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ตัวชี้วัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

1. PCC ที่เปิดด าเนินการในพื้นที ่ผ่านเกณฑ์ 3S สะสมร้อยละ 18 (10 ทีม) ของแผน 10 ปี

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

3. อัตราส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

ครบรอบ
ประเมินวันที่
30 กันยายน 

2562 

4. ร้อยละของโรงพยาบาลทีใ่ช้ยาสมเหตุสมผล ขั้น1 และขั้น2

5. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มรีะบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ

6. อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ

7. ร้อยละของผูป้่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

8. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง < ร้อยละ 7

9. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis ≤ร้อยละ 30

10. อัตราการเสียชวีิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม.ใน รพ.ระดับ A,S,M1 ≤ ร้อยละ 12

11. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจต่อแสนประชากร ≤ 26 ต่อแสนประชากร

12. อัตราส่วนจ านวนผูย้นิยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวนผูป้่วยเสียชวีิตใน รพ. > 0.8 : 100

13. อัตราส่วนของจ านวนผู้ยนิยอมบริจาคดวงตา ต่อจ านวนผู้ป่วยเสยีชีวิตในโรงพยาบาล > 1.3 : 100



ตัวชี้วัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

14. ร้อยละของผูป้่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥ ร้อยละ 66

15. ร้อยละของผูป้่วยที่เข้ารับการผา่ตัดแบบ One Day Surgery > ร้อยละ 20

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

ตัวชี้วัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

1. อัตราตายของทารกแรกเกิดอาย ุ≤ 28 วัน ที่มีน้ าหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม < 3.8 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชพี

2. เพิ่มเติม NICU ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ

3. ร้อยละของผูป้่วยที่ได้รบัการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 70

4. ร้อยละของผูป้่วยที่ได้รบัการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 70

5. ร้อยละของผูป้่วยที่ได้รบัการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 60

6. ร้อยละผู้สูงอาย ุ60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา ≥ 75

7. ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥ 80

8. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioids ในผูป้่วยประคองอยา่งมีคุณภาพ

9. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน > ร้อยละ 50

10. ร้อยละของโรงพยาบาลนะดับ M1 ขึ้นไป ที่มีทีม Refracture Prevention

Monitor



ข้อมูลทั่วไปเขตสุขภาพที่ 12

- รพ. A = 1 แห่ง , 721 เตียง
- รพ. S =  1  แห่ง , 508 เตียง
- รพ. M2 =  1  แห่ง
- รพ. F1 = 1 แห่ง
- รพ. F2 = 13 แห่ง

- รพ. S = 1 แห่ง ,  448 เตียง
- รพ. M2 =  1  แห่ง
- รพ. F1 =  1 แห่ง
- รพ. F2 = 7 แห่ง
- รพ. F3 = 1 แห่ง

- รพ. S = 1 แห่ง , 504 เตียง
- รพ. M2 =  1  แห่ง
- รพ. F1 = 1 แห่ง
- รพ. F2 = 9 แห่ง

- รพ. S = 1 แห่ง , 240 เตียง
- รพ. F1 = 1 แห่ง
- รพ. F2 =  4  แห่ง
- รพ. F3 = 1 แห่ง

- รพ. S = 1 แห่ง , 407 เตียง
- รพ. M1 = 1 แห่ง
- รพ. F1 = 2 แห่ง
- รพ. F2 = 9 แห่ง

- รพ. A = 1 แห่ง ,  479 เตียง
- รพ. M1 = 1 แห่ง
- รพ. F1 =   2  แห่ง
- รพ. F2 = 4 แห่ง

- รพ. A = 3  แห่ง / รพ. S = 5 แห่ง   
- รพ. M1 = 2 แห่ง
- รพ. M2 =  4   แห่ง
- รพ. F1 = 10  , F2 = 51 , F3 = 3 แห่ง

- รพ. A = 1 แห่ง , 553 เตียง
- รพ. M2 =  1  แห่ง
- รพ. F1 = 2 แห่ง
- รพ. F2 = 5 แห่ง
- รพ. F3 = 1 แห่ง
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Service Design เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพที1่2 “ตองเอ”
A1

A2

A3

A1 Stroke  - Newborn

A2

A3

Cancer  - STEMI

MMR  - TraumaA1 ตรัง  - พัทลุง
A2 สงขลา – สตูล
A3 ยะลา – ปัตตานี - นราธิวาส



จังหวัด Stroke Hemorrhagic Ischemic

ตรัง 3.99 18.50 1.45

พัทลุง 6.94 24.30 3.04

สงขลา 7.20 18.79 3.68

สตูล 5.94 18.09 2.90

ยะลา 5.78 16.74 1.69

นราธิวาส 9.23 23.90 6.08

ปัตตานี 6.36 20.00 3.86

จังหวัด
Stroke 
unit 

ประสาท 
ศัลยแพทย์

แพทย์
ประสาทวิทยา 

เครื่อง 
CT scan 

ตรัง 6 4 4 2

พัทลุง 14 1 0 1

สงขลา 10 7 5 6

สตูล 6 0 0 1

ยะลา 8 1 2 3

นราธิวาส 10 3 0 2

ปัตตานี 6 2 0 2

A1

A2

A3

ตองA Stroke

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

• A1 พัทลุงมีอัตราตายหลอดเลือดสมองแตกจ านวนมาก แต่มีศัลยแพทย์ประสาท 1 คน ควรกระจายศัลยแพทย์ประสาทให้กับโรงพยาบาลพัทลุง หรือ วางแผน refer 
ไปโรงพยาบาลตรัง หรือหาดใหญ่

• A2 จังหวัดสตูล วางแผน refer ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลหาดใหญ่
• A3 จังหวัดนราธิวาสไม่มีแพทย์ประสาทวิทยา จังหวัดยะลาควรกระจายแพทย์ประสาทวิทยา มาช่วยนราธิวาส 
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Door to stroke unit ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ข้อชื่นชม

• ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ท าให้การรับรู้
ของประชาชนในพื้นที่มีน้อย ขาดโอกาสใน
การเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

• กระบวนการ Pre hospital ยังไม่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่

• พัฒนาและเพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกลงสู่ชุมชนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น วิทยุชุมชน 
เสียตามสาย ไลน์ เฟสบุค ผู้น าศาสนา และ 
อสม เป็นต้น

• มีรถฉุกเฉินส ารองประจ าหมู่บ้าน เพื่อให้
ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหลอดเลือดสมองไป
รพ.ได้ทันเวลา

• จ.สงขลา ได้รับรางวัลThailand angle award : Gold status       
(ปี 61) Thailand angle award : Platinum status (ปี 62)

• จ.พัทลุง มีการจัดท า Refer back อย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาระบบ
ส่งต่อ HHC และระบบ Intermediate care ( ประสานทาง Line 
group HHC )

• จ.ตรัง ผ่านการประเมิน SSCC ระดับ 4 ดาว และมีการการลงนิเทศ
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

• จ.ยะลา มีการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองครบวงจร



จังหวัด
อัตราตายการเสียชีวิต
ของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 

สามารถเข้าห้องผ่าตัด
ได้ภายใน 60 นาที

ตรัง 9.71 36.36

พัทลุง 5.45 27.27

สงขลา 7.44 33.33

สตูล 12.1 14.29

ยะลา 6.51 16.7

นราธิวาส 11.99 75

ปัตตานี 12.2 8.7

จังหวัด TEA unit 
แพทย์เวชศาสตร์

ฉุกเฉิน
ประสาท

ศัลยศาสตร์

ตรัง 1 4 4

พัทลุง 1 1 1

สงขลา 2 12 7

สตูล 1 1 -

ยะลา 2 4 1

นราธิวาส 2 4 3

ปัตตานี 1 3 2

A1

A2

A3

ตองA TRUAMA

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

• จังหวัดสตูล มีแพทย์ EP น้อย ควรวางแผนเพิ่มจ านวนแพทย์ EP และวางแผนส่งต่อในโรงพยาบาลระดับ A 
• จังหวัดปัตตานี มีแพทย์ที่ผ่านการอบรม EP น้อย จึงควรวางแผนและสนับสนุนให้มีการอบรมดังกล่าว อีกทั้งจังหวัดปัตตานีมีจ านวนผู้ป่วยฉุกเฉิน

ทั้งหมดค่อนข้างสูง จึงควรวางแผนพัฒนากรอบอัตราก าลังแพทย์เพิ่มเติม



Trauma
ตัวชี้วัดหลัก อัตราตายการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล

ระดับ A ,S ,M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) 
เกณฑ์             ≤ ร้อยละ 12
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สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขต 12

อัตราตายการเสียชวีิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง 
ในโรงพยาบาลระดับ A ,S ,M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) จังหวัด A B ร้อยละ

สงขลา 13 39 33.33

สตูล 2 14 14.29

ตรัง 4 11 36.36

พัทลุง 3 11 27.27

ปัตตานี 2 23 8.70

ยะลา 1 6 16.7

นราธิวาส 9 12 75.00

เขต12 34 116 29.31

อัตราผู้ป่วย Trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้         
ในการผ่าตดั สามารถเข้าห้องผ่าตัดไดภ้ายใน 60 นาที



Trauma
ตัวชี้วัดหลัก อัตราตายการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล

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

สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขต 12

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

100
(9/9)

100
(3/3)

ไม่มี
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ไม่มี
case

100
(11/11)

90.62
(58/64)

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

25.35
(72/284)

5.33
(4/75)

33.77
(26/77)

25.81
(24/93)

13.23
(31/234)

34.88
(15/43)

28.30
(15/53)

21.77
(187/859)

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

100
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0
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100
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ร้อยละทีม ECS คุณภาพใน รพ.ระดับ F2  ขึ้นไป (เกณฑ์ : ≥ ร้อยละ 80)
88.24

(15/17)
83.33
(5/6)

77.78
(7/9)

100
(10/10)

100
(12/12)

100
(8/8)

100
(13/13)

93.33
(70/75)

จังหวัด
ตัวชี้วัด

สถานการณ์

ขอชื่นชม

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1.ข้อมูลใน HDC ไม่เป็นปัจจุบัน
2.ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับ FAST TRACK 
อีกทั้งขาดความตระหนักในการป้องกันอุบัติ
อุบัติเหตุทางถนน และเข้าถึงบริการ 1669 น้อย
3.ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ เช่น เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน ศัลยแพทย์

1.ทบทวนปัญหาอุปสรรค ติดตาม ประเมินผล 
สร้างแรงจูงใจ การลงข้อมูลTRAUMA ใน HDC
2.ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพิ่ม
การเข้าถึงองค์ความรู้ FAST TRACT และการ
เข้าถึงบริการ 1669
3.เพิ่มอัตราก าลัง และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร

ร.พ. A,S ส่วนใหญ่ห้อง ER มีความแออัด 
การเข้าถึงบริการ 1669 น้อย และหน่วย RF ยังไม่ครอบคลุม

SP TRAUMA มีการพัฒนาการบริหารจัดการระบบข้อมูลการ
บาดเจ็บและภาวะฉุกเฉิน (TEA Unit) ในเขต 12



จังหวัด Cardio
logist

Interven
tionist

Pediatric 
cardiologist 

CVT 
surgeon

CVT 
anesthes
iologist 

Perfusio
nist

พยาบาล 
Cath lab 

พยาบาล 
Perfusio

nist

นัก
เทคโนโลยี

หัวใจ 
cath lab 

ตรัง 1 1 1 1 1 - 4 2 1

พัทลุง

สงขลา 1 1 3 2 1 3 6 - -

สตูล - - - - - - - - -

ยะลา 1 1 - 1 - 1 6 - -

นราธิวาส - - - - - - - - -

ปัตตานี - - - - - - - - -

A1

A2

A3

ตองA STEMI

จังหวัด
ผู้ป่วย

เสียชีวิต
จ านวน
ผู้ป่วย

ร้อยละ

ตรัง 8 106 5.55

พัทลุง 6 140 4.28

สงขลา 11 140 7.85

สตูล 4 51 7.8

ปัตตานี 5 113 4.42

ยะลา 6 155 3.87

นราธิวาส 6 131 4.58

ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั
ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล เกณฑ์ ≤ 10

5.55
4.28

7.85 7.8

4.42 3.87 4.58
ชื่นชม

1.ยะลา มีระบบ fast track STEMI ที่ชัดเจนและรักษาอย่างรวดเรว็
2.มีโครงการ Coro Clinic สู่ชุมชนโดยคัดกรองผู้ป่วยที่เข้าไม่ถึง Specialist 



STEMI
ตัวชี้วัดหลัก ร้อยละอัตราตายของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดหัวใจต่อแสนประชากร  
เกณฑ์              ≤ 26 ต่อแสนประชากร 

ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล เกณฑ์ ≤ 10

แนวโน้มผู้ป่วย Stemi สูงขึ้น นราธิวาส, สงขลา
การเข้าถึงการรักษาของ ผป. ล่าช้า ตรัง ปัตตานี พัทลุง นราฯ สตูลและมีความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น 

ส่วนใหญ่เสียชีวิต ก่อนที่จะได้รับการเปิดหลอดเลือดหัวใจ
อัตราการได้รับยาสลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที ยังต่ ากว่าเกณฑ์ ได้แก่ นราฯ

สถานการณ์

ผลงานเด่น

ผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลล่าช้า อาการของโรค
มี ค ว า ม รุ น แ ร ง ม า ก ขึ้ น ถึ ง ขั้ น เ กิ ด
ภาวะแทรกซ้อน เช่น Heart failure

 ระบบการส่งต่อไม่รองรับ นราธิวาส กับ
ปัตตานี

ปัญหา / อุปสรรค

 เพิ่มเน้นการประสัมพันธ์ สื่อ เช่น  ไลน์ 
หรือ สื่ออื่นๆ โดยให้ความรู้ เรื่องโรคการ
ป้องกันโรค และอาการที่ต้องมารพ .
ทันที ของโรค Stemi

 พัฒนาระบบการสงต่อเพื่อลดระยะเวลา
รอคอย

ข้อเสนอแนะ

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจต่อแสนประชากร = 17.02: แสนประชากร (242 : 2,613,171)

CCU รพ.พัทลุงมีศักยภาพใน
การท า Echocardiogram 
หัตถการการรกัษาโรค 
ปัตตานี มี Cardiac network 
Pattani Learning center

จังหวัด
ผู้ป่วย

เสียชีวิต
จ านวน
ผู้ป่วย

ร้อยละ

ตรัง 8 106 5.55

พัทลุง 6 140 4.28

สงขลา 11 140 7.85

สตูล 4 51 7.8

ปัตตานี 5 113 4.42

ยะลา 6 155 3.87

นราธิวาส 6 131 4.58



จังหวัด
NICU

จ านวนเตียง
กุมารแพทย์ Remark

สงขลา
34

(1:544)
23 มี

สตูล
6

(1:358)
4

ไม่มี 
Neonatologist

ตรัง
8

(1:775)
10

ไม่มี
Neonatologist

พัทลุง
10

(1:635)
6

ไม่มี
Neonatologist

ยะลา
12

(1:519)
7 มี

ปัตตานี
16

(1:335)
10 มี

นราธิวาส
18

(1:437)
1

ไม่มี
Neonatologist

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

ตองA New Born

โรงพยาบาลยะลา และปัตตานี มีอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดน้อย เนื่องจาก  
มีแพทย์เฉพาะทางสาขา new born และสูติแพทย์ที่มีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 
ดังนั้นควรจะถอดบทเรียนและเรียนรู้รูปแบบของการด าเนินงานดังกล่าว เพื่อเป็น 
model ในการพัฒนา service plan new born ของเขต

A1

A2

A3



Newbornตัวชี้วัดหลัก      อัตราตายทารกแรกเกิดไม่เกิน 3.8 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ

จังหวัด
จ านวนทารก
แรกเกิดมีชีพ

จ านวนทารก
ที่เสียชีวิต

อัตราต่อ
1000

สงขลา 7845 35 4.46

สตูล 2376 13 5.47

ตรัง 2713 12 4.42

พัทลุง 2677 14 5.23

ปัตตานี 5136 5 0.97

ยะลา 5957 11 1.85

นราธิวาส 7792 45 5.78

เขต12 34496 135 3.91

สงขลา 34

สตูล 6

ตรัง 8

พัทลุง 10

ปัตตานี 16

ยะลา 12

นราธิวาส 18

เขต 12 104

NICU สถานการณ์

ผลงานเด่น

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

- จังหวัดปัตตานี มี New born Fast tract และมีการบูรณาการกับแผนกสูติ
กรรม ท า CPG การให้ยากระตุ้นการท างานของปอดในทารก

การพัฒนาศักยภาพพยาบาลโดยส่งเข้า
อบรม NNP

อัตราตายทารกแรกเกิดมีแนวโน้มลดลงในจังหวัดปัตตานี และยะลา 
อีก 5 จังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุการเสียชีวิตจาก Preterm with RDS,
PPHN, Sepsis 

1.ขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง 
Neonatologist ในบางจังหวัด
2. บางจังหวัดมารดาไม่ได้ ANC
ปัญหาทารกคลอดก่อนก าหนดยังเป็น
ปัญหาในพื้นที่ การปฏิบัติตามแนวทาง
การส่งต่อยังไม่ถูกต้อง



จังหวัด
อายุรศาสต
ร์โรคเลือด 

อายุรศาตร์
มะเร็งวิทยา 

มะเร็งนรีเวช
รังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา 

รังสีร่วมรักษา
ล าตัว 

โลหิตวิทยา
และมะเร็งใน

เด็ก 

ตรัง 2 1 - - - -

พัทลุง - - - - - -

สงขลา 2 1 4 4 2 2

สตูล - - - - - -

ยะลา 2 1 2 - - -

นราธิวาส - - 1 - - 1

ปัตตานี - - - - - -

ตองA Cancer

ข้อจ ากัด

1.พัฒนาระบบการส่งข้อมูลกลับและติดตามเพ่ือให้ได้ข้อมูลส่งกลับที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2.ขอความช่วยเหลอเครือข่ายพร้อมเครื่องในการท า Colonoscope เพื่อลดการ Change stage

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

1..การคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ของนราธิวาสรอคิวท า Colonoscope โดยปี 61 ค้าง 150 ราย (สไุหงโกลก 
80 ราย นราธิวาส  70 ราย)   ปี 62  177 ราย



Cancer
ตัวชี้วัด        ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรกัษาดว้ยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 70

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรกัษาดว้ยเคมีบ าบดัภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 70
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรกัษาดว้ยรังสีรกัษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 60

สถานการณ์ ปัญหา / อุปสรรค ข้อชื่นชม

 5 อันดับโรคมะเร็งของเขต 12 ได้แก่
1. Breast  2. Colon and Rectum
3. lung 4. Cervix uteri 5. Liver 
 อายุรแพทย์ CA ไม่เพียงพอ  

สงขลา พัทลุง

 ความครอบคลุมของการตรวจคัดกรองผู้ป่วย
โรคมะเร็งในกลุ่มตา่ง ๆ
 มาพบแพทย์รักษาลา่ช้าและรกัษาหมอบ้าน
รักษาโดยสมุนไพร ตามวัฒนธรรมความเชื่อ
ศาสนา 
 ขาดฐานข้อมูลรังสีการรักษา ผป.ที่ส่งต่อรพ.
อ.หาดใหญ่

 สงขลามีการพัฒนาให้รพ.นาหม่อมเป็นศูนย์
รังสีรักษาของเขตสุขภาพที่ 12 (ชื่อรพ.
หาดใหญ่-นาหม่อม) เพื่อลดระยะรอคอยและ
ความแออัด
SP Cancer พัทลุง มีการบูรณาการการท างาน
โดยประสานเครือข่ายรจิตอาสาด าเนินการตรวจ
คัดกรอง CA และมีระบบ E- Consult พัฒนา
รูปแบบการส่งต่อ ผป.

โอกาสพัฒนา

 พัฒนาระบบการคดักรอง CA 
ให้ครอบคลุมกลุม่ต่างๆ
 พัฒนารปูแบบการสง่กลับ
ข้อมูลและผู้ป่วยรังสีรักษา อาจใช้
ช่องทาง e consult ที่มีอยู่
ประสานข้อมูลรายไดรมาส



SEPSIS

จังหวัด
ผู้ป่วย

เสียชีวิต
(3 ไตรมาส)

จ านวน
ผู้ป่วย
ทั้งหมด

ร้อยละ

สงขลา 282 1000 28.2

สตูล 76 185 41.08

ตรัง 133 485 27.42

พัทลุง 98 317 23.03

ปัตตานี 134 267 50.19

ยะลา 220 593 37.1

นราธิวาส 200 556 35.97

เขต12 1143 3402 33.6

ตัวชี้วัดหลัก อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนดิ community acquired 
เกณฑ์             ≤ร้อยละ 30

สถานการณ์

ผลงานเด่น

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

• อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community acquired มีแนวโน้มลดลง คือ จังหวัด
พัทลุง ตรัง และสงขลา ตามล าดับ และสามารถท าได้ตามเป้าหมาย 

• กลุ่มผู้ป่วยที่ walk in มารับบริการมักมีอาการรุนแรงมาก และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง Pneumonia
เช่นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยนอนติดเตียงกลุ่ม Long term care ซึ่งอาจจะต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง

1.ทบทวน วิเคราะห์ case dead ด้วย sepsisเพื่อค้นหาปัญหาและแก้ไข
ร่วมกันพร้อมทั้งนิเทศติดตามหน้างานอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนา รพ. M2 ให้มีหอผู้ป่วยวิกฤต และเป็นnode
ในการดูแล รพช.F ใกล้เคียง
3. ขอสนับสนุนเครื่องตรวจ Blood lactate
4. การให้ความรู้แก่ภาคประชาชน ในกลุ่ม Long term care 
5.ทบทวนการลงข้อมูล ควรแยกข้อมูลผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล
กับผู้ป่วยที่รับส่งต่อจาก รพช. 

1.อัตราการเสียชีวิตยังสูงเกิดจากในกระบวนการ
assessment,  miss dx, delay dx  มีโรคร่วม, 
ผู้สูงอายุ

2. ข้อมูลของพื้นที่บางจังหวัด กับ HDC
มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะที่จังหวัดสตูล 

และปัตตานีท่ีมา ฐานข้อมลู HDC

• จังหวัดพัทลุง โรงพยาบาลชุมชนเริ่มมีการใช้ยา Nor-epinephrine  ในผู้ป่วย septic shock
- โรงพยาบาลพัทลุงสามารถวัดระดับ lactate ในเลือดได้ เพื่อประเมินภาวะ tissue perfusion 
• จังหวัดสงขลาได้ด าเนินการจัดตั้ง Rapid Response Team โดยมีการน าร่อง ของรพ.หาดใหญ่
ได้เริ่มด าเนินการท่ีแผนกสูติกรรม
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อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community acquired ≤ ร้อยละ 30



Transplant
ตัวชี้วัด       อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในรพ.

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

จังหวัด A B ร้อยละ

สงขลา 3 2,733 0.11

สตูล 0 157 0

ตรัง 0 523 0

พัทลุง 0 723 0

ปัตตานี 0 434 0

ยะลา 0 1,011 0

นราธิวาส 0 283 0

เขต12 3 5,864 0.051

จังหวัด A B ร้อยละ

สงขลา 6 2,733 0.22

สตูล 0 157 0

ตรัง 3 523 0.57

พัทลุง 0 723 0

ปัตตานี 0 434 0

ยะลา 0 1,011 0

นราธิวาส 1 283 0.35

เขต12 10 5,864 0.17

บริจาคดวงตาบริจาคอวัยวะ

ข้อชื่นชม

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

สถานการณ์

1. Empowerment และสร้างการรับรู้ที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ
2. เพิ่มกรอบอัตราก าลังและเสริม
แรงจูงใจเจ้าหน้าที่
3. ประชาสัมพันธ์เพิ่มการรับรู้และเขา้ถึง
ประโยชน์ของการบริจาคอวัยวะโดย
บูรณาการกับสภากาชาดไทย 

1. ประชาชนมีทัศนคติ ความเชื่อ การ
รับรู้ไม่ถูกต้องในการบริจาค อวัยวะ
และดวงตา
2. ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
3. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ

ในการบริจาคทางสื่อต่างๆ มีน้อย 

• จ านวนผู้ยินยอมจ านงบริจาคอวัยวะและดวงตา ทั้งหมด 1,361 ราย
• รพท.ระดับ A และ S มีศูนย์รับบริจาคอวัยวะมีแนวทางปฏิบัติ แต่ไม่มีบุคลากร 

Full time ประจ าศูนย์

ขอชื่นชม Service Plan Transplant เขต12 ที่มีแผนการพัฒนาการด าเนินงานรับ
บริจาคอวัยวะที่ชัดเจนและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการวางแผนพัฒนา harvest team ให้

ครอบคลุมอวัยวะอื่นอีกด้วย



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

สถานการณ์

ผลงานเด่น

นราธิวาสยะลา

ปัตตานีสงขลาสตูล

พัทลุงตรัง

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ป่วยปฎเิสธการบ าบัดทดแทนไตในระยะแรกจึงเกิดผู้ป่วย 
Un plan มากขึ้น
2.ผู้ป่วยDM /HTควบคุมโรคไมไ่ด้ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนไต
รายใหม่
3. ผู้ป่วยควบคุมเบาหวาน / ความดันไม่ได้ตามเกณฑ์ส่งผลให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนไตรายใหม่

ผู้ป่วย CKD มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี สาเหตุหลักจาก DM, HT พบ
ผู้ป่วย CKD รายใหม่เพิ่มขึน้  มีการคัดกรองไตในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ค่อนข้างน้อย  
และการคัดกรองไตในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้ตามเป้าหมาย ผู้ป่วยจึงเข้าสู่ระบบการรักษา
ล่าช้า อัตราก าลังในการบริหารจดัการผู้ป่วย CKD มีไม่เพียงพอ การคัดกรอง
ผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงยังมีการเช่ือมโยงกับโรคเรื้อรังน้อย และการจัดบริการ
palliative care ส าหรับผู้ป่วย ESRD ที่ปฏิเสธการทดแทนไต จะส่งต่อให้ทีม
ผู้ดูแล palliative

1.รพ.ควนขนนุไดร้ับการคัดเลือกที่มีการด าเนินงานคลินิกชะลอไต
เสื่อมเป็นเลิศระดับเขตปี 61
2.ยะลามีการศึกษา วิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลแบบ
ประคับประคองส าหรับผู้ป่วยไตวายระยะ   สุดท้ายที่ปฏิเสธการ
บ าบัดทดแทนไต

จังหวัด A B ร้อยละ

ตรัง 1,855 3,021 54.56

สตูล 654 1,095 59.63

พัทลุง 2,777 4,234 65.59

สงขลา 2,323 4,258 54.56

ปัตตานี 1,311 2,158 60.75

ยะลา 806 1,379 58.45

นราธิวาส 1,733 2,960 58.55

รวม 11,459 19,105 59.97

54.56 59.63 65.59 54.56 60.75 58.45 58.55 59.97

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

1.เน้นการค้นหากลุ่มเสี่ยง โดยการวิเคราะห์กลุ่มวัยที่เสี่ยง
ต่อการเป็นโรค และจัดกิจกรรมป้องกัน ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในชุมชน
2.แยกกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ ตามstage เพื่อวางแผนการ
รักษาที่เหมาะสม ป้องกันไม่ให้เข้าสู่ระยะที่รุนแรงขึ้น

A = จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมินได้รับการ
ตรวจ Creatinine และมีผล eGFR≥2 ค่าและมีค่าเฉลี่ยเปลี่ยนแปลง <4
B = จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมินได้รับการตรวจ 
Creatinine และมีผล eGFR≥2 ค่า



ODS
ตัวชี้วัด      ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery
เกณฑ์ > ร้อยละ 20

สถานการณ์

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
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ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี เขต 12

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด ODS > ร้อยละ 20

o การผ่าตัดแบบ ODS เป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กับ รพ.
o ปี 2563 มีกลุม่โรคเพิ่มขึน้ 15 กลุ่มโรค
o การผ่าตัดแบบ ODS ช่วยลดระยะเวลารอคอยให้กับผู้ป่วย

และญาติ
o การบูรณาการร่วมกัน ระหว่างทีมศัลยแพทย์ สูติแพทย์ 

วิสัญญีแพทย์

o อัตราก าลังคน ไม่เพียงพอ 
o ข้อจ ากัดในการเบิกจ่ายแต่ละกองทุน (สิทธิ สปสช.)
o พื้นที่ในการด าเนินงานค่อนข้างจ ากัด
o ความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์ในการส่องกล้อง
o ความไม่มั่นใจของผู้ป่วยในการผ่าตัดแบบ ODS
o การติดตามผลหลังผ่าตัด
o บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจและแรงจูงใจในการผ่าตัด

แบบ ODS

ร้อยละ 20

ตรัง : ศัลยแพทย์ 5 คน,วิสัญญีแพทย์ 6 คน ให้บริการ Inguinal hernia, Hydrocele, Vaginal bleeding, Esophageal stricture, Colorectal polyp เพิ่มกลมุโรค Anal fissure พัฒนาการผ่าตัด Inguinal hernia แบบ 
Local anesthesia และ Therapeutic Colonoscope & Esophagoscope สตูล  : ศัลยแพทย์ 3 คน, วิสัญญีแพทย์ 2 คน,ความพึงพอใจผู้รับบริการ ร้อยละ 85.8 พัทลุง : ศัลยแพทย์ 3 คน,วิสัญญีแพทย์ 5 คน ,ความ
พึงพอใจผู้รับบริการร้อยละ 90.47    สงขลา : รพ.สงขลา  ศัลยแพทย์ 9 คน, วิสัญญีแพทย์ 4 คน , รพ.หาดใหญ่  ศัลยแพทย์ 14 คน, วิสัญญีแพทย์ 5 คน   ยะลา  : ศัลยแพทย์ 5 คน, วิสัญญีแพทย์ 3 คน ให้บริการ Inguinal 
hernia, Hydrocele, Hemorrhoid, Esophageal varices, Gastric varices, bile duct stone และ Fistula in ano ปัตตานี : ศัลยแพทย์ 7 คน, วิสัญญีแพทย์ 5 คน   นราธิวาส : ศัลยแพทย์ 3 คน, วิสัญญีแพทย์ 2 คน

ข้อชื่นชม

สตูล : รางวัล Get The Most Out of One Day Surgery 2018 อันดับ 2 ระดับประเทศ, HERNIA SATUN MODEL (5 STEP)
ตรัง : เพิ่มการผ่าตัดได้แก ่Anal fissure, Fistula in ano, Perianal abscess และ Breast abscess และความร่วมมือที่ดีระหว่าง
แพทย์ศัลยกรรมและสูติ-นรีเวช
ปัตตานี : รางวัลชนะเลิศ Best practice : ODS & HHC seamless integration (ปี 2561),ใช้โปรแกรม HHC ในการเยี่ยมบ้าน
นราธิวาส : ความร่วมมือที่ดีระหว่างแพทย์ศัลยกรรม และสูติ-นรีเวช



Drug addict
ตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดบ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี 
เกณฑ์             > ร้อยละ 20

ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพ ที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่
ก าหนดหยุดเสพต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัด              

3 เดือน  (Remission Rate) 

ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดบ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ของแต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี 

(Retention rate)

จังหวัด A B ร้อยละ

ตรัง 131 219 59.82

พัทลุง 9 41 21.95

สงขลา 535 2,033 26.32

สตูล 105 130 80.77

ยะลา 23 124 18.55

ปัตตานี 194 680 28.53

นราธิวาส 33 85 38.82

เขต 12 1,030 3,312 31.1

ประเทศ 12,975 42,827 30.3

จังหวัด A B ร้อยละ

ตรัง 316 503 62.82

พัทลุง 279 491 56.82

สงขลา 2,265 3,935 57.56

สตูล 330 593 55.65

ยะลา 922 1456 63.32

ปัตตานี 597 1155 51.69

นราธิวาส 732 1179 62.09

เขต 12 5,441 9,312 58.43

ประเทศ 50,360 104,753 48.07

สถานการณ์

 ตัวยาที่แพร่ระบาดในพื้นที่  7 จังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 ได้แก่ 
ยาบ้า พืชกระท่อม ไอซ์ กัญชา เฮโรอีน คีตามีน ฝิ่น 
ยาอี 
ยาบ้ามีการค้าและแพร่ระบาดมากเป็นอันดับ 1 
ร้อยละ 52.14 รองลงมา พืชกระท่อม ร้อยละ 37.02 
ไอซ์ ร้อยละ 7.23 กัญชา ร้อยละ 1.66 และเฮโรอีน 
ร้อยละ 0.94
ทุกจังหวัดมียาบ้าแพร่ระบาดมากเป็นอันดับ 1
ยกเว้น จ.ยะลา ยังคงมีพืชกระท่อมแพร่ระบาดมาก
เป็นอันดับ 1

ที่มา ปปส ภาค 9

ที่มา ระบบ บสต(ข้อมูล 1 ตค 62-30 มิย 62)



Drug addict
ตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดบ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี 
เกณฑ์             > ร้อยละ 20

ปัญหา / อุปสรรค

ผลงานเด่น

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

นราธิวาส ด าเนินงานบ าบัดรักษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) 
6 อ าเภอ ได้แก่ ศรีสาคร เจาะไอร้อง แว้ง สุไหงปาดี ย่ีงอ และตากใบ
สงขลา จะนะและเทพา
ปัตตานี ได้พัฒนาระบบบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติด Pattani
Model) โดยการท าค่ายพักพิงเพื่อการบ าบัด Camp35 มีการด าเนินการอย่าง
จริงจังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด ส่งผลให้เกิดการด าเนินการ
บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดร่วมกันในระดับจังหวัด
จากหลายภาคส่วน 

สิ่งที่นา่ชื่นชม

ค ว า ม รู้ แ ล ะ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร
ด าเนินงาน CBTx บางพื้นที่
 งบประมาณที่จัดสรรเป็นงบเพื่อการ
บ าบัด ใช้ยาก และโอนเบิกจ่ายล่าช้า

กรณีการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดใน รพช. พยาบาล
ต้องผ่าน PG ยาเสพติดอย่างน้อย 1 คน กรณีมี PG จิตเวช ป.โท
จิตเวช สามารถอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดส าหรับ
พยาบาล 10 วัน
และทุกคนในคลินิกต้องผ่านการอบรมหลักสูตรยาเสพติด  5 วัน
(ให้อยู่ในแผนพัฒนา 1-3 ปี)

 ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด (HA ยา
เสพติด) 100% ได้แก่ พัทลุง สงขลา 
สงขลา ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นจังหวัดที่มีผลงาน
ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 12 ด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ด้านยาและสารเสพติดจากกรมการแพทย์
 ผู้ปฏิบัติงานมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดูแลผู้ป่วย
 การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน

ข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CBTx และจัดท า          
วีดทิัศน์โมเดลความส าเร็จในพื้นที่
ควรตั้งงบจากหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรง และตั้ง
งบจากรายหัวเป็นงบในการด าเนินการกิจกรรม
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Eyes
ตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา (เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 75)

ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน (เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 85)  
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ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี เขต 12

ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา
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ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี เขต 12

ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding cataract) 
ได้รับการผ่าตัดภายใน30 วัน

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

• ข้อมูลการคัดกรองไม่ได้ถูกบันทึกลงในโปรแกรม ท าให้ผลงานของพื้นที่
ดูต่ ากว่าความเป็นจริง

• ผู้ป่วยปฏิเสธการผ่าตัด เนื่องจากความไม่พร้อม
• ทักษะการตรวจคัดกรองเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่

• การบริหารจัดการที่เอื้อต่อการบันทึกข้อมูล ได้ทันเวลาทั้ง อัตราก าลัง    
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระบบอินเตอร์เน็ตและให้มีการก ากับ
ติดตามโดย สสจ.

• ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ป่วยและญาติในการผ่าตัด และให้ความรู้ในเรื่อง
ของประโยชน์ในการผ่าตัดต้อกระจก

• ให้จัดท าหลักสูตรการตรวจวัดสายตาและการประเมินคุณภาพการตรวจวัด
เพื่อฟื้นฟูศักยภาพบุคลากร ที่มา Vision2020 (ข้อมูล 1 ต.ค. 62 -30 มิ.ย. 62)



Palliative Care
ตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioids 

ในผู้ป่วยประคองอย่างมีคณุภาพ
เกณฑ์             ร้อยละ 40

สถานการณ์

ผลงานเด่น

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

สงขลา : ผลงานวิจัยพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบมีส่วนร่วมในพหุวัฒนธรรมฯ รพ.เทพา(รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดปี 62)
พัทลุง : ใบประเมิน Narcotic Drug (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถมาได้ให้ญาติน าใบนี้มา) , โครงการปั่นต่อลมหายใจ (ได้รับเครื่องผลิตออกซิเจน 2 เครื่อง)
ตรัง :  นวัตกรรมแบบบันทึกการดูแลผู้ป่วย PC (ใช้ Consult case ทั้ง จ.ตรัง)
ยะลา : มีแหล่งฝึกปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งเครือข่าย 3 จังหวัดชายแดนใต้ ส่งผลให้เกิดระบบการ Consult case เครือข่ายที่เข้มแข็ง
ปัตตานี : Run by heart for life“วิ่งด้วยใจ เพื่อให้ชีวิต” ได้สนับสนุนอุปกรณ์ ได้แก่ Syringe Driver ฯลฯ ให้กับ รพ.ทั้ง 12 แห่ง

แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ ผ่านการอบรม (หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว) กรณี รพช.ไม่มีแพทย์ PC รพ.แม่ข่ายช่วยรับปรึกษา/ดูแล, รพ.ระดับ A,S,M1 มียากลุ่ม opioids ตาม PC Essential drugs list ส่วนบางจังหวัด 
เช่น สตูล มีระบบยืมยา กรณี รพช.ไม่มียากลุ่มนี้  นราธิวาส ด าเนินการจัดตั้ง Pain Clinic จ านวน 2 แห่งคือ รพ.นราธิวาสฯ และ รพ.สุไหงโก-ลก   ปัตตานี มีระบบการดูแลผู้ป่วย PC ประกอบด้วย (1) ด้านบุคลากร (2) การ
บริหารยาและจัดการขอ้มูล (3) การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือ่งมือแพทย์ (4) การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย  ตรัง มีระบบ NODE รพ. ในการดูแลผู้ป่วย PC ยะลา  พัฒนาการเบิกยาและเวชภัณฑ์เพ่ือบรรจุใน stock ยา ประจ าหน่วยงาน
Palliative emergency box ท าให้ผู้ป่วยได้รับการจัดการอาการได้รวดเร็ว สามารถน ายา Opioid ออกนอกโรงพยาบาลโดยใช้ร่วมกับ syringe driver, syringe injector (ใช้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง)

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดรี่วมเป็นจิตอาสา   
มาดูแลผู้ป่วย PC ในชุมชน ช่วยดูแลด้านจิตใจ

o อุปกรณ์ส าหรับผู้ป่วยน ากลบัไปใช้ต่อเนือ่งที่บ้าน     
เช่น syringe driver มีไม่เพียงพอ

o ขาดระบบการดูแลผู้ป่วยนอกเวลาราชการ
o บาง รพ.ไม่มีแพทย์ PC ท าให้ญาติต้องไปรบัยา          

ที่ รพ.อื่นไกลบ้าน เกิดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทาง
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ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี เขต12

ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย 
STRONG OPIOIDS ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ 

(เป้าหมาย ร้อยละ 40)

ร้อยละ 40



Intermediate Care
ตัวชี้วัดหลัก ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ใหก้ารบริบาลฟื้นสภาพ      

ระยะกลางแบบผู้ป่วยใน
เกณฑ์              > ร้อยละ 50

ปัญหา / อุปสรรค

สถานการณ์ จังหวัด จ านวน รพ. 
ระดับ M 
และ F

จ านวน รพ. 
ด าเนินการ 

IMC

ร้อยละ

ตรัง 9 9 100

สตูล 6 6 100

พัทลุง 10 10 100

สงขลา 10 15 66.67

ปัตตานี 11 11 100

ยะลา 7 7 100

นราธิวาส 8 12 66.67

รวม 61 70 87.14

ข้อเสนอแนะ

1.ขาดอายุรแพทย์ทางระบบประสาท
2.แพทย์ และทีมสหวิชาชีพใน รพช. ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในการฟ้ืนฟูผู้ป่วยระยะกลาง
3. ญาติและผู้ป่วยยังไม่เห็นความส าคัญ ของการส่งผู้ป่วย
ไปให้การฟ้ืนฟูต่อเนื่องที่ รพช. 
4. ผู้ป่วยไม่ได้มารับบริการและติดตามการฟื้นฟูสภาพ IMC

โรงพยาบาลระดับ M และ F ในเขตสุขภาพที่ 12 ที่ให้การ
บริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน จ านวน 61 รพ.จาก 70 
รพ.คิดเป็นร้อยละ 87.14 สงขลา ประกอบด้วยโรงพยาบาลแม่ข่าย 
2 คือ หาดใหญ่ และสงขลา ที่มีทีมงานเวชกรรมฟื้นฟูครบทุกวิชาชีพ
และในจังหวัดปัตตานี รพช. ให้การดูแลแบบสหวิชาชีพ เช่น 
กายภาพบ าบัด แพทย์แผนไทย และสามารถก าหนดวันในการ
วางแผนดูแลผู้ป่วย แทนการก าหนดจากโรงพยาบาลปัตตานีและ
ผู้ป่วยทั้งหมดได้กลับไปฟื้นฟูต่อในโรงพยาบาลชุมชน โดยได้รับ
บริการฟ้ืนฟูในรูปแบบ IPD, OPD และเยี่ยมบ้าน 

1.วางแผนกรอบอัตราก าลังเพ่ือขออายุรแพทย์ทาง
ระบบประสาท 
2.การนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน Intermediate 
care ของโรงพยาบาลชุมชน โดยโรงพยาบาลแม่ขา่ย
3. สร้างและพัฒนาคุณภาพจิตอาสาในการดูและ ผู้ป่วย
IMC ในชุมชน  และสร้างแรงจูงใจผู้ป่วยให้ดูแลตัวเอง
ตามแนวทาง IMC เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

100 100 100

66.67

100 100

66.67
87.14

ร้อยละโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพ      
ระยะกลางแบบผู้ป่วยใน

เกณฑ์ ร้อยละ 50

Hand function exercise box 



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

จังหวัด
รพ.ระดับ M1 ขึ้นไป 
ที่มีทีม Refracture 

Prevention

รพ.ระดับ M1 
ขึ้นไป ใน
จังหวัด

ร้อยละ

ตรัง 1 1 100

พัทลุง รอจัดตั้ง 1

สงขลา 2 2 100

สตูล 1 1 100

ยะลา อยู่ระหว่างจัดตั้งทีม 2

ปัตตานี 1 1 100

นราธิวาส 2 2 100

เขต 12 7 10 70

ปัญหา / อุปสรรค

ข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง

สถานการณ์

บุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากลาศึกษาต่อ ท าให้ภาระงานเพิ่มข้ึน และเครื่องมือวัดความหนาแน่นของกระดูก  
ไม่เพียงพอ (พัทลุง)
 ขาดแคลน พยาบาลช่วยผ่าตัดและการผ่าตัด 72 ชม. และห้องผ่าตัดมีไม่เพียงพอ (สงขลา)
ไม่สามารถท า MBD ในผู้ป่วย FLS ได้ทุกรายเนื่องจากสิทธิ์การรักษาไม่ครอบคลุม (สตูล)
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ (intern) ขาดความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย (ปัตตานี)

 การเสนอเชิงนโยบายการเข้าถึงยา antiosteoporosis
ของประชาชน ให้ภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องด าเนินการ 

ข้อชื่นชม
 มีกลุ่มไลน์ ORTHO เครือข่าย ) ให้ รพช.ปรึกษาผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกหักไม่ซับซ้อน ลดการแออัดใน  รพท. ลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางผู้ป่วย และเพิ่มศักยภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วย ในระดับ M2 ลงไป (นราธิวาส) 
 มีกลุ่ม Line ortho รับ-ส่งข้อมูล การ consult film x-ray ระหว่างรพ.ยะลา และ รพช.ทุกแห่งในจังหวัด (ยะลา)
 จัดอบรมเบื้องต้นการรักษาทางออโธปิดิกสใ์ห้แก่แพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลชุมชนท าอย่างต่อเนื่อง (ปัตตานี)

ข้อมูล ณ วันรับตรวจราชการ รอบ 2 ของแต่ละจังหวัด

ผลงานเด่น

ส้วมเก้าอี้
ปลดทุกข์

ตรัง ปี 62 มีผู้ป่วยผ่าตัด 66ราย ภายใน 72ชม. 26 ราย ร้อยละ 39.39
สงขลา ผ่าตัดภายใน 72 ชม. รพ.หาดใหญ่  ร้อยละ 78.78
รพ.สงขลา ร้อยละ 20.59
ปัตตานี ร้อยละ 76
ยะลา ผ่าตัด 14 ราย ภายใน 72 ชม. 8 ราย ร้อยละ 57.14



ตัวชี้วัด: ร้อยละ 60 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)ที่มีคุณภาพ

สถานการณ์
- ทั้ง 7 จังหวัด 77 อ าเภอ ในเขต 12 มีการพัฒนาต่อเนื่อง DHS-DHB มีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการและมีแผนการด าเนินงาน พชอ. ทุกอ าเภอ 
- มีอ าเภอต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอซึ่งได้รับเกียรติบัตร  ชื่น
ชมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอในงานประชุมวิชาการ HA
National Forum ครั้งที่ 20 ได้แก่ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา/อ าเภอมะนัง
จังหวัดสตูล/อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา และอ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ข้อเสนอแนะ

การเชื่อมประสาน พชอ.กับ
พื้นที่ด าเนินการระดับ
ต าบล/ชุมชน (พชต.พชม.)

ประสาน/ทบทวน 
ท าความเข้าใจพื้นที่
ทุกระดับ

ผลการด าเนินงาน
- อบรมพัฒนาศักยภาพทีมเลขาฯ พชอ.ครบ 100 %
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานในงานมหกรรมสุขภาพคนปฐมภูมิ
- ก าหนดประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยก าหนดประเด็นพัฒนาอย่างน้อย 2 ประเด็น ทุกอ าเภอ (การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม/การดูแล
ผู้สูงอาย,ุการดูแลผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียง/อาหารปลอดภัย/โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง/อุบัติเหต/ุยาเสพติด/ไข้เลือดออก....) 



9, 34%

7, 27%

4, 15%

2, 8%

2, 8%

1, 4% 1, 4%

จ ำนวน,ร้อยละประเดน็ พชอ.จังหวัดพทัลุง
ขยะ+สิง้แวดล้อม

ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส

อำหำรปลอดภยั

อุบัตเิหตุ

โรคไม่ตดิต่อ

เกษตร

ประชำรัฐ

4, 21%

4, 21%

3, 16%

2, 11%

1, 6%

1, 5%

1, 5%

1, 5%

1, 5%
1, 5%

จ ำนวน,ร้อยละ ประเดน็ พชอ.จังหวัดสตูล
ขยะ+สิง้แวดล้อม

อำหำรปลอดภยั

บุหร่ี สุรำ บำเสพตดิ

ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส

โรคไม่ตดิต่อ

ไข้เลือดออก

น ำ้มันทอดซ ำ้

สุนัขจรจัด

อุบัตเิหตุ/เดก็จมน ำ้

ครอบครัวอบอุ่น

5, 22%

4, 17%

4, 17%

2, 9%

2, 9%

2, 9%

2, 9%

1, 4%
1, 4%

จ ำนวน,ร้อยละประเดน็ พชอ.จังหวัดตรัง ขยะ+สิง้แวดล้อม

อำหำรปลอดภัย

ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส

ไข้เลือดออก

ศก.พอเพียง

อุบัตเิหตุ/เดก็จมน ำ้

เกษตร/ประมง

โรคไม่ตดิต่อ

กำรศึกษำ

9, 34%

8, 31%

3, 11%

2, 8%

1, 4%

1, 4%
1, 4% 1, 4%

จ ำนวน,ร้อยละประเดน็ พชอ.จังหวัดนรำธิวำส ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส

ขยะ+สิง้แวดล้อม

อำหำรปลอดภยั

ยำเสพตดิ

กำรบริหำรจัดกำรน ำ้

ส่งเสริมอำชีพ

โรคไม่ตดิต่อ

สุขภำพจติ



10, 28%

9, 25%
3, 8%

2, 5%

2, 5%

2, 5%

2, 6%

2, 6%

2, 6%
1, 3%1, 3%

จ ำนวน, ร้อยละ ประเดน็ พชอ.จังหวัดปัตตำนี
ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส

ขยะ+สิง้แวดล้อม

โรคไม่ตดิต่อ

อุบัตเิหตุ

ศก.พอเพียง

คุ้มครองผู้บริโภค

เกษตรอินทรีย์

อำหำรปลอดภัย

เดก็ปฐมวัย

ยำเสพตดิ

ครอบครัว จปฐ.ตกเกณฑ์

5, 28%

4, 22%
3, 17%

3, 17%

2, 11%

1, 5%

จ ำนวน, ร้อยละ ประเดน็ พชอ.จังหวัดยะลำ 

ขยะ+สิง้แวดล้อม

ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส

อุบัตเิหตุ

วัคซีน

โรคมำลำเรีย

อำหำรปลอดภยั

15, 41%

10, 28%

6, 17%

2, 5%

1, 3%

1, 3% 1, 3%

จ ำนวน,ร้อยละ ประเดน็ พชอ.จังหวัดสงขลำ 

ขยะ+สิง้แวดล้อม

ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส

อำหำรปลอดภัย/No foam

ยำเสพตดิ

อุบัตเิหตุ

จติอำสำ

ครัวเรือนน่ำอยู่

30%

25%
13%

6%

4%

4%

3%
2%

2%2%2%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%

จ ำนวน,ร้อยละ ประเดน็ปัญหำ พชอ. 7 จังหวัดในเขตสุขภำพที่ 12

ขยะ+สิ่งแวดล้อม ผู้สงูอาย ุผู้ ด้อยโอกาส อาหารปลอดภยั/No foam อบุตัิเหตุ

โรคไม่ติดต่อ ยาเสพติด เกษตร ศก.พอเพียง

เด็กปฐมวยั ไข้เลือดออก วคัซีน คุ้มครองผู้บริโภค

โรคมาลาเรีย สขุภาพจิต น า้มนัทอดซ า้ สนุขัจรจดั

ประชารัฐ การบริหารจดัการน า้ ส่งเสริมอาชีพ จิตอาสา

ครอบครัว จปฐ.ตกเกณฑ์ ครัวเรือนน่าอยู่



หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (PCC)
PCC

ตัวชี้วัด PCC ที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ ผ่านเกณฑ์ 3S สะสมร้อยละ 18 (78 ทีม) ของแผน 10 ปี

จังหวัด A B ร้อยละ

สงขลา 123 36 29.27

สตูล 28 19 65.85

ตรัง 56 17 30.91

พัทลุง 52 11 21.15

ปัตตานี 67 23 34.33

ยะลา 44 8 18.18

นราธิวาส 62 12 19.35

เขต12 431 127 29.23

สถานการณ์

ปัจจัยความส าเร็จ

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

นราธิวาสยะลา

ปัตตานีสงขลาสตูล

พัทลุงตรัง

•ปี 2560 -2562 (ปัจจุบัน) สามารถเปิด PCC สะสม ทั้งหมด 127 ทีม( 29.47 %)
จากเป้าหมาย 431 ทีมตามแผน 10ปี
•โดยปี 2562 เปิดด าเนินการ 16 ทีม   

1. มีแหล่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่เข้มแข็ง ทั้งสถาบันหลักและสถาบันสมทบ
2. มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการพัฒนา PCC เขตเมือง  เช่น รพ ยะลา , ปัตตานี , ตรัง 

- ภาระงานFM ไม่ชัดเจน/ทับซ้อนGP ท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานในบทบาทเวชศาสตร์
ครอบครัวใน PCC ได้อย่างเต็มที่ 
- โปรแกรมการให้บริการไม่เป็นระบบเดียวกับ
แม่ข่าย

- เสนอส่วนกลางคิดอัตราก าลงั แพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวแยกจากแพทย์ GP
- มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้PCC best practice 
ระดับเขต
- น าข้อมูลผลการให้บริการมาวิเคราะห์ 
ประเมินผล เพื่อพัฒนาต่อเนื่อง

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ 1 สิงหาคม 2562



ตัวชี้วัด : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ขึ้นทะเบียน ไตรมาส 1/62
เป้าหมาย > ร้อยละ 85     แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
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รักษาส าเร็จ เสียชีวิต ล้มเหลว ขาดยา โอนออก ก าลังรักษา

ความก้าวหน้า ผลการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ (PA) ปี 2562 : รอบ 9 เดือน 
ผลการรักษาส าเร็จ เขต 12 ร้อยละ 77.2 เสียชีวิต ร้อยละ 5.0 ล้มเหลว ร้อยละ 
0.2 ขาดยา ร้อยละ 3.4 โอนออก+ก าลังรักษา ร้อยละ 14.2 
A1 ผลการรักษาส าเร็จ ร้อยละ 75.8 โอนออก+ก าลังรักษา ร้อยละ 18.3 
A2 ผลการรักษาส าเร็จ ร้อยละ 84.3  โอนออก+ก าลังรักษา ร้อยละ 6.6 
A3 ผลการรักษาส าเร็จ ร้อยละ 70.1 โอนออก+ก าลังรักษา ร้อยละ 20.3
ข้อชื่นชม
1.ทุกจังหวัดมีการจัดตั้ง Case Management Team ระดับ รพ. มีการประชุม 
ติดตามดูแลผู้ป่วยวัณโรค และมีการประชุมทบทวนผู้ป่วยวัณโรคที่เสียชีวิต 
2.จังหวัดสงขลา ปัตตานี สตูล พัทลุง มีการประเมินโรงพยาบาลคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วยวัณโรค (QTB)
3.จังหวัดพัทลุง มีการประสาน พมจ. ให้การช่วยเหลือด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ส าหรับผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนและตกงาน 
สิ่งที่ต้องเร่งรัดด าเนินการ ติดตามผู้ป่วยวัณโรคที่ก าลังรักษาและโอนออก รายงาน
ผลการรักษา ให้เป็นปัจจุบัน

จากโปรแกรม NTIP Online ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562



ผลงาน ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรคราย
ใหม่ และ กลับเป็นซ้ า รอบ 9 เดือน ภาพรวมเขต ร้อยละ 53.4
ข้อชื่นชม การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค ด าเนินการคัดกรองด้วย
Chest  X-ray ภาพรวมเขต ครอบคลุม 70.5 %

- A1 ครอบคลุม 82.1 %
- A2 ครอบคลุม 64.3 %
- A3 ครอบคุลม 62.5 %

- การด าเนินงานคัดกรองวัณโรคในเรือนจ าเสร็จสิ้นทุกจังหวัด
- มีการน าเสนอการด าเนินงานวัณโรคในเวที คปสจ.ทุกจังหวัด
ข้อสังเกต และ ข้อเสนอแนะ 

เร่งรัดการคัดกรองและบันทึกข้อมูล ผลการคัดกรองให้
ครอบคลุมทุกราย

Small Success ตัวชี้วัดวัณโรค : ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม ่และ
กลับเป็นซ้ า (Treatment Coverage ) เป้าหมาย > ร้อยละ 82.5 ( ประเมินผล ณ 30 กย. 2562)
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จากโปรแกรม NTIP Online ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
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Quick Win monitoring and supervision
PA 2562 : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (> ร้อยละ 85)

เป้าหมาย การด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ

จัดตั้ง Case Management Team ใน
โรงพยาบาล (รพศ/รพท/รพช)ครบทุก
แห่งในจังหวัด

มีค าสั่ง Case Management หรือ 
คณะกรรมการ/คณะท างาน ที่เป็นกลไกก ากับการ
กินยา และ ดูแลผู้ป่วยระหวา่งการรักษา  ในรูป
ของค าสั่ง ครบ ทุก โรงพยาบาลในสังกัด สธ.                         

ผลงานผ่าน 

ผลงานรอบ 9 เดือน >ร้อยละ 70 ของ
ผู้ป่วยเสี่ยงดื้อยาสูง (ผู้ป่วยเก่าที่เคยรักษา
วัณโรคมาก่อน) ได้ส่งตรวจทดสอบความ
ไวต่อยา (DST)

ภาพรวมเขต มีผล DST ร้อยละ 73.3
(139/197 ราย)
จังหวัดที่ผ่าน ร้อยละ 70 คือ ปัตตานี สตูล 
ตรัง นราธิวาส พัทลุง
จังหวัดที่ไม่ผ่าน ร้อยละ 70 

- สงขลา ร้อยละ 61.9
- ยะลา ร้อยละ 33.3

ผลงานผ่าน 

จังหวัดยะลา
การพัฒนาทักษะในการบันทึกข้อมูล ให้
ครอบคลุม ถูกต้อง ตามเงื่อนไข

จังหวัดสงขลา
- กลุ่มเสี่ยงสูงต่อวัณโรคดื้อยา ต้องส่งตรวจ 
DST ทุกราย และกรณีที่ ผลตรวจ
Contaminate ควรส่งตรวจซ้ า

> ร้อยละ 50 ของ รพ.นอกสังกัด สธ.  
(รัฐและเอกชน) บันทึกและรายงานข้อมูล
โปรแกรม NTIP

ภาพรวมเขต ได้ร้อยละ 75.0
เขต 12 มี รพ.เอกชน 8 แห่ง มีการบันทึกและ
รายงานข้อมูลโปรแกรม NTIP จ านวน 6 แห่ง

ผลงานผ่าน 



RDUผลการด าเนินงาน RDU



RDU
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 เป้าหมายไตรมาส 3 ผลงาน ผลการประเมิน

RDU ขั้น1 95% (75 รพ.) 90% (71 รพ.) 100% (78 รพ.)
ผ่านตัวชี้วัด

RDU ขั้น2 20% (16 รพ.) 15% (12 รพ.) 42.31% (33 รพ.)

ตัวชี้วัด       ร้อยละของโรงพยาบาลทีใ่ช้ยาสมเหตุสมผล ขั้น1 และขั้น2

สถานการณ์ ปัจจัยความส าเร็จ / ผลงานเด่น

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
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ปัตตานี

นราธิวาส

ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 1
1. การวิเคราะห์หาสาเหตุ และคืนข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวแก้ไข
2. การส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะ เช่น ฟ้าทะลายโจรในโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ, ยาเหลืองปิดสมุทรในโรคอุจาระร่วง
3. การถอดบทเรียน Best Practice มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่

1. ความเห็นต่างของบุคลากรทางการแพทย์
ในแนวทางการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะตามเกณฑ์ 
RDU
2. แพทย์ขาดความมั่นใจในการสั่งใช้ยา
สมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน

1. ประชุมหาข้อสรุปและประกาศใช้
แนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด
2. สนับสนุนข้อมูลงานวิจัยทางวิชาการ



AMR
ตัวชี้วัด       ร้อยละของโรงพยาบาลที่มรีะบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ
เกณฑ์        ระดับ Intermediateไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

สถานการณ์ ปัจจัยความส าเร็จ / ผลงานเด่น

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ

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

10 แห่ง
ร้อยละ 100

(ผ่านตัวชี้วัด)

โรงพยาบาลระดับ A, S และ M1 จ านวน 10 แห่ง 
มีระบบการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ 
- ผ่านระดับ intermediate 8 แห่ง
- ผ่านระดับ advanced 2 แห่ง (รพ.ปัตตานี และรพ.สุไหงโกลก)

1. บุคลากรขาดความช านาญ พบสถานการณ์
Antimicrobial stewardship ที่ยากต่อการ
ตัดสินใจ
2. ระบบสารสนเทศของแต่ละโรงพยาบาล            
ไม่เอื้อต่อการด าเนินงาน ขาดการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบ HIS 
3. เรื่องเช้ือดื้อยามีหลายหน่วยงานที่ดูแล ซึ่งมี
การขอข้อมูลจาก รพ. ที่ซ้ าซ้อนกัน ท าให้เพิ่ม
ภาระให้ผู้ปฏิบัติงานงาน

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร อบรมให้วุฒิ หรือ
รับรองผู้ที่มีความสามารถในการพิจารณายา
2. ส่วนกลางพัฒนา program หรือระบบที่ใช้
ในการด าเนินงาน โดยรพ. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
3. หน่วยงานส่วนกลางบูรณาการการขอข้อมูล
ที่เป็นรูปแบบเดียวกัน แบบรายงานต่างๆ การ
แบ่งปันและใช้ข้อมูลร่วมกัน

1. เขตมีความเข้มแข็ง มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานเพื่อพัฒนางาน เช่น รพ.ปัตตานี 
พัฒนาโปรแกรมให้สามารถดึงข้อมูล HIS, Lab ออกมาได้ในระยะเวลารวดเร็ว
2. ผู้บริหารให้ความส าคัญ ทีมงานเข้มแข็ง มีความตื่นตัว ได้รับการพัฒนาและความร่วมมือเป็น
อย่างดี เช่น เสียสละห้องพิเศษเพื่อสร้างเป็นห้องแยกโรค การควบคุมการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพ
ครบทุกด้าน รวมถึง IV to oral และลดระยะเวลาการ ATB ให้สั้นที่สุด



หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการ : สุขภาพจิตและจติเวช

ตัวชี้วัด : อัตราการฆ่าตัวส าเร็จไม่เกิน 6.3 ต่อ ปชก.แสนคน สถานการณ์

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

นราธิวาสยะลา

ปัตตานีสงขลาสตูล

พัทลุงตรัง
ภาพรวมอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของเขต 12 ไม่เกินเกณฑ์ค่าเป้าหมายที่ต้องการให้
ควบคุม มีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ 154 คนคิดเป็นอัตรา 4.26 แต่มี 2 จังหวัดที่สูงกว่าเกณฑ์ 
คือ โซน A บน จ.พัทลุง (9.65) จ.ตรัง (8.74) และมีแนวโน้มสูงขึ้นอกีเมื่อสิ้นป ีส่วนอีก 
5 จังหวัดมีแนวโน้มลดลงจากรอบปทีี่ผ่านมา มีผู้พยายามท าร้ายตวัเองแต่ไมส่ าเร็จ
จ านวน 688 ไม่กลับไปท าร้ายตวัเองซ้ าภายใน 1 ปี จ านวน 669 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.24 เป็นไปตามเกณฑ์การดูแลควบคุม

- การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงส าคัญ 4 โรค ท าได้ไม่
ครอบคลุม โดยเฉพาะการบูรณาการคัดกรอง
ในคลินิกโรคทางกายที่อยู่ในระบบการรักษา
แล้ว
- การจัดกิจกรรม ส่งเสริมป้องกันเชิงรุก หรือ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเฝ้าระวัง สังเกต 
เฝ้าระวัง และแหล่งสนับสนุนช่วยเหลือ เพื่อ
ป้องกันการท าร้ายตัวเองให้ประชาชนยังน้อย
- ขาดงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม

- ความเข้มข้นในการประเมินคัดกรอง เฝ้า
ระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีอยู่ในระบบการรักษา
- การสื่อ ประชาสัมพันธ์ สังเกต warning 
signs ของการฆ่าตัวตายให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร App Sabaijai 
(ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย)
- การส่งเสริมความเข้มแข็งทางใจเมื่อเผชิญ
ภาวะวิกฤตในชีวิต
- เผยแพร่ช่องทางการช่วยเหลือ สายด่วน
สุขภาพจิต 1667 1323

สุขภาพจิต





ปัญหา/ ข้อจ ากัด แผนการด าเนิน/พัฒนางาน

1. อัตราการฆ่าตัวส าเร็จสูงเกินเกณฑ์ใน 2 จังหวัด คือ พัทลุง 
ตรัง แนวโน้มมีพยายามฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น

- ส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา
- จัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันเชิงรุกในชุมชนให้มากขึ้น

2. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยในฐานข้อมูล HDC น้อยกว่า
ผลการด าเนินงานที่มีของหน้างาน เนื่องจากระบบการบันทึก 
การน าส่ง ท าให้บางโรคมีการเข้าถึงต่ า

- ทบทวนการบันทึกความถูกต้องในระบบ 43 แฟ้ม วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุ
ด าเนินการแก้ไข 
- ให้เอาข้อมูลผู้ป่วยที่มีในพื้นที่เข้าระบบ HDC 
- ใช้ข้อมูล 2 ฐานในการเทียบพิจารณาการเข้าถึงบริการ

3. บุคลากรทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ทั้งจิตแพทย์เด็ก
และพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น มีไม่ครอบคลุม
ทุกหน่วยบริการ ท าให้ขาดผู้ประสานและด าเนินการหลัก

- กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้มีพยาบาลอบรม/เรียน PG เด็กและวัยรุ่นครบทุก
รพ. 
- รพจ.ร่วมกับจิตแพทย์เด็กในเขต จัดโครงการจิตเวชเด็กสัญจรลงตรวจ วินิจฉัย 
รักษาผู้ป่วยในพื้นที่ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ

4. การหมุนเวียนแพทย์ผู้รับผิดชอบงานจิตเวชใน รพช.
ท าให้แพทย์ขาดความมั่นใจในการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช 
โดยเฉพาะ โรคซึมเศร้า

- จิตแพทย์ Service Plan ในจังหวัดลง Coaching หน้างานเพื่อเสริมความมั่นใจ
ในการตรวจวินิจฉัยโรค
- แพทย์ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตใน รพช.ควรเป็นแพทย์คนเดิม เพื่อความ
ต่อเนื่องในการดูแล รักษา



แพทย์แผนไทย
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วย  

ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เกณฑ์         ร้อยละ 18.5

สถานการณ์

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ
วินิจฉัย รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ร้อยละ 18.5 22.85

ปี 2562 เขตสุขภาพที่ 12 มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกในระดับ รพศ. รพท. รพช. และรพ.สต.

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

มีคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบ
ครบวงจร (คลินิก 4 โรค ได้แก่ อัมพฤกษ์ อัมพาต  ข้อเข่าเสื่อม     
ไมเกรน และภูมิแพ)้ ในรพศ.และ รพท.ทุกแห่ง

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

• ขาดข้อมูลการให้บริการการแพทย์
แผนจีน ในรพ.ที่มีการให้บริการ

• มีการรายงานผลร้อยละบริการ
การแพทย์แผนไทยในบางพื้นที่เกิน 
ร้อยละ100

• ชี้แจงผู้รับผิดชอบงานแผนไทย ฯ 
ในการลงข้ อมู ล ในระบบ HDC 
พร้อมหนังสือและคู่มือการลงรหัส
โรค ICD-10-TM การแพทย์แผนจีน

• ตรวจสอบการลงข้อมูล ช้ีแจงและ
ประสานงานการลงข้อมูลกับ
ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผน
ไทยและงาน IT ของจั งหวั ด
เรียบร้อยแล้ว




