่เพียงพอ

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท�าให้การด�าเนินงาน

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ

 - หญิงตั้งครรภ์ไม่มำฝำกครรภ์/ กำรไม่มำฝำกครรภ์

ตำมนัด/ ครรภ์เสี่ยงคลอดที่บ้ำน

- เครือข่ำยด้ำนสำธำรณะสุข/ อสม. ช่วยค้นหำ, น�ำ

ส่งหญิงตั้งครรภ์ให้มำฝำกครรภ์ 

- แนะน�ำหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงต่อ PPH ให้มำคลอดที่

รพ.

- บุคลำกรด้ำนกำรแพทย์ใน รพช. มีประสบกำรณ์

กำรดูแลรักษำ PPH น้อย

- คณะกรรมกำร MCH Board และคณะกรรมกำร 

service plan จัด Workshop ในกำรดูแล PPH แก่ 

บุคคลำกร

- เลือดส�ำรองไม่เพียงพอใน รพช. - แจ้งผู้บริหำร รพช. บริกำร จัดกำรระบบเลือด

ส�ำรองใน รพช.

    ผู้รำยงำน   นำยแพทย์นวย  สุขไชยะ/ นำยแพทย์พิพัฒน์  มงคลฤทธิ์

    ต�ำแหน่ง   นำยแพทย์ช�ำนำญกำรพิเศษ/ สูติแพทย์

    วัน/เดือน/ปี   24  พฤษภำคม  2562

7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบกฎหมาย

-

8. นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง

 -
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1. ประเด็นการตรวจราชการ

ตัวชี้วัด  1. ร้อยละของโรงพยำบำลที่มีทีม Refracture Prevention

    1.1. ร้อยละ 20 ของ รพ.ระดับ M1 ขึ้นไปที่มีกำรจัดตั้งทีม Refracture Prevention

    1.2. Refracture น้อยกว่ำร้อยละ 30 

    1.3. ผ่ำตัดแบบ Early surgery มำกกว่ำร้อยละ 50ขึ้นไป

2. สถานการณ์

ในปี 2561 มีผู้ป่วยจ�ำนวนทั้งหมด 29 รำย ได้รับกำรผ่ำตัด 16 รำย  ในจ�ำนวน 16 รำย มี 9  รำย  

ที่มี early surgery ภำยใน 72 ชม.  และ  7 รำยได้รับกำรผ่ำตัดหลัง 72 ชั่วโมง  ปี  2562 ตั้งแต่เดือน 

ตุลำคม 2561 – พฤษภำคม 2562  มีผู้ป่วยเข้ำรับกำรรักษำจ�ำนวน 30 รำย  ได้รับกำรผ่ำตัด 16 รำย และ 

conservative 14 รำย  ไม่พบกำรหักซ�้ำ 

3. การด�าเนินงาน/ผลการด�าเนินงานตามมาตรการส�าคัญ

3.1ข้อมูลการด�าเนินงานปีที่ผ่านมา

ในปี 2561  มีผู้ป่วยจ�ำนวนทั้งหมด 29 รำย ได้รับกำรผ่ำตัด 16 รำย ในจ�ำนวน 16 รำย ได้รับกำร

ผ่ำตัดภำยใน 72 ชม. 9 รำย ผ่ำตัดหลัง 72 ชม. 7 รำย  เนื่องจำกมีปัญหำ underlining ของโรค (DM, HT 

Old CVA รับประทำนยำ ASA)  ได้มีกำรปรึกษำจำกแพทย์อำยุรกรรม  ซึ่งต้องได้รับกำรรักษำ มี 1 รำยที่ต้อง

รอปรึกษำสวัสดิกำรสังคม เพื่อขออนุมัติค่ำโลหะส่วนเกิน ส�ำหรับใน  ปี 2562 ตั้งแต่เดือน ตุลำคม 2561 – 

พฤษภำคม 2562 มีผู้ป่วยเข้ำรับกำรรักษำจ�ำนวน 30 รำย ได้รับกำรผ่ำตัด 16 รำย  และ conservative 14 

รำย  ไม่พบกำรหักซ�้ำ  ผ่ำตัดภำยใน 72 ชม.  8  รำย  ผ่ำตัดหลัง 72 ชม. 6 รำย  เนื่องจำก  underlining ของ

โรค (CKD atelectasis HT)  ได้มีกำรปรึกษำจำกแพทย์อำยุรกรรม  ซึ่งต้องได้รับกำรประเมินควำมเสี่ยง  

3.2 การบริหารจัดการ(ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการในการขับเคลื่อน)

- รับนโยบำยและกำรอมรมจำก กระทรวง เขต

- ด�ำเนินกำรสร้ำงแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลและสื่อสำรให้กับทีมผู้ปฏิบัติในโรงพยำบำล 

- ด�ำเนินเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ 

- สรุปผล

3.3 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2562 มีอะไรบ้างและด�าเนินการขับเคลื่อน

อย่างไร

-

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  2562

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

หัวข้อ สาขา 3 สาขาหลัก สาขาออร์โธปิดิกส์

จังหวัดยะลา  เขตสุขภาพที่ 12   ตรวจราชการ รอบที่ 2 วันที่  26 - 28 มิถุนายน 2562

---------------------------------------------------------------
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3.5 วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานปัจจุบัน

ในปี 2562  ตั้งแต่เดือน ตุลำคม 2561 – พฤษภำคม 2562  มีผู้ป่วยเข้ำรับกำรรักษำจ�ำนวน 30 

รำย  มีแนวโน้มได้รับกำรผ่ำตัดภำยใน 72 ชม. มำกกว่ำ ปี 2561 และยังไม่พบกำรเกิดกระดูกหักซ�้ำ (Refrac-

ture) 

4. สรุปผลลัพธ์ที่ต้องการ (small success)

รายการ/ตัวชี้วัด

Base Line

2562

อ�าเภอเมือง

รวมไตรมาส 2 

(ต.ค.61 - 31 มี.ค.62)

อ�าเภอเมือง

ข้อมูล 8 เดือน

 (ต.ค.61 - 20 พ.ค.62)
2560 2561

ร้อยละ 20 ของโรงพยำบำล

ระดับ M1 ขึ้นไป  ที่มีกำรจัดตั้ง

ทีม Refracture Prevention

ไม่มี ไม่มี เป้ำหมำย ก�ำลังด�ำเนินกำร ก�ำลังด�ำเนินกำร

ผลงำน

รัอยละ

ร้อยละของผู้ป่วย ที่มีกระดูกหักซ�้ำ

( Refracture)

น้อยกว่ำร้อยละ 30 

NA 0% เป้ำหมำย 21 รำย 30 รำย

ผลงำน 0 รำย 0 รำย

รัอยละ 0 0

ร้อยละของผู้ป่วย ที่ได้รับกำร

ผ่ำตัดภำยใน 72 ชม.หลังจำกได้

รับกำรรักษำภำยในโรงพยำบำล 

มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไป

NA 56.25 เป้ำหมำย 11 รำย 14 รำย

ผลงำน 7 รำย 8 รำย

63.64 57.14

3.4 แสดงผลการด�าเนินงาน

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

เป้าหมาย 

- รับนโยบำยในกำร

ด�ำเนินกำรจำก 

กระทรวง เขต

- จัดเตรียมข้อมูล

เบื้องต้น

- ด�ำเนินกำรสร้ำงแบบ

ฟอร์มจัดเก็บข้อมูล

ในโรงพยำบำล

มีคู่มือ/แนวทำงกำร

ดูแลผู้ป่วย Refrac-

ture Prevention

- จัดตั้งทีม 

Refracture 

Prevention

- ร้อยละผู้ป่วยที่มีกระดูกหักซ�้ำ 

 (Refracture) 

น้อยกว่ำร้อยละ 30

- ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับกำร

ผ่ำตัดภำยใน 72 ชม.หลังจำก

ได้รับกำรรักษำภำยในโรง

พยำบำลมำกกว่ำร้อยละ 50

การด�าเนินการ

วิเครำะห์ข้อมูลเบื้อง

ต้น

-  สื่อสำรกับทีมปฏิบัติงำน

-  ด�ำเนินกำรติดตำมข้อมูล
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5.สรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นความเส่ียงต่อการท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด�าเนินงานไม่ประสบ

ความส�าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 

จากการตรวจติดตาม  

Workfroce (คน) ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์โรงพยำบำลยะลำ มีจ�ำนวนน้อย 3 คน   ในปี 2561  แพทย์ 

1 ท่ำน  ศึกษำต่อยอด  ท�ำให้เกิดควำมขำดแคลนควรเพิ่มแพทย์ออร์โธปิดิกส์และเพิ่มแรงจูงใจให้อยู่ในพื้นที่

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท�าให้การด�าเนินงาน

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ

ในผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรทองในกำรรักษำ และประกัน

สังคม  ยังไม่สำมำรถเบิกจ่ำยยำรักษำภำวะกระดูก

พรุนได้ (กลุ่มยำ Antiosteoporosis )

- พิจำรณำแก้ไข โดยระบบให้สำมำรถเบิกจ่ำยได้ 

บรรจุให้เป็นยำบัญชีหลัก

      ผู้รำยงำน  กรรณิกำ รัตนะ    

      ต�ำแหน่ง  พยำบำลวิขำชีพช�ำนำญกำรพิเศษ    

      วัน/เดือน/ปี  4 มิ.ย  2562    

      โทร  084 - 3669044

      e-mail :  karnikar.R@gmail.com

7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย

- 

8. นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง

-
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1. ประเด็นการตรวจราชการ

ตัวชี้วัด อัตรำป่วยตำยโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน -1 ปีบริบูรณ์ ลดลงร้อยละ 5 เทียบกับปี 2561 

2. สถานการณ์

เนื่องจำกเดิมสำขำกุมำรเก็บข้อมูลอัตรำป่วยตำยโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน - 5 ปีบริบูรณ์ ซึ่งอัตรำ

ตำยลดลงจนเป็นที่น่ำพอใจ  โดยปี 2559 – 2561 เท่ำกับ 0.25, 0.19 และ 0.18  ซึ่งพบว่ำส่วนใหญ่ผู้ป่วย

ที่เสียชีวิตเป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่มอำยุน้อยกว่ำ 1 ปี  ดังนั้นปี 2561 สำขำกุมำรจึงมีกำรปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเพื่อมุ่ง

เน้นกลุ่มเสี่ยงส�ำคัญ  คือช่วงอำยุ 1 ปี  ให้ตรงปัญหำมำกขึ้น  เป้ำหมำยลดลง 5 % จำกปี 2561  หรือตำยน้อย

กว่ำ  3.2/1,000  กำรป่วย

3. การด�าเนินงาน/ผลการด�าเนินงานตามมาตรการส�าคัญ

3.1 ข้อมูลผลการด�าเนินงานปีที่ผ่านมา

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  2562

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

หัวข้อ สาขา 3 สาขาหลัก สาขากุมารเวชกรรม

จังหวัดยะลา  เขตสุขภาพที่ 12   ตรวจราชการ รอบที่ 2 วันที่  26 - 28 มิถุนายน 2562

---------------------------------------------------------------

รายการ/ตัวชี้วัด

Base Line

2561
2562

(ต.ค. 61 – 20 พ.ค. 62)

ผู้ป่วยตำยโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน - 1 ปีบริบูรณ์ (คน) 6 3

ผู้ป่วยปอดบวมโรคปอดบวมในเด็ก1 เดือน - 1 ปีบริบูรณ์ ทั้งหมด 

(คน)

1,645 1,127

อัตรำป่วยตำยโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน - 1 ปีบริบูรณ์ 3.65 2.66

3.2 การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการในการขับเคลื่อน/

ทรัพยากร 4 M)

1. พัฒนำกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ จัดทีมผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล

2. พัฒนำบุคลำกร โดยส่งพยำบำลอบรมด้ำนเวชบ�ำบัดวิกฤตเด็ก และด้ำนระบบทำงเดินหำยใจในเด็ก

3. พัฒนำระบบกำรส่งต่อในรพ.เครือข่ำย 

4. พัฒนำสมรรถนะเจ้ำหน้ำที่หอผู้ป่วยเด็กกำรดูแลผู้ป่วยระบบหำยใจ โดยใช้ Non-Invasive venti-

lator
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แผนงาน/โครงการ

1. พัฒนำหอผู้ป่วยเด็กให้สำมำรถดูแลผู้ป่วยเด็กโรคทำงเดินหำยใจโดยใช้ Heated humidified high 

flow nasal cannular (HHHFNC)  เพื่อลดกำรใส่ท่อช่วยหำยใจ จ�ำนวน 6 เตียง เปิดด�ำเนินกำรเมื่อ ก.ค. 61 

ถึงปัจจุบัน 20 ต.ค.62  มีผู้ป่วยเด็กมีปัญหำระบบทำงเดินหำยใจและใช้ HHHFNC โดยไม่ต้องใส่ท่อช่วยหำยใจ 

จ�ำนวน 114 รำย  ผู้ป่วยที่ต้องกลับมำใส่ท่อช่วยหำยใจ 2 รำย  ผู้ป่วยที่ใช้ HHHFNC แล้วยังเหนื่อยต้องย้ำย

เข้ำ PICU แบบไม่ใส่ท่อช่วยหำยใจ 12 รำย 

2. โครงกำรประเมินคลินิกโรคหืดในเด็กคุณภำพ : ด�ำเนินกำรตรวจเยี่ยม รพ.รำมันเมื่อ 10 เมษำยน 

2562 

3. ประชุมติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพสำขำกุมำรเวชกรรม

4. พัฒนำบุคลำกรตำมแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพสำขำกุมำรเวชกรรม:ส่งเจ้ำหน้ำที่อบรมเฉพำะ

ทำงวิกฤตเด็ก

3.3 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2562 มีอะไรบ้าง และด�าเนินการขับเคลื่อน

อย่างไร (เฉพาะที่มีข้อเสนอแนะจากรอบที่ 1)

-

3.4 แสดงผลการด�าเนินงาน

ตำรำงที่ 1 ผลกำรด�ำเนินงำนเรื่อง  อัตรำป่วยตำยโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน - 1 ปีบริบูรณ์ จ�ำแนกรำยอ�ำเภอ

รายการ/ตัวชี้วัด

Base Line

2562

จ�าแนกรายอ�าเภอ (ข้อมูล ต.ค. 61– 31 พ.ค. 2562) รวม

ไตรมาส 2 

(ต.ค.61 

– มี.ค.62)

ข้อมูล 

8 เดือน

(ต.ค.61 

– พ.ค.62)
2560 2561

เมือง

ยะลา
เบตง

บันนัง

สตา
ธารโต ยะหา รามัน กาบัง

กรง

ปินัง

อัตรำป่วยตำย

โรคปอดบวมใน

เด็ก 1 เดือน - 1 

ปีบริบูรณ์ ลดลง

ร้อยละ 5

1,645 เป้ำหมำย 220 23 210 37 2 293 16 326 1,026 1,127

6 ผลงำน 1 1 0 1 0 0 0 0 3 3

3.65 รัอยละ 4.55 43.48 0 27.03 0 0 0 0 2.92 2.66

(ลดลง 0.99)

แหล่งข้อมูล สำรสนเทศรพ.ยะลำและรพ.อ�ำเภอ

3.5 วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานปัจจุบัน   

จำกตำรำงแสดงข้อมูลพบว่ำ  อัตรำตำยโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน – 1 ปีบริบูรณ์  ลดลงจำกเกณฑ์ที่

วำงไว้  โดยอัตรำตำย ปี 2561  =  3.65 , ปี  2562  (ถึง 20 พ.ค.62)  อัตรำตำย =  2.66  (ลดลง 1.24  คิด

เป็นร้อยละ 33.97)   ซึ่งผู้ป่วยเสียชีวิตทั้ง 3 รำย ที่รพ.ธำรโต, เบตงและอ�ำเภอเมือง อย่ำงละ 1 รำย  เป็นเด็ก

ช่วงอำยุ 1 เดือน, 5 เดือน และเป็นผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจร่วมด้วย มีควำมผิดปกติหลำยระบบ น�้ำหนักตัวน้อยและ

มำรพ.เมื่ออำกำรหนักมำกแล้ว
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

เป้าหมาย

1. จัดท�ำแผนพัฒนำ

บุคลำกรดูแลผู้ป่วยวิกฤติ

และระบบหำยใจ

2. จัดท�ำแผนประชุมเชิง

ปฏิบัติกำรกำรดูแลผู้ป่วย

เด็กโรคปอดบวมและโรค

หืดบุคลำกรบุคลำกรใน

เครือข่ำยจังหวัดยะลำ   

โครงกำรประเมินคลินิก

โรคหืดในเด็กคุณภำพ 

1. จัดสรรบุคลำกรศึกษำ

อบรมตำมแผนพัฒนำ

บุคลำกร

2. ลงประเมินคลินิกโรค

หืดในเด็กคุณภำพ  

1. จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

อย่ำงเป็นระบบ

2. ลงประเมินคลินิกโรค

หืดในเด็กคุณภำพ  

ผลงาน

แผนพัฒนำบุคลำกรและ

แผนประชุมเสร็จสิ้น

- เจ้ำหน้ำในหอผู้ป่วย 

PICU ได้ศึกษำอบรมกำร

ดูและผู้ป่วยวิกฤตตำม

แผน 1 คน 

- เจ้ำหน้ำที่หอผู้ป่วยเด็ก

ได้รับกำรฝึกกำรใช้งำน

และกำรดูแลผู้ป่วยเด็ก 

ใช้ Non-Invasive 

ventilator 

- มีจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

อย่ำงเป็นระบบทุกรพ. 

- ทีมแพทย์ /พยำบำล

รพ.ยะลำลงประเมิน

คลินิกโรคหืดในเด็ก

คุณภำพ รพ.รำมัน 

เมื่อ 10 เม.ย. 62

4. สรุปผลลัพธ์ตาม Small Success
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท�าให้การด�าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ

1.ปริมำณแพทย์ในรพศ.ไม่เพียงพอ 1.ผลักดันให้มีแพทย์เฉพำะทำงสำขำกุมำรเวชกรรม

ให้เพียงพอในรพศ.

2. บุคลำกรยังมีสมรรถนะน้อยในกำรดูแลผู้ป่วย

วิกฤตและระบบหำยใจ  แหล่งสนับสนุนทำงด้ำน

วิชำกำรมีน้อยทั้งงบประมำณและสถำบันกำรจัดกำร

อบรม  เช่น

   - หลักสูตรกำรดูแลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก เปิดอบรม

เฉพำะที่ รพ.เด็ก เท่ำนั้น และกำรจัดอบรมระยะสั้น

อื่นมักมีค่ำใช้จ่ำย ซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดในกำรส่งอบรม

  - กำรจัด In house training มีข้อจ�ำกัดจำก

จ�ำนวน กุมำรแพทย์ไม่สมดุลกับภำระงำน

1. ผลักดันให้สถำบันกำรศึกษำหรือรพ.ที่มีศักยภำพ

สูงกว่ำ  มีกำรจัดโครงกำรประชุมอบรมมำกขึ้น

3.ปัญหำกำรส่งต่อข้อมูลและกำรดูแลระหว่ำงกำร

ส่งต่อ

1.พัฒนำกำรส่งต่อโดยผ่ำนระบบ Referral audit

 4.กำรมำรับกำรรักษำล่ำช้ำตั้งแต่รพช.จำกควำมเชื่อ

และกำรขำดควำมรู้ด้ำนกำรดูแลสุขภำพของ

ประชำชนรวมถึงมำรดำและเด็ก

1. พัฒนำควำมรู้สู่ชุมชนโดยจัดอบรมให้ควำมรู้แก่ 

อสม.และผู้น�ำชุมชนในกำรดูแลภำวะสุขภำพของ

ประชำชนเพื่อกำรเข้ำถึงบริกำรให้เร็วขึ้นโดยเฉพำะผู้

ป่วยเด็กซึ่งอำกำรเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

5. สรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด�าเนินงานไม่ประสบ

ความส�าเร็จ(Key Risk Area /Key Risk Factor ) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

จากการติดตาม

1. ปริมำณบุคลำกรโดยเฉพำะแพทย์สำขำกุมำรเวชกรรมในรพศ. ที่จ�ำนวนน้อย ไม่สมดุลกับปริมำณผู้

ป่วย 

2.เจ้ำหน้ำพยำบำลในหอผู้ป่วยหนักยังมีควำมรู้และสมรรถนะในกำรดูแลผู้ป่วยเด็กระบบทำงเดิน

หำยใจน้อย (มีเจ้ำหน้ำที่ผ่ำนกำรอบรมผู้ป่วยเด็กวิกฤต 2 คน)

3.ทักษะของเจ้ำหน้ำที่รพช.ทั้งแพทย์และพยำบำลในกำรใส่ท่อช่วยหำยใจเด็ก/กำรดูแลระหว่ำงกำรส่ง

ต่อ 

4. บริบทของชุมชน ที่มีควำมแออัด/กำรเป็นครอบครัวใหญ่ ท�ำให้เด็กเล็กมีอัตรำกำรป่วยกำรตำยสูง

กว่ำพื้นที่อื่น

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
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      ผู้รำยงำน  นำงสำวศศิธร  ช่วยสถิตย์

      ต�ำแหน่ง  พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำรพิเศษ

      วัน/เดือน/ปี  7  มิถุนำยน  2562

      โทร  081 – 6904548

      e-mail  :  sasitorn4548@gmail.com

7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย

- 

8. นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง

-
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1. ประเด็นการตรวจราชการ

ตัวชี้วัด คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) ที่เปิดด�ำเนินกำรในพื้นที่ ผ่ำนเกณฑ์ 3S สะสม

ร้อยละ 18 (จ�ำนวน 8 ทีม) ของแผนจัดตั้ง PCC 10 ปี 

2. สถานการณ์

จังหวัดยะลำ  ได้ด�ำเนินกำรจัดตั้ง PCC ตำมนโยบำยฯ  ตั้งแต่ ปี 2560 โดยเริ่มจัดตั้งในเขตเมือง 

จ�ำนวน 2 ทีม และเขตชนบท จ�ำนวน 1 ทีม ได้แก่  PCC ศสม.ธนวิถี – เวชกรรม อ.เมืองยะลำ / PCC ศสม.

ตลำดเก่ำ อ.เมืองยะลำ / PCC ศสม.เมืองยะหำ อ.ยะหำ และ ในปี 2561 จัดตั้งเพิ่มอีก 2 ทีม ได้แก่ PCC ศสม.

ผังเมือง 4  อ.เมืองยะลำ / PCC รพ.สต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลำ รวมผลกำรด�ำเนินงำน(สะสม) ปี 2561 – 

2562 จ�ำนวน 5 ทีม   

3. การด�าเนินงาน/ผลการด�าเนินงานตามมาตรการส�าคัญ 

          3.1 ข้อมูลผลการด�าเนินงานปี 2561 – ปัจจุบัน

ตำรำงที่ 1  แผนกำรจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว  2560 – 2569  จังหวัดยะลำ (แผน 10 ปี)  จ�ำแนกรำย

อ�ำเภอ

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  2562

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

หัวข้อ สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

จังหวัดยะลา  เขตสุขภาพที่ 12   ตรวจราชการ รอบที่ 2 วันที่  26 -28 มิถุนายน 2562

---------------------------------------------------------------

อ�าเภอ
แผนจัดตั้ง (จ�านวนทีม / ปี) รวม

เป้าหมาย2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

เมอืงยะลำ 2 2 0 1 3 1 1 3 1 0 14

เบตง 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 5

บันนังสตำ 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 5

ธำรโต 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2

ยะหำ 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 5

รำมัน 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 8

กำบัง 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�ำนวนทีม

(สะสม)

3 5 8 16 21 29 32 40 42 44
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จังหวัดยะลำ ได้ก�ำหนดแผนจัดตั้ง PCC 10 ปี (ปี 2560 – 2569)   จ�ำนวน 44 ทีม กระจำยในทุก

อ�ำเภอ และในกำรเปิดด�ำเนินกำรจะต้องผ่ำนเกณฑ์ 3S  ซึ่งประกอบด้วย   STRUCTURE  ,  STAFF :   Major 

criteria  ต้องมีแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว  และ  SYSTEM   ซึ่งปัจจุบันสำมำรถเปิดด�ำเนินกำรได้ จ�ำนวน 8 

ทีม คิดเป็นร้อยละ 18.18 ของแผนฯ 10  ปี

ตำรำงที่ 2  จ�ำนวนแพทย์ FM  จังหวัดยะลำ จ�ำแนกรำยอ�ำเภอ

อ�าเภอ

จ�านวน แพทย์ FM

 FM ( วว. )   FM (ระยะสั้น) 
รวม

จบแล้ว อยู่ระหว่าง เรียน จบแล้ว อยู่ระหว่าง อบรม

เมืองยะลำ 4 1  (จบปี 2563) - - 5

เบตง - - - - -

บันนังสตำ - - - - -

ธำรโต - - 1 - 1

ยะหำ - - 2 1  (จบปลำยปี 2562 ) 3

รำมัน - - 1 2  (จบปลำยปี 2562 ) 3

กำบัง - - - - -

กรงปินัง - - - - -

รวม 4 1  (จบปี 2563) 4 3 (จบปลำยปี 2562 ) 12

สถำนกำรณ์แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว (FM) ของจังหวัดยะลำ พบว่ำมีแพทย์เรียนจบ FM (วว) แล้ว  

จ�ำนวน 4  คน และผ่ำนกำรอบรม FM (ระยะสั้น) จ�ำนวน  4  คน   ทั้งนี้  มีแพทย์อยู่ระหว่ำงศึกษำต่อ FM (วว)  

ซึ่งจะจบในปี 2563  จ�ำนวน 1 คน  และอยู่ระหว่ำงกำรอบรม FM  ระยะสั้น ซึ่งจะจบปลำยปีงบประมำณ 

2562  จ�ำนวน  3 คน  

3.2  การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการในการขับเคลื่อน)

กำรพัฒนำคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC)  ปี 2562  ส�ำนักงำนสำธำรณสุข

จังหวัดยะลำ ได้จัดท�ำโครงกำรพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิและระบบสุขภำพอ�ำเภอ จังหวัดยะลำปีงบประมำณ 

2562 โดยก�ำหนดกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้

- คัดเลือก PCC ศสม.ตลำดเก่ำ ให้เป็นต้นแบบ จ�ำนวน 1 แห่ง  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้กำรด�ำเนินงำน 

PCC ในจังหวัดยะลำ 

- ประชำสัมพันธ์/สนับสนุนให้แพทย์เรียนหลักสูตรแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว (FM) วว. หรือระยะสั้น 

- ก�ำหนดเป้ำหมำยสะสมเปิดด�ำเนินกำรและผ่ำนเกณฑ์ 3S ปี 2560 - 2562 จ�ำนวน 8 ทีม โดยใน   

ปี 2562 ก�ำหนดเปิดด�ำเนินกำรเพิ่ม จ�ำนวน 3 ทีม ได้แก่ PCC รพ.สต.โกตำบำรู อ.รำมัน / PCC รพ.สต.บำโงย

ซิแน  อ.ยะหำ / PCC รพ.สต.บ้ำนคอกช้ำง  อ.ธำรโต  
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

เป้าหมาย

มี PCC ที่เปิดด�ำเนินกำร

ในพื้นที่ และผ่ำนเกณฑ์ 

3S  จ�ำนวนสะสม 5 ทีม

มี PCC ที่เปิดด�ำเนินกำร

ในพื้นที่ และผ่ำนเกณฑ์ 

3S  จ�ำนวนสะสม 6 ทีม    

มี PCC ที่เปิดด�ำเนินกำร

ในพื้นที่ และผ่ำนเกณฑ์

3S  จ�ำนวนสะสม 7 ทีม   

มี PCC ที่เปิดด�ำเนินกำร

ในพื้นที่ และผ่ำนเกณฑ์ 

3S  จ�ำนวนสะสม 8 ทีม  

ผลงาน

มี PCC ที่เปิดด�ำเนินกำร

ในพื้นที่ และผ่ำนเกณฑ์ 

3S  จ�ำนวนสะสม 5 ทีม

(ร้อยละ 100)

มี PCC ที่เปิดด�ำเนินกำร

ในพื้นที่ และผ่ำนเกณฑ์ 

3S  จ�ำนวนสะสม 8 ทีม

(ร้อยละ 100)

มี PCC ที่เปิดด�ำเนินกำร

ในพื้นที่ และผ่ำนเกณฑ์ 

3S  จ�ำนวนสะสม 8 ทีม

(ร้อยละ 100)

3.3 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2562 มีอะไรบ้าง และด�าเนินการขับเคลื่อน

อย่างไร  

ไม่มี

3.4 แสดงผลการด�าเนินงาน

ตำรำงที่  1  แสดงผลกำรด�ำเนินงำนเรื่องกำรจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว จ�ำแนกรำยอ�ำเภอ

แหล่งข้อมูล : ส�ำนักสนับสนุนระบบสุขภำพปฐมภูมิ

3.5 วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานปัจจุบัน         

จำกตำรำงแสดงผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2562 พบว่ำ จังหวัดยะลำ สำมำรถเปิดด�ำเนินกำรได้ 8 ทีม 

ตำมนโยบำยฯ คิดเป็น ร้อยละ 100 โดยอ�ำเภอที่มีผลกำรด�ำเนินงำนที่ดี (Bright spot)  มี 4 อ�ำเภอ ได้แก่ 

อ�ำเภอเมืองยะลำ  ยะหำ รำมัน และธำรโต ที่สำมำรถสนับสนุนให้แพทย์เรียนเวชศำสตร์ครอบครัว (วว.) และมี

ควำมพร้อมจนเปิดด�ำเนินกำรได้ ส่วนอ�ำเภอที่ยังไม่สำมำรถด�ำเนินกำรจัดตั้งได้  (Blind spot) มีจ�ำนวน 4 

อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเบตง  บันนังสตำ  กำบัง และกรงปินัง 

4. สรุปผลลัพธ์ตาม Small Success

รายการ/ตัวชี้วัด

Base Line

2562

จ�าแนกรายอ�าเภอ (ข้อมูล ต.ค. – 31 พ.ค. 2562) รวม

ไตรมาส 2 

(ต.ค.61 

– มี.ค.62)

ข้อมูล 

8 เดือน

(ต.ค.61 

– พ.ค.62)
2560 2561

เมือง

ยะลา
เบตง

บันนัง

สตา
ธารโต ยะหา รามัน กาบัง

กรง

ปินัง

มีคลินิกหมอครอบครัว 

(Primary Care 

Cluster) ที่ เปิด

ด�ำเนินกำรในพื้นที่

และผ่ำนเกณฑ์ 3S

3 5 เป้ำหมำย 4 0 0 1 2 1 0 0 5 8

3 5 ผลงำน 4 0 0 1 2 1 0 0 5 8

100 100 รัอยละ 100 0 0 100 100 100 0 0 100 100
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5. สรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด�าเนินงานไม่ประสบ

ความส�าเร็จ(Key Risk Area /Key Risk Factor ) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

จากการติดตาม

ไม่มี

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

      ผู้รำยงำน  นำยตะวัน  ทองนวล   

      ต�ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช�ำนำญกำร

      วัน / เดือน / ปี   24 พฤษภำคม  2562

      โทร  088 - 0325973    

      e – mail : qualityyala@hotmail.com

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท�าให้การด�าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ

ขำดแคลนแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว (FM) หรือ

แพทย์ที่ผ่ำนกำรอบรมด้ำนเวชศำสตร์ครอบครัว  

(ระยะสั้น) และควำมไม่พร้อมของ สหวิชำชีพที่จะอยู่

ประจ�ำ PCC

ส่วนกลำงควรก�ำหนดนโยบำยให้มีกำรเสริมสร้ำงแรง

จูงใจด้ำนค่ำตอบแทนของทีมสหวิชำชีพ ที่ปฏิบัติงำน

ใน PCC

7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย

 ส่วนกลำงควรก�ำหนดนโยบำยสนับสนุนกำรผลิตแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว (FM) อย่ำงต่อเนื่องทุกปี 

8. นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง  

 -
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1. ประเด็นการตรวจราชการ

ตัวชี้วัด  คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.) มีคุณภำพ โดย

        -  ทุกอ�ำเภอ (ร้อยละ 100 ) มีกำรใช้กลไก พชอ. แก้ปัญหำในระดับพื้นที่ อย่ำงน้อยอ�ำเภอละ  2  เรื่อง

        -  ร้อยละ 60 ของอ�ำเภอผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

2. สถานการณ์

กำรพัฒนำคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.)  เริ่มด�ำเนินกำรในปี 2561 ตำมนโย

บำยฯ และตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2561  ที่

ก�ำหนดให้ทุกอ�ำเภอมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.)  ตำมองค์ประกอบที่

ก�ำหนด จ�ำนวนไม่เกิน 21 คน และให้มีกำรพิจำรณำคัดเลือกประเด็นปัญหำในพื้นที่ อย่ำงน้อย 2 ประเด็น เพื่อ

แก้ปัญหำ  ซึ่งผลกำรด�ำเนินงำน พบว่ำ  มีกำรด�ำเนินงำนฯ ดังกล่ำว ครบทุกอ�ำเภอ

3. การด�าเนินงาน/ผลการด�าเนินงานตามมาตรการส�าคัญ 

3.1ข้อมูลผลการด�าเนินงานปี 2561 - ปัจจุบัน

ทุกอ�ำเภอของจังหวัดยะลำ (8 อ�ำเภอ)  ได้ด�ำเนินกำรวิเครำะห์คัดเลือกประเด็นปัญหำ และจัดท�ำแผน

เพื่อแก้ไขอย่ำงน้อยอ�ำเภอละ 2 เรื่อง ดังนี้

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  2562

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

หัวข้อ สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

จังหวัดยะลา  เขตสุขภาพที่ 12   ตรวจราชการ รอบที่ 2 วันที่  26 -28 มิถุนายน 2562

---------------------------------------------------------------

ล�ำดับ อ�ำเภอ ประเด็นที่เลือก (ระบุ)

1 เมืองยะลำ 1.  กำรดูแลผู้สูงอำยุและผู้ด้อยโอกำส                2.  กำรจัดกำรขยะ

2 เบตง 1. อำหำรสะอำด  รสชำติอร่อย  รำคำเป็นธรรม    2. งำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก 0 - 5 ปี

3 ยะหำ 1. กำรจัดกำรขยะ (ยะหำสะอำด)                     2. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ด้อยโอกำส    

3. กำรป้องกันอุบัติเหตุและควำมปลอดภัยทำงถนน (RTI) และอุบัติภัย

4 รำมัน 1. ขับเคลื่อนวำระ “รำมัน สะอำด”                  2. ขับเคลื่อน วำระ “RTI อุบัติเหตุทำงถนน

3. ดูแลคุณภำพชีวิตผู้ยำกไร้ ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิกำร “คนรำมันห์ ไม่ทอดทิ้งกัน”

5 บันนังสตำ 1. แก้ไขปัญหำโรคมำลำเรียในพื้นที่              2. เพิ่มควำมครอบคลุมวัคซีน ในเด็ก อำยุ ๐-๕ ปี

6 ธำรโต 1.  กำรแก้ปัญหำกำรได้รับวัคซีนในเด็กอำยุ 0 - 5 ปี  2.กำรแก้ไขปัญหำกำรระบำดของโรคมำลำเรีย

7 กำบัง 1 . กำรป้องกันอุบัติเหตุและควำมปลอดภัยทำงถนน      2. กำรจัดกำรขยะ

8 กรงปินัง 1. กำรจัดกำรขยะที่ดี บ้ำนเรือนถูกสุขลักษณะ             2. กำรดูแลผู้สูงอำยุ
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ซึ่งจำกผลกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของอ�ำเภอทุกแห่ง พบว่ำ ทุกอ�ำเภอมีกำรจัดท�ำแผน

ปฏิบัติกำร และด�ำเนินกำรตำมแผนฯตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด แต่ยังไม่มีกำรประเมินผลลัพธ์จำกกำรด�ำเนินงำน

3.2  การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการในการขับเคลื่อน)

กำรพัฒนำคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.)  ปี 2562  จังหวัดยะลำ ได้จัดท�ำ

โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิและระบบสุขภำพอ�ำเภอ จังหวัดยะลำ ปีงบประมำณ 2562  โดยก�ำหนด

กิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้

1. ก�ำหนดนโยบำยพัฒนำและประเมินส�ำนักงำนสำธำรณสุขอ�ำเภอ ซึ่งเป็นส�ำนักงำนเลขำนุกำร ของ 

พชอ. ให้เป็นส�ำนักงำนสำธำรณสุขอ�ำเภอติดดำว โดยใช้เกณฑ์กำรประเมินของชมรมสำธำรณสุขแห่งประเทศ

ไทยบูรณำกำรร่วมกับเกณฑ์ PMQA

2. ก�ำหนดให้มีกำรทบทวนคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.)  เนื่องจำกมีกำรย้ำย 

/เปลี่ยนสถำนที่ท�ำงำนของกรรมกำรฯบำงคน

3. ให้ทุกอ�ำเภอทบทวนวิเครำะห์ประเด็นปัญหำอย่ำงน้อยอ�ำเภอละ  2  เรื่อง โดยใช้กลไก พชอ. แก้

ปัญหำ

4. สนับสนุนงบพัฒนำ พชอ. ให้กับทุกอ�ำเภอ ฯ ละ 30,000 บำท (งบฯจำกส่วนกลำง)

5. นิเทศ  ติดตำม  และประเมินผล

3.3 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2562 มีอะไรบ้าง และด�าเนินการขับเคลื่อน

อย่างไร

ไม่มี

3.4 แสดงผลการด�าเนินงาน

ตำรำงที่ 1 ผลกำรด�ำเนินงำนเรื่องกำรพัฒนำคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.) จ�ำแนก

รำยอ�ำเภอ

รายการ/

ตัวชี้วัด

Base Line

2562

จ�าแนกรายอ�าเภอ (ข้อมูล ต.ค. – 31 พ.ค. 2562) รวมไตรมาส 

2 

(ต.ค.61 

– มี.ค.62)

ข้อมูล 

8 เดือน

(ต.ค.61 

– พ.ค.62)
2560 2561

เมือง

ยะลา
เบตง

บันนัง

สตา
ธารโต ยะหา รามัน กาบงั

กรง

ปินัง

ทุกอ�ำเภอมีกำรใช้กลไก 

พชอ. แก้ปัญหำในระดับ

พื้นที่ อย่ำงน้อยอ�ำเภอละ  

2  เรื่อง

- 8 เป้ำหมำย 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8

- 8 ผลงำน 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8

- 100 ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

อ�ำเภอผ่ำนเกณฑ์กำร

ประเมินกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิต  ตำม

แนวทำง UCCARE

- 8 เป้ำหมำย 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8

- 8 ผลงำน อยู่ระหว่ำงกำรประเมิน

- 100 ร้อยละ

ที่มำแหล่งข้อมูล ระบบรำยงำน / สรุปผลกำรนิเทศ คปสอ.รอบที่ 2
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3.5 วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานปัจจุบัน         

จำกตำรำงแสดงผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2562  พบว่ำ ทุกอ�ำเภอ ( 8 อ�ำเภอ )ได้มีวิเครำะห์คัดเลือก

ประเด็นปัญหำ และจัดท�ำแผนเพื่อแก้ไขอย่ำงน้อยอ�ำเภอละ 2 เรื่อง ครบทุกอ�ำเภอ และอยู่ระหว่ำงกำรประเมิน

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมแนวทำง UCCARE  โดยอ�ำเภอที่มีผลกำรด�ำเนินงำนที่ดี (Bright spot)  ได้แก่ 

อ�ำเภอรำมัน ซึ่งได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำรับเกียรติบัตรชื่นชมคณะกรรมกำร พชอ. ในงำนประชุมวิชำกำร HA 

National Forum ครั้งที่ 20  ณ ศูนย์ประชุม IMPACT  FORUM

4. สรุปผลลัพธ์ตาม Small Success

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

เป้าหมาย

มีกำรประชุมคัดเลือก

ประเด็นที่ส�ำคัญตำม

บริบทในพื้นที่ที่เกี่ยวกับ

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

มำด�ำเนินกำรพัฒนำหรือ

แก้ไขปัญหำ อย่ำงน้อย 

2 ประเด็น

-  มีคณะท�ำงำน วำงแผน

ก�ำหนดแนวทำงในกำร

ขับเคลื่อนประเด็นกำร

พัฒนำคุณภำพชีวิตตำมที่

พื้นที่ก�ำหนด

-  มีกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกร ของทุกภำค

ส่วนที่เกี่ยวข้องในกำรขับ

เคลื่อนประเด็นกำร

พัฒนำคุณภำพชีวิต   

มีกำรเยี่ยมเสริมพลังและ

ประเมินผลกำรด�ำเนิน

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

ตำมแนวทำง UCCARE 

โดยกำรประเมินตนเอง

และผู้เยี่ยมระดับจังหวัด

และเขต

อ�ำเภอมีกำรด�ำเนินกำร

และผ่ำนเกณฑ์กำร

ประเมินคุณภำพกำร

พัฒนำคุณภำพชีวิต 

ร้อยละ 60

 

ผลงาน

ทุกอ�ำเภอ(8 อ�ำเภอ) มี

กำรด�ำเนินกำรประชุมคัด

เลือกประเด็นปัญหำเพื่อ

ใช้กลไก พชอ.แก้ปัญหำ

ทุกอ�ำเภอ(8 อ�ำเภอ) มี

คณะท�ำงำนและมีกำรจัด

ท�ำแผน / แนวทำงกำร

แก้ปัญหำตำมประเด็นที่

คัดเลือก และทุกภำค

ส่วนร่วมกันขับเคลื่อน

ตำมแผนฯ และตำม

หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย

นิเทศ ติดตำม และประ

เมินฯ ส�ำนักงำน

สำธำรณสุขอ�ำเภอ ซึ่ง

เป็นส�ำนักงำนเลขำนุกำร 

พชอ. โดยบูรณำกำร กำร

นิเทศ ติดตำม และ

ประเมินกระบวนกำร

พัฒนำนำ พชอ. ร่วมกับ

เกณฑ์ประเมินส�ำนักงำน

สำธำรณสุขอ�ำเภอติดดำว 

( สสอ.ติดดำว)
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5. สรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด�าเนินงานไม่ประสบ

ความส�าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

 -

6. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ

      ผู้รำยงำน  นำยตะวัน  ทองนวล   

      ต�ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช�ำนำญกำร

      วัน / เดือน / ปี   24 พฤษภำคม  2562

      โทร  088 - 0325973    

      e – mail : qualityyala@hotmail.com

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท�าให้การด�าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ

กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน พชอ. ส่วนใหญ่ยังคง

เป็นภำคส่วนสำธำรณสุขเป็นผู้ขับเคลื่อน

แต่งตั้งอนุคณะกรรมกำรฯ เพื่อด�ำเนินกำรตำม

ประเด็นที่คัดเลือก  เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย

 - 

8. นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง  

 -
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1. ประเด็นการตรวจราชการ

ตัวชี้วัด  - รพ.สต. ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพรพ.สต.ติดดำวระดับ 3 ดำว ร้อยละ 100 

          - รพ.สต. ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำวระดับ 5 ดำว ร้อยละ 60 (แบบสะสม)

2. สถานการณ์

จังหวัดยะลำ มีกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรใน รพ.สต.ทุกแห่งโดยใช้เกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติด

ดำวตำมนโยบำย ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งในปีแรก ไม่มี รพ.สต. ผ่ำนเกณฑ์ รพ.สต.ติดดำว จึงได้ด�ำเนินกำรวิเครำะห์

และพัฒนำตำมส่วนขำดในแต่ละหมวด  จำกผลกำรพัฒนำดังกล่ำวส่งผลให้  ในปี 2561  มีรพ.สต.ผ่ำนเกณฑ์ 

รพ.สต.ติดดำว ระดับ 3 ดำว จ�ำนวน 78 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.30 และ ผ่ำนระดับ 5 ดำว  จ�ำนวน 29 แห่ง  

คิดเป็นร้อยละ 35.80

3. การด�าเนินงาน/ผลการด�าเนินงานตามมาตรการส�าคัญ 

3.1 ข้อมูลผลการด�าเนินงานปีที่ผ่านมา (ปี 2561 – ปัจจุบัน)

จังหวัดยะลำ มี รพ.สต. จ�ำนวนทั้งสิ้น 81 แห่ง มีกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล    

(รพ.สต.) ให้ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ ( รพ.สต.ติดดำว)  ตำมเกณฑ์ 5 หมวด  ซึ่งจำกกำรพัฒนำ รพ.สต.              

ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ในปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นประเด็นในหมวด 1 (ด้ำน Green & Clean)และหมวด 4 (ระบบงำน 

IC)ส่งผลให้มี รพ.สต.ผ่ำนเกณฑ์ฯ มำกขึ้นโดยมี รพ.สต. ผ่ำนเกณฑ์ฯ ระดับ 3 ดำว จ�ำนวน 78 แห่ง คิดเป็นร้อย

ละ 96.30 และผ่ำนเกณฑ์ฯ ระดับ 5 ดำว จ�ำนวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.50 ซึ่งผ่ำนเกณฑ์ฯ ตัวชี้วัดใน

ปี 2561

3.2  การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการในการขับเคลื่อน)      

ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยะลำ ได้จัดท�ำ โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิและระบบสุขภำพ

อ�ำเภอ จังหวัดยะลำ ปี 2562  โดยใช้งบ จชต. เพื่อกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน  ดังนี้

- แต่งตั้งทีมประเมิน/ทีมขับเคลื่อน ในระดับจังหวัด และแต่งตั้งทีมประเมิน/ทีมขับเคลื่อน (ทีมพี่เลี้ยง) 

ในระดับอ�ำเภอ

- ด�ำเนินกำรวิเครำะห์ปัญหำข้อที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ และจัดท�ำแผนกำรพัฒนำฯ

- พัฒนำและสร้ำงทีมประเมิน รพ.สต. ติดดำว ระดับอ�ำเภอและจังหวัด โดยจังหวัดยะลำแบ่งทีมประ

เมินฯ ระดับจังหวัดเป็น 2 ทีม  

- จัดท�ำคู่มือแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว สนับสนุนให้ทีมพี่เลี้ยงระดับอ�ำเภอ

- พัฒนำศักยภำพบุคลำกร ตำมส่วนขำดที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ของ ปี 2561 เช่น เรื่องกำรพัฒนำระบบ IC 

ฯลฯ

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  2562

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

หัวข้อ สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

จังหวัดยะลา  เขตสุขภาพที่ 12   ตรวจราชการ รอบที่ 2 วันที่  26 -28 มิถุนายน 2562

---------------------------------------------------------------
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รายการ/

ตัวชี้วัด

Base Line

2562

จ�าแนกรายอ�าเภอ (ข้อมูล ต.ค. 61 – 31 พ.ค. 2562)
รวมไตรมาส 

2 

(ต.ค.61 

– มี.ค.62)

ข้อมูล 

8 เดือน

(ต.ค.61 

– พ.ค.62)
2560 2561

เมือง

ยะลา
เบตง

บันนัง

สตา
ธารโต ยะหา รามัน กาบัง

กรง

ปินัง

รพ.สต.ผ่ำนเกณฑ์กำร

พัฒนำคุณภำพรพ.สต.ติด

ดำวระดับ 3 ดำว ร้อยละ 

100

- 81 เป้ำหมำย 18 9 10 9 10 16 4 5 81 81

- 79 ผลงำน 18 9 10 6 10 16 4 5 78 81

- 96.30 ร้อยละ 100 100 100 66.67 100 100 100 100 96.30 100

รพ.สต. ผ่ำนเกณฑ์กำร

พัฒนำคุณภำพรพ.สต.ติด

ดำวระดับ 5 ดำว ร้อยละ 

60 (แบบสะสม)

- 81 เป้ำหมำย 18 9 10 9 10 16 4 5 81 81

- 29 ผลงำน 7 6 3 1 3 5 2 2 29 57

- 35.80 ร้อยละ 38.89 66.67 30 11.11 30 31.25 50 40 35.80 70.37

- ก�ำหนดให้มีกำรประเมินตนเอง / ประเมินโดยทีมอ�ำเภอ / ประเมินโดยทีมจังหวัด ตำมล�ำดับ

- ทีมประเมินระดับจังหวัด 2562 ลงประเมินฯ รพ.สต. จ�ำนวน 38 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 8 มีนำคม –         

9 เมษำยน 2562

- มีกำรนิเทศ ติดตำม ในที่ประชุม คปสอ. ทั้ง 2 ครั้ง     

ทั้งนี้ จังหวัดยะลำได้ปรับเป้ำหมำยท้ำทำยกำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำวระดับ 5 ดำว จำก ร้อยละ 

60 (แบบสะสม) เป็นร้อยละ 70 (แบบสะสม) และได้ก�ำหนดเป็นตัวชี้วัด MOU ระหว่ำง นพ.สสจ.   กับ ผอ.รพ. 

และ สสอ.ทั้ง 8 อ�ำเภอด้วย

3.3 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2562 มีอะไรบ้าง และด�าเนินการขับเคลื่อน

อย่างไร (เฉพาะที่มีข้อเสนอแนะจากรอบที่ 1)

ไม่มี

3.4 แสดงผลการด�าเนินงาน

ตำรำงที่ 1  ผลกำรด�ำเนินงำนเรื่อง กำรพัฒนำ  รพ.สต.ตำมเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว จังหวัด

ยะลำ ปี 2562 โดยทีมประเมินระดับจังหวัด จ�ำแนกรำยอ�ำเภอ

3.5 วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานปัจจุบัน         

จำกตำรำงแสดงผลกำรด�ำเนินงำนเรื่อง กำรพัฒนำ  รพ.สต. ตำมเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.  ติด

ดำว  จังหวัดยะลำ ปี 2562 จ�ำแนกรำยอ�ำเภอ พบว่ำ มีจ�ำนวน รพ.สต.ผ่ำนเกณฑ์ฯ ระดับ 3 ดำว จ�ำนวน 81 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และ รพ.สต.ผ่ำนเกณฑ์ฯ ระดับ 5 ดำว (สะสม) จ�ำนวน 57 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

70.37 โดยอ�ำเภอที่มีผลงำนดี (Bright spot) ได้แก่ อ�ำเภอรำมัน และอ�ำเภอกำบัง ซึ่งด�ำเนินกำรได้ ร้อยละ 

100  ส่วนอ�ำเภอที่มีผลงำนค่อนข้ำงน้อย และไม่ผ่ำนเกณฑ์ฯ ที่ก�ำหนด (Blind spot) ได้แก่อ�ำเภอธำรโต ซึ่ง

อำจเนื่องจำกขำดกำรควบคุม ก�ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพจำกทีม คปสอ. และกำรพัฒนำ

ภำยในเครือข่ำยไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

แหล่งข้อมูล คณะกรรมกำรประเมิน รพ.สต.ติดดำวระดับจังหวัด (1 พฤษภำคม 2562)
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

1.มีค�ำสั่งแต่งตั้งทีม                

พี่เลี้ยง/ทีมประเมิน 

ระดับอ�ำเภอในภำพ 

คปสอ. 

2. มีกำรประชุมทีมพี่

เลี้ยง/ทีมประเมิน เพื่อ

ก�ำหนดแนวทำงกำร

พัฒนำ/ ประเมินฯ ตำม

คู่มือแนวทำงกำรพัฒนำ

คุณภำพ  รพ.สต.ติดดำว          

ปี 2562 

3. มีกำรชี้แจงเกณฑ์กำร

ประเมิน รพ.สต.ติดดำว       

ปี 2562 ให้ รพ.สต.ทุก

แห่งรับทรำบ 

4. มีกำรประเมินตนเอง

ของ รพ.สต.   

1. มีกำรประเมินโดยทีม

ระดับอ�ำเภอ และมีสรุป

ผลกำรประเมิน ส่ง สสจ.

2. มีกำรประเมินโดยทีม

ระดับจังหวัด ใน รพ.สต. 

เป้ำหมำยปี 2562  

1. แจ้งผลกำรประเมิน

ของทีมประเมินระดับ

จังหวัด พร้อมส่วนขำด 

และน�ำไปพัฒนำ รพ.สต. 

แต่ละแห่ง

2. จัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้โดยให้ รพ.สต.ที่

ผ่ำนเกณฑ์แล้วของแต่ละ

อ�ำเภอ น�ำเสนอผลงำน

พัฒนำตำมเกณฑ์       

รพ.สต.ติดดำว เพื่อ

ต้นแบบในเครือข่ำย

อ�ำเภอเดียวกัน

มีผลกำรด�ำเนินงำนตำม

เป้ำหำยที่ก�ำหนด คือ

1. รพ.สต. ผ่ำนเกณฑ์ฯ     

รพ.สต. ติดดำวระดับ  3 

ดำว ร้อยละ 100

2. รพ.สต.ผ่ำนเกณฑ์ฯ      

รพ.สต.ติดดำว ระดับ  5 

ดำว ร้อยละ 60 (สะสม)

ผลงาน

- มีกำรเตรียมควำมพร้อม

ทีมประเมิน/ทีมขับ

เคลื่อนระดับจังหวัด และ

ร่วมท�ำแผนพัฒนำปี 

2562 (21 ธ.ค. 61)

- จัดประชุมทีมพี่เลี้ยง/           

ทีมประเมิน เพื่อชี้แจง        

แนวทำงกำรพัฒนำ 

รพ.สต.  ติดดำว ปี

2562 ทั้ง 8 อ�ำเภอ 

เพื่อน�ำไปถ่ำยทอดต่อให้  

รพ.สต.

- มีกำรประเมินโดยทีม

ระดับอ�ำเภอ และมีสรุป

ผลกำรประเมิน ส่ง สสจ.

- มีกำรประเมินโดยทีม

ระดับจังหวัด ใน รพ.สต. 

เป้ำหมำยปี 2562                 

(8 มีนำคม – 9 เมษำยน 

2562)

- แจ้งผลกำรประเมินของ

ทีมประเมินระดับจังหวัด 

พร้อมส่วนขำด และน�ำไป

พัฒนำ รพ.สต. แต่ละ

แห่ง

4. สรุปผลลัพธ์ตาม Small Success
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5. สรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด�าเนินงานไม่ประสบ

ความส�าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

เกณฑ์กำรประเมิน รพ.สต. ติดดำว  เป็นเกณฑ์ที่เน้นคุณภำพ มำตรฐำนของกำรให้บริกำรของทุกงำน 

ซึ่งต้องอำศัยบุคลำกรที่มีควำมรู้เฉพำะด้ำน  เช่น งำน IC   งำนเทคนิคกำรแพทย์  งำนเภสัชกรรม ฯลฯ  จำกโรง

พยำบำลแม่ข่ำยเป็นพี่เลี้ยงให้ค�ำแนะน�ำ  ดังนั้น กำรพัฒนำจึงต้องด�ำเนินกำรพัฒนำในรูปของ  คปสอ.  จึงจะ

ท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จ

6. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ

      ผู้รำยงำน  นำงสำวกนกอร ณ พัทลุง   

      ต�ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช�ำนำญกำร

      วัน/เดือน/ปี  27 พฤษภำคม 2562

      โทร 088 - 0325973

      e-mail :  qualityyala@hotmail.com

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท�าให้การด�าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ

กำรประสำนกำรพัฒนำ รพ.สต.ติดดำวภำยในเครือ

ข่ำย (รพ.สต./สสอ. และ รพ.) ไม่เป็นไปในทิศทำง

เดียวกัน

มอบผู้บริหำรเครือข่ำย บริหำรจัดกำรให้มีกำรพัฒนำ

ไปในทิศทำงเดียวกัน

7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย

 - 

8. นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง  

CQI เรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบและกลไกกำรรับกำรประเมิน รพ.สต.ตำมมำตรฐำน รพ.สต.ติดดำว ของ

อ�ำเภอกำบัง
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1. ประเด็นการตรวจราชการ

ตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำนควบคุมระดับน�้ำตำลในเลือดได้ดี  (เกณฑ์เป้ำหมำย  ร้อยละ 40)

2. สถานการณ์

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  2562

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

หัวข้อ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM/HT)

จังหวัดยะลา  เขตสุขภาพที่ 12   ตรวจราชการ รอบที่ 2 วันที่  26 - 28  มิถุนายน 2562

ผลงาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำนควบคุมระดับน�้ำตำลในเลือดได้ดี 18.95 21.68 27.05

3. การด�าเนินงาน/ผลการด�าเนินงานตามมาตรการส�าคัญ 

3.1 ข้อมูลผลการด�าเนินงานปี 2561

จำกสถำนกำรณ์ที่ผ่ำนมำ ปีงบประมำณ 2561 ผู้ป่วยโรคเบำหวำนในจังหวัดยะลำ มีจ�ำนวน 13,770 

คน ได้รับกำรตรวจ HbA1c 10,854 คน คิดเป็นร้อยละ 78.82 ควบคุมโรคได้ จ�ำนวน  3,725 คน คิดเป็น

ร้อยละ 27.05

ปีงบประมำณ 2562 ผู้ป่วยโรคเบำหวำนในจังหวัดยะลำ 14,166 คน เจำะ HbA1c 10,500 คน 

ควบคุมได้ 3,754 คน ร้อยละ 26.50  เครือข่ำยอ�ำเภอที่ควบคุมได้สูงสุด คืออ�ำเภอยะหำ ร้อยละ 33.41 รอง

ลงมำ อ�ำเภอธำรโต ร้อยละ 33.17

3.2  การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการในการขับเคลื่อน)

1. มีกำรประชุมชี้แจงผลด�ำเนินงำนและกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนแต่ละเครือข่ำยในระดับจังหวัด

2. นิเทศ คปสอ.ทุกเครือข่ำย ในกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับคลินิกและควำมเชื่อมโยงไปยัง รพ.สต./ศสม.

ในเขตรับผิดชอบ

3. ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนใน คปสจ.ทุกเดือน (เป็นเอกสำร)

3.3 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2562 มีอะไรบ้าง และด�าเนินการขับเคลื่อน

อย่างไร (เฉพาะที่มีข้อเสนอแนะจากรอบที่ 1)

ไม่มี    

3.4  แสดงผลการด�าเนินงาน
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รายการ/

ตัวชี้วัด

Base Line

2562

จ�าแนกรายอ�าเภอ (ข้อมูล ต.ค. – 31 พ.ค. 2562)
รวมไตรมาส 

2 

(ต.ค.61 

– มี.ค.62)

ข้อมูล 

8 เดือน

(ต.ค.61 

– พ.ค.62)
2560 2561

เมือง

ยะลา
เบตง

บันนัง

สตา
ธารโต ยะหา รามัน กาบัง

กรง

ปินัง

ร้อยละของผู้ป่วย

เบำหวำนที่ควบคุม

ระดับน�้ำตำลได้ดี 

ร้อยละ 40

21.68 27.05 เป้ำหมำย 5,317 1,828 1,326 630 1,341 2,662 452 611 13,609 14,167

ผลงำน 1,267 576 305 209 448 659 121 170 1,699 3,755

ร้อยละ/

อัตรำ

23.83 31.51 23.00 33.17 33.41 24.76 26.77 27.82 12.48 26.51

แหล่งข้อมูล จำก HDC สสจ.ยะลำ (30 พฤษภำคม 2562)

3.5 วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานปัจจุบัน

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

เป้ำหมำยด�ำเนินงำน

ร้อยละ 10

เป้ำหมำยด�ำเนินงำน

ร้อยละ 20

เป้ำหมำยด�ำเนินงำน

ร้อยละ 30

เป้ำหมำยด�ำเนินกำร

ร้อยละ 40

ผลงาน

8.67 26.51

5. สรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด�าเนินงานไม่ส�าเร็จ 

(Key Risk Area/Key Risk factor) และการจัดการความเสี่ยง

-

ตำรำงที่ 1 ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำนที่ควบคุมระดับน�้ำตำลได้ดี จ�ำแนกรำย

อ�ำเภอ

Bright spot

(คปสอ.)

Blind Spot

(คปสอ.)

1.ร้อยละผู้ป่วยเบำหวำน

ที่ควบคุมระดับน�้ำตำลได้

ดี  มำกกว่ำร้อยละ 40

คปสอ.บันนังสตำ

คปสอ.ยะหำ

คปสอ.เมือง (สำมำรถ

ด�ำเนินกำรตำมควำม

ท้ำทำยเพิ่มขี้น จำกปีที่

ผ่ำนมำร้อยละ 3)

ไม่มี 1. ควรเพิ่มกำรวิเครำะห์ข้อมูลผู้ป่วย

ที่ขำดนัดหรือหำยไปจำกระบบ และ

ควรมีกำรติดตำมกำรส่งออกและ

ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล

2. ควรเพิ่มระบบกำรติดตำม กำรท�ำ 

SMBG ผู้ป่วยที่คุมน�้ำตำลไม่ได้

4. สรุปผลลัพธ์ตาม Small Success
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท�าให้การด�าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ

กำรจัดระบบบริกำรกำรตรวจ HbA1c เครือข่ำย

เมือง

กำรชี้แจงแนวทำง/กำรแก้ไขปัญหำ ระบบไลน์ NCD

ด้ำนผู้ป่วยมีควำมรู้แต่ขำดควำมเข้ำใจและกำรลงมือ

ปฏิบัติอย่ำงจริงจังในกำรควบคุมโรค

กำรลงเยี่ยมบ้ำน/กำรท�ำ Focus group ในรำยที่เริ่ม

ควบคุมโรคได้ไม่ดี

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย

 - 

8. นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง  

 -

      ผู้รำยงำน  นำงสมสกนธ์  ศิริมำนนท์

      ต�ำแหน่ง  พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำรพิเศษ

      วัน/เดือน/ปี  4 มิถุนำยน 62

      โทร 073 - 244711-8 ต่อ 211

      e-mail :  somsirimanon@gmail.com
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1. ประเด็นการตรวจราชการ

ตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงควบคุมระดับควำมดันโลหิตได้ดี  (เกณฑ์เป้ำหมำย  ร้อยละ 50)

2. สถานการณ์

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  2562

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

หัวข้อ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM/HT)

จังหวัดยะลา  เขตสุขภาพที่ 12   ตรวจราชการ รอบที่ 2 วันที่  26 - 28  มิถุนายน 2562

---------------------------------------------------------------

ผลงาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ร้อยละของผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงควบคุมระดับควำมดันโลหิตได้ดี 18.95 31.35 52.27

3. การด�าเนินงาน/ผลการด�าเนินงานตามมาตรการส�าคัญ 

3.1 ข้อมูลผลการด�าเนินงานปี 2561

จำกสถำนกำรณ์ที่ผ่ำนมำ ผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงในจังหวัดยะลำ มีจ�ำนวน 37,199 คน ได้รับกำร

ตรวจ วัดควำมดันโลหิตอย่ำงน้อย 2 ครั้งในปี จ�ำนวน 27,933 คน ควบคุมโรคได้ จ�ำนวน  19,443 คน คิด

เป็นร้อยละ 52.27

ปี 2562 จำกสถำนกำรณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในปัจจุบันผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงในจังหวัดยะลำ 

จ�ำนวน 37,979 คน ได้รับกำรตรวจ วัดควำมดันโลหิตอย่ำงน้อย 2 ครั้งในปี จ�ำนวน 23,127 คน ควบคุมได้ 

16,071 คน ร้อยละ 42.32  

3.2 การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการในการขับเคลื่อน)

1. มีกำรประชุมชี้แจงผลด�ำเนินงำนและกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนแต่ละเครือข่ำยในระดับจังหวัด

2. นิเทศ คปสอ.ทุกเครือข่ำย ในกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับคลินิกและควำมเชื่อมโยงไปยัง รพ.สต./ศสม.

ในเขตรับผิดชอบ

3. ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนใน คปสจ.ทุกเดือน (เป็นเอกสำร)

3.3 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2562 มีอะไรบ้าง และด�าเนินการขับเคลื่อน

อย่างไร (เฉพาะที่มีข้อเสนอแนะจากรอบที่ 1)

ไม่มี

3.4 แสดงผลการด�าเนินงาน
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แหล่งข้อมูล จำก HDC สสจ.ยะลำ (30 พฤษภำคม 2562)

ตำรำงที่ 2 ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงควบคุมระดับควำมดันโลหิตได้ดี

จ�ำแนกรำยอ�ำเภอ

รายการ/

ตัวชี้วัด

Base Line

2562

จ�าแนกรายอ�าเภอ (ข้อมูล ต.ค. 61 – 31 พ.ค. 2562)
รวม

ไตรมาส 2 

(ต.ค.61 

– มี.ค.62)

ข้อมูล 

8 เดือน

(ต.ค.61 

– พ.ค.62)
2560 2561

เมือง

ยะลา
เบตง

บันนัง

สตา
ธารโต ยะหา รามัน กาบัง

กรง

ปินัง

ร้อยละของผู้ป่วย

ควำมดันโลหิตสูง

ควบคุมระดับ

ควำมดันโลหิตได้ดี

31.35 52.27 เป้ำหมำย 13,662 4,705 4,046 1,842 3,642 6,635 1,569 1,878 37,965 37,979

ผลงำน 6,622 1,876 1,708 768 1,330 2,366 757 644 14,652 16,071

ร้อยละ 48.47 39.87 42.21 41.69 36.52 35.66 48.25 34.29 38.59 42.32

3.5 วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานปัจจุบัน

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

เป้ำหมำยด�ำเนินงำน

ร้อยละ 10

เป้ำหมำยด�ำเนินงำน

ร้อยละ 20

เป้ำหมำยด�ำเนินงำน

ร้อยละ 30

เป้ำหมำยด�ำเนินกำร

ร้อยละ 40

ผลงาน

19.98 42.32

5. สรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด�าเนินงานไม่ส�าเร็จ 

(Key Risk Area/Key Risk factor) และการจัดการความเสี่ยง

-

Bright spot

(คปสอ.)

Blind Spot

(คปสอ.)

1. ผู้ป่วยควำมดันโลหิต

สูงควบคุมระดับควำมดัน

โลหิตได้ดี, ร้อยละ 50

คปสอ.เมือง 

คปสอ.กำบัง

คปสอ.บันนังสตำ

ไม่มี 1. ควรเพิ่มกำรวิเครำะห์ข้อมูลผู้ป่วย

ที่ขำดนัดหรือหำยไปจำกระบบ และ

ควรมีกำรติดตำมกำรส่งออกและ

ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล

2.ควรเพิ่มระบบกำรติดตำม กำรท�ำ 

SMBP ผู้ป่วยที่คุมระดับควำมดัน

โลหิตไม่ได้

4. สรุปผลลัพธ์ตาม Small Success
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท�าให้การด�าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ

กำรจัดระบบบริกำรควบคู่กับกำรติดตำมผู้ป่วย

เบำหวำน

กำรชี้แจงแนวทำง/กำรแก้ไขปัญหำ ระบบไลน์ NCD

ด้ำนผู้ป่วยมีควำมรู้แต่ขำดควำมเข้ำใจและกำรลงมือ

ปฏิบัติอย่ำงจริงจังในกำรควบคุมโรค

กำรลงเยี่ยมบ้ำน/กำรท�ำ Focus group ในรำยที่เริ่ม

ควบคุมโรคได้ไม่ดี

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย

 - 

8. นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง  

 -

      ผู้รำยงำน  นำงสมสกนธ์  ศิริมำนนท์

      ต�ำแหน่ง  พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำรพิเศษ

      วัน/เดือน/ปี  4 มิถุนำยน 62

      โทร 073 - 244711-8 ต่อ 211

      e-mail :  somsirimanon@gmail.com
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1. ประเด็นการตรวจราชการ

ตัวชี้วัด  อัตรำตำยของผู้ป่วยโคหลอดเลือดสมอง

2. สถานการณ์ /ผลงานย้อนหลัง 3 ปี (2559-2561)

ในแต่ละปีจังหวัดยะลำมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรำยใหม่มีจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้น จะเห็นจำกสถิติผู้ป่วย

รำยใหม่ย้อนหลัง 3 ปี  คือปี  2559 ปี 2560 และปี 2561เท่ำกับ 667, 846 และ 990  รำย ตำมล�ำดับ 

และในกำรด�ำเนินงำน Stroke fast track พบว่ำมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอัตรำกำรเข้ำถึงบริกำรที่รวดเร็ว

ภำยใน 4.5 ชั่วโมงยังมีจ�ำนวนน้อย และส่วนใหญ่จะมำโรงพยำบำลเมื่อผู้ป่วยเกิดภำวะแทรกซ้อนแล้ว จึงท�ำให้

อัตรำกำรเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น

3. ผลการด�าเนินงาน/ผลการด�าเนินงานตามมาตรการส�าคัญ

3.1 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ปี 2559 โรงพยำบำลยะลำได้จัดตั้ง Stroke unit  รับดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอำกำร

เฉียบพลันภำยใน 7 วัน เพื่อเฝ้ำระวังผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่อำจจะมีภำวะแทรกซ้อนทำงคลินิก และเพื่อ

ลดอัตรำตำย

ปี   2560   จำกกำรนิเทศโรงพยำบำลภำยในเครือข่ำยของจังหวัดยะลำ       ได้มีกำรวำงแนวทำงให้

โรงพยำบำลในเครือข่ำยประสำนกับหน่วยปฐมภูมิ รพ.สต. ให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่เรื่อง Stroke alert, Stroke 

awareness  เพื่อแต่ละหน่วยงำนได้ลงประชำสัมพันธ์แก่ประชำชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชำชนรับรู้ถึงประโยชน์

ของกำรเข้ำถึงบริกำรที่รวดเร็ว

ปี 2561  จำกกำรประชำสัมพันธ์กำรเข้ำถึงบริกำรที่รวดเร็ว ท�ำให้จ�ำนวนมีผู้ป่วยเข้ำรับบริกำรที่

รวดเร็วเพิ่มจ�ำนวนขึ้น ท�ำให้ในปี 2560  มีผู้ป่วยเข้ำรับบริกำรภำยในเวลำ 4.5 ชม. หลังอำกำรจ�ำนวน 109 

รำย  ในปี 2561 มีจ�ำนวน 201 รำย 

ปี 2562 ในเครือข่ำยกำรดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มีกำรประชุมวำงแผนร่วมกันในกำรจัดท�ำ

แนวทำง Pre Hospital โดยให้แต่ละอ�ำเภอเลือกกลุ่มที่ท�ำกำร Prevention ท�ำให้มีผู้ป่วยเข้ำถึงบริกำรภำยใน

เวลำ 4.5 ชม. ใน 8 เดือนแรกของปี 2562  มีจ�ำนวน 136 คน เฉลี่ยเดือนละ 17 รำย

3.2 การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการในการขับเคลื่อน)

จังหวัดยะลำได้ให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง โดยได้บรรจุเป็นแผนยุทธศำสตร์ของ

จังหวัด มีกำรจัดเก็บตัวชี้วัด PA ของจังหวัด และจัดให้มีคณะนิเทศเพื่อลงติดตำมกำรด�ำเนินงำนของเครือข่ำย

ภำยในจังหวัด

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  2562

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

หัวข้อ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Stroke)

จังหวัดยะลา  เขตสุขภาพที่ 12   ตรวจราชการ รอบที่ 2 วันที่  26 - 28  มิถุนายน 2562

---------------------------------------------------------------
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3.3 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการรอบที่ 1 มีอะไรบ้าง และด�าเนินการขับเคลื่อนอย่างไร

       ไม่มี

3.4 ผลการด�าเนินงาน 

ตำรำงที่ 1  ผลกำรด�ำเนินงำนเรื่อง  กำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  จ�ำแนกรำยอ�ำเภอ

3.5 วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานปัจจุบัน 

Bright spot 

- จำกผลกำรด�ำเนินงำน อัตรำกำรให้ยำละลำยลิ่มเลือดภำยใน 60 นำทีของปี 2562 ในไตรมำสแรก  

มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจำกได้มีกำรปรับเปลี่ยนระบบ Consult และ Flow กำรด�ำเนินงำน ในเวลำ  แพทย์ 

Neuro med จะเป็นแพทย์ที่รับ Consult ในเคสที่ Activated Fast track ในส่วนของ Flow วำงแผน case 

คือผู้ป่วยที่รับ Activated Fast track จำก รพช. ให้ Pass ไปท�ำ CT ได้ทันที เพื่อระยะเวลำและผู้ป่วยได้รับยำ

ละลำยลิ่มเลือดที่เร็วขึ้น

รายการ/ตัวชี้วัด

Base Line

2562

ข้อมูลไตรมาส 2 

จ�าแนกรายอ�าเภอ
รวม

ไตรมาส 2 

(ต.ค.61 – 

31 มี.ค.62)

ข้อมูล 

8 เดือน 

(ต.ค.61 - 20 

พ.ค.62)
2560 2561 เมืองยะลา เบตง

อัตรำตำยโรคหลอด

เลือดสมอง  น้อยกว่ำ

ร้อยละ 7

2.00 1.95 เป้ำหมำย 520 70 590 868

ผลงำน 15 2 17 28

2.88 2.86 2.88 3.23

ตำรำงที่ 2  ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดรอง

ตัวชี้วัด เกณฑ์เป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

ตัวชี้วัดหลัก

ร้อยละอัตรำตำย Stroke I60 - I69

น้อยกว่ำร้อยละ 7 868 28 3.23

ตัวชี้วัดรอง

ร้อยละอัตรำตำย Hemorrhagic Stroke  I60 - I62

น้อยกว่ำร้อยละ 25 135 12 8.89

ร้อยละอัตรำตำย Ischemic Stroke I63 น้อยกว่ำร้อยละ 5 671 8 1.19

Door to needle  60 min มำกกว่ำหรือเท่ำกับ

ร้อยละ 50

35 19 54.29

ร้อยละผู้ป่วย Stroke ได้รับกำรรักษำใน Stroke unit มำกกว่ำหรือเท่ำกับ

ร้อยละ 40

868 671 77.30

ร้อยละผู้ป่วย Hemorrhagic Stroke ได้รับกำรผ่ำตัด

สมองภำยในเวลำ 90 นำที

มำกกว่ำหรือเท่ำกับ

ร้อยละ 60

45 42 93.33
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- มี Stroke Manager ที่รับผิดชอบที่ชัดเจนในแต่ละรพช. สำมำรถประสำนงำนกันในเครือข่ำยได้

รวดเร็ว

- ระบบ consult  และระบบพี่เลี้ยงด้ำนกำรดูแลและพัฒนำระบบบริกำรในเครือข่ำย

- พัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเครือข่ำย

Blind spot

- กำรจัดกิจกรรม Pre Hospital ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่เข้ำถึงยำก หรือพื้นที่ที่มีควำมเสี่ยงสูง 

- ควำมไม่มั่นในในกำรให้ยำละลำยลิ่มเลือด

4.สรุปผลลัพธ์ตาม Small Success

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

เป้าหมายด�าเนินงาน

-จัดท�ำแผนพัฒนำระบบ

บริกำร

-สื่อสำรในเครือข่ำยเกี่ยว

กับนโยบำย และแผน

พัฒนำระบบบริกำร

ตลอดจนกำรจัดเก็บและ

กำรส่งต่อข้อมูล

เป้าหมายด�าเนินงาน

1.ร้อยละอัตรำตำย

Stroke I60-I69<7

2. Door to needle  

60 min ≥40

3. ร้อยละผู้ป่วย Stroke 

ได้รับกำรรักษำใน 

Stroke unit≥35

เป้าหมายด�าเนินงาน

1.ร้อยละอัตรำ

ตำยStroke I60-I69<7

2. Door to needle  

60 min ≥50

3. ร้อยละผู้ป่วย Stroke 

ได้รับกำรรักษำใน 

Stroke unit≥35

เป้าหมายด�าเนินการ

1.ร้อยละอัตรำ

ตำยStroke I60-I69<7

2. Door to needle  

60 min ≥50

3. ร้อยละผู้ป่วย Stroke 

ได้รับกำรรักษำใน 

Stroke unit≥40

ผลงาน

-มีแผนพัฒนำ Action 

plan ส�ำหรับกำรด�ำเนิน

งำน 

-แผนประชำสัมพันธ์กำร

เข้ำถึงบริกำรที่รวดเร็ว

ทำงสื่อต่ำงๆ โดยเฉพำะ

สื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อวิทยุ

1.ร้อยละอัตรำ

ตำยStroke I60 - I69 

= ร้อยละ 3.23

2. Door to needle  

60 min  

= ร้อยละ 54.29

3. ร้อยละผู้ป่วย Stroke 

ได้รับกำรรักษำใน 

Stroke unit 

= ร้อยละ 77.30
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5. สรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด�าเนินงานไม่ส�าเร็จ 

(Key Risk Area/Key Risk factor) และการจัดการความเสี่ยง

กำรเข้ำถึงบริกำรที่รวดเร็วภำยในเวลำ 4.5 ชม.ของประชำชนในพื้นที่ยังน้อย  ประชำชนในพื้นที่ยัง

ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงควำมส�ำคัญของกำรเข้ำถึงบริกำรที่เร็วในโรคหลอดเลือดสมอง  และทั้งนี้ในบำงพื้นที่

ควำมเชื่อใจในบริกำร 1669 ของประชำชนยังน้อยเช่นกัน 

6. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ

ในโรงพยำบำลแม่ข่ำยมีจ�ำนวนใน Stroke unit  ที่จ�ำกัด อัตรำกำร Turn overage เร็ว ท�ำให้ผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองที่อยู่ในระยะเฉียบพลันไม่ได้รับกำร Monitor v/s, N/S ตำมมำตรฐำน และไม่ได้เฝ้ำระวัง

ภำวะ AF  ดังนั้นกำรให้ควำมส�ำคัญของ Stroke unit จึงมีควำมส�ำคัญส�ำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย

 - 

8. นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง  

- กำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองครบวงจรจังหวัดยะลำ

- วิจัยกำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยที่มำโรงพยำบำลช้ำกว่ำ 4.5 ชั่วโมงหลังมี

อำกำร

      ผู้รำยงำน   นำงฮำนี  เวำะและ

              ต�ำแหน่ง   พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

      วัน/เดือน/ปี  5  มิ.ย. 2562

      โทร  089 - 4626163

          e-mail  :  be3223@hotmail.com
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1. ประเด็นการตรวจราชการ

 ตัวชี้วัด  - ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำเข้ำถึงบริกำรสุขภำพจิต ≥ ร้อยละ 63

  - อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส�ำเร็จ ≤ 6.3 ต่อประชำกรแสนคน

2. สถานการณ์

โรคซึมเศร้ำเป็นผลรวมจำกหลำยสำเหตุทั้งจำกกำรประสบปัญหำด้ำนสังคมจิตใจและกำรเปลี่ยนแปลง

ของสำรเคมีในสมอง ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำส่วนใหญ่มักมีอำกำรเรื้อรัง  และเกิดเป็นซ�้ำได้บ่อย  จำกกำรด�ำเนินงำน

พบว่ำอัตรำกำรเข้ำถึงบริกำรค่อนข้ำงต�่ำ เนื่องจำกยังขำดกำรดูแลรักษำที่เชื่อมโยงกัน ทุกระดับของกำรบริกำร

สำธำรณสุข และขำดควำมเข้ำใจลักษณะกำรเกิดโรคตำมบริบทสังคมไทย

แนวโน้มกำรฆ่ำตัวตำยของประเทศไทย  มีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงตำมสถำนกำรณ์และ

ภำวะต่ำงๆ ที่ส�ำคัญ คือ ภำวะเศรษฐกิจของประเทศ ภำวะวิกฤตที่ส่งผลต่อสุขภำพจิตและภัยธรรมชำติต่ำง ๆ 

จึงต้องมีกำรเฝ้ำระวัง คัดกรองควำมเสี่ยงต่อกำรฆ่ำตัวตำยในกลุ่มเสี่ยงต่ำงๆ เช่น ผู้ป่วยโรคจิต/โรคซึมเศร้ำ  

โรคทำงกำยเรื้อรัง โรคสุรำ/สำรเสพติด ด�ำเนินให้กำรดูแลต่อเนื่องและกำรติดตำมดูแลตำมแนวทำงมำตรฐำน 

ผลกำรด�ำเนินงำนจังหวัดยะลำอัตรำผู้ป่วยโรคซึมเศรำ้เข้ำถึงบริกำรสุขภำพจิตมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 

ทุกปี  ในส่วนอัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส�ำเร็จทั้งจังหวัด  ไม่เกินเกณฑ์ที่กระทรวงก�ำหนด

 

3. การด�าเนินงาน/ผลการด�าเนินงานตามมาตรการส�าคัญ

การบริหารจัดการ (ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ด�ำเนินกำรในกำรขับเคลื่อน/ทรัพยำกร)   

มาตรการส�าคัญในปี 2562                                                                                                                                

1. กำรถำ่ยทอดนโยบำยและกำรขับเคล่ือนงำน                                                                                            

2. เน้นกำรคัดกรอง 2Q9Q8Q ในศสม./รพ.สต./ รพช.และคลินิกพิเศษต่ำงๆ ในรพท./รพศ.     

กิจกรรมปี 2562                                                                                                                                            

1 ประชุมคณะกรรมกำรฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด�ำเนินงำนในรูปแบบcase conference                         

2. ประชุมคณะกรรมกำรฯ สรุปผลกำรด�ำเนินงำน

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  2562

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

หัวข้อ สุขภาพจิตและจิตเวช   

จังหวัดยะลา  เขตสุขภาพที่ 12   ตรวจราชการ รอบที่ 2 วันที่  26 - 28 มิถุนายน 2562

---------------------------------------------------------------
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4. ผลลัพธ์ที่ต้องการ (Small Success)

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

เป้าหมายด�าเนินงาน

ประชุมคณะกรรมกำร-

Service Plan สำขำ

สุขภำพจิตและจิตเวช

ระดับเขต

ประชุมคณะกรรมกำรService 

Plan สำขำสุขภำพจิตและจิตเวช  

ระดับจังหวัด   

ประชุมคณะกรรมกำรฯ

สรุปผลกำรด�ำเนินงำน       

อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส�ำเร็จ 

≤ 6.3 ต่อประชำกรแสน

คน

ผลงาน

ด�ำเนินกำรประชุมคณะ

กรรมกำรฯ  

เมื่อ เดือน ธ.ค. 61

ประชุมคณะกรรมกำรService 

Plan สำขำสุขภำพจิตและจิตเวช

ระดับจังหวัด เมื่อ 30  ม.ค. 62  

และ 18 มี.ค. 62                          

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กำรด�ำเนินงำน  ในรูป

แบบ case conference 

เมือ่  28 พ.ค. 62                          

ผลการด�าเนินงาน

ตำรำงแสดงข้อมูลกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพจิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ

ตำรำงข้อมูลอัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส�ำเร็จ

รายการ/

ตัวชี้วัด

Base Line

2562

จ�าแนกรายอ�าเภอ (ข้อมูล ต.ค. 61 – 31 พ.ค. 2562)
รวม

ไตรมาส 2 

(ต.ค.61 

– มี.ค.62)

ข้อมูล 

8 เดือน

(ต.ค.61 

– พ.ค.62)
2560 2561

เมือง

ยะลา
เบตง

บันนัง

สตา
ธารโต ยะหา รามัน กาบัง

กรง

ปินัง

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ

เข้ำถึงบริกำร

ร้อยละ 63

50 55 เป้ำหมำย 2,952 1,133 911 380 977 1,620 418 450 8,841 8,841

4,716 5,050 ผลงำน 1,816 788 662 162 522 1,065 263 180 5,264 5,458

54.71 57.91 ร้อยละ 60.50 66.37 67.62 38.68 52.71 64.56 61.24 32.44 59.54 61.74

รายการ/

ตัวชี้วัด

Base Line

2562

จ�าแนกรายอ�าเภอ (ข้อมูล ต.ค. 61 – 31 พ.ค. 2562)
รวม

ไตรมาส 2 

(ต.ค.61 

– มี.ค.62)

ข้อมูล 

8 เดือน

(ต.ค.61 

– พ.ค.62)
2560 2561

เมือง

ยะลา
เบตง

บันนัง

สตา
ธารโต ยะหา รามัน กาบัง

กรง

ปินัง

อัตรำกำรฆ่ำ

ตัวตำยส�ำเร็จ 

≤ 6.3 ต่อ

ประชำกรแสนคน

ที่อำยุ 15 ปีขึ้นไป

< 6.3 < 6.3 เป้ำหมำย ≤ 8 ≤3 ≤3 ≤1 ≤3 ≤5 ≤ 2 ≤2 ≤27 ≤27

7 5 ผลงำน 0 3 0 0 0 1 0 0 1 4

1.34 0.96 ร้อยละ 0 6.00 0 0 0 1.23 0 0 0.26 0.91

แหล่งข้อมูล    ศูนย์ข้อมูลโรคซึมเศร้ำรพ.พระศรีมหำโพธิ์
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5. สรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด�าเนินงานไม่ประสบ

ความส�าเร็จ(Key Risk Area /Key Risk Factor ) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

จากการติดตาม

 - 

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท�าให้การด�าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ 

1.  กำรหมุนเวียนของแพทย์และกำรวินิจฉัยโรคใน 

รพช.                                                              

2.  กำรให้บริกำรคลินิกจิตเวชบำง รพช.ไม่แยก

คลินิกชัดเจน (ร่วมกับคลินิกอื่นๆ) และไม่มีแพทย์รับ

ผิดชอบโดยตรง                                   

3. กำรค้นหำเชิงรุกยังขำดควำมควำมครอบคลุม

7.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย

 -

8. นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง

 -

      ผู้รำยงำน    นำยด�ำรงค์  แวอำลี

                                     ต�ำแหน่ง  นำยแพทย์ช�ำนำญกำรพิเศษ 

        วัน/เดือน/ปี  5   มิถุนำยน  2562

                                    โทร  073-244711 ต่อ 180   

      e-mail opdpsy180@hotmail.com
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1. ประเด็นการตรวจราชการ

ตัวชี้วัด  

 - ร้อยละ 20 ผู้ติดยำเสพติดที่บ�ำบัดครบตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดของแต่ละระบบและได้รับกำรติดตำมต่อ

เนื่อง 1 ปี (Retention rate)

 - ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพที่บ�ำบัดครบตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลัง

จำกจ�ำหน่ำยจำกกำรบ�ำบัด 3 เดือน (3 months Remission rate )

2. สถานการณ์ 

กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดจังหวัดยะลำ ที่ผ่ำนมำยังคงเป็นปัญหำส�ำคัญ  มีแนวโน้มขยำยตัวและมี

ควำมรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะในกลุ่มเยำวชนเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดจ�ำนวนมำกขึ้น ซึ่งข้อมูลกำรแพร่

ระบำดของยำเสพติด พบว่ำยำเสพติดที่แพร่ระบำดมำกที่สุด คือ พืชกระท่อม รองลงมำคือ ยำบ้ำ และยำไอซ์   

(ข้อมูล ศอ.ปส.จ.ยล.)  

กำรบ�ำบัดรักษำสำมำรถให้บริกำรบ�ำบัดรักษำของผู ้ป่วยยำเสพติดครอบคลุมทุกประเภทของ

สำรเสพติด โดยเฉพำะประเภทเฮโรอีน ปัจจุบันพัฒนำศักยภำพและสำมำรถให้บริกำรบ�ำบัดผู้ป่วยยำเสพติด

ประเภทฉีดเฮโรอีน ระยะยำว  Methadone maintenance treatment (MMT)  จ�ำนวน 5 แห่ง (รพ.ยะลำ, 

รพ.เบตง รพ.รำมัน รพ.บันนังสตำ และ รพร.ยะหำ)  แต่กำรให้ค�ำปรึกษำ (Brief Advice : BA) ผู้ป่วยยำเสพติด

ของรพ.สต. ยังไม่สำมำรถด�ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและครอบคลุมทุกพื้นที่

3. การด�าเนินงาน/ผลการด�าเนินงานตามมาตรการส�าคัญ 

มาตรการส�าคัญในปี 2562                                                                                                                                   

ควบคุมก�ำกับ ติดตำมกำรลงข้อมูลในระบบ บสต.โดยผู้รับผิดชอบในระดับสสจ.

กิจกรรมปี 2562                                                                                                                                           

1 ประชุมคณะกรรมกำรฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด�ำเนินงำนในรูปแบบcase conference                                                                 

2. ประชุมคณะกรรมกำรฯ สรุปผลกำรด�ำเนินงำน

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  2562

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

หัวข้อ สาขายาเสพติด    

จังหวัดยะลา  เขตสุขภาพที่ 12   ตรวจราชการ รอบที่ 2 วันที่  26 - 28 มิถุนายน 25622

---------------------------------------------------------------
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ผลการด�าเนินงาน 

รายการ/

ตัวชี้วัด

Base Line

2562

จ�าแนกรายอ�าเภอ (ข้อมูล ต.ค. 61 – 31 พ.ค. 2562)
รวม

ไตรมาส 2 

(ต.ค.61 

– มี.ค.62)

ข้อมูล 

8 เดือน

(ต.ค.61 

– พ.ค.62)
2560 2561

เมือง

ยะลา
เบตง

บันนัง

สตา
ธารโต ยะหา รามัน กาบัง

กรง

ปินัง

ร้อยละ 20 ผู้ติด

ยำเสพติดที่บ�ำบัด

ครบตำมเกณฑ์ที่

ก�ำหนดของแต่ละ

ระบบและได้รับ

กำรติดตำม

ต่อเนื่อง 1 ปี

142 137 เป้ำหมำย 66 1 0 2 6 22 0 1 72 98

18 17 ผลงำน 13 0 0 0 2 3 0 0 15 18

 2.68 12.41 ร้อยละ 19.70 0 0 0 33.33 13.64 0 0 20.83 18.37

ร้อยละ 40 ของ

ผู้ใช้ ผู้เสพที่บ�ำบัด

ครบตำมเกณฑ์ที่

ก�ำหนดของแต่ละ

ระบบหยุดเสพต่อ

เนื่องหลังจำก

จ�ำหน่ำยจำกกำร

บ�ำบัด 3 เดือน

1,007 1,764 เป้ำหมำย 449 166 21 56 134 318 36 8 825 1,188

642 1,168 ผลงำน 219 147 4 24 10 113 16 1 453 534

63.75 66.21 ร้อยละ 48.78 88.55 19.05 42.86 7.46 35.53 44.44 12.5 54.91 44.95

แหล่งข้อมูลระบบ บสต.
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

เป้าหมาย

ประชุมคณะ

กรรมกำรService 

Plan สำขำยำเสพติด

ระดับจังหวัด

ประชุมคณะ

กรรมกำรService 

Plan สำขำยำเสพติด

ระดับเขต   

ประชุมคณะกรรม

กำรฯ

สรุปผลกำรด�ำเนินงำน

1.ร้อยละ 20 ผู้ติดยำเสพติดที่

บ�ำบัดครบตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดของ

แต่ละระบบและได้รับกำรติดตำม

ต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate)

2. ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพที่

บ�ำบัดครบตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดของ

แต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลัง

จำกจ�ำหน่ำยจำกกำรบ�ำบัด 3 

เดือน 

ผลงาน

ด�ำเนินกำรประชุมเมื่อ

เดือน ธ.ค 61

ประชุมคณะกรรมกำร

Service Plan สำขำ

ยำเสพติดระดับ

จังหวัด เมื่อ 

30 ม.ค. 62 และ  

18 มี.ค. 62

ประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กำรด�ำเนินงำน

ในรูปแบบ

case conference 

เมื่อ 28 พ.ค. 62

5. สรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด�าเนินงานไม่ประสบผล

ส�าเร็จ (Key Risk area/ Key Risk factor)

-  

6. ปัญหาอุปสรรค์ และข้อเสนอแนะ

4. สรุปผลลัพธ์ที่ต้องการ (Small Success)

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท�าให้การด�าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ 

1.ระบบกำรบันทึกข้อมูล บสต.ไม่เสถียร

2.บุคลำกรบำงส่วนในพื้นที่ขำดทักษะในกำรฟื้นฟู

ดูแลผู้ป่วยยำเสพติดหลังจ�ำหน่ำย

- พัฒนำปรับปรุงระบบ

- ควรมีกำรวำงแผนเรื่องอัตรำก�ำลังและกำรพัฒนำ

ศักยภำพบุคลำกร
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7.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย

..............ไม่มี....................................................................................................................................................

8. นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง

 -

      ผู้รำยงำน    นำยด�ำรงค์  แวอำลี

                                     ต�ำแหน่ง  นำยแพทย์ช�ำนำญกำรพิเศษ 

        วัน/เดือน/ปี  5   มิถุนำยน  2562

                                    โทร  073-244711 ต่อ 180   

      e-mail opdpsy180@hotmail.com
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1. ประเด็นการตรวจราชการ

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริกำรตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค และฟื้นฟูสภำพ  ด้วย

ศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก (ร้อยละ 18.50)

2. สถานการณ์ /ผลงานย้อนหลัง 3 ปี (2559-2561)

จังหวัดยะลำ  มีกำรก�ำหนดแผนงำน /โครงกำรของจังหวัดในกำรพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยสอดคล้อง

ตำมนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข มีกำรจัดบริกำรในทุกระดับอย่ำงครอบคลุม ให้บริกำรส่งเสริมสุขภำพ 

กำรป้องกันโรค กำรรักษำพยำบำล และฟื้นฟูสภำพผู้ป่วยด้วยกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกทั้งใน

โรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไป  โรงพยำบำลชุมชน ทุกแห่ง รวม 8 แห่ง และในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ต�ำบล  จ�ำนวน 81 แห่ง  

ในปี 2559 - 2561  ซึ่งมีกำรก�ำหนดเป็นตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริกำรกำรแพทย์แผน

ไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกที่ได้มำตรฐำน ร้อยละ 18, 18.50 และ 20 ตำมล�ำดับ และมีผลกำรด�ำเนินงำนผู้

ป่วยนอกได้รับบริกำรกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกที่ได้มำตรฐำน  คิดเป็นร้อยละ 20.22, 

21.14 และ  21.15 ตำมล�ำดับ ซึ่งผลกำรด�ำเนินงำนผ่ำนตำมเกณฑ์ก�ำหนด

3. การด�าเนินงาน/ผลการด�าเนินงานตามมาตรการส�าคัญ 

3.1 ข้อมูลผลการด�าเนินงานปี 2561

ผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2561 มีผู้มำรับบริกำรผู้ป่วยนอก จ�ำนวน 1,418,893  ครั้ง  รับบริกำรกำร

แพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก จ�ำนวน 300,095  ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.15  โดยก�ำหนดเป็นตัวชี้

วัดร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริกำรกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกที่ได้มำตรฐำน (ร้อยละ 20) 

ซึ่งผลกำรด�ำเนินงำนผ่ำนตำมเกณฑ์ก�ำหนด และในปี 2562  ก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมด

ที่ได้รับบริกำรตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค และฟื้นฟูสภำพด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

(ร้อยละ 18.50)  ซึ่งตัวชี้วัดมีกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องผลกำรด�ำเนินงำน โดยในส่วนกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ

และป้องกันโรคด้ำน  แผนไทยจะไม่นับรวมเป็นผลกำรด�ำเนินงำน  จะนับผลกำรด�ำเนินงำนในส่วนของกำร

ตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค และฟื้นฟูสภำพด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

3.2 การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการในการขับเคลื่อน)

ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยะลำได้จัดท�ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนิน

งำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำน ดังนี้  

1) มีแผนในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร service plan ระดับจังหวัดเพื่อให้มีกำรชี้แจงวำงแผนกำร

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  2562

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

หัวข้อ สาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    

จังหวัดยะลา  เขตสุขภาพที่ 12   ตรวจราชการ รอบที่ 2 วันที่  26 - 28  มิถุนายน 2562

---------------------------------------------------------------
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3.5 วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานปัจจุบัน

(วิเครำะห์ผลและบ่งชี้ Bright  spot และBlind spot)  

ผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2562 (ต.ค. 2561 – 20 พ.ค. 2562)  คิดเป็นร้อยละ 19.83 (มีผู้มำรับ

บริกำรผู้ป่วยนอกทั้งหมด จ�ำนวน 882,746  ครั้ง รับบริกำรตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค และฟื้นฟูสภำพ ด้วย

ศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก จ�ำนวน 175,068 ครั้ง)  ผลกำรด�ำเนินงำนของจังหวัดผ่ำน

ตำมเกณฑ์ก�ำหนด (ร้อยละ 18.50)  ซึ่งมีผลกำรด�ำเนินงำนดีมำกในเครือข่ำยอ�ำเภอธำรโตและอ�ำเภอยะหำ 

เนื่องจำกมีกำรเพิ่มจัดให้บริกำรงำนกำรแพทย์แผนไทยเพิ่มเติมจำกคลินิกให้บริกำรในโรงพยำบำล และในส่วน

ที่มีผลกำรด�ำเนินงำนไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมตัวชี้วัดในเครือข่ำยอ�ำเภอเมืองยะลำ และอ�ำเภอเบตง เนื่องจำกเป็นโรง

พยำบำลขนำดใหญ่  ซึ่งมีผู้รับบริกำรผู้ป่วยนอกจ�ำนวนมำกเมื่อเทียบกับจ�ำนวนผู้มำรับบริกำรด้ำนกำรแพทย์

แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ส่งผลให้สัดส่วนผลกำรด�ำเนินงำนน้อย

ด�ำเนินงำน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้                                                                                                                                                           

2)ประชุมเครือข่ำยบุคลำกรกำรแพทย์แผนไทย/แพทย์พื้นบ้ำนและด�ำเนินกำรส�ำรวจภูมิปัญญำกำร

แพทย์แผนไทย/กำรแพทย์พื้นบ้ำน

3) พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์แผนไทย (อบรมทำงไกลถ่ำยทอดควำมรู้เวชปฏิบัติ  แผน

ไทย, อบรมกำรใช้ยำแผนไทยในบัญชียำหลักแห่งชำติ)

4) กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พื้นบ้ำน และสมุนไพรไทยกับกำรดูแล

สุขภำพวิถีไทย

5) สนับสนุนกำรให้บริกำรรักษำด้วยกำรแพทย์แผนไทยแก่ประชำชน ร่วมกับกำรออกหน่วยแพทย์

เคลื่อนที่ พอ.สว. ด้วยยำจำกสมุนไพร 

3.3 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2562  มีอะไรบ้าง และด�าเนินการขับเคลื่อน

อย่างไร (เฉพาะที่มีข้อเสนอแนะจากรอบที่ 1)

       -

3.4 แสดงผลการด�าเนินงาน

รายการ/

ตัวชี้วัด
2562

จ�าแนกรายอ�าเภอ (ข้อมูล ต.ค. – 31 พ.ค. 2562)
รวม

ไตรมาส 2 

(ต.ค.61 

– มี.ค.62)

ข้อมูล 

8 เดือน

(ต.ค.61 

– พ.ค.62)

เมือง

ยะลา
เบตง

บันนัง

สตา
ธารโต ยะหา รามัน กาบัง กรงปินัง

ผู้ป่วยนอกทั้งหมด

ที่ได้รับบริกำร

ตรวจ วินิจฉัย 

รักษำโรค และ

ฟื้นฟูสภำพด้วย

ศำสตร์กำรแพทย์

แผนไทยและกำร

แพทย์ทำงเลือก 

(ร้อยละ 18.50)

เป้ำหมำย 332,412 98,498 92,596 51,899 104,519 119,529 36,770 46,523 379,191 882,746

ผลงำน 38,338 13,892 25,145 18,612 37,456 23,718 9,505 8,402 77,574 175,068

ร้อยละ 11.53 14.10 27.16 35.86 35.84 19.84 25.85 18.06 20.46 19.83
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

เป้าหมาย

- ชี้แจงรำยละเอียดตัวชี้วัดและ

แนวทำงกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำย

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำร

แพทย์ทำงเลือกสู่ระดับเครือข่ำย

อ�ำเภอ และต�ำบล

- รพศ./รพท./รพช. และ      รพ.สต. 

(ที่มีควำมพร้อม) มีคลินิกบริกำรกำร

แพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำง

เลือกแบบครบวงจรที่มีกำรรักษำโรค

ทั่วไปและเฉพำะโรคอย่ำงน้อย 1 โรค 

(ไมเกรน  ข้อเข่ำเสื่อม  อัมพฤกษ์ 

และภูมิแพ้)  และเปิดให้บริกำร OPD 

คู่ขนำนกับแพทย์แผนปัจจุบัน อย่ำง

น้อย 2 วัน/สัปดำห์

เป้าหมาย

- พัฒนำศักยภำพแพทย์แผนไทย/

บุคลำกรงำนแพทย์แผนไทยเพื่อเพิ่มรูป

แบบกำรให้บริกำร

- ส่งเสริมให้หน่วยบริกำรระดับ รพศ./

รพท./รพช.  มีรำยกำรยำสมุนไพร

ส�ำหรับใช้บริกำรไม่น้อยกว่ำ 30 

รำยกำร และ  รพ.สต.(ไม่มีแพทย์แผน

ไทย) ไม่น้อยกว่ำ 10 รำยกำร/รพ.สต.

(มีแพทย์แผนไทย) ไม่น้อยกว่ำ 15 

รำยกำร

-พัฒนำคุณภำพกำรบันทึกข้อมูลกำร

ด�ำเนินงำนแพทย์แผนไทยและกำร

แพทย์ทำงเลือก

เป้าหมาย

-จัดท�ำรำยกำรยำสมุนไพร

ทดแทนยำแผนปัจจุบัน 

จ�ำนวน 10 รำยกำร

- สนับสนุน/นิเทศ/ติดตำม

กำรด�ำเนินงำนเครือข่ำย

ระดับอ�ำเภอ

เป้าหมาย

- ผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับ

บริกำรตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค 

และฟื้นฟูสภำพด้วยศำสตร์กำร

แพทย์แผนไทยและกำรแพทย์

ทำงเลือก (ร้อยละ 18.50)

ผลงาน

- ชี้แจงรำยละเอียดตัวชี้วัดและ

แนวทำงกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยสู่

ระดับเครือข่ำยอ�ำเภอ และต�ำบล

-รพศ./รพท./รพช. มีคลินิกบริกำร

กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำง

เลือกแบบครบวงจร ทุกแห่ง

- จัดอบรมกำรใช้ยำแผนไทยในบัญชียำ

หลักแห่งชำติฯ ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ

งำนแพทย์แผนไทยใน รพ. และ รพ.สต. 

จ�ำนวน 2 รุ่น ในระหว่ำงวันที่ 21-22 

ก.พ. 2562 และ 28ก.พ.-1 มี.ค. 

2562

- จัดประชุม Tele-Coference เพื่อ

พัฒนำศักยภำพบุคลำกรประจ�ำเดือน

หน่วยบริกำรระดับ รพศ./รพท./รพช.  

มีรำยกำรยำสมุนไพรส�ำหรับใช้บริกำรไม่

น้อยกว่ำ 30 รำยกำรได้แก่ รพศ ยะลำ 

รพ.กรงปินัง และรพ.บันนังสตำ 

 และ  รพ.สต.(ไม่มีแพทย์แผนไทย) ไม่

น้อยกว่ำ 10 รำยกำร/รพ.สต.(มีแพทย์

แผนไทย) ไม่น้อยกว่ำ 15 รำยกำร

- จัดท�ำสรุปผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำ

เดือน ทุกเครือข่ำยบริกำรในรูปแบบ 

one page

4. สรุปผลลัพธ์ตาม Small Success
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7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย

1)กระทรวงก�ำหนดให้มีต�ำแหน่งแพทย์แผนไทยในสถำนบริกำรทุกระดับรวมท้ังในส�ำนักงำน

สำธำรณสุขจังหวัด และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล อำจให้จ้ำง เป็น พกส. และให้แพทย์แผนไทยที่ท�ำงำน

แล้วมีโอกำสบรรจุเข้ำรับรำชกำรมำกขึ้น เพื่อสร้ำงขวัญและก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน

2) ในเรื่อง “ยำปรุงเฉพำะรำย” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพำะพิเศษของกำรแพทย์แผนไทย ยังไม่ได้รับกำร

สนับสนุนไม่เป็นมำตรฐำน และไม่อำจก�ำหนดรำคำมูลค่ำกำรให้บริกำรได้ อีกทั้ง สปสช. ไม่ได้ให้กำรสนับสนุน

งบประมำณจำกผลกำรด�ำเนินงำน เนื่องจำกไม่ได้อยู่ในรำยกำรบัญชียำหลักแห่งชำติ จึงอยำกให้น�ำเรื่องนี้ไป

เป็นประเด็นในกำรส่งเสริมด้ำนกำรแพทย์แผนไทยในระดับกรมและกระทรวงด้วย

8. นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง

 -

       ผู้รำยงำน  นำงสำวลลิตำ จิบือรำฮิม 

       ต�ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข

       วัน/เดือน/ปี 31 พฤษภำคม 2562 

       โทร 085 - 7992343

       e-mail : lylytyty5@gmail.com

5.  สรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด�าเนินงานไม่ประสบ

ความส�าเร็จ(Key Risk Area /Key Risk Factor ) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

จากการติดตาม

งำนวิจัยและนวัตกรรมทำงด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำนยังน้อย แนวทำงกำรแก้ไข

ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมและงำนทำงวิชำกำรทำงด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำน

  

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท�าให้การด�าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ 

- กำรบันทึกข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนผ่ำนโปรแกรม 

HosXP และ JHCIS ทั้งในด้ำนควำมถูกต้อง ครบถ้วน 

ทันเวลำ

- มีกำรจัดท�ำคู่มือรำยละเอียดขั้นตอนกำรบันทึก

ข้อมูลที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องรหัสหัตถกำร กำรลงข้อมูล

ทั้งโปรแกรม HosXP และ JHCIS 

- ให้แพทย์แผนไทย รพ.แม่ข่ำยสนับสนุน ติดตำม 

นิเทศกำรด�ำเนินงำนกำรแพทย์แผนไทยและกำร

แพทย์ทำงเลือก รพ.สต.ในเครือข่ำย
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1. ประเด็นการตรวจราชการ

ตัวชี้วัด 

- อัตรำส่วนของจ�ำนวนผู้ยินยอมบริจำคอวัยวะจำกผู้ป่วยสมองตำยต่อจ�ำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน

โรงพยำบำล  (เกณฑ์เป้ำหมำย  > 0.8  : 100) 

- อัตรำส่วนของจ�ำนวนผู้ยินยอมบริจำคดวงตำต่อจ�ำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยำบำล

(เกณฑ์เป้ำหมำย > 1.3  : 100) 

2. สถานการณ์ /ผลงานย้อนหลัง 3 ปี (2559-2561)

จำกข้อมูลของสภำกำชำดไทย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 มีจ�ำนวนผู้บริจำคอวัยวะ  (Decreased ac-

tual organ donor) ทั้งสิ้นจ�ำนวน   86 รำย จ�ำนวนผู้ได้รับกำรปลูกถ่ำยอวัยวะ 194 รำย  และมีผู้ขึ้นทะเบียน

รอรับกำรปลูกถ่ำยอวัยวะ จ�ำนวน 6,236 รำย

ผลการด�าเนินงาน

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  2562

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

หัวข้อ สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ    

จังหวัดยะลา  เขตสุขภาพที่ 12   ตรวจราชการ รอบที่ 2 วันที่  26 - 28  มิถุนายน

---------------------------------------------------------------

3. การด�าเนินงาน/ผลการด�าเนินงานตามมาตรการส�าคัญ 

3.1 ข้อมูลผลการด�าเนินงานปี 2561

จำกผลกำรด�ำเนินงำนใน ปี 2561 มีจ�ำนวนผู้แจ้งควำมจ�ำนงบริจำคอวัยวะ จ�ำนวนทั้งสิ้น 181 รำย 

แต่ยังไม่มีผู้บริจำคอวัยวะและดวงตำมในผู้ป่วยสมองตำย ทั้งนี้เนื่องจำก บริบทของพื้นที่ และปัญหำในเรื่องที่ยัง

ไม่มีควำมพร้อมในเรื่องกำร Harvest เนื่องจำกไม่มีทีม และต้องส่งผู้ป่วยไป Harvest ที่โรงพยำบำลหำดใหญ่  

ญำติจึงไม่ยินยอมบริจำค รวมทั้งปัญหำเรื่องกำรค้นหำผู้บริจำคอวัยวะจำกผู้ป่วยสมองตำยเชิงรุกในโรงพยำบำล 

เพรำะเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบมีงำนประจ�ำที่ต้องท�ำ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562

(ต.ค.61 - พ.ค.62)

1. จ�ำนวนผู้แสดงควำมจ�ำนงบริจำคอวัยวะ 100 รำย 102 181 66

2. จ�ำนวนผู้ยินยอมบริจำคอวัยวะจำกผู้ป่วย

สมองตำย ต่อจ�ำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน

โรงพยำบำล

>0.8  : 100 - - -

3. จ�ำนวนผู้ยินยอมบริจำคดวงตำต่อจ�ำนวน

ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยำบำล

>1.3  : 100 - - -
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3.5 วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานปัจจุบัน

Bright spot :  ควำมร่วมมือของทีมประชำสัมพันธ์กำรรับบริจำคอวัยวะกับธนำคำรเลือดโรงพยำบำล

ยะลำและเหล่ำกำชำดจังหวัดยะลำ

Blind spot         

1. ยังขำดควำมร่วมมือระหว่ำงบุคลำกำรทำงกำรแพทย์ ในเรื่องควำมตั้งใจที่ให้งำนบรรลุผล

2. ควำมไม่พร้อมเนื่องจำกควำมไม่เพียงพอของบุคลำกร  วันที่ 3 พ.ค.2562 โรงพยำบำลหำดใหญ่ได้

3.2 การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการในการขับเคลื่อน)

- กำรประชำสัมพันธ์กำรรับบริจำคอวัยวะและดวงตำ

- ออกหน่วยร่วมกับเหล่ำกำชำดจังหวัดและธนำคำรเลือดของโรงพยำบำล เพื่อประชำสัมพันธ์และให้

ควำมรู้เกี่ยวกับกำรรับบริจำคอวัยวะและดวงตำ 

3.3 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2562 มีอะไรบ้าง และด�าเนินการขับเคลื่อน

อย่างไร (เฉพาะที่มีข้อเสนอแนะจากรอบที่ 1)

              -

3.4  แสดงผลการด�าเนินงาน

ตำรำงที่ 2 ผลกำรด�ำเนินงำน

- อัตรำส่วนของจ�ำนวนผู้ยินยอมบริจำคอวัยวะจำกผู้ป่วยสมองตำยต่อจ�ำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยำบำล 

(เกณฑ์เป้ำหมำย  > 0.8  : 100) 

- อัตรำส่วนของจ�ำนวนผู้ยินยอมบริจำคดวงตำต่อจ�ำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยำบำล 

(เกณฑ์เป้ำหมำย > 1.3  : 100)

ล�าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ภาพรวมจังหวัด ปี 2562

(ข้อมูล ต.ค.61-พ.ค. 2562)

1 จ�ำนวนผู้แจ้งควำมจ�ำนงบริจำคอวัยวะ เป้ำหมำย 75

ผลงำน 66

อัตรำ/ร้อยละ 88

2 จ�ำนวนผู้บริจำคอวัยวะในผู้ป่วยสมองตำย เป้ำหมำย 0

ผลงำน 0

อัตรำ/ร้อยละ 0

3 จ�ำนวนผู้บริจำคดวงตำในผู้ป่วยเสียชีวิต เป้ำหมำย 0

ผลงำน 0

อัตรำ/ร้อยละ 0

แหล่งข้อมูล ทะเบียนกำรแสดงควำมจ�ำนงขอบริจำคอวัยวะ ปี 2562
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เป้าหมาย 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

จ�ำนวนผู้ยินยอมบริจำคอวัยวะในผู้ป่วยสมอง

ตำ

> 0.8 : 100 0 0 0

จ�ำนวนผู้บริจำคอวัยวะจำกผู้เสียชีวิต >1.3 : 100 0 0 0

จ�ำนวนผู้แสดงควำมจ�ำนงบริจำคอวัยวะ >100 26 36 66

5. สรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด�าเนินงานไม่ประสบ

ความส�าเร็จ (Key Risk Area /Key Risk Factor ) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

จากการติดตาม

1. จำกแนวทำงปฏิบัติที่จะขอรับบริจำคอวัยวะ ในผู้ป่วยที่ GCS 3 คะแนน ต้องรอ 6 ชั่วโมง จึงจะ

ด�ำเนินกำรเจรจำขอรับบริจำคอวัยวะ แต่ในบริบทที่พบ ญำติจะไม่รอจนครบ 6 ชม. ส่วนใหญ่จะขอปฏิเสธกำร

รักษำ และน�ำผู้ป่วยกลับไปเสียชีวิตที่บ้ำน 

2. กรณีหำกมีผู้ป่วยที่ GCS 3 คะแนนต้องรอ 6 ชั่วโมง จึงจะด�ำเนินกำรเจรจำขอรับบริจำคอวัยวะ 

แล้วต้องประเมินภำวะสมองตำย ครั้งที่ 1 แล้วต้องส่งต่อไปผ่ำตัดอวัยวะออก ที่โรงพยำบำลหำดใหญ่ เนื่องจำก

ขำดควำมพร้อมในเรื่องกำรขนส่ง ไม่มีเที่ยวบิน

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท�าให้การด�าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ 

1. ควำมเชื่อและบริบทพื้นที่

2. ขำดบุคลำกรที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร TC 4 

เดือน

- รณรงค์กำรประชำสัมพันธ์ กำรบริจำอวัยวะ ผ่ำน

สื่ออิเลคโทรนิคและเสียงตำมสำย

ประสำนทีม HR ของโรงพยำบำลเพื่อพิจำรณำ

มำชี้แนะแนวทำง เรื่องกำร Harvest จำก Donor ซึ่งต้องมีทั้งแพทย์ระบบทำงเดินปัสสำวะ และแพทย์

ศัลยกรรมทั่วไป พร้อมทั้งทีมจำกห้องผ่ำตัด คือ ทีมวิสัญญี หำกมีผู้บริจำคอวัยวะ ในจังหวัดยะลำ ปัตตำนี 

นรำธิวำส จะให้ทีมของโรงพยำบำลยะลำ  ไปท�ำกำรผ่ำตัด ซึ่งรองประธำน service plan สำขำรับบริจำค

อวัยวะและกำรปลูกถ่ำย ได้น�ำเรื่องไปหำรือในทีมแพทย์  แต่ยังไม่มีผู้สนใจจะร่วมทีม  อีกทั้งหัวหน้ำงำนห้อง

ผ่ำตัดแจ้งว่ำ ทีมห้องผ่ำตัดก็มีจ�ำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอ ที่จะจัดเป็นทีมในกำรออกไป Harvest

4. สรุปผลลัพธ์ตาม Small Success
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7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย

 -

8. นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง

 -

       ผู้รำยงำน นำงจินตนำ  อนันตะ

       ต�ำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

       วัน/เดือน/ปี  4 มิถุนำยน  2562

       โทร.083 – 1687354

                                              e-mail : jananta1@hotmail.com
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1. ประเด็นการตรวจราชการ

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของโรงพยำบำลที่มีกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล (RDU)

 - RDU ขั้นที่ 1ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 95

 - RDU ขั้นที่ 2ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 20                         

2. ร้อยละของโรงพยำบำลที่มีระบบจัดกำรกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพอย่ำงบูรณำกำร (AMR)  

 - ร้อยละของรพศ./รพท. มีระบบจัดกำรAMRอย่ำงบูรณำกำร  (intermediate)  ไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ 20 

2. สถานการณ์ /ผลงานย้อนหลัง 3 ปี (2559-2561)

ตำมท่ีกระทรวงสำธำรณสุขได้ก�ำหนดให้กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลเป็นนโยบำยและแผนกำรจัดกำร

ระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) 

จังหวัดยะลำมีโรงพยำบำลทั้งหมด 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลศูนย์ 1 แห่ง คือ โรงพยำบำลศูนย์ยะลำ 

(A), โรงพยำบำลทั่วไป 1 แห่ง คือ โรงพยำบำลเบตง(M1) และ โรงพยำบำลชุมชน 6 แห่ง คือโรงพยำบำลรำมัน

(F1), โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชยะหำ(F1), โรงพยำบำลกรงปินัง(F2), โรงพยำบำลธำรโต(F2), โรง

พยำบำลบันนังสตำ(F2) และโรงพยำบำลกำบัง(F2)

โรงพยำบำลในจังหวัดยะลำทั้ง 8 แห่ง ได้เข้ำร่วมโครงกำร RDU hospital และด�ำเนินกำรพัฒนำระบบ

กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล โดยเริ่มด�ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2560 ผลกำรด�ำเนินงำนปี 2560 พบว่ำ โรงพยำบำลผ่ำน 

RDU  ขั้น 1 จ�ำนวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.5 และ ผลกำรด�ำเนินงำนปี 2561 โรงพยำบำลผ่ำน RDU ขั้น 

1 จ�ำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และผ่ำน RDU ขั้น 2 จ�ำนวน 2 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 25

โรงพยำบำลในจังหวัดยะลำ  ได้จัดให้มีระบบจัดกำรกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพอย่ำงบูรณำกำร   (AMR)     มี

โรงพยำบำลที่เข้ำร่วมทั้งหมด 2 แห่ง คือ โรงพยำบำลยะลำ (รพศ.) และโรงพยำบำลเบตง (รพท.) โดยเริ่มด�ำเนิน

กำรในปี 2561  ซึ่งโรงพยำบำลยะลำและโรงพยำบำลเบตง  มีกำรด�ำเนินกำรระบบจัดกำรกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพ

อย่ำงบูรณำกำรทั้งหมด 6 กิจกรรม ได้แก่             

1) โรงพยำบำลมีคณะกรรมกำร AMR        

2) โรงพยำบำลจัดท�ำรำยงำนติดตำมปริมำณและค่ำใช้จ่ำยของยำต้ำนจุลชีพที่ส�ำคัญ      

3) โรงพยำบำลจัดท�ำรำยงำนกำรติดตำมเชื้อดื้อยำในกระแสเลือด 8 ชนิด                           

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  2562

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

หัวข้อ การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

และระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)    

จังหวัดยะลา  เขตสุขภาพที่ 12   ตรวจราชการ รอบที่ 2 วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562

---------------------------------------------------------------
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4) โรงพยำบำลจัดท�ำรำยงำน         

- อัตรำกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล (point  prevalence  surveillance)  ปีละ 1 ครั้ง                           

- อัตรำกำรติดเชื้อแทรกซ้อนหลักในโรงพยำบำล เช่น VAP, CA-UTI, CLABSI เดือนละ 1 ครั้ง  

- รำยกำรเชื้อก่อโรค และควำมไวยำของกำรติดเชื้อแต่ละต�ำแหน่ง ปีละ  1 ครั้ง ตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด 

และส่งข้อมูลอัตรำกำรติดเชื้อในโรงพยำบำลของตนยังสถำบันบ�ำรำศนรำดูร กรมควบคุมโรค                              

5) โรงพยำบำลจัดท�ำ          

- antibiogramอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนดเพื่อใช้ในกำรวำงแผนจัดกำรAMR ของ

โรงพยำบำล            

- ผลกำรทดสอบควำมไวของเชื้อต่อยำของโรงพยำบำล เดือนละ 1 ครั้ง และส่งข้อมูล (1) และ (2) 

มำยังกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์                                                                                

6) โรงพยำบำลมีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้ำน AMR และควำมเชื่อมโยงของสภำพปัญหำ และ

น�ำไปสู่มำตรกำรที่เหมำะสมในกำรแก้ปัญหำ AMR ในโรงพยำบำล

3. ข้อมูลการวิเคราะห์ (ระบุรายการที่จ�าเป็น ส�าหรับการติดตามที่จ�าเป็นในแต่ละประเด็น)

3.1 ข้อมูลผลการด�าเนินงานปี 2561

ผลกำรด�ำเนินงำน RDU ปี 2561 โรงพยำบำลผ่ำน RDU ขั้น 1 จ�ำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

และผ่ำน RDU ขั้น 2 จ�ำนวน 2 แห่งคิดเป็นร้อยละ 25 และผลกำรด�ำเนินงำน AMR ปี 2561 โรงพยำบำลที่

ต้องมีระบบจัดกำรกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพอย่ำงบูรณำกำร (AMR) ในจังหวัดยะลำ มีทั้งหมด 2 แห่ง คือ โรง

พยำบำลยะลำ และโรงพยำบำลเบตง ซึ่งโรงพยำบำลยะลำและโรงพยำบำลเบตง  มีกำรด�ำเนินกำรระบบจัดกำร

กำรดื้อยำต้ำนจุลชีพอย่ำงบูรณำกำร (AMR) ทั้ง 6 กิจกรรม

ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จของโรงพยำบำลในจังหวัดยะลำที่ผ่ำน RDU ขั้นที่ 2 ได้แก่ ผู้บริหำรให้ควำม

ส�ำคัญและสนับสนุนทรัพยำกรตลอดจนสภำพแวดล้อมในกำรด�ำเนินงำน กำรติดตำมสถำนกำรณ์ผลกำรด�ำเนิน

งำนอย่ำงใกล้ชิด และกำรได้รับควำมร่วมมือจำกผู้สั่งใช้ยำ      

โอกำสพัฒนำของโรงพยำบำลในจังหวัดยะลำที่ยังไม่ผ่ำน RDU ขั้นที่ 2 คือ ควำมร่วมมือในกำรสั่งใช้ยำ

จำกผู้สั่งใช้

เมื่อเปรียบเทียบผลงำนระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ ดังนี้

ระดับ RDU ขั้นที่ 1 RDU ขั้นที่ 2

จังหวัด ร้อยละ 100 ร้อยละ 25

เขต ร้อยละ 100 ร้อยละ 33.33

ประเทศ ร้อยละ 92.62 ร้อยละ 31.66
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พบว่ำ ผลกำรด�ำเนินงำน RDU ของจังหวัดยะลำมีแนวโน้มดีขึ้นตำมล�ำดับ หำกเทียบกับข้อมูลในปี 

2560 แต่ร้อยละกำรผ่ำนเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2 ของจังหวัดยะลำยังค่อนข้ำงน้อยเมื่อเทียบกับผลงำนระดับเขต

และระดับประเทศ

3.2  การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการในการขับเคลื่อน)

กำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2562 ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2561 ถึง เดือนพฤษภำคม 2562 ได้มี

กิจกรรม ดังนี้

1) กิจกรรมที่ได้ด�ำเนินกำรในกำรขับเคลื่อนงำนในเรื่องโรงพยำบำลที่มีกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล (RDU)  

ได้แก่

- จัดประชุมคณะกรรมกำร RDU ระดับจังหวัด และระดับอ�ำเภอ/โรงพยำบำล 

- สรุปข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนทุกเดือน  และรำยงำนผลในที่ประชุมระดับจังหวัด

- สรุปข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนทุกไตรมำสและรำยงำนผลให้กับเขตสุขภำพที่ 12

- กำรส�ำรวจควำมตระหนักรู้ในเรื่อง RDU ในบุคลำกรทำงกำรแพทย์และประชำชนทุกจังหวัดในเขต

สุขภำพที่ 12 โดยใช้แบบสอบถำมจำกเขตสุขภำพที่ 12

2) กิจกรรมที่ได้ด�ำเนินกำรในกำรขับเคลื่อนงำนในเรื่อง โรงพยำบำลที่มีระบบจัดกำรกำรดื้อยำต้ำน

จุลชีพอย่ำงบูรณำกำร (AMR) ได้แก่

- โรงพยำบำลมีกลไกกำรจัดกำร AMR อย่ำงบูรณำกำร

- โรงพยำบำลมีกำรเฝ้ำระวังทำงห้องปฏิบัติกำร

- โรงพยำบำลมีกำรควบคุมก�ำกับดูแลกำรใช้ยำในโรงพยำบำล

- โรงพยำบำลมีกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล

- โรงพยำบำลมีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำ และระบบจัดกำร AMR ของโรงพยำบำล และน�ำไปสู่

มำตรกำรของโรงพยำบำลในกำรแก้ปัญหำ AMR อย่ำงบูรณำกำร

3.3 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2562 มีอะไรบ้าง และด�าเนินการขับเคลื่อน

อย่างไร 

-
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3.4 แสดงผลการด�าเนินงาน

ตารางที่  1  ผลการด�าเนินงานเรื่อง  การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)  จ�าแนกรายอ�าเภอ

รายการ/

ตัวชี้วัด

Base Line

2562

จ�าแนกรายอ�าเภอ (ข้อมูล ต.ค. – 31 พ.ค. 2562) รวมไตรมาส 

2 

(ต.ค.61 

– มี.ค.62)

ข้อมูล 

8 เดือน

(ต.ค.61 

– พ.ค.62)
2560 2561

เมือง

ยะลา
เบตง

บันนัง

สตา
ธารโต ยะหา รามัน กาบัง

กรง

ปินัง

กำรใช้ยำ

อย่ำงสม

เหตุผล 

(RDU)

ผ่ำน  RDU 

ขั้นที่ 1    

ร้อยละ

100

-ผ่ำน RDU 

ขั้นที่ 1 

ร้อยละ 100

-ผ่ำน RDU

ขั้นท่ี 2                

ร้อยละ 25

เป้ำหมำย - RDU ขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 95

- RDU ขั้นที่ 2 ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 20

ผลงำน ผ่ำน 

RDU 

ขั้นที่ 1

ผ่ำน 

RDU 

ขั้นที่ 1

ผ่ำน 

RDU

ขั้นที่ 1

ผ่ำน 

RDU 

ขั้นที่ 1

ผ่ำน 

RDU 

ขั้นที่ 1

ผ่ำน 

RDU 

ขั้นที่ 1 

ขั้นที่ 

2และ

ขั้นที่ 3

ผ่ำน 

RDU 

ขั้นที่ 1

และ

ขั้นที่ 2

ผ่ำน 

RDU 

ขั้นที่ 1 

และ

ขั้นที่ 2

- ผ่ำน  RDU  

ขั้นที่ 1 

จ�ำนวน 8  

แห่ง

- ผ่ำน  RDU   

ขั้นที่ 2จ�ำนวน  

2  แห่ง

- ผ่ำน  RDU   

ขั้นที่ 1 จ�ำนวน  

8   แห่ง

- ผ่ำน  RDU   

ขั้นที่ 2 จ�ำนวน  

3  แห่ง

- ผ่ำน  RDU   

ขั้นที่ 3 จ�ำนวน  

1  แห่ง

ร้อยละ/

อัตรำ

- RDU ขั้นที่ 1 ร้อยละ 100

- RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ 37.5

- RDU ขั้นที่ 3 ร้อยละ 12.5

- ผ่ำน RDU  

ขั้นที่ 1 ร้อยละ  

100

- ผ่ำน RDU   

ขั้นที่ 2 ร้อยละ 

25

- ผ่ำน  RDU   

ขั้นที่ 1 ร้อยละ  

100

- ผ่ำน  RDU   

ขั้นที่ 2 ร้อยละ 

37.5

- ผ่ำน  RDU   

ขั้นที่ 3 ร้อยละ 

12.5

แหล่งข้อมูล โรงพยำบำลทุกแห่งในจังหวัดยะลำ
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ผลกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2562 ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2561 ถึงเดือนพฤษภำคม 2562 ของ

โรงพยำบำลในจังหวัดยะลำจ�ำนวนทั้งหมด 8 แห่ง มีรำยละเอียดผลกำรด�ำเนินงำนจ�ำแนกตำมเกณฑ์ ดังนี้

- โรงพยำบำลที่มีรำยกำรที่สั่งใช้ยำในบัญชียำหลักแห่งชำติ ED ผ่ำนเกณฑ์ที่ก�ำหนดจ�ำนวน 8 แห่ง คิด

เป็นร้อยละ 100

- โรงพยำบำลที่มีประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำร PTC ในกำรชี้น�ำสื่อสำร และส่งเสริม

เพื่อน�ำไปสู่กำรเป็นโรงพยำบำลส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลผ่ำนเกณฑ์จ�ำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

- โรงพยำบำลได้ด�ำเนินงำนในกำรจัดท�ำฉลำกยำมำตรฐำน ฉลำกยำเสริม และเอกสำรข้อมูลยำใน 13 

กลุ่ม ที่มีรำยละเอียดครบถ้วนผ่ำนเกณฑ์จ�ำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

- โรงพยำบำลที่มีรำยกำรยำที่ควรพิจำรณำตัดออก 8 รำยกำร ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชียำโรงพยำบำลทุก

แห่งได้ด�ำเนินกำรผ่ำนเกณฑ์ที่ก�ำหนด  คิดเป็นร้อยละ 100

- โรงพยำบำลที่มีกำรด�ำเนินงำนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในกำรจัดซื้อและส่งเสริมกำรขำยยำผ่ำนเกณฑ์

จ�ำนวน 8 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100

- อ�ำเภอที่มี รพ.สต./หน่วยบริกำรปฐมภูมิ เครือข่ำยระดับอ�ำเภอที่ผ่ำนเกณฑ์ใช้ยำปฏิชีวนะในโรคทำง

เดินหำยใจส่วนบนและอุจจำระร่วงเฉียบพลันตำมเกณฑ์เป้ำหมำย≥ร้อยละ60 จ�ำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

100

-โรงพยำบำลที่มีกำรใช้ยำปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบกำรหำยใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบ

พลันในผู้ป่วยนอกผ่ำนเกณฑ์จ�ำนวน 5 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 62.5

- โรงพยำบำลที่มีกำรใช้ยำปฏิชีวนะในโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลันผ่ำนเกณฑ์จ�ำนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อย

ละ 75

- โรงพยำบำลที่มีกำรใช้ยำปฏิชีวนะในบำดแผลสดจำกอุบัติเหตุผ่ำนเกณฑ์จ�ำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อย

ละ 100

- โรงพยำบำลที่มีกำรใช้ยำปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก�ำหนดทำงช่องคลอดผ่ำนเกณฑ์จ�ำนวน 8 

แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100

- โรงพยำบำลที่มีผู้ป่วยที่ใช้ glibenclamide ในผู้ป่วยที่มีอำยุมำกกว่ำ 65 ปี 60 มล./นำที/1.73 

ตำรำงเมตร ในผู้ป่วยที่มีeGFR น้อยกว่ำ 60 มล./นำที/1.73 ตำรำงเมตรผ่ำนเกณฑ์จ�ำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อย

ละ 100

- โรงพยำบำลที่มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่ได้รับยำ  NSAIDs ผ่ำนเกณฑ์จ�ำนวน 8 แห่งคิด

เป็นร้อยละ 100

- โรงพยำบำลที่มีจ�ำนวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยำที่ห้ำมใช้ได้แก่ยำ warfarin, statins,ergots เมื่อรู้ว่ำตั้ง

ครรภ์แล้วผ่ำนเกณฑ์จ�ำนวน 7 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 87.50

- โรงพยำบำลที่ต้องมีระบบจัดกำรกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพอย่ำงบูรณำกำร (AMR) ในจังหวัดยะลำ มี

ทั้งหมด 2 แห่ง คือ โรงพยำบำลยะลำ และโรงพยำบำลเบตง ซึ่งโรงพยำบำลยะลำและโรงพยำบำลเบตงมีกำร

ด�ำเนินกำรระบบจัดกำรกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพอย่ำงบูรณำกำรอยู่ในระดับปำนกลำง (Intermediate) คิดเป็น

ร้อยละ 100
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ผลกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2562 ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2561 ถึงเดือนพฤษภำคม 2562 

จังหวัดยะลำมีผลกำรด�ำเนินงำนโดยจ�ำแนกตำมจ�ำนวนข้อที่ผ่ำนเกณฑ์ในขั้นที่ 2 (RDU ขั้นที่ 2 ต้องด�ำเนินกำร 

12 ข้อ) ดังนี้ 

- โรงพยำบำลที่ด�ำเนินกำร RDU ผ่ำนเกณฑ์ 12 ข้อ มีจ�ำนวน 3 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 37.5

- โรงพยำบำลที่ด�ำเนินกำร RDU ผ่ำนเกณฑ์ 11 ข้อ มีจ�ำนวน 4 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 50

- โรงพยำบำลที่ด�ำเนินกำร RDU ผ่ำนเกณฑ์ 10 ข้อ มีจ�ำนวน 1 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 12.5

รายการ/

ตัวชี้วัด

Base Line

2562

จ�าแนกรายอ�าเภอ (ข้อมูล ต.ค. 61 – 31 พ.ค. 2562) รวมไตรมาส 

2 

(ต.ค.61 

– มี.ค.62)

ข้อมูล 

8 เดือน

(ต.ค.61 

– พ.ค.62)
2560 2561

เมือง

ยะลา
เบตง

บันนัง

สตา
ธารโต ยะหา รามัน กาบงั

กรง

ปินัง

ร้อยละของ

รพศ./รพท. 

มีระบบ

จัดกำรAMR 

อย่ำง

บูรณำกำร 

(intermedi-

ate)

รพศ./รพท. 

มีระบบ

จัดกำร AMR 

อย่ำง

บูรณำกำร 

ครบทั้ง 6 

กิจกรรม

เป้ำหมำย ร้อยละของ รพศ./รพท.มี

ระบบจัดกำร AMR อย่ำง

บูรณำกำร (intermediate)  

ร้อยละ 20

- ร้อยละของ รพศ./รพท.มีระบบ

จัดกำร AMR อย่ำงบูรณำกำร 

(intermediate)  ร้อยละ 20

ผลงำน มีกำร

ด�ำเนินกำร

ระบบ

จัดกำรกำร

ดื้อยำต้ำน

จุลชีพอย่ำ

งบูรณำกำร

อยู่ในระดับ

ปำนกลำง

(Interme-

diate)

มีกำรด�ำเนิน

กำรระบบ

จัดกำรกำร

ดื้อยำต้ำน

จุลชีพอย่ำงบู

รณำกำรอยู่ใน

ระดับ

ปำนกลำง

(Intermedi-

ate)

- มีกำรด�ำเนิน

กำรระบบ

จัดกำรกำร

ดื้อยำต้ำน

จุลชีพอย่ำงบู

รณำกำรอยู่ใน

ระดับ

ปำนกลำง   

(Intermedi-

ate)

มีกำรด�ำเนินกำร

ระบบจัดกำรกำร

ดื้อยำต้ำนจุลชีพ

อย่ำงบูรณำกำร

อยู่ในระดับ

ปำนกลำง

(Intermediate)

ร้อยละ/

อัตรำ

ร้อยละของ รพศ./รพท.มี

ระบบจัดกำร AMR อย่ำง

บูรณำกำร (intermediate)  

ร้อยละ 100

- ร้อยละของ รพศ./รพท.มีระบบ

จัดกำร AMR อย่ำงบูรณำกำร 

(intermediate)  ร้อยละ 100
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ตำรำงที่ 2 ผลกำรด�ำเนินงำนโรงพยำบำลมีระบบจัดกำร  AMR อย่ำงบูรณำกำรระดับ Intermediate  เกณฑ์

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 รำยงำนปีละ 2 ครั้ง (ไตรมำส 2 และ 4) โดยมีคะแนนเต็ม 500 คะแนน

ข้อ กิจกรรม คะแนน รพ.ยะลำ รพ.เบตง
1 กลไกกำรจัดกำร AMR อย่ำงบูรณำกำร (Governance mechanism on AMR)  

(1)  คณะกรรมกำรที่มีบทบำทด้ำนกำรจัดกำร AMR *

(2)  มีกำรประชุมอย่ำงสม�่ำเสมอ *

(3)  เป้ำหมำยกำรจัดกำร AMR ที่ชัดเจน *

(4)  แผนกำรขับเคลื่อนมำตรกำร AMR *

(5)  กำรก�ำกับติดตำมข้อมูล วิเครำะห์ และสรุปผลควำมก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนินงำน 

(6)  โรงพยำบำลให้กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ อุปกรณ์เครื่องมือ และบุคลำกร เพื่อกำร

แก้ไขปัญหำ 

(7)  มีกำรจัดกำร AMR อย่ำงบูรณำกำรในระดับเขต เพื่อให้ระบบมีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน

5 

10 

10 

10 

20

20 

25

5

7

10

10

15

10

10

5

5

5

10

10

10

10

รวม 100 67 55

2 กำรเฝ้ำระวังทำงห้องปฏิบัติกำร(100 คะแนน)

(1)  กำรตรวจ identify เชื้อแบคทีเรียตำมมำตรฐำน * 

(2)  กำรเลือกชนิดของยำในกำรทดสอบควำมไวของเชื้อตำมมำตรฐำน* 

(3)  ระบบ Lab Alert *

(4)  ระบบกำรเฝ้ำระวังพิเศษในเชื้อดื้อยำส�ำคัญสอดคล้องกับกำรเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ

ระดับประเทศ

(5)  กำรจัดท�ำ Antibiogramตำมมำตรฐำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

(6)  กำรรำยงำนกำรเฝ้ำระวังเชื้อดื้อยำทำงห้องปฏิบัติกำร 

(7)  ระบบบันทึกผลห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(8)  มีกำรพัฒนำระบบเฝ้ำระวังทำงห้องปฏิบัติกำรอย่ำงต่อเนื่อง เช่น CQI, R2R

(9)  รพ.ระดับ A,S มีกำรรำยงำนเชื่อมโยงกับระดับประเทศ(NARST) 

(10)  กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนร่วมกับเขตสุขภำพ ศูนย์วิทยำศำสตร์ฯ สคร.

เขต

10

5

10

10

10

20

10

10

5

10

10

5

10

5

8

10

5

0

5

0

10

5

10

5

5

10

10

0

5

0

รวม 100 58 60
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ข้อ กิจกรรม คะแนน รพ.ยะลำ รพ.เบตง
3 กำรควบคุมก�ำกับดูแลกำรใช้ยำในโรงพยำบำล (100 คะแนน)

(1)   กำรวำงระบบกำรคัดเลือก กระจำย และควบคุมก�ำกับดูแลกำรใช้ยำในโรงพยำบำล และ

ในเครือข่ำย *

(2)   กำรขับเคลื่อนและก�ำกับติดตำมมำตรกำรลดกำรใช้ยำในโรค/ภำวะ ได้แก่ RI, AD, 

FTW, APL *

(3)   กำรติดตำมปริมำณและมูลค่ำกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพ *

(4)   กำรก�ำหนดแนวทำงกำรรักษำ/ข้อแนะน�ำในกำรเลือกใช้ยำปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่พบ

บ่อย และก�ำกับให้มีกำรปฏิบัติตำมแนวทำง *

(5)   กำรติดตำมและประเมินกำรใช้ยำปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์กว้ำงหรือสงวนส�ำหรับเชื้อดื้อยำ *

(6)   มำตรกำรพร้อมแนวปฏิบัติในกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงเหมำะสม 

(7)   กำรสอนและฝึกอบรมทักษะ

(8)   ระบบคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนกำรตัดสินใจเลือกใช้ยำอย่ำงเหมำะสม 

(9)   มีกำรประเมินผลที่สอดคล้องตำมำตรกำรที่ใช้ รวมทั้งสรุปกำรด�ำเนินงำนและสะท้อน

กลับ

5

5

5

15

30

15

10

10

5

5

3

5

5

25

13

0

0

5

3

3

5

5

25

11

0

0

5

รวม 100 61 57

4 กำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อใน ร.พ. (100 คะแนน)

(1)   จ�ำนวนพยำบำล ICN ที่เพียงพอ *

(2)   กำรประชุมคณะกรรมกำร ICC อย่ำงสม�่ำเสมอ *

(3)   โรงพยำบำลมีโครงสร้ำงพื้นฐำนเอื้อต่อกำรจัดกำร AMR * 

(4)   IPC guideline *

(5)   ระบบกำรรับ-ส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยำ 

(6)   กำรจัดกำรเมื่อเกิดกำรระบำด (Outbreak) 

(7)   กำรร่วมคิดโดยผู้ปฏิบัติที่ท�ำงำนหน้ำงำน และมีกำรประเมินและปรับปรุงแนวปฏิบัติ 

(8)   กำรสอนและฝึกอบรมทักษะ 

(9)   มีกำรเฝ้ำระวังกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล (HAI Surveillance) 

(10)   กำรติดตำมสถำนกำรณ์กำรพบเชื้อดื้อยำ ทั้ง colonization และ infection 

(11)   มีกำรก�ำกับติดตำม วิเครำะห์ และสรุปผลควำมก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนินงำน IPC

5

5

10

5

10

10

10

10

15

10

10

5

5

5

5

10

5

10

10

5

0

10

5

5

10

5

10

5

10

10

5

0

10

รวม 100 70 75

5 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำ และระบบจัดกำร AMR  ของโรงพยำบำล และน�ำไปสู่

มำตรกำรของโรงพยำบำลในกำรแก้ปัญหำ AMR อย่ำงบูรณำกำร (100 คะแนน)

(1)   กำรวิเครำะห์และสรุปสถำนกำรณ์ปัญหำเชื้อดื้อยำของโรงพยำบำล

(2)   กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรระบบของโรงพยำบำลในกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับเชื้อดื้อยำ 

(3)   กำรตอบสนองต่อกำรระบำดของเชื้อดื้อยำในโรงพยำบำล

50

40

10

0

0

10

0

0

10

รวม 100 10 10

รวม 500 266 257
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ระดับ การแปลผลการประเมิน คะแนนเต็ม 500 คะแนน

ระดับ 1 มีกำรด�ำเนินกำรได้ไม่เพียงพอ (Inadequate)     0 - 150 คะแนน

ระดับ 2 มีกำรด�ำเนินกำรพื้นฐำน(basic) ≥ 150 – 250 คะแนน และข้อบังคับ Basic > 

0 คะแนน

ระดับ 3 มีกำรด�ำเนินกำรปำนกลำง(Intermediate) ≥250– 350 คะแนน และข้อบังคับ Interme-

diate >0 คะแนน

ระดับ 4 มีกำรด�ำเนินกำรขั้นสูง(Advance) ≥350 – 500 คะแนน

แหล่งข้อมูล โรงพยำบำลยะลำและโรงพยำบำลเบตง

3.5 วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานปัจจุบัน

 ผลกำรด�ำเนินงำน RDU ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2561 ถึงเดือนพฤษภำคม 2562 พบว่ำ โรงพยำบำลใน

จังหวัดยะลำผ่ำน RDU ขั้นที่ 1 ร้อยละ 100 ขั้นที่ 2 ร้อยละ 37.5 และขั้นที่ 3 ร้อยละ 12.5 และผลกำร

ด�ำเนินงำน AMR พบว่ำ โรงพยำบำลที่ต้องมีระบบจัดกำรกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพอย่ำงบูรณำกำร (AMR) ในจังหวัด

ยะลำ มีทั้งหมด 2 แห่ง คือ โรงพยำบำลยะลำ และโรงพยำบำลเบตง  ซึ่งโรงพยำบำลยะลำและโรงพยำบำล

เบตง  มีกำรด�ำเนินกำรระบบจัดกำรกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพอย่ำงบูรณำกำรอยู่ในระดับปำนกลำง (Intermedi-

ate)  คิดเป็นร้อยละ 100

 จุดเด่นของจังหวัดยะลำ ได้แก่ ผู้บริหำรให้ควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินงำน RDU ทีมเภสัชกรมีควำมเข้ม

แข็งในกำรติดตำมตัวชี้วัด คณะกรรมกำร RDU มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลหำสำเหตุของตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์

และน�ำไปปรับปรุงแก้ไขกำรด�ำเนินงำนต่อไป โรงพยำบำลมีกำรจัดกำรด้ำน AMR อยู่ในระดับปำนกลำงทั้ง 2 

แห่ง และโอกำสพัฒนำของจังหวัดยะลำ ได้แก่ กำรสื่อสำรกับผู้สั่งใช้ยำปฏิชีวนะในบำงกลุ่มโรคที่ยังไม่เป็นไป

ตำมแนวทำงกำรใช้ยำตำมหลัก RDU ควำมระมัดระวังในกำรใช้ยำในสตรีตั้งครรภ์ และกำรพัฒนำระบบกำร

จัดกำรเชื้อดื้อยำ (AMR) ให้อยู่ในระดับสูง (Advance) ในโรงพยำบำลทั้ง  2  แห่ง

4.  สรุปผลลัพธ์ตาม Small Success

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

เป้าหมาย

RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 80

RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 10

เป้าหมาย

RDU ขั้นที่ 1≥ร้อยละ 85

RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 10

เป้าหมาย

RDU ขั้นที่ 1≥ร้อยละ 90

RDU ขั้นที่ 2≥ ร้อยละ 15

เป้าหมาย

RDU ขั้นที่ 1≥ร้อยละ 95  

RDU ขั้นที่ 2≥ร้อยละ 20

ผลงาน

(ต.ค.- ธ.ค. 2561)

RDU ขั้นที่ 1 ร้อยละ 100

RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ 25

(ต.ค.2561 - มี.ค. 2562)

RDU ขั้นที่ 1 ร้อยละ 100

RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ 25

- ระบบจัดกำรกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพอย่ำงบูรณำกำร (AMR ระดับ intermediate)
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

เป้าหมาย

- AMR ขั้น Intermediate 

≥10 %

- AMR ขั้น Intermediate

≥ 20 %

ผลงาน

(ต.ค.- ธ.ค. 2561)

AMR ขั้น Intermediate

ร้อยละ 100

(ต.ค.2561 - มี.ค. 

2562)

AMR ขั้น Intermediate

ร้อยละ 100

- -

5.สรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นความเส่ียงต่อการท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด�าเนินงานไม่ประสบ

ความส�าเร็จ (Key Risk Area /KeyRisk Factor ) และการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

1. กำรใช้ยำปฏิชีวนะใน 2 กลุ่มโรคในโรงพยำบำล 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้ยำปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อ   

ที่ระบบกำรหำยใจส่วนบน และโรคอุจจำระร่วง

เฉียบพลัน ยังมีกำรใช้มำกกว่ำเกณฑ์ที่ก�ำหนด  

- ขอควำมร่วมมือจำกผู้สั่งใช้ยำให้เป็นไปตำมแนวทำง

กำรสั่งใช้ยำปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อตำมหลัก RDU

- สะท้อนข้อมูลกลับไปยังแพทย์ผู้ส่ังใช้ยำ                                                                           

2. ควำมระมัดระวังในกำรใช้ยำในสตรีตั้งครรภ์ เพิ่มกำรตรวจสอบก่อนกำรจ่ำยยำในสตรีตั้งครรภ์ 

เช่น กำรตรวจสอบก่อนสั่งใช้ยำโดยแพทย์ และกำร

ตรวจสอบก่อนจ่ำยยำโดยเภสัชกร

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

…….-……………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย

......-………....... ................................................................................................................................................

8. นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

......-……….........................................................................................................................................................

      ผู้รำยงำน  นำงสำวฟำฎิลำ สำดีน

         ต�ำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติกำร

           วัน/เดือน/ปี  30 พ.ค. 2562

                      โทร 084 - 8559882 

                                                          e-mail :  sdn_fadila@hotmail.com
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1. ประเด็นการตรวจราชการ

ตัวชี้วัด  ร้อยละกำรบรรเทำอำกำรปวดและจัดกำรอำกำรต่ำง ๆ ด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ป่วย

ประคับประคองอย่ำงมีคุณภำพ   (เกณฑ์เป้ำหมำย  ร้อยละ 40)

2. สถานการณ์ /ผลงานย้อนหลัง 3 ปี (2559-2561)

จังหวัดยะลำมีกำรด�ำเนินงำน กำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยที่มีโครงสร้ำงและรูปแบบมำตั้งแต่ปี 2554    

โดยเน้นกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยในสถำนบริกำรสำธำรณสุข  เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้ำยมีคุณภำพชีวิตที่ดี  ไม่ทุกข์

ทรมำนจำกอำกำรรบกวนต่ำงๆ  เช่น อำกำรปวด  อำกำรหอบเหนื่อย  สับสน   

ที่ผ่ำนมำกำรด�ำเนินงำน Palliative care  ในเครือข่ำยจังหวัดยะลำ  มีกำรพัฒนำเรื่องกำรจัดกำรควำม

ปวดในผู้ป่วยระยะท้ำยดังนี้ 

1) กำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยโรงพยำบำลชุมชน และมีกำรพัฒนำศักยภำพทีมสหสำขำวิชำชีพ

ประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร และพยำบำล โดยผ่ำนกำรอบรมแล้ว ตั้งแต่ปี 2560, 2561 และมีกำรฝึกปฏิบัติ

งำนส�ำหรับพยำบำลโดยรพ.ยะลำ เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงำน ครอบคลุมทั้งเครือข่ำย 3 จังหวัดชำยแดนใต้ 

2) พัฒนำกำรเบิกยำและเวชภัณฑ์เพื่อบรรจุใน stock ยำประจ�ำหน่วยงำนกำรดูแลแบบประคับ

ประคอง 

3) จัดท�ำแนวทำงกำรควบคุมก�ำกับกำรใช้ยำในกลุ่ม Opioid

3. การด�าเนินงาน/ผลการด�าเนินงานตามมาตรการส�าคัญ 

ข้อมูลผลการด�าเนินงานปี 2561

กำรด�ำเนินงำน Palliative care ในปี 2561  มีกำรพัฒนำศักยภำพทีมสหสำขำวิชำชีพ ประกอบด้วย

แพทย์ เภสัช และพยำบำล โดยผ่ำนกำรอบรมแล้ว ตั้งแต่ปี 2560, 2561  มีกำรฝึกปฏิบัติงำนส�ำหรับพยำบำล

โดยโรงพยำบำลยะลำ  เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงำน ครอบคลุมทั้งเครือข่ำย 3 จังหวัดชำยแดนใต้ ส่งผลให้เกิดระบบ

กำร consult case  เครือข่ำยที่เข้มแข็ง  ในส่วนของจังหวัดยะลำมี โรงพยำบำลในเครือข่ำยจังหวัดยะลำ  ได้มี

กำรดูแลแบบประคับประคอง  ร้อยละ 100  กำรบรรเทำอำกำรปวดและจัดกำรอำกำรต่ำง ๆ ด้วย Strong 

Opioid Medication  มีกำรพัฒนำกำรเบิกยำและเวชภัณฑ์เพื่อบรรจุใน stock ยำประจ�ำหน่วยงำนกำรดูแล

แบบประคับประคอง (Palliative  emergency  box)  ท�ำให้ผู้ป่วยระยะท้ำยที่ต้องจัดกำรอำกำรรบกวนได้รับ

กำรจัดกำรอำกำรได้รวดเร็ว  สำมำรถน�ำยำ  Opioid  ออกนอกโรงพยำบำล  โดยใช้ร่วมกับ  syringe  diver (ใช้

ในเขตเทศบำล)  จ�ำนวน 9 รำย, syringe  jetor (ใช้ในพื้นที่ที่มีควำมเสี่ยงสูง) จ�ำนวน 3 รำย และโดยมีกำรดูแล

ต่อเนื่องจำกทีมpalliative  ของโรงพยำบำลชุมชน  จนผู้ป่วยเสียชีวิตอย่ำงสงบที่บ้ำน  มีกำรจัดท�ำแนวทำงกำร

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  2562

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

หัวข้อ สาขาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง    

จังหวัดยะลา  เขตสุขภาพที่ 12   ตรวจราชการ รอบที่ 2 วันที่  26 - 28 มิถุนายน 2562

---------------------------------------------------------------
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ควบคุมก�ำกับกำรใช้ยำในกลุ่มopioid  มีระบบกำรเบิกจ่ำยยำ และควบคุมกำรรับยำ opioid  ในผู้ป่วยที่รับยำ 

Opioid มีข้อมูลที่สื่อสำรไปยังโรงพยำบำลชุมชน  มีกำรลงบันทึกยำใช้ยำ Opioid  เป็นแนวทำงเดียวกันใน

จังหวัดยะลำ

บุคลำกรที่สำมำรถสั่งใช้ยำ จ่ำยยำ และบริหำรยำ Opioids ในกำรจัดกำรอำกำรปวด และ/ หรืออำกำร

รบกวน ตำมแนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้ำย และมี PC Essential drugs list กลุ่ม Opi-

oids

อ�าเภอ

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน PC 

(จ�านวน)
strong opioid (มี/ไม่มี)

หมายเหตุ

แพทย์ พยาบาล เภสัชกร Short acting Long acting
Syringe driver 

(จ�านวน)

เมืองยะลำ 2 3 1 มี มี 5

เบตง 1 1 1 มี มี ไม่มี MOIR

บันนังสตำ 1 1 1 มี ไม่มี ไม่มี MOIR

ธำรโต 1 1 1 มี ไม่มี ไม่มี MOIR

ยะหำ 1 1 1 มี ไม่มี ไม่มี MO syrup

รำมัน 1 1 1 มี ไม่มี ไม่มี MOIR

กำบัง 1 1 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี

กรงปินัง 1 1 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
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แสดงผลการด�าเนินงาน

ตำรำงที่ 1  ผลกำรด�ำเนินงำนเรื่องร้อยละกำรบรรเทำอำกำรปวดและจัดกำรอำกำรต่ำง ๆ ด้วยStrong 

Opioid Medication  ในผู้ป่วยประคับประคองอย่ำงมีคุณภำพ (ร้อยละ 40) จ�ำแนกรำยอ�ำเภอ

รายการ/

ตัวชี้วัด

Base Line

2562

ข้อมูลไตรมาส 2 จ�าแนกรายอ�าเภอ
รวมไตรมาส 

2 

(ต.ค.61 

– มี.ค.62)

ข้อมูล 

8 เดือน

(ต.ค.61 

– 20 

พ.ค.62)

2560 2561
เมือง

ยะลา
เบตง

บันนัง

สตา
ธารโต ยะหา รามัน กาบัง

กรง

ปินัง

ร้อยละกำรบรรเทำ

อำกำรปวดและ

จัดกำรอำกำรต่ำง ๆ 

ด้วย Strong 

Opioid 

Medication 

ในผู้ป่วยประคับ

ประคองอย่ำงมี

คุณภำพ (ร้อยละ 

40)

N/A 1342 เป้ำหมำย 349 73 205 123 26 22 10 16 824 1,039

N/A 1247 ผลงำน 197 25 65 45 9 7 4 6 358 470

N/A 82.6 ร้อยละ 56.4 34.2 31.7 36.6 34.6 31.8 40 37.5 43.45 45.24

วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานปัจจุบัน          

(วิเครำะห์ผลและบ่งชี้ Bright  spot และ Blind spot)  

จำกกำรพัฒนำเรื่องกำรจัดกำรควำมปวดในผู้ป่วยระยะท้ำย  ส่งผลให้มีกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย

โรงพยำบำลชุมชน  ทีมสหสำขำวิชำชีพ  เข้ำใจในงำนpalliative  มำกขึ้น  สำมำรถส่งผู้ป่วยกลับสู่ชุมชนได้ตำม

ควำมต้องกำรของผู้ป่วยและครอบครัว  โดยมีกำรส่งต่อถึงทีมpalliativeของแต่ละโรงพยำบำล  ซึ่งพบว่ำผู้ป่วย

ส่วนใหญ่มีควำมต้องกำรในระยะท้ำย  ที่จะเสียชีวิตที่บ้ำน  แต่ยังขำดควำมมั่นใจในกำรจัดกำรอำกำรรบกวนที่

จะเกิดขึ้น  ทีมpalliative ของแต่ละโรงพยำบำลให้ควำมมั่นใจในกำรดูแลแก่ผู้ป่วยและครอบครัว  ส่งผลให้ผู้

ป่วยส่วนใหญ่เลือกที่จะเสียชีวิตที่บ้ำน  สูงถึง ร้อยละ 97.10  ในผู้ป่วยที่มีอำกำรรบกวนมำกในระยะท้ำยของ

ชีวิต  มีกำรน�ำยำมอร์ฟีนออกนอกโรงพยำบำล  โดยใช้ร่วมกับsyringe  diver  ในเขตเทศบำล จ�ำนวน 11 รำย 

และในพื้นที่เสี่ยงภัย ใช้เป็นsyringe  jector  แทน จ�ำนวน 3 รำยเกิดควำมพึงพอใจแก่ครอบครัว  

ในรอบปีที่ผ่ำนมำมีจ�ำนวนผู้ป่วย  palliative  ที่หลำกหลำยโรคมำกขึ้น  กำรจัดกำรอำกำรแต่ละโรค

แตกต่ำงกัน  ส่งผลให้กำรบรรเทำอำกำรปวดและจัดกำรอำกำรต่ำง ๆ ด้วยStrong Opioid Medication    ไม่

ได้ใช้ในทุกกลุ่มโรค  ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในผู้ป่วยกลุ่มมะเร็ง  

มีระบบกำรวินิจฉัยและกำรให้บริกำร PC ให้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 4 กลุ่มโรค 2 กลุ่มอำยุ และได้รับ

กำรวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Z51.5) ตำมแนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้ำย



การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 2/๒๕๖2   โรงพยาบาลยะลา

113

อ�าเภอ

จ�านวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการและการวินิจฉัยระยะประคับประคอง Z 515 

ใน 4 กลุ่มโรค 2 กลุ่มอายุ ผลรวมจะเท่ากับ B

หมายเหตุ
โรคมะเร็ง 

(C00-C96)

Stroke 

(I60-I69) 

Dementia

(F03)

กลุ่มบ�าบัด

ทดแทนไต 

(CD9-CM 

3995 และ 

5498)

COPD 

(J44) 

CHF (I50)

ผู้สูงอายุ

ในภาวะ

พึ่งพิง(R54)

ผู้ป่วยเด็ก

0 - 15 ปี

เมืองยะลำ 205 15 74 29 10 16

เบตง 16 27 15 15

บันนังสตำ 95 110

ธำรโต 55 12 44 12

ยะหำ 22 1 1 2

รำมัน 7 6 5 4

กำบัง 4 4 2

กรงปินัง 9 1 4 2

ภำพรวม

จังหวัด

413 62 257 66 10 16 824

รวมข้อมูลจำกทุกอ�ำเภอ

โดยไม่ตัดผู้ป่วยซ�้ำ
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ผลกำรด�ำเนินงำนในโรงพยำบำลระดับ A, S, M1

 โปรดท�ำเครื่องหมำย   ลงในช่อง   ที่ตรงกับข้อมูลของหน่วยงำนของท่ำน (พร้อมระบุข้อมูลใน

แต่ละประเด็น)

ระดับรพ. รายการข้อมูล มี ไม่มี

A, S, M1 ระยะเวลำ 3 เดือน 

ด�ำเนินกำรขั้นตอนที่ 1 ครบถ้วน

- รพ. Aและ Sมีแพทย์ผ่ำนกำรอบรมด้ำน Palliative เป็นประธำน/กรรมกำรร่วม

ทีมพัฒนำคุณภำพกำรดูแลแบบประคับประคอง

- ผู้ป่วยและครอบครัวในกลุ่มต้องได้รับกำรดูแลแบบประคับประคอง (ผู้ป่วยนอก 

หรือ ผู้ป่วยใน) ได้รับกำรให้ข้อมูลจำกกิจกรรม Family Meeting และมีกำรท�ำ 

Advance Care Planning (ACP) 

- รพ. Aและ Sมี Pain Clinicหรือ Palliative Care Clinic และ/หรือ มีกำรจัดกำร

ดูแลแบบกำรแพทย์แผนไทย หรือกำรแพทย์ทำงเลือก ในกำรดูแลผู้ป่วยแบบประ

คับประคอง ปี 2561(≥ร้อยละ 50 ของจ�ำนวนโรงพยำบำลระดับ A,S)

/

/

/

ระยะเวลำ 6 เดือน

- ประเมินผลตำมรอบ 3 เดือน

มีแผนงำน/โครงกำร หรือ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับ

ประคอง ด�ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม ร่วมกับสสจ. สสอ. รพ.สต. องค์กรในท้อง

ถิ่นหรือองค์กรต่ำงๆ (อย่ำงน้อย 1 แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมต่อ 1โรงพยำบำล)

/

ระยะเวลำ 9 เดือน

- ประเมินผลตำมรอบ 6เดือน

- มีเครือข่ำย และแนวทำงกำรรับ-ส่งต่อฯ เป็นแนวทำงในโรงพยำบำลทุกแห่ง 

(ระดับโรงพยำบำล)

- มีคลังอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสนับสนุนผู้ป่วย ให้สำมำรถยืมไปใช้ที่บ้ำนได้โดยมีกำร

ประเมินควำมต้องกำรใช้อุปกรณ์

ระยะเวลำ 12 เดือน

- ประเมินผลตำมรอบ 9 เดือน

-มีกำรติดตำมประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย (Goal) ตำม Advance Care Plan ที่ได้

ท�ำและปรับเปลี่ยนร่วมกันของผู้ป่วย/ครอบครัวและทีมสุขภำพ จนถึงวำระสุดท้ำย

และกำรจำกไป (ผู้ป่วยเสียชีวิต) (≥ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยที่ได้รับกำรท�ำ ACP)

- มีงำนวิจัย หรืองำนพัฒนำคุณภำพ (R2R, Mini Research, CQI)หรือ Best /

Good Practice ด้ำนกำรดูแลแบบประคับประคอง และมีกำรเทียบเคียง (Bench-

marking) กับหน่วยงำนอื่น(อย่ำงน้อย 1 เรื่อง / โรงพยำบำล)
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ระดับรพ. รายการข้อมูล มี ไม่มี

M2,F1-F3 ระยะเวลำ 3 เดือน ขั้นตอนที่ 1 ครบถ้วน

- ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับกำรส่งต่อข้อมูล Advance Care Planning (ACP) จำก

โรงพยำบำลระดับ A, S, M1 และ/หรือมีกำรท�ำ ACP ผู้ป่วยและครอบครัวที่ในโรง

พยำบำลระดับ M2, F1-3

- มีกำรรักษำ/ดูแล/บรรเทำด้วย Strong Opioid Medication  (ในผู้ป่วยที่จ�ำเป็น

ต้องได้รับ) และ/หรือมีกำรจัดกำรดูแลแบบกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำง

เลือกในกำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เช่น สวดมนต์บ�ำบัด สมำธิบ�ำบัด กด

จุดบ�ำบัด กำรปรับสมดุลร่ำงกำยเป็นต้น

/

/

ระยะเวลำ 6 เดือน

ประเมินผลตำมรอบ 3 เดือน

-มีแผนงำน/โครงกำร หรือ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับ

ประคอง มีกำรด�ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม ร่วมกับสสจ. สสอ. รพ.สต. องค์กรใน

ท้องถิ่นหรือองค์กรต่ำงๆ เช่นอปท., มูลนิธิ /อำสำสมัครในชุมชน เป็นต้น อย่ำงน้อย 

1 แผนงำน/โครงกำรหรือ กิจกรรมต่อ 1โรงพยำบำล

/

ระยะเวลำ 9 เดือน

-ประเมินผลตำมรอบ 6เดือน

-มีเครือข่ำย และแนวทำงกำรรับ-ส่งต่อฯ เป็นแนวทำงในโรงพยำบำลทุกแห่ง 

(ระดับโรงพยำบำล)

ระยะเวลำ 12 เดือน

-ประเมินผลตำมรอบ 9 เดือน

-มีกำรติดตำมประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย (Goal) ตำม Advance Care Plan ที่ได้

ท�ำและปรับเปลี่ยนร่วมกันของผู้ป่วย/ครอบครัวและทีมสุขภำพ จนถึงวำระสุดท้ำย

และกำรจำกไป (ผู้ป่วยเสียชีวิต) (≥ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยที่ได้รับกำรท�ำ ACP)

-มีงำนวิจัย หรืองำนพัฒนำคุณภำพ (R2R, Mini Research, CQI)หรือ Best /

Good Practice ด้ำนกำรดูแลแบบประคับประคอง และมีกำรเทียบเคียง (Bench-

marking) กับหน่วยงำนอื่น(อย่ำงน้อย 1 เรื่อง / โรงพยำบำล)

ผลกำรด�ำเนินงำนในโรงพยำบำลระดับ M2,F1-F3

 โปรดท�ำเครื่องหมำย   ลงในช่อง   ที่ตรงกับข้อมูลของหน่วยงำนของท่ำน (พร้อมระบุข้อมูลใน

แต่ละประเด็น)
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7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย

จัดท�ำโครงสร้ำงกำรท�ำงำนของบุคลำกรในทีมกำรดูแลแบบประคับประคอง ทั้งแพทย์ พยำบำล

8. นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง

-

       ผู้รำยงำน  นำงสุภิรัชต์  นิธิวิสุทธิ์

       ต�ำแหน่ง  พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร

       วัน/เดือน/ปี  6  มิถุนำยน  2562

       โทร  080 - 1364345

       e-mail :  jeabsupirat@gmail.com

5.สรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นความเส่ียงต่อการท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด�าเนินงานไม่ประสบ

ความส�าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 

จากการตรวจติดตาม

กำรเข้ำถึงยำ opioids  ในโรงพยำบำลชุมชน ส่วนใหญ่มี Item ยำไม่ครบ  ท�ำให้ผู้ป่วย/ญำติต้องเดิน

ทำงมำรับยำต่อที่โรงพยำบำลศูนย์  ควรผลักดันให้มียำ opioids  ตำมPC  Essential  list

5.ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ

โรงพยำบำลมียำกลุ่ม opioids ส�ำหรับกำรดูแลผู้ป่วย

ระยะท้ำยไม่ครอบคลุม  

ควรผลักดันให้มียำ opioids ตำม PC Essential  list                                                                            

ขำดกำรตรวจสอบ  และติดตำมกำรปฏิบัติงำนกำร

ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

- นิเทศและติดตำมงำน รพช.

- ประชุมติดตำมงำนคณะกรรมกำรservice plan
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1. ประเด็นการตรวจราชการ

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรผ่ำตัด One Day Surgery (เป้ำหมำย  ร้อยละ 20)

2. สถานการณ์

หลังจำกได้เข้ำร่วมโครงกำรผ่ำตัดแบบวันเดียวกลับ ในไตรมำสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกรำคม  2561            

ในระยะแรกได้เลือกผ่ำตัด เพียง 2 โรค คือ หลอดเลือดด�ำของหลอดอำหำร กระเพำะอำหำรขอด(esophageal 

varices, gastric varices)  และติ่งเนื้องอกล�ำไส้ใหญ่ (colorectal polyp) เพื่อตรวจควำมบกพร่องของระบบ 

ODS  รวมทั้งได้เตรียมควำมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัยของผู้ป่วยทุกจุด ตั้งแต่ pre-op, intra-op, post-op 

และกำรติดตำมผู้ป่วยหลังผ่ำตัด  หลังติดตำมผู้ป่วยที่เข้ำโครงกำรไม่มีภำวะแทรกซ้อน จึงได้เพิ่มโรคที่ท�ำผ่ำตัด

อีก 6 โรค ได้แก่ โรคไส้เลื่อนขำหนีบ (Inguinal hernia), โรคถุงน�้ำอัณฑะ (Hydrocele), โรคริดสีดวงทวำร 

(Hemorrhoid), นิ่วในท่อน�้ำดี (Bile duct stone), นิ่วในท่อตับอ่อน (Pancreatic duct stone), ภำวะท่อน�้ำดี

ตีบ (Bile duct stricture) โดยในปีงบประมำณ  2561 มีผู้ป่วยเข้ำรับกำรผ่ำตัดแบบวันเดียวกลับ จ�ำนวน 4 

โรค ได้แก่ หลอดเลือดด�ำของหลอดอำหำร กระเพำะอำหำรขอด(esophageal varices, gastric varices) และ 

ติ่งเนื้องอกล�ำไส้ใหญ่ (colorectal polyp)  โรคริดสีดวงทวำร (Hemorrhoid) นิ่วในท่อน�้ำดี (Bile duct 

stone), ทั้งสิ้นจ�ำนวน 59 รำย ยกเลิก 1รำย คือ โรคไส้เลื่อนขำหนีบ เนื่องจำกญำติวิตกกังวล แพทย์ จึงได้ 

admitted  

ต่อมำในเดือนมกรำคม 2562 กรมกำรแพทย์ ได้เพิ่มโรคและหัตถกำรที่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรอีก 

12 โรค (เอกสำรแนบท้ำย) รวมเป็น 24 โรค แต่โรงพยำบำลยะลำได้คัดเลือกโรคทำงศัลยกรรมที่สำมำรถ

บริหำรจัดกำรได้ก่อนจ�ำนวน 17 โรค ส่วนผู้ป่วยในแผนกอื่นก�ำลังอยู่ในระหว่ำงด�ำเนินกำร อย่ำงไรก็ตำมในปีนี้ 

จ�ำนวนผู้ป่วยที่เข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มขึ้นจำกเดิม โดยข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ำร่วมโครงกำร ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2561 

ถึง เดือน พฤษภำคม 2562 จ�ำนวน 65 รำย สำมำรถคัดเลือกผู้ป่วยเข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มอีก 3 โรค ได้แก่ โรค

ไส้เลื่อนขำหนีบ (Inguinal hernia), โรคถุงน�้ำอัณฑะ (Hydrocele),และ fistula in ano

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  2562

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

หัวข้อ สาขาศัลยกรรม    

จังหวัดยะลา  เขตสุขภาพที่ 12   ตรวจราชการ รอบที่ 2 วันที่  26 - 28  มิถุนายน  2562

---------------------------------------------------------------
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โรค
ปีงบ 2561

ปี 2562

(ต.ค.61.-พ.ค.62)

A B ร้อยละ A B ร้อยละ

1. Inguinal hernia, femoral hernia 1 0 0 5 5 100

2. Hydrocele 0 0 0 6 6 100

3. Hemorrhoid 12 12 100 4 4 100

4. Esophageal varices, gastric varices 10 10 100 12 12 100

5. colorectal polyp 34 34 100 34 34 100

6. Bile duct stone 3 3 100 3 3 100

7. Pancreatic duct stone 0 0 0 0 0 0

8. Bile duct stricture 0 0 0 0 0 0

9. Foreign body of upper GI. Tract 0 0 0

10. Fistula in ano 1 1 100

11. Perirectal, Perianal abscess 0 0 0

12. Breast abscess 0 0 0

13. Vesicle stone 0 0 0

14. Ureteric stone 0 0 0

15. Urethral stone 0 0 0

16. Urethral stricture 0 0 0

17. Anal fissure 0 0 0

รวม 60 59 98.33 65 65 100

3. ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

3.1 ข้อมูลผลการด�าเนินงานปี 2561

3.2  การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการในการขับเคลื่อน)

จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำน พบว่ำ ผู้ป่วยเข้ำร่วมโครงกำรมำกขึ้น  จ�ำนวนแพทย์ในกลุ่มงำน

ศัลยกรรมที่นัดผู้ป่วยเข้ำโครงกำรเพิ่มขึ้น

3.3 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2562 มีอะไรบ้าง และด�าเนินการขับเคลื่อน

อย่างไร (เฉพาะที่มีข้อเสนอแนะจากรอบที่ 1)

ผลลัพธ์กำรเยี่ยมบ้ำนร่วมกับ COC ปี 2561  ไม่ได้ตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด สำมำรถเยี่ยมและปิดเคสได้ใน

ครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 57.14  ในปี 2562  ผลกำรส่งเยี่ยมบ้ำนร่วมกับ COC คิดเป็นร้อยละ 36.36

ในปี 2562 ได้วำงแผนพัฒนำควำมรู้และทักษะทีมเยี่ยมบ้ำน HHC ในรพช. รพท. และรพศ. ในกำร



การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 2/๒๕๖2   โรงพยาบาลยะลา

119

5. สรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด�าเนินงานไม่ประสบ

ความส�าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 

จากการตรวจติดตาม

จำกกำรตรวจติดตำม 24 โรค ที่ก�ำหนด ซึ่งโรงพยำบำลยะลำคำดกำรณ์ไว้ว่ำสำมำรถที่จะท�ำได้ก่อน 

17 โรค ดังนี้

1. Inguinal hernia (pediatric surgery)

2. Hydrocele (pediatric surgery)

3. Hemorrhoid

4. Esophageal varices, Gastric varices

4. ผลลัพธ์ที่ต้องการ (Small Success)

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

เป้าหมาย

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ำรับ

กำรผ่ำตัด One Day 

Surgery ร้อยละ 20)

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ำรับ

กำรผ่ำตัด One Day 

Surgery ร้อยละ 20)

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรผ่ำตัด 

One Day Surgery ร้อยละ 20)

ผลงาน

ในไตรมำสแรกมีผู้เข้ำร่วม

โครงกำร ODS คิดเป็นร้อย

ละ 100

ในไตรมำสแรกมีผู้เข้ำร่วม

โครงกำร ODS คิดเป็น

ร้อยละ 100

(ข้อมูล 31 พฤษภำคม 2562

ในไตรมำสแรกมีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

ODS คิดเป็นร้อยละ 100

ดูแลผู้ป่วย One day surgery ให้สำมำรถเยี่ยมบ้ำนได้ตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด

3.4 แสดงผลการด�าเนินงาน

รายการ/

ตัวชี้วัด

Base Line

2562

จ�าแนกรายอ�าเภอ (ข้อมูล ต.ค. 61 – 31 พ.ค. 2562) รวมไตรมาส 

2 

(ต.ค.61 

– มี.ค.62)

ข้อมูล 

8 เดือน

(ต.ค.61 

– 20 

พ.ค.62)

2560 2561
เมือง

ยะลา
เบตง

บันนัง

สตา
ธารโต ยะหา รามัน กาบัง

กรง

ปินัง

ร้อยละของผู้ป่วยที่

เข้ำรับกำรผ่ำตัด 

One Day Surgery 

(เป้ำหมำย  ร้อยละ 

20)

60 เป้ำหมำย 65 43 65

59 ผลงำน 65 43 65

98.33 ร้อยละ 100 100 100
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7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย

กำรจัดเก็บรำยได้ของโรงพยำบำลที่น้อยกว่ำค่ำใช้จ่ำยจริงจ�ำนวน 2 รำย คิดเป็น ร้อยละ 8.33

8. นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง

 -

    ผู้รำยงำน  ประภัศร์ ติปยำนนท์/วนิดำ  ไวกิตติพงษ์    

    ต�ำแหน่ง นำยแพทย์ช�ำนำญกำรพิเศษ/พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำรพิเศษ 

    วัน/เดือน/ปี  10  มิถุนำยน 2562

    โทร   089 - 7354046 

    e-mail : wanida_wai@hotmail.com

5. Colorectal polyp

6. Bile duct stone

7. Pancreatic duct stone

8. Bile duct stricture 

9. Foreign body of upper GI. Tract

10. Fistula in ano

11. Perirectal, Perianal abscess

12. Breast abscess

13. Vesicle stone

14. Ureteric stone

15. Urethral stone

16. Urethral stricture

17. Anal fissure

6.ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท�าให้

การด�าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะ

สิ่งที่ต้องการให้ผู้ท�าหน้าที่ตรวจ

ราชการรับไปประสาน หรือ 

ด�าเนินการต่อ

ควำมมั่นใจของผู้ป่วยด้ำนควำม

ปลอดภัย 

ให้ข้อมูล/รำยงำนข้อเท็จจริงผู้

บริหำรและทีมงำน

กำรติดตำมกำรเบิกจ่ำยเงิน 

ได้น้อยกว่ำค่ำใช้จ่ำยจริง
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1. ประเด็นการตรวจราชการ

ตัวชี้วัด อัตรำตำยผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง (Severe  Sepsis/Septic Shock) community 

acquired  (เกณฑ์เป้ำหมำย  < ร้อยละ 30)

2. สถำนกำรณ์ /ผลงำนย้อนหลัง 3 ปี

ผู้ป่วย Severe  Sepsis/Septic Shock มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จังหวัดยะลำมีกำรน�ำกระบวนกำรดูแลผู้

ป่วยอย่ำงเป็นระบบท�ำให้อัตรำกำรเสียชีวิตไม่เพิ่มขึ้นมำกนัก  จำกข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำน 3 ปีย้อนหลัง 

(Baseline Data)

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  2562

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

หัวข้อ สาขาอายุรกรรม     

จังหวัดยะลา  เขตสุขภาพที่ 12   ตรวจราชการ รอบที่ 2 วันที่  26 - 28  มิถุนายน  2562

---------------------------------------------------------------

ข้อมูล เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

อัตรำตำย Severe  Sepsis/ septic shock < ร้อยละ 30 23.85 30 31.09

3. การด�าเนินงาน/ผลการด�าเนินงานตามมาตรการส�าคัญ

3.1 ข้อมูลผลการด�าเนินงานปีที่ผ่านมา

จำกกำรวิเครำะห์อัตรำกำรเสียชีวิต Severe  Sepsis/septic shockในปีที่ผ่ำนมำพบว่ำ จังหวัดยะลำ

จ�ำนวนผู้ป่วยเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ผู้ป่วยได้รับกำรวินิจฉัย รวดเร็วมีจ�ำนวนน้อยลง มีกำรน�ำ CPG ของเขต 

12  มำใช้ในจังหวัดยะลำแต่พบว่ำ  ขำดกำรคัดกรองผู้ป่วยเพื่อได้รับกำร Early  Detection ใน Severe  Sep-

sis/Septic Shock จึงมีกำรปรับปรุง CPG ในจังหวัดยะลำ

3.2 การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการในการขับเคลื่อน)

มีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ของแต่ละโรงพยำบำลชุมชนเพื่อวำงแผนงำนแก้ปัญหำลดอัตรำกำรเสีย

ชีวิต Severe  Sepsis/Septic Shock ในจังหวัดยะลำร่วมกัน  กิจกรรมหลักน�ำ CPG ที่ปรับปรุงใหม่ใช่ในโรง

พยำบำลทุกแห่งในจังหวัดยะลำ

3.3 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2562 มีอะไรบ้าง และด�าเนินการขับเคลื่อน

อย่างไร (เฉพาะที่มีข้อเสนอแนะจากรอบที่ 1)

ติดตำมกำรใช้ CPG และแนวโน้มอัตรำกำรเสียชีวิต Severe  Sepsis/Septic Shock หลักกำรใช้ CPG 

ใหม่
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

เป้าหมาย

1. มีแผนงำนโครงกำรกำรดูแลผู้ป่วย sepsis

2. มีระบบ Fast track sepsis

1. อัตรำตำย Severe  Sepsis/ 

Septic Shock น้อยกว่ำร้อยละ 30

ผลงาน 

1. ทบทวนคณะท�ำงำนพัฒนำกำรดูแลผู้ป่วย 

Severe  Sepsis/ septic shock จังหวัดให้ 

ครอบคลุมทุกโรงพยำบำล

2. ปรับแนวทำงกำรดูแลผู้ป่วย Sepsis ใน

จังหวัดยะลำให้สอดคล้องกับบริบท

3. ประชุมอบรมแนวทำงกำรใช้ sepsis 

Guideline ใหม่ให้กับเจ้ำหน้ำที่ในจังหวัดยะลำ

1. น�ำแนวทำงกำรดูแลผู้ป่วย 

Sepsis มำใช้ทั้งจังหวัด

2. รับกำรนิเทศน�ำเสนอแนวทำง

กำรดูแลผู้ป่วยแนวทำงกำรดูแล

ผู้ป่วย Sepsis ในจังหวัด

3. นิเทศติดตำมงำนของ

โรงพยำบำลชุมชน

3.4 แสดงผลการด�าเนินงาน

ตำรำงที่ 1  ผลกำรด�ำเนินงำนเรื่อง อัตรำตำย Severe  Sepsis/Septic Shock  จ�ำแนกรำยอ�ำเภอ

รายการ/

ตัวชี้วัด

Base Line

2562

จ�าแนกรายอ�าเภอ (ข้อมูล ต.ค. – 31 พ.ค. 2562) รวมไตรมาส 

2 

(ต.ค.61 

– มี.ค.62)

ข้อมูล 

8 เดือน

(ต.ค.61 

– 20 

พ.ค.62)

2560 2561
เมือง

ยะลา
เบตง

บันนัง

สตา
ธารโต ยะหา รามัน กาบัง

กรง

ปินัง

อัตรำตำย 

Severe  Sepsis/

Septic Shock

เป้ำหมำย เป้ำหมำย เป้ำหมำย 83 15 19 9 16 38 7 4 74 191

178/39 139/35 ผลงำน 32 2 3 3 4 9 2 0 15 55

21 32.11 ร้อยละ 38.55 13.33 15.78 33.33 25 23.68 28.58 0 20.27 28.79

3.5 วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานปัจจุบัน         

 (ข้อมูลเชิงปริมำณจ�ำแนกผลงำนเป็นรำยอ�ำเภอวิเครำะห์และบ่งชี้ Bright  spot และ Blind spot)  

จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนพบว่ำ กำรปรับ Guideline Sepsis ใหม่ท�ำให้กำรค้นหำผู้ป่วยเป็น

ไปอย่ำงครอบคลุมมำกขึ้นคัดกรองผู้ป่วยเพื่อกำรวินิจฉัยรวดเร็วมำกขึ้น แต่ในอ�ำเภอเมืองยะลำ ยังมีอัตรำกำร

เสียชีวิตสูงอยู่เนื่องจำกเป็นโรงพยำบำลแม่ข่ำยที่ต้องรับผู้ป่วยที่อำกำรรุนแรงซับซ้อน ท�ำให้อัตรำกำรเสียชีวิต

ยังไม่ลดลง

4. สรุปผลลัพธ์ตาม Small Success
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5. สรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด�าเนินงานไม่ประสบ

ความส�าเร็จ(Key Risk Area /Key Risk Factor ) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

จากการติดตาม

ประเด็นส�ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงในระบบพบว่ำมีกำรปรับเปลี่ยนแพทย์ใช้ทุนในทุกปี  

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง  ปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุนในกำรใช้  Guideline Sepsis ใหม่  ในจังหวัดยะลำ

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท�าให้การด�าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ 

1. ยังไม่มีกำรลง Sepsis alert ในชุมชน

2. ยังไม่มีกำรจัดตั้งระบบ Rapid Response 

System และ Rapid Response Team

โรงพยำบำล

1. จัดแผน Sepsis alert ในชุมชน

2. จัดตั้งคณะกรรมกำร Rapid Response System

ในโรงพยำบำลระดับ A

7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย

ควรมีกำรจัดทีมกำรนิเทศพร้อมกันทุก Service plan เพื่อลดภำระงำนของโรงพยำบำลชุมชน

8. นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง

กำรปรับ Guideline Sepsis ใหม่  ในจังหวัดยะลำ

      ผู้รำยงำน....นำงศศิประภำ   อำจณรงค์....

      ต�ำแหน่ง..........พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร.....  

      วัน/เดือน/ปี........ 28 พ.ค. 2562........

      โทร.....081 - 9904775...

      e-mail…sasiprepayala@yahoo.co.th



124

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 2/๒๕๖2   โรงพยาบาลยะลา

1. ประเด็นการตรวจราชการ

ตัวชี้วัดหลัก : ร้อยละของโรงพยำบำลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้กำรบริบำลฟื้นสภำพระยะกลำงแบบ

ผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)

ตัวชี้วัดรอง : ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน 

Barthel index < 15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับกำรบริบำล

ฟื้นสภำพระยะกลำงและติดตำมจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20

2. สถานการณ์ /ผลงานย้อนหลัง 3 ปี

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  2562

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

หัวข้อ สาขาพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยพ้นระยะวิกฤต

จังหวัดยะลา  เขตสุขภาพที่ 12   ตรวจราชการ รอบที่ 2 วันที่  26 - 28  มิถุนายน 2562

---------------------------------------------------------------

ประเภท ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

(1 ต.ค.61 -20 พ.ค. 62)

นอก

จังหวัด

ในจังหวัด นอก

จังหวัด

ในจงัหวดั นอก

จังหวัด

ใน

จังหวัด

นอก

จังหวัด

ในจังหวัด

TBI (คน) - - - - - - 7 39

SCI (คน) - - - - - - 6 23

Stroke(คน) N/A N/A 132 791 136 869 66 465

รวม N/A N/A 132 791 136 869 79 527

3. การด�าเนินงาน/ผลการด�าเนินงานตามมาตรการส�าคัญ 

3.1 ข้อมูลผลการด�าเนินงานปีที่ผ่านมา

ผลกำรด�ำเนินงำนตั้งแต่เดือน ต.ค. 61 เป็นต้นมำ ได้ประสบผลส�ำเร็จในตัวชี้วัดหลัก คือ มีรพ.ระดับ M 

และ F ที่ท�ำกำรเปิดให้บริกำร Intermediate bed เพิ่มขึ้น จนครบทุกรพ. (100%)  และขยำยศูนย์บริกำรใน

เขตเมืองจ�ำนวน 3 ศูนย์  แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่สะดวกในกำรนอนที่โรงพยำบำล ท�ำให้ต้องนัดผู้ป่วยมำรักษำต่อ

เนื่องในลักษณะของผู้ป่วยนอก (OPD case) ส่วนผู้ป่วยบำงรำยที่ไม่สะดวกมำที่โรงพยำบำล ท�ำให้ทำงทีมนัก

กำยภำพบ�ำบัดต้องลงเยี่ยมบ้ำน บำงครั้งลงเยี่ยมบ้ำนไม่ได้ตำมแผน เนื่องจำกมีหลำยปัจจัยที่ไม่สำมำรถลง

เยี่ยมบ้ำนได้ เช่น ไม่มีรถในกำรลงเยี่ยมบ้ำน อัตรำเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอ เป็นต้น ส่งผลท�ำให้ผลกำรด�ำเนินไม่ถึง

เป้ำหมำย

3.2 การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการในการขับเคลื่อน)

- ประชุมเครือข่ำยสหวิชำชีพภำยในจังหวัด

- จัดท�ำแบบบันทึกกำรจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย TBI, SCI, Stroke เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
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ตัวชี้วัดรอง : ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมี

คะแนน Barthel index < 15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับกำร

บริบำลฟื้นสภำพระยะกลำงและติดตำมจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20

จ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับกำรบริบำลฟื้นสภำพระยะกลำง x 100

จ�ำนวนผู้ป่วยที่มีคะแนน BI < 15 ทั้งหมด
=ปฏิบัติได้ร้อยละ

= (83 x 100)/119

= 69.75

3.5 วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานปัจจุบัน

(ข้อมูลเชิงปริมำณจ�ำแนกผลงำนเป็นรำยอ�ำเภอวิเครำะห์และบ่งชี้ Bright  spot และBlind spot)  

Bright spot : 

- กำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรให้มี Intermediate bed จนครบทุกรพ. เท่ำกับร้อยละ 100 

- ผู้ป่วยที่ได้รับกำรส่งต่อได้รับกำรฟื้นฟูและติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง

- มีระบบกำรส่งต่อผู้ป่วยทำงไลน์หลังจำกจ�ำหน่ำยออกจำกรพ. เพื่อให้มีกำรเยี่ยมติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง

- มีโครงกำรอบรมผู้ดูแล อสม. และพยำบำลวิชำชีพ อย่ำงต่อเนื่อง

Blind spot :

- กำรขำดแคลนอัตรำก�ำลัง เช่น นักกำยภำพบ�ำบัด  นักกิจกรรมบ�ำบัด

- โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพอสม. และพยำบำลวิชำชีพในกำรดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหำด้ำนกำร

เคลื่อนไหวอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 

3.3 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2562 มีอะไรบ้าง และด�าเนินการขับเคลื่อน

อย่างไร (เฉพาะที่มีข้อเสนอแนะจากรอบที่ 1)

  -

3.4 แสดงผลการด�าเนินงาน

รายการ/

ตัวชี้วัด

Base Line

2562

จ�าแนกรายอ�าเภอ (ข้อมูล ต.ค. 61 – 31 พ.ค. 2562) รวม

ไตรมาส 2 

(ต.ค.61 

– มี.ค.62)

ข้อมูล 

8 เดือน

(ต.ค.61 

– พ.ค.62)
2560 2561 เบตง

บันนัง

สตา
ธารโต ยะหา รามัน กาบัง

กรง

ปินัง

ร้อยละของรพ.

ระดับ M และ F 

ในจังหวัดที่ให้กำร

บริบำลฟื้นสภำพ

ระยะกลำงแบบผู้

ป่วยใน (interme-

diate bed/ward)

3 3 เป้ำหมำย   1 1 1 1 1 1 1 7 7

ผลงำน 1 1 1 1 1 1 1 5 7

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 71.43 100
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

เป้าหมาย

1. มีระบบจัดเก็บข้อมูลเป็นรูปแบบเดียวกัน

2. เพิ่มจ�ำนวนโรงพยำบำลที่ให้กำรบริบำล

ฟื้นสภำพระยะกลำงแบบผู้ป่วยใน 

(intermediate bed)

1. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรที่

ครอบคลุม สหวิชำชีพ

2. เพิ่มจ�ำนวนโรงพยำบำลที่ให้กำร

บริบำลฟื้นสภำพระยะกลำงแบบผู้ป่วย

ใน (intermediate bed)

ผลงาน

1. ประชุมแต่งตั้งคณะท�ำงำน IMC 

ครอบคลุมทุกโรงพยำบำล

2. จัดท�ำระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้เป็นรูป

แบบเดียวกันทั้งจังหวัด

3. ประชุมอบรมแนวทำงกำรใช้ระบบจัด

เก็บข้อมูลเพื่อให้เป็นช่องทำงกำรสื่อสำร

ข้อมูลผู้ป่วย

1. มีกำรประชุมคณะท�ำงำน IMC 

ครอบคลุมสหวิชำชีพ

2. มีจ�ำนวนโรงพยำบำลที่ให้กำร

บริบำลฟื้นสภำพระยะกลำงแบบผู้ป่วย

ใน (intermediate bed) เพิ่มขึ้นเป็น 

7 โรงพยำบำล 

5. สรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด�าเนินงานไม่ประสบ

ความส�าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor)

ปัจจัยภายนอก

1. ผู้ป่วยอยู่ห่ำงไกลจำกโรงพยำบำล  และมีปัญหำเส้นทำงบำงสำยช�ำรุด  ท�ำให้เดินทำงไม่สะดวก

2. ญำติไม่มียำนพำหนะที่จะน�ำผู้ป่วยมำโรงพยำบำล

3. ผู้ป่วยย้ำยที่อยู่ ท�ำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรรักษำ

4. ผู้ดูแลไม่ให้ควำมร่วมมือ

5. ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจของผู้ป่วย ท�ำให้ไม่สำมำรถมำรับกำรบ�ำบัดและติดตำมได้อย่ำงต่อเนื่อง

ปัจจัยภายใน

1. อัตรำก�ำลังของเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอ

- ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจของผู้ป่วย ท�ำให้กำรฟื้นฟูไม่ต่อเนื่อง

- ผู้ป่วยย้ำยที่อยู่ ท�ำให้ติดตำมไม่ได้

4. สรุปผลลัพธ์ตาม Small Success



การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 2/๒๕๖2   โรงพยาบาลยะลา

127

6. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ

      ผู้รำยงำน…แพทย์หญิงชฏำภรณ์ จิรรัตนโสภำ

      ต�ำแหน่ง...หัวหน้ำกลุ่มงำนเวชกรรมฟื้นฟู

      วัน/เดือน/ปี....31 พฤษภำคม 2562

      โทร...090 - 6525942

      e-mail : chengrehab@yahoo.com

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท�าให้การด�าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ 

1. ญำติไม่สะดวกที่จะน�ำผู้ป่วยมำรับกำรฟื้นฟูที่

โรงพยำบำล  เนื่องจำกมีภำระทำงบ้ำน

2. บ้ำนผู้ป่วยอยู่ห่ำงไกลจำกโรงพยำบำล ท�ำให้ไม่

สะดวกมำรักษำกำยภำพบ�ำบัด

3. บุคลำกรในทีมสหวิชำชีพยังไม่เพียงพอ

1. สอนวิธีกำรดูแลผู้ป่วยแก่ญำติ/ ผู้ดูแล

2. แนะน�ำให้ไปรับกำรรักษำต่อเนื่องที่โรงพยำบำล

ใกล้บ้ำน

3. จัดโครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพพยำบำล

วิชำชีพ/ อสม. ในกำรดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหำด้ำนกำร

เคลื่อนไหว เพื่อช่วยในกำรติดตำมผู้ป่วย

7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย

เพิ่มอัตรำก�ำลังด้ำนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ป่วยอัมพำต ได้แก่ นักกำยภำพบ�ำบัด นักกิจกรรมบ�ำบัด

8. นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง

1. พัฒนำศูนย์เวชศำสตร์ฟื้นฟู ส�ำหรับบริกำรผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยำบำลรำมัน จังหวัด

ยะลำ

2. Hand function exercise box โรงพยำบำลกรงปินัง จังหวัดยะลำ

3. พัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยโดยใช้ Google drive

4. พัฒนำระบบกำรส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยทำงไลน์ 

5. แคร่ไม้ไผ่


