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Service Plan

1. การแพทยป์ฐม
ภูมิ

(PCC)

2. โรคไมต่ดิตอ่
เรื้อรงั

(DM, HT)

3. โรคไมต่ดิตอ่
เรื้อรงั (Stroke)

4. ใช้ยาอยา่ง
สมเหตสุมผล (RDU)

5. การสง่ตอ่นอก
เขตสขุภาพ

6. ทารกแรกเกดิ 7. Palliative Care 8. แพทยแ์ผนไทย

9. สุขภาพจิตและ
จิตเวช

10. อายรุกรรม
(Sepsis)

11. ออร์โธปิดกิส์ 12. โรคหวัใจ

13. โรคมะเรง็ 14. โรคไต 15. จักษุวิทยา 16. ปลูกถา่ยอวยัวะ

17.ยาเสพตดิ 18. Intermediate 
Care

19. One day 
Surgery

20. อุบัติเหตแุละ
ฉุกเฉิน

21. วัณโรคปอด
(TB)



ล าดับ ชื่อตัวชีว้ดั ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

1 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care Cluster) √ ทบทวน PA

2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ≤ ร้อยละ 7 √

3 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) √

4 ร้อยละของการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพลดลง √

5 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก √

6 ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไป มีการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI 
ได้จริง ร้อยละ 100

√

7 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ≤ ร้อยละ 27 ต่อแสนประชากร √

8 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ 66 √

9 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
0.7:100 ใน A,S,M1 ทั่วประเทศ

√

10 ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษาทุกระบบ 
(3 month remission rate) Leading Indicator ร้อยละ 90, Lagging Indicator ร้อยละ 50

√
√

11 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ร้อยละ 15 √

12 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งท่ี ER 
และ Admit) < ร้อยละ 12 

√

13 อัตราความส าเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ √

14 จ านวนเมืองสมุนไพร √

Service Plan



PCC

จังหวัด เป้า ผล ร้อยละ

ตรัง 58 13 22.41

พทัลงุ 52 12 23.07

สตลู 35 4 11.43

ยะลา 44 3 6.82

ปัตตานี 67 8 11.94

นราธิวาส 56 8 14.29

สงขลา 122 8 6.56

เขต 12 434 56 12.90

สถานการณ์
เป้าหมายการเปดิ PCC เขต 12 ทั้งหมด 10 ปี จ านวน  ทีม เปิดด าเนนิการแล้วเตม็รูปแบบจ านวน   
ทีม คิดเป็นร้อยละ  ของ PCC เป้าหมายทัง้หมด

ปัจจัยความส าเรจ็/ผลงานเดน่
- มีแพทย ์FM ในจังหวดัเปน็ทนุเดมิอยูแ่ลว้ 
- กระทรวงเปดิอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ FM 
- PCC มีการบริหารจดัการดา้นบคุลากร บริการ  และการจดัเกบ็ขอ้มลูไดด้ ีมีการวเิคราะห์

ข้อมูลการเขา้ถงึบรกิาร/ความคุม้ทนุ  เทียบ unit cost เช่น PCC เขต รพ.ตรัง
- มีโรงพยาบาลทีเ่ปน็สถาบนัฝกึอบรมแพทย ์FM 
- ใช้ระบบ OPD Link ดูข้อมลูได ้real time เช่น เขาไมแ้กว้
- มีระบบการสง่ตอ่ขอ้มลูการดแูลผูป้ว่ยจาก รพ. กับ PCC หรือ รพ.สต.ในจงัหวดัยะลา ปัตตานี

นราธวิาส

ปัญหา/ขอ้จ ากดั ข้อเสนอแนะ

ปี 61 จ านวนแพทย ์FM ที่ไม่สอดคลอ้งกับแผนการ
จัดตั้ง PCC 

วางแผนสนับสนนุจงูใจใหแ้พทยอ์บรมเวชศาสตร์
ครอบครวัระยะสัน้หรอืปรบัแผนการเปดิ PCC

แพทย์ FM ต้องมีภาระในการตรวจGP OPD รพ. มี
เวลาออก PCC น้อย

ก าหนดให ้FM ปฏิบัติภารกิจ PCC เป็นหลัก ตรวจ GP 
OPD เป็นภาระกิจสนับสนนุ



Training of the trainer (TOT) 
for multidisciplinary teams in 
Primary Care Cluster

• ศูนย์เรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัวและพฒันาระบบบริการ
ปฐมภมูเิขตสุขภาพที่ ๑๒

• จัดท า “โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนเครือข่ายแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว”
• สง่เสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานในพืน้ท่ี
• เพ่ิมศกัยภาพในการเป็นสถาบนัฝึกอบรมแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว 

• โดยจดั  การอบรมเชิงปฏิบตัิการ “แพทยศาสตร์ศกึษาเบือ้งต้น
และหลกัการเวชศาสตร์ครอบครัว ส าหรับครูพ่ีเลีย้งสหวิชาชีพ
เวชศาสตร์ครอบครัวเพ่ือการพฒันางานคลินิกหมอครอบครัว”



Training of the trainer (TOT) 
for multidisciplinary teams in 
Primary Care Cluster

• ผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 100 คน 
• โดยผู้ เข้าร่วมประชมุเป็นแพทย์ พยาบาล เภสชักร ทนัต
แพทย์ นกักายภาพบ าบดั เป็นผู้ ท่ีปฏิบตัิงานในคลินิกหมอ
ครอบครัว 

• 1.เฮลแคร์คลินิก 2. รพ.สงขลา 3.รพ.สต.บ้านป๋อง 4.รพ.
สต.บ้านทุ่ง 5.รพ.คลองหอยโข่ง 6.รพ.ควนเนียง 7.รพ.ปาก
พะยนู 8.รพ.พทัลงุ 9.รพ.สตลู 10.รพ.ละง ู11.รพ.กนัตงั 12.
รพ.ปัตตานี 13.รพ.ยะรัง 14.รพ.ไม้แก่น 15.รพ.ยะลา 16.
รพ.ย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 17.รพ.สไุหงโก-ลก 18.
รพ.ตากใบ 19.รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 20.รพ.หาดใหญ่ 
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Mortality rate Stroke Ischemic Stroke Hemorrhagic Stroke

Stroke

อัตราตายของผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมอง ≤  7% ผลงาน 6.25% (314/5,020)
อัตราตายของผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองแตก (I60-I62) ≤ 25%  ผลงาน 12.96% (199/1,535) 
อัตราตายของผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองตบี/อดุตัน (I63-I69) ≤ 5% ผลงาน 2.9% (100/3,453) 

25%
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ปัตตานี stroke 
4 เตียง ใน 



ตรัง
 โรงพยาบาลห้วยยอด ยังไม่สามารถจัดตั้ง stroke 

unit ได้เนื่องจากไม่มีเครื่อง CT scan 
พัทลงุ
 การประสานความร่วมมือให้มีรูปแบบที่ชัดเจน

ระหว่างประสาทย์ศัลยแพทย์ และอายุรแพทย์ 
นราธวิาส
 การเก็บข้อมูลการตายจาก Ischemic แยกออกจาก 

Hemorrhage เพื่อการวางแผนดูแลผู้ป่วยอย่าง
เหมาะสม

ตรัง
 โรงพยาบาลห้วยยอด (M2) วางแผนจัดหาเครื่อง CT 

scan จาก outsource และเขตสุขภาพพิจารณาผลักดัน
ในการจัดสรรงบประมาณ

พัทลงุ
 ประสาทย์ศัลยแพทย์ และอายุรแพทย์ ร่วมมือวางแผนใน

การดูแลผู้ป่วย Stroke 
นราธวิาส
 ทบทวนการเก็บข้อมูลการตายจาก Ischemic แยกออก

จาก Hemorrhage เพื่อการวางแผนดูแลผู้ป่วยอยา่ง
เหมาะสม

ปัตตานี
 ด าเนินการพัฒนาระบบ Stroke fast track ตามแผนที่

วางไว้ และวางแนวทางการ Refer in – Refer back 
ร่วมกับ รพช. ให้ชัดเจน

สงขลา
 พัฒนา Stroke corner ที่ รพ.สมเด็จฯ ให้เป็น Stroke 

unit 

โอกาสพฒันาข้อจ ากดั

ทุกจังหวดั เน้นย้ าการเข้าถึงบริการทันเวลา ในช่วง Golden period 
ของผู้ป่วย สู่ระบบ Stroke fast track เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร 
เร่ือง stroke alert/ stroke awareness ผ่าน PCC
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วย ระหว่าง รพท. รพช. 
และรพ.สต. โดยมีการติดตามข้อมูลของผู้ป่วยหลังจ าหน่ายจาก รพ.



ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตุผล (Small success: RDU ขั้น1 ≥ 60, RDU ขั้น2 ≥ 5)

สถานการณ์

เขตสุขภาพ12 มโีรงพยาบาล 76 แห่ง
 RDU ขั้น1 = 67 แห่ง (88.15%)
 RDU ขั้น2 = 1 แห่ง (1.3%)

(รพ.กะพ้อ จ.ปัตตานี)

ก าหนดเป้าหมายการผ่าน RDU ขั้น2 (21 รพ.)

1. ตรัง (3): นาโยง วงัวเิศษ ห้วยยอด
2. พทัลงุ (3): ศรีบรรพต ป่าบอน ควนขนุน
3. สตูล (2): ควนกาหลง ควนโดน
4. ยะลา (4): รามนั กาบัง ธารโต กรงปินัง
5. ปัตตานี (4): กะพ้อ ไม้แก่น ยะหร่ิง ทุ่งยางแดง
6. นราธิวาส (3): ยีง่อฯ เจาะไอร้อง ตากใบ 
7. สงขลา (6): กระแสสินธ์ุ สทงิพระ ควนเนียง 

คลองหอยโข่ง สะเดา 

ปัญหา/ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

การใช ้Ab
ในบาดแผลสด

วนัแรกใหท้ าแผลผูป่้วยอยา่งดี ใหค้วามรู้การ
ดูแลรักษาอยา่งถูกวิธี และนดัมาติดตามดูอาการ
ในวนัถดัไป กรณีจ าเป็นกจ่็าย Ab ในภายหลงั

ปัจจยัความส าเร็จ/ผลงานเด่น

- การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารในเขตสุขภาพ
- ความร่วมมือของสหสาขาวชิาชีพในการด าเนินงานตามแนวทาง RDU
- รพ.สต.ตน้แบบงาน RDU
- การด าเนินการ RDU ชุมชน เพื่อสร้างความตระหนกัรู้ให้

ประชาชน
- ฉลากยาพูดได ้(2 -3 ภาษา) ตะกร้ายาพูดได้
- การใชส้มุนไพร หรือการรักษาทางเลือกทดแทน

RDU
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AMR

ปัญหา/ขอ้จ ากดั ข้อเสนอแนะ

โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังขาดการก าหนด  Key person ที่สามารถ
ติดต่อประสานงานและสั่งการด้าน AMR 

ก าหนดให้มี Key person ในการด าเนินงานในแต่ละสาขา

ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลการติดเชื้อ การระบาดของ AMR และ
เชื่อมโยงสภาพปัญหา เพื่อหามาตรการที่เหมาะสม ส าหรับแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

เพิ่มขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล และปัญหาที่เกิดในแต่ละ
พื้นที่ และจัดท ามาตรการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

ฐานข้อมูล micro lab ไม่สามารถเชื่อมโยงกัน HIS ท าให้จัดการ
ข้อมูลได้ยาก ต้องใช้เวลา และเพิ่มงานบุคคลากร เกิดความล่าช้าใน
การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ดื้อยา  

ส่วนกลางควรจัดหาฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับ HIS 
ของโรงพยาบาล 

ผลการด าเนนิงาน 
5 มาตรการ

รพ. มีการจัดการเชือ้ดือ้ยาอยา่งบูรณา
การ  แต่ยงัขาดในบางประเดน็ของ
มาตรการที ่4 และที ่5 คือการรายงาน
อัตราเชือ้ดือ้ยายงัไมค่รบถ้วน รวมทัง้
ขาดการวเิคราะหส์ถานการณ ์และสภาพ
ปัญหาของเชือ้ดือ้ยา

เป้าหมาย : ร้อยละ 70 ของ รพ. มีระบบจดัการเชือ้ดือ้ยาอย่างบูรณาการ

ระดับ A : หาดใหญ ่ยะลา ตรัง
ระดับ S : พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตาน ีนราธิวาสระดบั 
M1 : เบตง สุไหงโกลก     



Refer Out

กระบวนการตามขั้นตอน รอบ 3 เดือน (๑-๓) และ รอบ 6 เดือน (๑-๕)

ขั้นตอน 1) ศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขต มีการท าบทบาทหน้าที่ในการ
ประสานงาน รับส่งต่อผู้ป่วยตามแนวทางพัฒนาระบบส่งต่อ 
ขั้นตอน 2) มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งต่อผู้ป่วย การจัดท าระบบข้อมูลการส่ง
ต่อผู้ป่วยสาขาที่เป็นปัญหา เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหา
ขั้นตอน 3) มีการจัดท าเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและจัดท าระบบการส่งต่อที่สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที/่สาขาที่มีการส่งต่อผู้ป่วยจ านวนมาก และเป็นปัญหาของจังหวัด/เขตที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งต่อ
ขั้นตอน 4) มีการติดตามผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน การส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/เขต
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในเครือข่าย 
ขั้นตอน 5) สรุปและรายงานผลการส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/เขต



๑. ศูนยป์ระสานการสง่ตอ่ (ศสต.) ระดับจังหวดั/เขต มีการท าบทบาทหนา้ทีใ่นการประสานงาน รับส่งตอ่ผูป้่วยตามแนวทาง
พัฒนาระบบสง่ตอ่ 

กระบวนการ
ศูนยป์ระสานการส่งต่อ(ศสต.)ระดบัจงัหวดั

ศสต.ระดบั
เขต

รพ.ตรัง รพ.พทัลุง รพ.สตูล รพ.ยะลา รพ.ปัตตานี รพ.นราธิวาส รพ.
สงขลา

รพ.หาดใหญ่ รพ.
หาดใหญ่

ขั้นตอนท่ี๑ / / / / / /
(อยูร่ะหวา่งการ
จดัท าค  าสัง่
คกก.ศสต.)

/ / /

ขั้นตอนท่ี ๒ / / / / / / / / /

ขั้นตอนท่ี ๔ / / / / / / / / /

ขั้นตอนท่ี ๕ / / / / / / / / /

ขั้นตอนท่ี ๖ / / / / / / / / /

Refer Out



Key Risk Area/ Key Risk Factor ปัญหาอุปสรรค

1. การไมป่ฏบิัติตามแนวทางการ เช่นปฏิเสธการรบัจาก
แพทยเ์ฉพาะทางบางสาขา 
2. และการส ารองเตยีงไวใ้ชภ้ายในจงัหวัดของตนเอง
3. ความไมเ่สถยีรของ server โปรแกรม ThaiRefer
และ nRefer
4. การขาดบคุลากรประจ าศนูยส์ง่ตอ่ทีเ่ปน็ full time 
๒๔ ชม. 

(ส่วนใหญม่เีฉพาะเวรเชา้-บ่าย เวรดึกจะฝาก 
ER/EMS) 
5. การขาดแพทยเ์ฉพาะทางและการหมนุเวยีนแพทย ์

(มีผลต่อการดูแลผูป้่วยอยา่งต่อเนือ่ง)
6. ความใกลไ้กลของระยะทางและความปลอดภยัในการ
เดินทาง

1. การไม่ปฏบิตัติามแนวทางการ เช่นปฏเิสธการรับจาก
แพทย์เฉพาะทางบางสาขา 
2. และการส ารองเตยีงไวใ้ชภ้ายในจงัหวดัของตนเอง
3. ความไม่เสถยีรของ server โปรแกรม ThaiRefer และ 
nRefer การ update version ที่ไม่ตรงกันท าให้ขอ้มูลตก
หล่น และการตอบสนองตอ่การใชง้านทีย่งัไมค่รบถว้นทกุ
รายการ เช่นหน้าตา่งการตอบกลบั ใบrefer กลุ่มโรคอืน่ๆ 
เช่น new born คลอด ฯลฯ
4. การขาดบคุลากรประจ าศนูยส์ง่ตอ่ทีเ่ปน็ full time ๒๔ 
ชม. 

(ส่วนใหญม่ีเฉพาะเวรเช้า-บา่ย เวรดกึจะฝาก ER/EMS) 
5. การขาดแพทยเ์ฉพาะทาง/การหมุนเวยีนแพทย ์(มีผลต่อ
การดูแลผูป้่วยอยา่งตอ่เนื่อง)
6. ความใกลไ้กลของระยะทางและความปลอดภยัในการ
เดินทาง
๗. การขาดบคุลากรที่เป็น full tine และงบประมาณในการ
สนับสนุนการด าเนินการ



ส่วนภูมภิาค ส่วนกลาง

๑. ควรให้ IT เข้ามามีสว่นรว่มในการดแูลระบบ 
และอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบ 
Thai Refer เพื่อให้เกดิความยัง่ยนื

๒. Update version ให้ตรงกนัและส ารองขอ้มูล
เพื่อปรบัขอ้มูลใน ThaiRefer ให้สมบูรณ์

๓. ให้ขับเคลือ่นตามแผนการด าเนนิงานโดยมี
เป้าหมายให้ใช ้ThaiRefer ให้ครบทกุเครือขา่ย

๔. จัดให้มีเจ้าหน้าทีป่ระจ าศนูยป์ระสานการสง่ตอ่
อย่างนอ้ย ๓ คนในระดบัจังหวัด และ ๕ คนใน
ระดับเขต

๕. สนับสนนุงบประมาณในการด าเนินงาน

๑. การปรบัปรุงระบบ server ของฐานข้อมูลกลาง
ให้มีความเสถยีรมากขึน้

๒. ประสานผูด้แูลระบบถงึความเปน็ไปได้ในการ
ปรับปรงุ ThaiRefer ให้ตอบสนองตอ่การใช้
งานในพื้นทีม่ากขึน้ เช่น ใบrefer กลุ่มโรคอืน่ๆ 
เช่น new born คลอด ฯลฯ

๓. สนับสนนุคูม่อื/องคค์วามรูใ้นการเชือ่มโยง
ระบบ nRefer

๔. พัฒนากรอบอตัราก าลงัและความกา้วหนา้
ตลอดจนงบประมาณในการด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ
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ร้อยละของผูป้่วยนอกได้รบับรกิารดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 
(ต.ค60-มี.ค.61)  

สงขลา สตลู ตรัง พทัลงุ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภาพรวมเขต12 ภาพรวมประเทศ
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- ให้ปรับปรุงฐานข้อมลูในระบบรายงานHDC ให้เป็นVersion 2.2 พบว่าบาง
โรงพยาบาลยงัใช้versionเกา่ ท าให้บางรหสัที่มีเพิ่มเตมิไม่สามารถลงรายงาน
ได้ รวมถึงการบันทึกขอ้มูลใน HDC ให้มีความถกู้องและครบถว้น

- การสั่งจ่ายยาสมุนไพรยงัน้อย เนื่องจากขาดความเชือ่มัน่ในการใช้ยา จึงควร
จัดอบรมการใชย้าสมุนไพรให้กบับุคลาการสาธารณสุข
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๒.๒.การพัฒนานโยบายประเด็นส าคัญ
ตัวชี้วดัที่ ๔ จ านวนเมอืงสมนุไพรอยา่งน้อยเขตละ ๑ จังหวัด
เขต ๑๒ จ.สงขลา 

ตัวชี้วัด 
ระยะ 3 เดือน  - มีกลุ่มแกนน าดา้นสมนุไพร อย่างนอ้ย 1 กลุ่ม
ระยะ 6 เดือน  -มฐีานขอ้มลู ผู้ปลูก/ผู้จ าหนา่ย/พืน้ทีป่ลูก/แปรรปู/ปรมิาณวัตถดุบิสมนุไพรทีไ่ด้มาตรฐานของจงัหวดั 
-บุคลากรผูเ้กี่ยวขอ้งดา้นการจดัการสมนุไพรไดร้บัการอบรมดา้นแผนธรุกิจ (Business plan)
ระยะ 9 เดือน    -จดัตัง้ Shop/ Outlet อย่างนอ้ย 1 แห่ง
-มีขอ้มลูความตอ้งการวัตถดุบิสมนุไพร/ผลติภณัฑ์สมนุไพรของจงัหวัดเมอืงสมนุไพร  (Demand & Supply Matching) 
ระยะ 12 เดือน  - มูลค่าการตลาดของผลิตภณัฑส์มนุไพรรวมเพิม่ขึน้≤รอ้ยละ 10 

- มูลค่าของการใช้สมนุไพรในสถานบรกิารสาธารณสุข เพิ่มขึน้ ≤ร้อยละ 15
- ร้อยละของผู้ปว่ยนอกได้รบับรกิารดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกทีไ่ด้มาตรฐาน ≤ร้อยละ 20 

- มีโรงงานแปรรปูและผลิตผลิตภณัฑ์สมนุไพรเตรยีมการเขา้สู่มาตรฐาน GMP อย่างนอ้ย 1 แห่ง
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๒.๒.การพัฒนานโยบายประเด็นส าคัญ
ตัวชี้วดัที่ ๔ จ านวนเมอืงสมนุไพรอยา่งน้อยเขตละ ๑ จังหวัด
เขต ๑๒ จ.สงขลา 

ผลการด าเนนิงานตามตวัชี้วัดรอบ ๖  เดอืน (Small Success)  
๑. มีกลุ่มแกนน าดา้นสมนุไพร จ านวน 5  กลุ่มดงันี้ 
กลุ่มเขาพระ , กลุ่มทุง่จงั , กลุ่มท่าโพธิ์ , กลุ่มทุ่งต าเสา , กลุ่มวัดดนิลาน

๒. มีฐานขอ้มลู ผู้ปลูก/ ผู้แปรรปู 37 แห่ง
๓. ศึกษาความตอ้งการสมนุไพร ใน ระดบัโรงพยาบาลของจงัหวัดสงขลาดงันี ้

- ฟ้าทะลายโจร 600 กิโลกรมั   - ขมิ้นชัน  500 กิโลกรมั
- ไพล 175 กิโลกรัม   - เพชรสังฆาต 60 กิโลกรัม
- เถาวัลยเ์ปรยีง 325 กิโลกรมั

๔  บุคลากรผูเ้กี่ยวขอ้งดา้นการจดัการสมนุไพรไดร้บัการอบรมดา้นแผนธรุกิจ (Business plan ) 
อยู่ระหวา่งด าเนนิการโดยกรมการแพทยแ์ผนไทยฯ 



STEMI

อัตราตายของผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดหัวใจ ≤  27 : แสนประชากร 
ผลงาน 13.43 : แสนประชากร (728/5,419,543)

จังหวัด A B อัตราตาย

ตรัง 303 641,684 47.22

พทัลงุ 77 524,483 14.70

สตลู 15 
316,559 

4.74

ยะลา 56 520,418 10.76

ปัตตานี 60 698,159 8.59

นราธิวาส 63 787,510 8

สงขลา 154 1,410,312 10.92

เขต 12 728 5,419,543 13.43

เน้นย้ าการเข้าถึงบริการทันเวลา ในช่วง 
Golden period ของผู้ป่วยระบบ STEMI Fast 
track ในรพ.ทุกระดับ

ทบทวนระบบ STEMI Fast track ในรพ.ทุกระดับ
พัฒนาศักยภาพรพ.ชุมชน ในการดูแลผู้ป่วย NSTEMI
เพิ่มการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร เรื่อง STEMI alert/ STEMI 
awareness ผ่าน PCC

โอกาสพฒันา



STEMI

ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแตร่ะดบั F2 ขึ้นไปมีการให้ยาละลายลิม่เลอืด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย 
STEMI (100%) ผลงาน 100% (71/71)

โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ข้ึนไปในเขตสุขภาพที่ 12
สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) 
ในผู้ป่วย STEMI ได้ทุกแห่ง 

โรงพยาบาลเก็บข้อมูลการให้ยายาละลายลิ่มเลือด 
(Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ทุกราย เพื่อรายงาน
ข้อมูลต่อส่วนกลางต่อไป

โอกาสพฒันา



Good Job !!!

นวัตกรรม Real Life Warfarin รพ.ปัตตานี



CKD
จังหวัด A B อัตราตาย

ตรัง 1,855 2,911 63.72

พทัลงุ 2,945 4,858 60.62

สตลู 735 1,182 62.18

ยะลา 917 1,497 61.26

ปัตตานี 2,325 3,776 61.57

นราธิวาส 1,515 2,726 55.58

สงขลา 3,998 6,723 59.47 

เขต 12 14290 23673 60.36

ร้อยละของผูป้ว่ย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ 66
ผลงาน 60.36 (14290/23673)

- รพ.บางแห่ง ยังขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนการด าเนินงาน
โดยตรง
- ผู้ป่วยโรคไตยังขาดความตระหนักรู้ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การบริโภค

ส่งเสริมการเพิ่มองค์ความรู้ ผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลผู้ป่วยโรค
ไตเรื้อรังในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ, การคัดกรองผู้ป่วย, การ
ก ากับติดตาม ขับเคลื่อนการท างานที่เป็นรูปธรรม วางแผนร่วมกับ 
PCC ในการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อสร้างความตระหนักและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

โอกาสพฒันา



นวัตกรรม Albumen เมนู
รักไต สารพดัเมนไูข่ขาว 

รพ.ละง ูจ.สตูล

รูปแบบการด าเนนิงาน CKD Clinic รพ.ยะหริง่ จ.ปัตตานี

Good Job !!!



organ transplant

รายที่ ไต ตา กระดูก

1 √ √ √

2 √

3 √ √

ปี 2561 มีการบริจาคอวยัวะส าเร็จ 
3 ราย ที่ จ.สงขลา

อัตราสว่นของจ านวนผูย้นิยอมบริจาคอวัยวะจากผูป้ว่ยสมองตาย 
ต่อจ านวนผูป้ว่ยเสยีชวีิตใน รพ. (0.4 :100)

รพท.ทุกแห่งมีศูนย์รับบริจาคอวัยวะ มีผู้ประสงค์บริจาคอวัยวะ และมีแนว
ทางการปฏิบัติชัดเจน แตย่ังไม่เคยมีการบริจาคอวัยวะส าเร็จ เนื่องจากญาติไม่
ยินยอม ความเชื่อ/ทัศนคติของญาติ

 วางระบบของศูนย์ในการรับอวัยวะให้ชัดเจน
 เพิ่มศักยภาพทีมเจรจาขอรับบริจาคอวัยวะ
 วางระบบในการรับอวัยวะ ร่วมกับทีม Harvest ของรพ.

สงขลานครินทร์

โอกาสพฒันา



ODS

รายชื่อโรงพยาบาลที่ผา่นการประเมิน วันที่ 23 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา

จังหวดั โรงพยาบาล

ตรัง รพ.ตรงั

พัทลุง รพ.พัทลงุ

สตูล รพ.สตูล

ยะลา รพ.ยะลา

นราธวิาส รพ.สุไหงโก-ลก

ปัตตานี รพ.ปัตตานี

สงขลา รพ.หาดใหญ,่ รพ.สงขลา



ยาเสพติด

ร้อยละของผูป้่วยทีใ่ช้ยาเสพตดิทีห่ยดุเสพตอ่เนือ่ง 3 เดือนหลงัจ าหนา่ยจากการบ าบดัรกัษาทกุระบบ    
(3 month remission rate) (Leading Indicator ร้อยละ 90 = 85.94 / Lagging Indicator ร้อยละ 50 = 38.12)

จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

ตรัง 234 76 32.48

พัทลุง 147 95 64.63

สตูล 13 13 100

สงขลา 1044 339 32.47

ปัตตานี 17 13 76.47

ยะลา 68 38 55.88

นราธิวาส 17 13 76.47

เขต 1540 587 38.12

ประเทศ 23,353 8,435 36.12

เปรียบเทียบสถานการณก์ารจบักุมและผูเ้ข้าสู่
ระบบบ าบดัทีเ่ข้าถึงบรกิาร ร้อยละ 33.16

ปัจจัยความส าเรจ็/ผลงานเดน่
จังหวัดสงขลา ได้รับการรับรองคุณภาพงานบ าบัดรักษายาเสพติด
ทั้ง 17 โรงพยาบาล คิดเป็น 100%

•จังหวัดนราธิวาสมีนวตกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติดของโรงพยาบาล
ศรีสาครและ
•เข้าร่วมการแข่งขันเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER 
ONE IDOL รุ่น 8 ประจ าปี 2561 ได้รับการคัดเลือกระดับภาคใต้
ติด 1 ใน 3 ของระดับประเทศ 
•ได้รับการรับรองคุณภาพงานบ าบัดรักษา ยาเสพติดทั้ง 13
โรงพยาบาล คิดเป็น 100%

จังหวัดปตัตานที าการวจิัยเรือ่งกลยทุธ์การแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
เยาวชน ของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดปตัตาน ีด าเนินการโดย งานยาเสพติดโรงพยาบาลหนองจิก

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

ระบบการลงข้อมูลของระบบรายงาน 
ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายา
เสพตดิ (บสต.) แบบใหม ่มีความลา่ชา้ 
ไม่เสถยีร ท าใหก้ารลงขอ้มลูขาดความ
ต่อเนื่อง

ประสาน กบรส . เพื่อ เชื่อมโยง 
Heath Information System 
ของโรงพยาบาลและ บสต.

กระบวนการค้นหา/ผลักดันผู้เสพ/

ติดยาเสพติดเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดยั ง ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มี
หน่วยงานหรือเจ้าภาพที่ชัดเจน จึงไม่
สามารถค้นหา/ผลักดันผู้ติด/เสพยา
เสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดอย่าง
เต็มที่ ท าให้มีผู้เข้าบ าบัดจ านวนน้อย 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดในพื้นที่

ควรมีรูปแบบการประเมินผลจาก
หน่วยงานส่วนกลาง ในการค้นหา 
น าเข้า บ าบัด ติดตามและดูแลใน
ชุมชน เพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม

การจัดอัตราก าลังผู้รับผิดชอบงาน
เฉลี่ย 0.2 - 4 คน ส่งผลกระทบต่อ
การใหบ้รกิารและการพัฒนาศักยภาพ

จัดท า FTE งานยาเสพติด เพื่อ
เ ส น อ ต่ อ ผู้ บ ริ ห า ร พิ จ า ร ณ า
สนับสนุ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบงาน ให้
เพียงพอ เหมาะสมตามโครงสร้าง
ง าน ย า เ สพติ ด ขอ งก ระท ร ว ง
สาธารณสุข

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทาง
การแพทยย์งัไมเ่ปน็ไปตามแผนพัฒนา
บุคลากรของ Service plan ยาเสพ
ติด

ค ว ร มี ก า ร จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า
บุคลากรให้สอดคล้องกับ Service 
plan ยาเสพติด



ER
จังหวัด A B อัตราตาย

ตรัง 58 7,178 0.80

พทัลงุ 17 809 2.10

สตลู 30 1,087 2.76

ยะลา 85 5,932 1.43

ปัตตานี 94 2,892 3.25

นราธิวาส 143 4,870 2.94

สงขลา 66 1,094 6.03

เขต 12 493 23862 2.07

อัตราการเสยีชวีิตของผูเ้จ็บปว่ยวกิฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดบั F2 ขึ้นไป 
(ทั้งที่ ER และ Admit) < ร้อยละ 12 ผลงาน 2.07 (493/23,862)



TBการเร่งการคดักรองวณัโรคในประชากรกลุม่เสีย่ง

ผลการคดักรองเชงิรุกกลุม่เสีย่งวณัโรค (Detection rate) ปี 2561 การคดักรองกลุม่เสีย่งวณัโรค : จ าแนกตามกลุม่เสีย่ง ปี 2561

ร้อยละ เป้าหมาย มากกว่า
ร้อยละ 90

ข้อมูล TBCM online

ภาพรวมเขต ผลการด าเนนิงาน  ร้อยละ 65.5

79.8

43.9 35.6
50.5

97.4
78.4

37.7

65.5

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0

เป้าหมาย
(คน)

49,672 10,542 30,874 25,133 32,870 32,870 17,502 185,707

คัดกรอง
(คน)

39,623 4,630 11,003 12,683 32,030 14,986 6,606 121,561

กลุ่มเสี่ยง เป้าหมาย (คน)
ผลการคัดกรอง

(คน)
ร้อยละ

1.ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 18,242 8,230 45.1

2.HIV 17,174 8,397 48.9

3.DM  53,523 26,370 49.3

4.เรือนจ า 21,827 1,569 7.2

5.แรงงานต่างด้าว 26,543 13,563 51.1

6.ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปี
ขึ้นไปที่มีโรคร่วม 16,566 42,543 256.8

7.บุคลากรทาง
การแพทย์ 31,832 20,889 65.6

รวม 185,707 121,561 65.5



TB

อัตรารักษาส าเรจ็ผู้ปว่ยวณัโรคปอดรายใหมท่ีข่ึน้ทะเบยีนรกัษาไตรมาสที ่1/2561

แนวโนม้อตัราการรกัษาส าเรจ็ผูป้ว่ยวณัโรคปอดรายใหม ่1/61 
: ก าลังรกัษา + Success = 86.96%            : ก าลงัรกัษา + Success + โอนออก = 91.49%

 เขต: อัตราการเสยีชวีติ > ร้อยละ 5 (ร้อยละ 6.9)
 เขต: โอนออก  ร้อยละ 4.53

ข้อมลู TBCM online ณ วันที ่3 เมษายน 2561

เป้าหมาย มากกว่า
ร้อยละ 85

ไม่ผา่น

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

สสจ.สตลู

สสจ.ยะลา

สสจ.นราธวิาส

สสจ.สงขลา

ประเทศ

สสจ.สตลู สสจ.พทัลงุ สสจ.ยะลา สสจ.ตรงั สสจ.นราธวิาส สสจ.ปตัตานี สสจ.สงขลา รวมเขต ประเทศ
รักษาส าเรจ็ 15.91 3.49 4.49 3.64 4.84 5.59 6.33 5.71 4.97
ก าลังรกัษา 61.36 90.70 85.39 79.09 84.68 86.01 77.71 81.25 82.51
เสียชีวติ 18.18 3.49 7.87 7.27 5.65 4.90 7.23 6.90 7.07
ล้มเหลว 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0.60 0.54 0.30
ขาดยา 0.00 0.00 0.00 1.82 0.81 0.00 2.11 1.08 0.64
โอนออก 2.27 2.33 2.25 8.18 4.03 2.10 6.02 4.53 4.50



ปัญหา/ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

การคดักรองกลุ่มเส่ียง
วณัโรค ภาพรวม ร้อยละ 
60

• การเสริมแรง การบนัทึกขอ้มูลการคดักรองใน
โปรแกรม TBCM online ใหเ้ป็นปัจจุบนั 

• จดัท าแผนเตรียมการคดักรองกลุ่มผูต้อ้งขงั ตาม
แผนสนบัสนุนงบประมาณ สปสช.เขต และ 
โครงการกองทุนโลก (กรณีท่ียงัไม่ได้
ด าเนินการ)

• การคดักรองกลุ่มผูสู้งอาย ุผลงานสูงกวา่
เป้าหมายมาก ตรวจสอบความถูกตอ้งการ
ตั้งเป้าหมาย / การบนัทึกขอ้มูล 

การคดักรองวณัโรคในประชากรกลุ่มเส่ียง ผลการรักษาส าเร็จในผู้ป่วยTB 

ปัญหา/ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

อตัรารักษาส าเร็จ ต ่ากวา่เป้าหมาย (ร้อยละ 85) 

อตัราการเสียชีวิต
ระหวา่งการรักษาสูง 
มากกวา่ ร้อยละ 5

• เนน้กิจกรรมคน้หา และ คดักรองกลุ่มเส่ียงวณัโรค   
เชิงรุก ในชุมชน ใหมี้ความครอบคลุมมากท่ีสุด เพ่ือ 
น าผูมี้อาการสงสยั นบัการตรวจวินิจฉยั และ เขา้สู่
กะบวรการดูแลรักษาไดเ้ร็ว 

• การรณรงค ์ประชาสมัพนัธ์ความรู้เร่ืองวณัโรค เนน้
กลุ่มผูสู้งอาย ุกลุ่มเส่ียงท่ีมีโรคร่วม ซ่ึงยงัมีอตัราการ
ป่วยและ เสียชีวิตสูง 

การโอนออกผูป่้วย
วณัโรค ร้อยละ 4.5

• ตอ้งติดตามประเมินผลการรักษาหน่วยบริการและ
บนัทึกในระบบ ใหข้อ้มูลเป็นปัจจุบนั เพ่ือ ใชใ้น
การประเมินผลส าเร็จการรักษาวณัโรค 



monitor



ชื่อตัวชีว้ัด : Mo 2 อัตราฆ่าตัวตายส าเรจ็ 0.89 (≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน)

สถานการณ์

การฆ่าตัวตายส าเร็จต่ ากวา่เกณฑ์ มี 6 
จังหวดัทีต่อ้งเฝา้ระวงั ซึ่งอตัราจะต่ า
ในช่วงไตรมาสแรก แต่มแีนวโน้ม
สูงขึ้นชว่ง ไตรมาสที่ 2

ปัจจัยความส าเรจ็/ผลงานเดน่

ทีมสหวิชาชพีมกีารตดิตามและเฝา้ระวงัในกลุ่มเสี่ยงทีส่ าคัญ มีกิจกรรมสง่เสริมป้องกนั ติดตามเยี่ยม
เพื่อเฝ้าระวงัปอ้งกันการท าร้ายตวัเองซ้ า

ปัญหา/ขอ้จ ากดั ข้อเสนอแนะ

การลงรหัสฆ่าตวัตายในฐานขอ้มูล HDC น้อย
ลง coaching เพื่อสร้างความตระหนักและความ
มั่นใจในการลงรหสั

การวิเคราะหข์้อมลูเชงิลกึของผูท้ี่ฆา่ตวัตาย
ส าเร็จท าไดย้งัไครอบคลมุ

การ Conference case death ทุกราย

การฆ่าตัวตายและพยายามในกลุม่วยัรุ่น
เพิ่มขึ้น

ส่งเสรมิ ป้องกันปญัหาสขุภาพจติในวยัรุน่

จังหวดั จ านวน อัตรา

นราธวิาส 3 0.31

ยะลา 4 0.79

ปัตตานี 0 0

สงขลา 19 1.37

สตูล 7 2.37

พัทลงุ 7 1.35

ตรัง 2 0.31

เขต 12 42 0.89

ตรัง พัทลุง

สตูล สงขลา ปัตตานี

ยะลา นราธิวาส

สุขภาพจิต



ชื่อตัวชีว้ัด : Mo 8 ร้อยละของผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้เขา้ถงึบรกิารสขุภาพจิต 67.23 (≥ ร้อยละ 55 )

จังหวดั จ านวน อัตรา

นราธวิาส 10,306 77.88

ยะลา 4,713 54.04

ปัตตานี 7,469 63.01

สงขลา 13,944 54.96

สตูล 3,110 56.35

พัทลงุ 7,782 79.48

ตรัง 10,633 90.61

เขต 12 59,957 67.23

สถานการณ์

ปัจจุบัน การเข้าถึงบริการของผู้ปว่ย
โรคซมึเศร้ามากกวา่ ร้อยละ 55 ทุก
จังหวดัแลว้

ปัจจัยความส าเรจ็/ผลงานเดน่

ทีมสหวีชาชพีมคีวามตัง้ใจดแูลผูป้่วย เครือข่ายสขุภาพจติใหบ้ริการสง่เสรมิและปอ้งกันทัง้เชงิรุกและ
เชิงรับ โดยบูรณาการกบัคลินกิโรคเรื้อรงัทางกาย

ปัญหา/ขอ้จ ากดั ข้อเสนอแนะ

ฐานข้อมูลHDCกบัพระศรีมหาโพธิย์งัแตกตา่ง
กัน

ปรับฐานข้อมูลประชากรกลางปเีป็นปีเดยีวกนัและ
สะสมขอ้มลูตอ่เนื่อง

ระบบการยืนยันการวนิิจฉยัซมึเศร้าและการ
ติดตามการรกัษา

Audit chart โดยทีมเวชระเบียน เพื่อยืนยนัการ
วินิจฉยัและวางแผนการรักษา

ตรัง พัทลุง

สตูล สงขลา ปัตตานี

ยะลา นราธิวาส

สุขภาพจิต



ชื่อตัวชีว้ัด : ร้อยละของผูป้ว่ยโรคสมาธสิั้นเขา้ถึงบรกิารสุขภาพจติ 9.02 (≥ ร้อยละ 9 )
ร้อยละของผู้ปว่ยโรค ASD เข้าถึงบรกิารสขุภาพจติ 35.03 (≥ ร้อยละ 11 )

สถานการณ์

ภาพรวมการเขา้ถงึผา่นเกณฑ์ทัง้ 2 
โรค แต่ม ี5 จังหวดัทีก่ารเขา้ถงึโรค
ADHD ไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งเป็นจงัหวดัที่
ไม่มีจติแพทย์เดก็

ปัจจัยความส าเรจ็/ผลงานเดน่

มีจิตแพทย์เดก็ กุมารแพทย ์ PG เด็ก ในการช่วยสง่เสรมิ ค้นหาเพื่อน าเขา้สูร่ะบบบริการ

ปัญหา/ขอ้จ ากดั ข้อเสนอแนะ

การค้นหาคดักรองยงัท าไดไ้ม่ทัว่ถึง
จัดกิจกรรมรณรงคค์น้หา คัดกรองโดยทมีในและ
นอก รพ.

การติดตามตอ่เนื่องและสง่ตอ่ข้อมูลเคสเพื่อ
เข้าสู่ระบบบริการ

การสื่อสาร 2 ทางระหวา่งหน่วยบริการ

ผู้ปกครองยงัไมต่ระหนกัถงึความส าคัญของ
การรักษา

การรณรงค ์ประชาสัมพันธ ์ให้สุขศึกษากบั
ผู้ปกครอง

นราธิวาสยะลา

ปัตตานีสงขลาสตูล

พัทลุงตรัง
จังหวดั ASD (11) ADHD(9)

นราธวิาส 4.49 1.19

ยะลา 23.81 4.35

ปัตตานี 13.31 3.09

สงขลา 80.38 21.91

สตูล 6.35 2.30

พัทลงุ 32.68 6.72

ตรัง 45.81 10.90

เขต 12 35.03 9.02

สุขภาพจิต



นวตักรรม

จ.สตูล



ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน


