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ค าน า 
 

  เอกสารฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการตรวจราชการละนิเทศงานระดับกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 13-15 
กุมภาพันธ์ ๒๕62 เสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒ 
 

  เนื้อหาเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลสงขลา และผลการด าเนินงานตาม
ประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕62 (โดยใช้ข้อมูลเดือน
ตุลาคม – ธันวาคม 2561) พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  

 

  โรงพยาบาลสงขลา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจราชการ     
ผู้นิเทศงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดท ายินดีน้อมรับค าแนะน า เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนางานของโรงพยาบาลสงขลาต่อไป 
 

           โรงพยาบาลสงขลา 
           กุมภาพันธ์ 2562 
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สารบัญ 
 
เรื่อง                         หน้า 
 
ค าน า            1 
สารบัญ            2 
ข้อมูลทั่วไป           5 
 
ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ    14 
๑.) การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย      15 
๒.) การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น      20 
๓.) การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ       22 
๔.) การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ        23 

  
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ       28 

๑.) การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ       29 
๒.) การพัฒนาโครงการตามพระราชด าริ       35 
๓.) การพัฒนาระบบบริการ (Service plan)      37 
๔.) การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร      86 

 
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ   89 

๑.) ระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ      90 
๒.) ระบบธรรมาภิบาล และองค์กรคุณภาพ       92 
๓.) การบริหารจัดการประสิทธิภาพ       95
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ข้อมูลทั่วไป 
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โรงพยาบาลสงขลา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงพยาบาลทั่วไป  ขนาด ๕๐๘ เตียง พื้นที่ 80 ไร่ 
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

สถานที่ตั้ง 
ตั้งอยู่ที่ ๖๖๖ หมู่ที่ ๒ ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์ ๙๐๑๐๐  
โทรศัพท์ ๐-๗๔๓๓-๘๑๐๐ โทรสาร ๐-๗๔๔๘-๐๐๔๙  
เวปไซต์ : www.skhospital.go.th 

 
 

วิสัยทัศน ์
 

โรงพยาบาลคุณธรรม ล้ าเลิศบริการ ประชาชนสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม 
 

พันธกิจ 
 

1) สร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภค 
2) การตรวจรักษาและฟ้ืนฟูสภาพโดยผู้ประกอบวิชาชีพเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
3) ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ 
4) บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรม ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ 
5) ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักองค์กร 

 
 

http://www.skhospital.go.th/
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อัตราก าลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงขลา 
 

บุคลากร 
ปฏิบัติงาน

จริง 
ไปช่วย
ราชการ 

ลาศึกษา
ต่อ 

มาช่วย
ราชการ 

ปฏิบัติงานจริง 

ช ญ รวม 

ข้าราชการ 748 11 24 47 90 658 748 
ลูกจ้างประจ า 97 0 0 0 18 79 97 
พนักงานราชการ 82 0 0 0 17 65 82 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 543 0 0 0 112 431 543 
ลูกจ้างชัว่คราว 140 0 0 0 28 112 140 

รวม 1,610 11 24 47 265 1,345 1,610 
 

ที่มา: ฝุายการเจ้าหน้าที่ รพ.สงขลา (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖1)  
 

จ านวนเตียงโรงพยาบาลสงขลา 
 

ล าดับ กลุ่มงาน/หอผู้ป่วย จ านวนเตียง 
รวม 

  สามัญ พิเศษ 

๑ งานหอผู้ปุวยอายุรกรรม 
 

    

  1.1  อายุรกรรมชาย 1 29 7 36 

  1.2  อายุกรรมชาย 2 29 7 36 

  1.3  อายุรกรรมหญิง 1 30 5 35 

  1.4  อายุกรรมหญิง  2 30 5 35 

 
1.5  CRCU+จิตเวช 22 6 28 

 
1.6  หอผู้ปุวยกึ่งวิกฤต ิ 18 0 18 

  รวม 158 30 188 

๒ งานหอผู้ปุวยศัลยกรรม 
     2.1 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 20 0 20 

  2.2  ศัลยกรรมชาย 1 34 14 48 

  2.3  ศัลยกรรมหญิง 28 7 35 
 รวม ๘2 ๒๑ ๑๐3 
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ล าดับ 
 กลุ่มงาน/หอผู้ป่วย 

จ านวนเตียง รวม 

สามัญ พิเศษ 
 

๓ งานหอผู้ปุวยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 33 ๗ 40 

๔ 
 
 

งานหอผู้ปุวย สูติ - นรีเวชกรรม 
   

4.1  สูติกรรม1 
 

25 9 34 

4.2  สูติ +นรีเวช 
 

27 7 34 

 
รวม 

 
52 16 68 

5 งานหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม 
   

 
5.1 เด็ก1 

 
26 7 33 

 
5.2 เด็ก2 

 
26 7 33 

 
5.3 เด็กอ่อน 

 
20 0 20 

 
รวม 72 14 86 

6 งานหอผู้ปุวย  ตา หู คอ จมูก 16 7 23 

 
รวมทั้งหมด 413 95 508 

7 งานหอผู้ปุวยหนัก 
   

 
7.1  NICU 

 
12 0 12 

 
7.2  ICUทั่วไป 

 
8 0 8 

 
7.3  ICU ศัลยกรรม 8 0 8 

 
7.4 PICU เด็ก 4 0 4 

 
รวม 32 0 32 

 
ที่มา: กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลา 
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แผนภูมิที ่1 : จ านวนผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา 
ปีงบประมาณ 2555-2562 (ต.ค. – ธ.ค.61)  

 

ที่มา :  งานข้อมูลข่าวสาร  โรงพยาบาลสงขลา 
 

แผนภูมิที ่2 : จ านวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน  
ปีงบประมาณ 2555-2560(ต.ค. –ธ.ค.61) 

 
 

ที่มา :  งานข้อมูลข่าวสาร  โรงพยาบาลสงขลา 

608,370 
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  
(ไตรมาส1*4) 
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
(ต.ค.-ธ.ค.61) 

ผู้ป่วยนอก 
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แผนภูมิที ่3 : จ านวนผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสงขลา 
ปีงบประมาณ 2555-2562 (ต.ค. –ธ.ค. 61) 

 

 
 

ที่มา :  งานข้อมูลข่าวสาร  โรงพยาบาลสงขลา 

แผนภูมิที ่4 : จ านวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน 
ปีงบประมาณ 2555-2562 (ต.ค. – ธ.ค.61) 

 

 
 

ที่มา :  งานข้อมูลข่าวสาร  โรงพยาบาลสงขลา 
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
(ไตรมาส1*4) 
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แผนภูมิที ่5 : อัตราการครองเตียงผู้ป่วยใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕5–๒๕62 (ต.ค. – ธ.ค. 61) 

 

 
 

ที่มา :  งานข้อมูลข่าวสาร  โรงพยาบาลสงขลา 
 

แผนภูมิที ่6 : CMI  โรงพยาบาลสงขลา 
ปีงบประมาณ 2555-2562 (ต.ค. – ธ.ค.61)  

 

ที่มา :  งานข้อมูลข่าวสาร  โรงพยาบาลสงขลา 
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แผนภูมิที ่7 : แสดง ๑๐ อันดับโรคแรก ผู้ป่วยนอก  
ปีงบประมาณ ๒๕62 (ต.ค. – ธ.ค. 61) (หน่วย:ครั้ง) 

 

 
ที่มา :  งานข้อมูลข่าวสาร  โรงพยาบาลสงขลา 

 

แผนภูมิที ่8 : แสดง ๑๐ อันดับโรคแรก ผู้ป่วยใน  
ปีงบประมาณ ๒๕62 (ต.ค. – ธ.ค.61) (หน่วย:ราย) 

 

 
ที่มา :  งานข้อมูลข่าวสาร  โรงพยาบาลสงขลา 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

แผนภูมิที ่9 : แสดง ๑๐ อันดับสาเหตุการตาย 
 ปีงบประมาณ ๒๕62 (ต.ค. –ธ.ค.61)   

 

 
ที่มา :  งานข้อมูลข่าวสาร  โรงพยาบาลสงขลา 
 

แผนภูมิที ่10 : แสดง ๑๐ อันดับโรคที่รับ Refer 
 ปีงบประมาณ ๒๕62 (ต.ค. –ธ.ค.61)  

 

 
 

ที่มา :  งานข้อมูลข่าวสาร  โรงพยาบาลสงขลา 
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แผนภูมิที ่11 : แสดง ๑๐ อันดับโรคที่ส่ง Refer 
 ปีงบประมาณ ๒๕62 (ต.ค. –ธ.ค. 61)   

 

 
 

 

ที่มา :  งานข้อมูลข่าวสาร  โรงพยาบาลสงขลา 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

 
 
 

คณะที่ 1 
การส่งเสริมสุขภาพป้องกนัโรค 

และการจัดการสุขภาพ 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
หัวข้อ 1.1 : การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวชี้วัด : อัตราส่วนการตายมารดาไทย (เปูาหมาย<17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 
 
สถานการณ์ 
             เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม ๒๕61  มีมารดาคลอดจ านวน 830 ราย คลอดทางช่องคลอด 
453 ราย (54.5 %)  และผ่าตัดคลอด 377 ราย (45.4 %)  มารดาที่คลอดทางช่องคลอดตกเลือดหลัง
คลอดจ านวน 10 ราย ต้องให้เลือดจ านวน 2 ราย เกิดภาวะช็อกจ านวน 2 ราย ไม่มีต้องตัดมดลูก ส่วนมารดา
ที่ผ่าตัดคลอดตกเลือดหลังคลอด  2 ราย ไม่เกิดภาวะช็อก สาเหตุการ ตกเลือดหลังคลอดในมารดาที่คลอดทาง
ช่องคลอด ได้แก่ มดลูกหดรัดตัวไม่ดี มีภาวะรกค้าง     
             มารดากลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่ ภาวะครรภ์เป็นพิษจ านวน 169 ราย ชนิดปานกลางจ านวน 31 ราย
ชนิดรุนแรงจ านวน 10 ราย (1.83 %) ไม่เกิดภาวะชักหลัง admit มารดาเบาหวานจ านวน 77 ราย เป็นก่อน
ตั้งครรภ์จ านวน 6 ราย เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์จ านวน 71 ราย, ไทรอยด์เป็นพิษจ านวน 2 ราย  
 
ผลการด าเนินงาน 
        
ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2561 2562 

( ต.ค. – ธ.ค.61) 
1 จ านวนมารดาคลอด (ราย)  - 3,358 830 

2 จ านวนมารดาเสียชีวิต (ราย) 0   0 0 

3 อัตราตกเลือดหลังคลอด 

- คลอดทางช่องคลอด 

- ผ่าตัดคลอด 

4% 

2% 

2% 

51 (1.51%) 

36 (2.02%) 

15 (0.92%) 

12 (1.44%) 

10 (2.21%) 

2 (0.53%) 

4 อัตราการเกิดภาวะช็อกในมารดาที่ตกเลือดหลัง
คลอด (คลอดทางช่องคลอด) 

 

25% 1 (2.78%) 2 (10%) 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2561 2562 
( ต.ค. – ธ.ค.61) 

5 อัตราการเกิดภาวะช็อกในมารดาที่ตกเลือดหลัง
คลอด (ผ่าตัดคลอด) 

25% 0 0 

6 อัตราภาวะซีดก่อนคลอด 10 % 677 (20.1%) 102 (12.2%) 

7 อัตราการชักจากภาวะครรภ์เปน็พิษ 0  ราย 3/169 (1.7%) 0/42 

8 มารดาที่เข้าไอซีย ู - 1/3358 3/830 

9 จ านวนส่งต่อเนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง - 0 0 

10 มารดาเป็นเบาหวาน - 241 (7.8%) 77 (4.45%) 

11 มารดาไทรอยด์เป็นพิษ - 14 (0.41%) 2 (0.24%) 

12 มารดาโรคหัวใจ - 2 (0.05%) 0 

   

สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินการไม่ประสบความส าเร็จ 
     4.1 หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงขาดความตระหนักในการดูแลตนเอง และไม่ให้ความส าคัญกับการ
คุมก าเนิดอย่างจริงจัง      
     4.2  การติดตามดูแลเชิงรุกในชุมชนยังขาดความต่อเนื่อง จากการที่หญิงตั้งครรภ์มีการย้ายที่อยู่หรือ
ปฏิเสธการเยี่ยมบ้าน 
     4.3. แผนการดูแลรักษาของแพทย์แตกต่างกัน    
    4.4 ไม่มีช่องทางให้หญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงสามารถเข้าถึงแพทย์เพ่ือติดต่อขอค าปรึกษาเม่ือเกิดปัญหา  
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาอปุสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การท างานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

1. เครื่องติดตามสัญญาณชีพ (NIBP) ไม่เพียงพอ  
2. หญิงตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูงไม่ได้รับการวัด 
ความดันโลหิตอย่างต่อเนื่อง 
3. หญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงไม่ได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง  

1. ขอเครื่องติดตามสัญญาณชีพจ านวน 1 เคร่ือง 
2. มีเครื่องวัดความดันโลหิตให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีความดัน
โลหิตสูงยืมไปวัดเองที่บ้าน หรือ มี อสม. ไปวัดให้ที่บ้านทุก
สัปดาห ์
3. อ านวยความสะดวกในการติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงทาง
โทรศัพท์ 
 

       

ผู้รับผิดชอบ :  

• นางนันทรัตน์  ภู่ประดิษฐ์    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ      งานห้องคลอด    
โทร.081-5438300 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรคและการจัดการสุขภาพ 
หวัข้อ 1.1 : การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของเด็กอายุ ๐-๕ ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
๒. ร้อยละ ๒๐ ของเด็กอายุ ๐-๕ ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 
๓. ร้อยละ ๙๐ ของเด็กอายุ ๐-๕ ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ 
๔. ร้อยละ ๖๐  ของเด็กพัฒนาการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 
๕. ร้อยละของเด็ก ๐-๕ ปี สูงดี สมส่วน           
             

สถานการณ์ 

ผลการด าเนินงานการตรวจคัดกรองเด็ก อายุ ๙, ๑๘, ๓๐ และ ๔๒ เดือน ไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ของเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสงขลา จ านวน ๙๘๑  คน ได้รับการตรวจคัด
กรอง ๙๔๐ คน  ร้อยละ ๙๕.๘๒  ผลการตรวจคัดกรองพบเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ๕๘๔  คน ร้อยละ 
๖๒.๑๓ สงสัยพัฒนาการล่าช้า ๓๕๖ คน ร้อยละ ๓๗.๘๗  หลังการติดตามครบ ๑ เดือน ติดตามไม่ได้ ๒๐ คน 
เนื่องจากมีการย้ายที่อยู่ ติดตามได้ ๓๓๒ คน ร้อยละ ๙๔.๓๒ พัฒนาการสมวัยหลังการติดตามครบ ๑ เดือน 
๙๑๔ คน ร้อยละ ๙๗.๒๓  

       ส าหรับผลการประเมินภาวะโภชนาการเด็กอายุ ๐-๕ ปี ไตรมาสแรกปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน
เด็ก ๕,๘๒๕ คน ได้รับการชั่งน้ าหนัก ๔,๗๕๘  คน ร้อยละ ๘๑.๖๘ พบเด็ก มีภาวะโภชนาการ สูง ดี สมส่วน 

จ านวน ๒,๕๔๘ คน  ร้อยละ ๕๓.๕๕  และส่วนสูงเฉลี่ย ผู้ชาย ๑๐๗.๓๙ และผู้หญิง ๑๐๘.๔๕  
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ๒๕๖๑ ๒๕๖๒  
(ข้อมูล ต.ค.- ธ.ค.๖๑) 

๑ ร้อยละ ๙๐ ของเด็กอายุ ๐-๕ ปี
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ  

เปูาหมาย ๓,๙๐๔ ๙๘๑ 
ผลงาน ๓,๗๕๐ ๙๔๐ 
อัตรา/ ร้อยละ ๙๖.๐๖ ๙๕.๘๒ 

๒ ร้อยละ ๒๐ ของเด็กอายุ ๐-๕ ปี 
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบ
สงสัยล่าช้า 

เปูาหมาย ๓,๗๕๐ ๙๔๐ 
ผลงาน ๑,๓๐๗ ๓๕๖ 
อัตรา/ ร้อยละ ๓๔.๘๕ ๓๗.๘๗ 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ 
(ข้อมูล ต.ค.- ธ.ค.๖๑) 

๓ ร้อยละ ๙๐ ของเด็กอายุ ๐-๕ ปี ที่
มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการ
ติดตาม/ส่งต่อ 

เปูาหมาย ๑,๒๙๔ ๓๕๒ 
ผลงาน ๑,๒๗๓ ๓๓๒ 
อัตรา/ ร้อยละ ๙๘.๓๘ ๙๔.๓๒ 

๔ ร้อยละ ๖๐  ของเด็กพัฒนาการ
ล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วย TEDA4I 

เปูาหมาย ๒๔ ๖ 
ผลงาน ๑ ๒ 
อัตรา/ ร้อยละ ๔.๑๗ ๓๓.๓๓ 

๕ ร้อยละ ๕๗ ของเด็ก ๐-๕ ปี สูงดี 
สมส่วน                       

เปูาหมาย ๖,๑๒๐ ๔,๗๕๘ 
ผลงาน ๒,๘๙๐ ๒,๕๔๘ 
อัตรา/ ร้อยละ ๔๗.๒๒ ๕๓.๕๕ 

 
สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  
 ๑.การติดตามกลุ่มเปูาหมายไม่ครบถ้วน ต่อเนื่อง 
 ๒.การบันทึกข้อมูล ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
 ๓.ขาดความร่วมมือจากผู้ปกครองในการส่งต่อเด็กพัฒนาการล่าช้าเข้ารับการกระตุ้น 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การท างานไมบ่รรลุ
วัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

๑.การติดตามกลุ่มเปูาหมายที่อยู่ในเขตเมือง ไม่สามารถ
ติดตามได้ ย้ายที่อยู่  
๒.การบันทึกข้อมูล ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ทันเวลา 
๓.กรณีการส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ผู้ปกครอง
ไม่ให้ความร่วมมือเพราะเข้าใจว่าเด็กไม่ได้ผิดปกติ/    
ไม่เห็นความส าคัญของคู่มือ DSPM/ ส่วนหนึ่งไม่ได้ใช้
คู่มือ 
๔.ไม่มีงบประมาณ 
 

๑.เร่งรัดการติดตามเด็กกลุ่มปูาหมายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  
๒.มีการก ากับติดตามข้อมูลใน HDC/ รพ.สต./ PCU ต้องมี
การตรวจสอบจาก data exchange  
๓.มีแนวทางการสื่อสารกับผู้ปกครองที่ไม่ให้ความร่วมมือใน
การส่งต่อเด็กเข้ารับการกระตุ้น/การใช้คู่มือ DSPM/ การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
๔.การสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าโครงการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

• นางทัศนีย์ จันทบุรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ งานส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค 
โทร.๐๘๙-๙๗๗๖๓๒๔ 

 



20 
 

เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
หัวข้อ 1.2 : การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ตัวชี้วัด : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 

     
สถานการณ ์

               สถานการณ์การคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ต่อพันประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ในเขต
พ้ืนที่เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสงขลา มีแนวโน้มลดลง  ปี ๒๕๖๐ เท่ากับ ๒๙.๑๖ ปี ๒๕๖๑ เท่ากับ 
๒๔.๑๓ และ ปี ๒๕๖๒ เท่ากับ ๕.๙๐ ตามล าดับ ส่วนร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี  ปี  
๒๕๖๐ ร้อยละ ๒๐.๓๐ ปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๑๕.๖๐ และ ปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๒๐.๔๕ ตามล าดับ และการเข้าถึง
บริการคุมก าเนิด พบว่า ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี หลังคลอด/หลังแท้ง ได้รับการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่ง
ถาวร(ยาฝังคุมก าเนิด/ห่วงอนามัย) มีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ยังต่ ากว่าค่าเปูาหมายที่ก าหนด (เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ ๘๐) ปี  ๒๕๖๐ ร้อยละ ๔๐.๒๔ ปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๔๓.๑๔ และ ปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๕๓.๘๕ ปัญหาการ
ตั้งครรภ์และปัญหาสุขภาพอ่ืนๆของวัยรุ่นและเยาวชนในปัจจุบันมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น วัยรุ่นมี
แนวโน้มในการมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น และอายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกลดลง สถานการณ์ดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ ได้แก่ การขาดโอกาสทางการศึกษา เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ การ
ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ขณะที่ร่างกายยังเติบโตไม่เต็มที่ ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิตจากภาวะครรภ์เป็นพิษ โลหิตจาง ภาวะตกเลือดหลังคลอด เยื่อบุมดลูกอักเสบ ตลอดจนการเสียชีวิต
จากการคลอดบุตร อาการแทรกซ้อนจากการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นต้น    

  
ผลการด าเนินงาน 
                                            

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ปี ๒๕60 ปี ๒๕๖1  (ข้อมูล ต.ค.- 
ธ.ค.๖๑) 

๑ อัตราการคลอดมีชีพในหญิง 
อายุ ๑๕-๑๙ ปี (ไม่เกิน ๓๘ 
ต่อ พันประชากรหญิง อายุ 
๑๕-๑๙ ปี) 

เปูาหมาย ๔,๒๔๙ ๔,๑๔๔ ๔,๐๖๕ 
ผลงาน ๑๒๗ ๑๐๐ ๒๔ 
อัตรา/ ร้อยละ ๒๙.๘๙ ๒๔.๑๓ ๕.๙๐ 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

               การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น โรงพยาบาลสงขลา ได้ด าเนินการจัดบริการ
สุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) ตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย
เปิดให้บริการคลินิกวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ในเวลาราชการทุกวันจันทร์ -ศุกร์ ส่วนนอกเวลาราชการ มี
ช่องทางให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ Hotline นอกจากนี้ยังมีช่องทางให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการผ่านทาง 
Facebook และ Line  มีบริการคลินิกวัยรุ่นวัยใสในโรงเรียนมัธยม ๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
ทักษิณ กิจกรรมเชิงรุกมีการด าเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะและลดปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทเชฟรอน มูลนิธิแพธทูเฮลท์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัด
กิจกรรมอบรมแกนน าเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา และกิจกรรมเปิดห้องเรียนพ่อแม่ใน
โรงเรียนและในชุมชน โดยมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และในปี ๒๕๖๒ มีการขยายเครือข่ายการ
ด าเนินงานให้ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายมากยิ่งขึ้น 

สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ  
            การเข้าถึงบริการคุมก าเนิดในหญิงอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี ยังต่ ากว่าค่าเปูาหมาย ท าให้เกิดปัญหาการ
ตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น      
                                                                                           
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ท างานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

-การเข้าถึงบริการคุมก าเนิดใน
หญิงอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี ยังมี
ความครอบคลุมต่ า 
-การจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
ส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน ยังไม่
ครอบคลุมในสถานบริการ
สาธารณสุขทุกแห่ง      
           

-การสร้างความตระหนักให้วัยรุ่นเห็นความส าคัญและเข้าถึงการบริการ
วางแผนครอบครัวและคุมก าเนิดที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพ่ือปูองกัน
ปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น 

-สนับสนุนการด าเนินงานการให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่น
และเยาวชน(YFHS) ในระดับ PCU/รพ.สต. 

-การบูรณาการการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่นจากภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน และมีระบบการเชื่อมโยง/ส่งต่อที่ชัดเจน เพ่ือ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

 

ผู้รับผิดชอบ 

• นางวรปกรณ์ ทองบุราณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โทร. ๐๘๗-๖๔๘๑๒๑๐ 
Email: maejoy1966@hotmail.com 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรคและการจัดการสุขภาพ 
หัวข้อ 1.3 : การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละต าบลที่มีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์ 

 
สถานการณ ์

 
อ าเภอเมืองสงขลามีจ านวนต าบลในความรับผิดชอบทั้งหมด 6 ต าบล ปี 2559 - 2561 อปท.

ที่มีความพร้อมสมัครเข้าร่วมดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจ านวน 5 ต าบล, 
Care Manager ได้รับการอบรม 26 คน/ Care Giver ได้รับการอบรม 109 คน 

ผลการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุอ าเภอเมืองสงขลารอบ 4 เดือน (1 ต.ค.2561-
31 มกราคม 2562) พบว่า ประเมินคัดกรองได้จ านวน  11,895 คน คิดเป็นร้อยละ 60.89 (จากจ านวน
ประชากรผู้สูงอายุภาพรวมอ าเภอ 25,017 คน) โดยแยกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มติดสังคมมีจ านวน 14,335 
คน (ร้อยละ 94.09) กลุ่มติดบ้าน มีจ านวน 802 คน (ร้อยละ5.26) และกลุ่มติดเตียงจ านวน 97 คน    
(ร้อยละ 0.63) 

ส่วนด้านปัญหาสุขภาพ  ภาพรวมของอ าเภอเมืองสงขลาพบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินคัด
กรองสุขภาพ มีความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง 15.21 และโรคเบาหวาน ร้อยละ 8.49 ตามล าดับ ส่วน
การคัดกรองอาการทางสูงอายุ (Geriatric Syndromes) พบมีภาวะเสี่ยง 3 อันดับแรก คือ เสี่ยงภาวะข้อเข่า
เสื่อมร้อยละ 5.22 เสี่ยงภาวะหกล้มร้อยละ 3.48 และเสี่ยงสมองเสื่อมร้อยละ0.86 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ๒๕60 ๒๕61 ๒๕๖2  
(ต.ค. – ธ.ค. 61) 

1 ร้อยละต าบลที่มีระบบ
Long Term Care ผ่าน
เกณฑ์  

เปูาหมาย 6 แห่ง 6 แห่ง 6 แห่ง 
ผลงาน 3 แห่ง 3 แห่ง 3 แห่ง 
อัตรา/ร้อยละ 50 50 50 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor)  

1. การเข้าร่วมของ อปท. ในระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับ สปสช. 

2. พ้ืนทีส่ภาพชุมชนเมือง มีข้อจ ากัดด้านความร่วมมือ และการเข้าถึงผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ท าให้ผล 
การคัดกรองไม่ครอบคลุม 
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าใหก้ารด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

- ในปีงบประมาณ 2562 ยังไมไ่ด้รับการยืนยันพืน้ที่ 
Long Term Care ที่ได้รบัการอนุมัติ จาก สปสช. 

- สอบถาม สปสช. เร่ืองยืนยนัพืน้ที่ Long Term 
Care ที่ได้รับการ อนุมัติจาก สปสช.ในป ี2562 ใน
ไตรมาสแรก เพื่อการวางแผนการด าเนินงาน 
ในระดับพืน้ที่ ในการพฒันา Care Manager และ 
Care Giver รวมถึงการขับเคลื่อนงานต าบล Long 
Term Care ร่วมกับ อปท. 
 

- ต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายุระยะยาว
(ต าบล LTC) ไมผ่่านเกณฑ์ 

- สปสช.จัดประชุมทบทวนแนวทางการพฒันาชมรม
ผู้สูงอายุคุณภาพสม่ าเสมอ ทุกป ี
- การบูรณาการกับทีมหมอครอบครับ/ PCC ในการ
ด าเนินงานติดตาม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใน กลุ่ม
ติดบ้านติดเตียง  
- พัฒนาการใช้ระบบ COC ในการบริหารจัดการ
ระบบข้อมูล การติดตาม ส่งต่อ 
 

- ในเขตเทศบาลนครสงขลามปีระชากรหนาแน่น / ชุมชน
เมือง ความครอบคลุมการคัดกรองไม่ได้ตามเกณฑ์ 

- ขอปรับเพิ่มเวลา CM และ CG  ในการคัดกรอง
ผู้สูงอายุ นอกเวลาราชการ 
 

                                                                   
ผู้รับผิดชอบ 
 นางเพ็ญศิริ อัตถาวงศ์    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   โรงพยาบาลสงขลา     

โทร.  ๐๘1-2760504  E-mail : phensi.attha.@gmail.com 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรคและการจัดการสุขภาพ 
หัวข้อ 1.4 : การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัด : อัตราผู้ปุวย DM รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
           อัตรากลุ่มสงสัยปุวย HT ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
           ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานที่ควบคุมได้ 
 
สถานการณ ์

โรคความดันโลหิตสูง ในอ าเภอเมืองสงขลาปี ๒๕๕๙  มีอัตราปุวยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูง
ต่อแสนประชากร ๔๐๐.๕๗  ในปี ๒๕๖๐ เพ่ิมขึ้นเป็น ๖๕๕.๓๖ และจากผลการตรวจคัดกรองโรคความดัน
โลหิตสูงในกลุ่มประชากร ๓๕ ปีขึ้นไป ของหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายโรงพยาบาลสงขลาปี ๒๕๖๐-
๒๕๖๑  มีความครอบคลุมการคัดกรองเพ่ิมข้ึนและพบกลุ่มสงสัยปุวยเพิ่มข้ึนจากร้อยละ ๑.๖๗ เป็น ๒.๑๖  

โรคเบาหวาน ในอ าเภอเมืองสงขลาปี ๒๕๕๙  มีอัตราปุวยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อแสน
ประชากร ๔๐๐.๕๗  ในปี ๒๕๕๙ เพ่ิมขึ้นเป็น ๕๐๐.๓๖ และจากผลการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานในกลุ่ม
ประชากร 35 ปีขึ้นไปของหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายโรงพยาบาลสงขลาปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ มีความ
ครอบคลุมการคัดกรองเพ่ิมขึ้นและพบกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒๙ ร้อยละ ๒.๔๑ และ ๓.๑๖ 
ตามล าดับ    
 
ผลการด าเนินงาน 

 
ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

(ข้อมูล ต.ค.- ธ.ค.๖๒) 

๑ อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่ ไม่
เกินร้อยละ ๒.๐๕ 

เป้าหมาย  ๑,๕๑๗ ๑,๗๙๖ 
ผลงาน ๔๘ ๑๖ 
อัตรา/ ร้อยละ ๓.๑๖ ๐.๘๙ 

๒ อัตราประชากรกลุ่มสงสัยปุวยความ
ดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 

เป้าหมาย ๑,๒๓๔ ๘๙๕ 
ผลงาน ๒๒๔ ๓๗ 
อัตรา/ ร้อยละ ๑๘.๑๕ ๔.๑๓ 
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สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  
 ๑. การคัดกรองกลุ่มวัยท างานในสถานประกอบการยังเข้าไม่ถึงการบริการคัดกรอง  
 ๒. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนแปลงยาก ด าเนินการได้ช้า เนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความตระหนักต่อการลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ท า ให้กลุ่มเสี่ยง/
กลุ่มปุวย เพิ่มมากข้ึนประกอบกับวิถีชีวิตเปลี่ยน สื่อโฆษณาเกี่ยวกับอาหารหวานมันเค็ม ยังพบเห็นอยู่มากมาย 
 ๓. เนื่องจากเขตรับผิดชอบเป็นเขตเมืองมีประชากรกลุ่มเปูาหมายจ านวนมาก เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพ้ืนที่มีภาระงานค่อนข้างมาก บางหน่วยงานจึงไม่สามารถด าเนินงานตามแผนงาน และไม่
สามารถด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดได้ 
 ๔. เครื่องมือ องค์ความรู้และทักษะ การวัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มที่สงสัยปุวยยังไม่เพียงพอ 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
ปัญหา / อุปสรรค /ปัจจัยที่ท าให้การท างานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

๑.การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการดูแลสุขภาพ -การรณรงค์ให้เห็นความส าคัญของโรค NCDs ผ่าน
สื่อสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือช่วยกระตุ้นให้ผู้ปุวย
เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลตนเอง 

๒.การเฝูาระวังและลดปัจจัยเสี่ยง -การมีส่วนร่วมของภาคส่วนในการลดปัจจัยเสี่ยงใน
สถานที่ท างาน โรงเรียน เป็นต้น 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 นางรุจิรา  สุริยะวงศ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โทร.๐๘๑-๐๙๔๓๙๔๕ 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรคและการจัดการสุขภาพ 
หัวข้อ 1.4 : การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของ รพ.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital  
(รพ.ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากข้ึนไปร้อยละ40 และ รพ.ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง) 
 
สถานการณ ์ 

1) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลสงขลา ประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital ผ่านระดับ ดีมาก 

2) โรงพยาบาลสงขลา  ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยส าหรับ
โรงพยาบาล จากส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรบควบคุมโรคติดต่อ   

3) โรงพยาบาลสงขลา ได้รับเกียรติบัตร การบูรณการความร่วมมือสู่จังหวัดต้นแบบคุณภาพ
อาหารปลอดภัย จากส านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ จังหวัดสงขลา 
เมื่อปี 2560 
 
การด าเนินงาน/ ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ  

๑.) ขอรับงบประมาณ ๒๕๖๓ จากระทรวงสาธารณสุข เพื่อ ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นแบบ
ตะกอนเร่ง  (Activated  Sludge) ขนาด ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย ทดแทน
ระบบ ของเดิมท่ีช ารุดซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ 

๒.) พัฒนาโรงครัวของโรงพยาบาลตามแนวทาง Primary GMP โดยการแยกส่วนส านักงานออก
จากส่วนของการผลิตอาหารผู้ปุวย 

๓.) ร่วมกับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในการน ามาตรการ GREEN  มาใช้ผ่าน
รูปแบบ การเปลี่ยนขยะรีไซเคิล มาเป็นกองบุญ  โรงเรียน อย.น้อย 

๔.) ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัด จัดให้มีตลาดเกษตรกรปลอดภัย ทุกบ่ายวันศุกร์ ณ ศูนย์
อาหารโรงพยาบาล 

๕.) พัฒนาน าหญ้าแฝกมาเพ่ิมประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสีย ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยคัดเลือกสายพันธุ์หญ้าแฝกที่มีความเหมาะสม 
 

 
ปัญหา อุปสรรค  

การด าเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์GREEN&CLEAN Hospital ตัวชี้วัดส่วนหนึ่ง เป็น
ปัญหาที่โครงสร้างพื้นฐาน จึงเป็นการยากที่จะพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ในระยะเวลาอันสั้น 
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นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
 น าหญ้าแฝกมาเพ่ิมประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสีย ตามแนวทางศาสตร์พระราชา 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 นายมานพ  กาเลี่ยง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  

โทร.๐๘๑-๘๙๘๖๘๒๙ E-mail  manopkaliang@gmail.com 
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คณะที่ 2 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.1 : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 60 ของอ าเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
 

พชอ.ที่มีคุณภาพ หมายถึง มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 2. คณะกรรมการ (พชอ.) มีการประชุม จัดท าแผนการด าเนินการและคัดเลือก
ประเด็นที่ส าคัญตามบริบทในพ้ืนที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาด าเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
อย่างน้อย 2 ประเด็น ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น ตามองค์ประกอบ UCCARE และ
มีผลลัพธ์การพัฒนาสามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ ตามแนวทางการ
พัฒนา DHS – PCA  
 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  
1. ประชุมติดตามงานตามประเด็นการจัดการขยะ และการลดใช้โฟม 
2. ก าหนดผังการด าเนินงาน 
 

 
โอกาสพัฒนา : 
1. ติดตามการด าเนินงานตาม timeline 
2. เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการพัฒนาตามประเด็น  
3. ประชุมคณะท างาน ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน และการพัฒนา 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางเพ็ญศิริ อัตถาวงศ์    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   โรงพยาบาลสงขลา     

โทร.  ๐๘1-2760504  E-mail : phensi.attha.@gmail.com 
 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ๒๕60 ๒๕61 ๒๕๖2  
(ต.ค. – ธ.ค. 61) 

1 ร้อยละ 60 ของอ าเภอมี
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มี
คุณภาพ  
 

เปูาหมาย - - 6 
ผลงาน - - 6 
อัตรา/ร้อยละ - - 100 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.1 : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นท่ี (Primary Care Cluster) 
 
ประเด็นการตรวจราชการ 

1. การจัดตั้งและประเมินตามเกณฑ์คลินิกหมอครอบครัว (3S) จ านวนทีมสหวิชาชีพ การด าเนินงาน  
    (Function) โอกาสพัฒนา/ปัญหา/อุปสรรค 
2. การประเมินทีมคลินิกหมอครอบครัวที่ด าเนินการแล้วเพ่ือพัฒนาให้เป็นคลินิกหมอครอบครัวเต็มรูปแบบ 
    จนสามารถเป็นตัวอย่างได้ 
3. กลไกการขับเคลื่อนเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 
 - แผนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 - แผนการพัฒนาและยกระดับสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
 - แผนการพัฒนาสหวิชาชีพ 

 4. การประเมินตนเองของทีมคลินิกหมอครอบครัวในการพัฒนาบริการ ความรู้ความเข้าใจในเปูาหมาย 
    การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว การจัดบริการด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว หลักการมุ่งเน้นคุณค่า 
    (Value-base health care) ในเปูาหมายการจัดบริการสุขภาพด้วย Triple Aims 

 
สถานการณ ์

การด าเนินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ปี 2559 – 256๑ จ านวนที่
เปิด 9 ทีม (ข้อมูลการขึ้นทะเบียน PCC) สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานของคลินิกหมอครอบครัว โดยมี
สถานการณ์การด าเนินงานตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

ทีมคลินิกหมอครอบครัว 
เปิดด าเนินการ 
ปี 2559 – 256๑ ระบุข้อที่ไม่ผ่าน 
ลงทะเบียน ผ่านเกณฑ์ 

1. ศูนย์บริการสาธารณสุขเตา
หลวง 

2560 มีเงื่อนไข ประชากร 

2. ศูนย์สุขภาพชุมชนพาณิชย์สร้าง
สุข 

2560 มีเงื่อนไข ประชากร, นักวิชาการสาธารณสุข 

3. ศูนย์สุขภาพชุมชนกุโบร์รวมใจ 2560 มีเงื่อนไข ประชากร, นักวิชาการสาธารณสุข 
4. ศูนย์สุขภาพชุมชนชลาทัศน์ 2560 มีเงื่อนไข ประชากร, นักวิชาการสาธารณสุข 
5. ศูนย์สุขภาพชุมชนใจกลางเมือง 2561   
6. ศูนย์สุขภาพชุมชนสมิหลา 2561   
7. รพ.สต.พะวง 2561   



31 
 

เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

8. ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่ 1, 2 2561   
9. ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่ 8 2561   
10. ศูนย์บริการสาธารณสุขเตา
หลวง 

2561   

11. ศูนย์สุขภาพชุมชนพาณิชย์
สร้างสุข 

2561   

12. ศูนย์สุขภาพชุมชนกุโบร์รวม
ใจ 

2561   

13. ศูนย์สุขภาพชุมชนชลาทัศน์ 2561  ประชากร, นักวิชาการสาธารณสุข 
หมายเหตุ ใช้เกณฑ์การประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (3S) 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

 
สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor)  

ความส าเร็จของการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (PCC) จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบตามประเด็น   
3S (Staff System Structure) ที่ครอบคลุมและเหมาะสมตามเกณฑ์ 

1. ด้าน Staff : ทีมสหวิชาชีพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โดยเฉพาะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว นักวิชาการ
สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข และทันตาภิบาล จึงจ าเป็นต้องวางแผนพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
อย่างเป็นระบบให้เพียงพอต่อการให้บริการ และมีการสร้างแรงจูงใจต่อผู้ปฏิบัติงาน 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ๒๕60 ๒๕61 ๒๕๖2 
(ต.ค. – ธ.ค. 61) 

1 ร้อยละของคลินิกหมอ
ครอบครัวที่เปิดด าเนินการ
ในพื้นที่ (Primary Care 
Cluster)  
ค่าเปูาหมายสะสม ร้อยละ 
36 

เปูาหมาย 18 ทีม 18 ทีม 18 
ผลงาน 4 ทีม 9 ทีม 9 
อัตรา/ร้อยละ 22.22 50 50 

2 ร้อยละของโรงพยาบาลใน
กระทรวงสาธารณสุขที่เปน็
สถาบนัส าหรับฝึกอบรม
แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว 
หลักสูตร In-service 
training และ formal 
training ในเขตสุขภาพ 

เปูาหมาย 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 
ผลงาน 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 
อัตรา/ร้อยละ 100 100 100 
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2. ด้าน System(ระบบบริการ) : ยังขาดความพร้อม และความเหมาะสมต่อการจัดระบบบริการที่
ครอบคลุมการบริการ ซึ่งต้องมีรูปแบบการบริการแบบองค์รวม ให้บริการทุกคน บริการทุกอย่าง 
บริการทุกที่ บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี 

3. ด้าน Structure : โครงสร้างของหน่วยบริการ ยังต้องมีการพัฒนาโครงสร้างให้เหมาะสมต่อการ
จัดระบบบริการที่ครอบคลุมทุกบริการ 

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าใหก้าร
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

1. Staff  (บุคลากรทีมสหวิชาชพี) : 
ขาดบุคลากรและทีมสหสาขาวชิาชีพ
เช่น แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/
นักวิชาการ (หรือจพ.สาธารณสขุ) ที่
จะลงมาท างานประจ าในคลนิิกหมอ
ครอบครัวและขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานเชงิรุกในชุมชน 

1. สนับสนุนแพทย์อบรมระยะสั้น 
2. บูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผลิตบุคลากรด้าน
สุขภาพ ในโครงการบุคลากรคืนถิ่น 
 

2. System (ระบบบริการ) ยังขาด
ความครอบคลุมบริการทุกมิติ และ
ความ เชื่อมโยงระบบบริการที่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ เชน่ ระบบ 
บัญชี (Virtual Account) 

1. จัดอบรมการจัดท าระบบบัญชี (Virtual Account) 
2. น าปัญหาที่พบจากการเยี่ยมบ้าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน case 
conference 

3. Structure : โครงสร้างของหน่วย
บริการยังขาดความพร้อมและ
เหมาะสมต่อการจัดบริการที่
ครอบคลุม 

พัฒนาคลินิกหมอครอบครัวต้นแบบ 

 
นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 นวัตกรรม โปรแกรม SPOT 1 2 8 บันทึกพิกัดโรคระบาดพร้อมระบบน าทาง 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 

 นางเพ็ญศิริ อัตถาวงศ์    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   โรงพยาบาลสงขลา     
    โทร.  ๐๘1-2760504  E-mail : phensi.attha.@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.1 : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
 
ประเด็นการตรวจราชการ 

1. ทุกอ าเภอแต่งตั้งทีมพ่ีเลี้ยงและทีมประเมินระดับจังหวัด 1 ทีม 1 อ าเภอ 
2. พี่เลี้ยงติวเข้มทุก รพ.สต. เพ่ือเตรียมรับการประเมิน 

 
สถานการณ ์

โรงพยาบาลสงขลา เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย  (CUP)  อ า เภอเมืองสงขลารับผิดชอบดูแล  
รพ.สต. 10 แห่ง, สอ.ต. 2 แห่ง, ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล 2 แห่ง และศูนย์สุขภาพชุมชนของ   
รพ.สงขลา 7 แห่ง รวม 21 แห่ง โดยในปี 2560- 2561 ที่ผ่านมา สามารถพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ระดับ 5 
ดาว แล้ว จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70 (ผ่านเกณฑ์เปูาหมายร้อยละ 25) 

 
ข้อมูลผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2560-2561 และ 

แผนปี 2562 เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
 

ล าดับ ต าบล จ านวน รพ.สต. 
ทั้งหมด (แห่ง) 

รพ.สต. 5 ดาว  
ผลงานสะสม 

ปี 60 - 61 (แห่ง) 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
(ผลงานสะสม 60-

61) 

จ านวน รพ.สต. 
เปูาหมายติดดาว 
5 ดาวปี 2562 

1 บ่อยาง 0 0 0 0 
2 เขารูป

ช้าง 
2 2 100 0 

3 เกาะแต้ว 2 2 100 0 
4 ทุ่งหวัง 2 0 0 2 
5 พะวง 2 2 100 0 
6 เกาะยอ 2 1 50 1 
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ข้อมูลตามตัวชี้วัด 

 
สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor)  

การสนับสนุนการด าเนินงานจากเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) ในการเป็นพ่ีเลี้ยง การให้ความรู้ 
รวมทั้งการสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ และการสนับสนุนเชิงระบบ  

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าใหก้าร
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

ความร่วมมือของทีมพี่เลี้ยงในการเยี่ยมเสริม
พลัง และร่วมพฒันาในสว่นขาด 

ชี้แจงและท าความเข้าใจในเกณฑ์ในเกณฑ์แต่ละหมวดให้กับ
ผู้ปฏิบัตงิาน รวมทั้งถ่ายทอดนโยบายให้ผู้บริหารในระดับ
พื้นที ่

 
นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
 นวัตกรรม โปรแกรม SPOT 1 2 8 บันทึกพิกัดโรคระบาดพร้อมระบบน าทาง 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 นางเพ็ญศิริ อัตถาวงศ์    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   โรงพยาบาลสงขลา     
    โทร.  ๐๘1-2760504  E-mail : phensi.attha.@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ๒๕60 ๒๕61 ๒๕๖2  
(ต.ค. – ธ.ค. 61) 

1 ร้อยละของรพ.สต.ที่ผ่าน
เกณฑ์อย่างน้อย 3 ดาว 
ร้อยละ 100 

เปูาหมาย 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 
ผลงาน 10 แห่ง 10 แห่ง รอด าเนินการ 
อัตรา/ร้อยละ 100 100  

2 ร้อยละของรพ.สต.ที่    ผ่าน
เกณฑ์ 5 ดาว      ร้อยละ 
60 

เปูาหมาย 2 แห่ง 5 แห่ง 3 แห่ง 
ผลงาน 2 แห่ง 5 แห่ง รอด าเนินการ 
อัตรา/ร้อยละ 100 100  



35 
 

เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.2 : การพัฒนาโครงการตามพระราชด าริ 
ตัวชี้วัด : อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ปุวยวันโรคปอดรายใหม่ (เปูาหมาย < ร้อยละ 85)  
 
สถานการณ์ 

  สถานการณ์วัณโรค (Tuberculosis) ของโรงพยาบาลสงขลา ในปีงบประมาณ 2561 พบผู้ปุวย  
วัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (All Form : New and relapse cases) ที่ขึ้นทะเบียนรักษาจ านวน 529 
ราย แยกเป็นคนไทย จ านวน 316 ราย เรือนจ า  จ านวน 198 ราย ต่างด้าว จ านวน 15 ราย และ
ปีงบประมาณ 2562 นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 จ านวน 170 ราย แยกเป็นคนไทย จ านวน 117 ราย 
เรือนจ าจ านวน 45 ราย ต่างด้าวจ านวน 8 ราย ผู้ปุวยวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่อยู่ในระหว่างการรักษา
จ านวน 3 ราย ขึ้นทะเบียนโรงพยาบาลสงขลาจ านวน 2 ราย เป็นของโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ 1 ราย  
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 แหล่งที่มา: tbcmthailand.net ) 
 

ผลการด าเนินงาน 

ล าดับที ่ ตัวชี้วัด รายงานข้อมูล 
1 อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ 

(ประเมินหลังการรักษา  12 เดอืน) 
เปูาหมาย   ≥ 85  
ผลงาน ยังไม่ประเมนิ 
อัตรา/ร้อยละ ยังไม่ประเมนิ 

2 การขึ้นทะเบียนผู้ปวุย (All forms) เปูาหมาย 218 
ผลงาน 170 
อัตรา/ร้อยละ 77.98 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ม.ค.62 แหล่งที่มา : tbcmthailand.net / สสจ. สงขลา 
 
สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  
(Key risk area / Key risk) 

4.1 ไม่มีผู้ดูแลหลัก / ก ากับการกินยาต่อหน้า  (กินยาไม่สม่ าเสมอ) / ขาดยา 
4.2 การคัดกรองผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยงไม่ต่อเนื่อง 
4.3 ไม่สามารถติดตามคนไข้ได้  ย้ายที่อยู่  เปลี่ยนเบอร์โทรเป็นแรงงานเคลื่อนย้าย   
4.4 ปัญหาเศรษฐกิจ / ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา รพ. 

 
 



36 
 

เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

ปัญหา/ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
 
ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าใหก้ารท างานไม่

บรรลุวัตถุประสงค ์
ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

• ไม่มีผู้ดูแลหลัก / ก ากับการกินยาต่อ
หน้า  (กินยาไม่สม่ าเสมอ) / ขาดยา 

• เพิ่มความเข้มข้น และติดตามการท า DOT  

• การคัดกรองผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยงไม่
ต่อเนื่อง 

 

• มีมาตรการในการติดตามที่ชัดเจนเป็นขั้นตอนและสามารถ
ตรวจสอบได้ทุกระดับ  

• ไม่สามารถติดตามคนไข้ได้  ย้ายที่อยู่  
เปลี่ยนเบอร์โทรเป็นแรงงานเคลื่อนย้าย  
เรือประมง 

• กรณีต่างด้าว / คนไทย ไม่มีที่อยู่ ประสานขอความช่วยเหลือ
จากบ้านสุขสันต์ (NGO) เป็นรายกรณีไปจนกว่าจะรักษา TB 
ครบ 

• ปัญหาเศรษฐกิจ / ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมา รพ. 
 

• โรงพยาบาลประชุมผู้เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบงานโดยตรง 
จาก PCU ,รพสต. และติดตามผลการด าเนินงาน เดือนละ 1 
คร้ัง /พร้อมน าเสนอปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
 

• โปรแกรม TBCM Online  • มีระบบ Internet ที่เสถียรเพื่อความรวดเร็วในการบันทึก
ข้อมูล 

• มีระบบ Computer version ที่เป็นปัจจุบัน 
 
ผู้รับผิดชอบ 

• นางอ ามร  เดชบ ารุง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์บริหารงานวัณโรคและโรคเอดส์   
โทร. ๐๘๗-๘๙๙๕๑๑๕ 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา 

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU)เปูาหมาย RDU ขั้นที่ 1 ≥95%, ขั้นที ่2≥20% 
           ร้อยละ รพ.ที่มีระบบ AMR เปูาหมาย AMR ระดับ intermediate ≥ 20% 
 
1.1 ผ่านตัวชี้วัด RDU ขั้นที่ 1 
     - การด าเนินงาน RDU hospital ของโรงพยาบาลสงขลา ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 5 รายการ ซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ปุวย AGE, FTW, APL, ร้อยละในผู้ปุวยความดันเลือดสูงทั่วไป
ที่ใช้ RAS blockade 2 ชนิดร่วมกันในการรักษาความดันเลือดสูงและร้อยละผู้ปุวยโรคหืดเรื้อรังที่ได้รับยา 
inhaled corticosteroid โรงพยาบาลสงขลาได้เห็นความส าคัญ รณรงค์ ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะเห็นได้การรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องพบว่า โรงพยาบาลสงขลามีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์เพ่ิมมาก
ขึ้นคือ 7 ตัวชี้วัด (ปี 2559), 14 ตัวชี้วัด (ปี 2560) , 15 ตัวชี้วัด (ปี 2561)  และ 16 ตัวชี้วัดในปี 2562 
(ไตรมาสที่ 1) 
              - การด าเนินงาน RDU ระดับเครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 
1.2 AMR : >ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาล มีระบบการจัดการเชื้อดื้อยาอย่างบูรณาการ (ส าหรับโรงพยาบาล
สงขลา) 
              จากการวางแผนและด าเนินงาน AMR ในโรงพยาบาลสงขลาในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาได้มี
การประสานงานเพ่ือให้เกิดการท างานอย่างบูรณาการใน 4 วิชาชีพหลัก คือ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล IC และ
นักเทคนิคการแพทย์ เพ่ือวางระบบให้มีการท างานร่วมกัน และสามารถเก็บข้อมูล ประมวลผลตามข้อก าหนด
การประเมินการด าเนินงาน AMR อย่างบูรณาการ ในปี 2562 
 
สถานการณ ์ 

โรงพยาบาลสงขลา ยังคงมีปัญหาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาปฏิชีวนะ คณะกรรมการส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล จึงได้หาแนวทางร่วมกัน ในการสร้างระบบ Lock การสั่งใช้ยาให้สอดคล้องกับ ICD 10 ที่
ใช้ในการวินิจฉัยภาวะโรคของผู้ปุวย บุคลากร ทุกสหสาขาวิชาชีพ เกิดความตระหนักในการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลมากข้ึน และเห็นความส าคัญในการปูองกันการดื้อยาในภาพรวมของโรงพยาบาล 
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ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1) 

ล าดับ
ที ่

ตัวชี้วัด รายงานข้อมูล 

1. ร้อยละของรายการยาที่สัง่ใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เปูาหมาย : > 80 % 
ผลงาน    :  ผ่านเกณฑ ์
อัตรา/ร้อยละ : 91.56 % 

2. ประสิทธผิลการด าเนินงานของคณะกรรมการ PTC ในการชี้น า
สื่อสารและส่งเสริมเพื่อน าไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล 

เปูาหมาย : ระดับ 3  
ผลงาน    :  ผ่านเกณฑ ์
อัตรา/ร้อยละ : ระดับ 3 

3. การด าเนินงานในการจัดท าฉลากยามาตรฐาน ฉลากยาเสริมและ
เอกสารข้อมูลยา 
ใน 13 กลุ่มที่มีรายละเอียดครบถ้วน 

เปูาหมาย : รายการยา 13 กลุ่ม  
ผลงาน    : ผ่านเกณฑ ์
อัตรา/ร้อยละ : ด าเนินงานครบถ้วน  

4. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชี
รายการยาของโรงพยาบาล 

เปูาหมาย : <1 รายการ 
ผลงาน    :  ผ่านเกณฑ ์
อัตรา/ร้อยละ : 0รายการ 

5. การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อและส่งเสริมการ
ขายยา 

เปูาหมาย : ระดับ 3 
ผลงาน    :  ผ่านเกณฑ ์
อัตรา/ร้อยละ : ระดับ 3 
 

6. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบน
และหลอดลมอักเสบเฉียบพลนัในผู้ปุวยนอก 

 ปี 59-61 เดิม< 20 % 
 ปี 62 ปรับเกณฑ์ใหม่ เป็น <30 

เปูาหมาย : < 20 % 
ผลงาน    :  ผ่านเกณฑ ์
อัตรา/ร้อยละ : 26.53 % 

7. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนั เปูาหมาย : < 20 % 
ผลงาน    :  ไม่ผ่านเกณฑ์ 
อัตรา/ร้อยละ : 24.51 % 

8. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ เปูาหมาย : < 50 % 
ผลงาน    :  ไม่ผ่านเกณฑ์ 
อัตรา/ร้อยละ : 54.58 % 

9. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญงิคลอดปกติครบก าหนดทางช่อง
คลอด 

เปูาหมาย : <15 % 
ผลงาน    :  ไม่ผ่านเกณฑ์ 
อัตรา/ร้อยละ : 19.09 % 

10. ร้อยละในผู้ปุวยความดนัเลือดสงูทั่วไปที่ใช้ RAS blockade 
(ACEI/ARB/Renin inhibitor)  
2 ชนิดร่วมกัน ในการรักษาภาวะความดันเลือดสูง 

เปูาหมาย : 0% 
ผลงาน    :  ไม่ผ่านเกณฑ์ 
อัตรา/ร้อยละ : 0.18 % 

11. ร้อยละของผู้ปุวยที่ใช้ glibenclamideในผู้ปุวยที่มีอายุมากกวา่ 
65 ปี หรือมี eGFRน้อยกว่า 60 มล./นาท/ี1.73 ตารางเมตร 

เปูาหมาย : < 5 % 
ผลงาน    :  ผ่านเกณฑ ์
อัตรา/ร้อยละ : 0 % 
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12. ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานที่ใชย้า Metformin เป็นยาชนดิเดียว
หรือร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคุมระดับน้ าตาล โดยไม่มีข้อห้าม 

เปูาหมาย : > 80 % 
ผลงาน    :  ผ่านเกณฑ ์
อัตรา/ร้อยละ : 86.08 % 

13. ร้อยละของผู้ปุวยที่มีการใชย้ากลุ่ม NSAIDs ซ้ าซ้อน เปูาหมาย : < 5 % 
ผลงาน    :  ผ่านเกณฑ ์
อัตรา/ร้อยละ : 0.24 % 

14. ร้อยละของผู้ปุวยโรคไตเร้ือรังระดับ 3 ข้ึนไปทีไ่ด้ระดบัยา 
NSAIDs 

เปูาหมาย : <10% 
ผลงาน    :  ผ่านเกณฑ ์
อัตรา/ร้อยละ : 0.25 % 

15. ร้อยละผู้ปุวยโรคหืดเรื้อรังที่ได้รับยา inhaled corticosteroid  เปูาหมาย : > 80 % 
ผลงาน    :  ไม่ผ่านเกณฑ์ 
อัตรา/ร้อยละ : 55.92 % 

16. ร้อยละผู้ปุวยนอกสูงอายุ (มากกว่า 65 ปี) ที่ใช้ยากลุ่ม long-
acting benzodiazepine ได้แก่ chordiazepoxide, 
diazepam, dipotassiumchlorazepate 

เปูาหมาย : < 5 % 
ผลงาน    :  ผ่านเกณฑ ์
อัตรา/ร้อยละ : 4.21 % 

17. จ านวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รบัยาทีห่้ามใช้ ได้แก่ Warfarin*, 
statins, ergots เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว (*ยกเว้น กรณีใส่ 
mechanical heart valve) 

เปูาหมาย : 0 คน 
ผลงาน    : ผ่านเกณฑ ์
อัตรา/ร้อยละ : 0 คน 

18. ร้อยละของผู้ปุวยเด็กที่ได้รบัการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจ (ครอบครัวโรคตามรหัส ICD-10 ตาม RUA-URI) และ
ได้รับยาต้านฮิสตามนีชนิด non-sedating  

เปูาหมาย : <20% 
ผลงาน    :  ผ่านเกณฑ ์
อัตรา/ร้อยละ : 9.47 % 

19. รพ.สต.และหน่วยปฐมภูมิมีการใช้ยาปฏชิีวนะในโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน <20% 

เปูาหมาย : >60% 
ผลงาน    :  ผ่านเกณฑ ์
อัตรา/ร้อยละ : 100 % 

20 รพ.สต.และหน่วยปฐมภูมิมีการใช้ยาปฏชิีวนะในโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน <20% 

เปูาหมาย : >60% 
ผลงาน    :  ผ่านเกณฑ ์
อัตรา/ร้อยละ : 88.89 % 
 

21. RUA เปูาหมาย :60% 
ผลงาน    :  ผ่านเกณฑ ์
อัตรา/ร้อยละ : 88.89 % 

 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
- ผ่านเกณฑ์   15  ตัวชี้วัด 
- ไม่ผ่านเกณฑ์   16  ตัวชี้วัด 
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สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  
(Key risk area/ Key risk factor) 
   4.1 การเชื่อมต่อโปรแกรมการวิเคราะห์กับฐานข้อมูลโรงพยาบาล 
   4.2 การ Awareness ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปุวย 
   4.3 ภาระงานที่เพ่ิมข้ึน อัตราก าลังที่ลดลง 
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การท างานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

1.การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล
โรงพยาบาลกับโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ ท า
ได้ล่าช้า  
2. อัตราก าลังน้อยกว่าภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ 

1.ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล 
2.มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ในการดึงข้อมูลและ
วิเคราะห์ 
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
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แบบรายงานตัวช้ีวัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลการส่งเสริม 
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โรงพยาบาลสงขลา ปี 2562 

ที่ ตัวชี้วัด RDU ระดับ รพ. เกณฑ ์ RDU 2016 RDU 2016 
ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2562 ไตร

มาส 1  
เกณฑ ์ ผล เกณฑ ์ ผล 

1 ร้อยละของรายการยาที่สัง่ใช้
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

> 
80% 

ตัวตั้ง        
1,425,406 

ตัวหาร      
1,551,139 

91.89 

ผ่าน ตัวตั้ง       
395,580 

ตัวหาร     
432,062 

91.56             

ผ่าน 

2 ประสิทธผิลการด าเนิน งาน
ของคณะกรรมการ PTC ใน
การชี้น าสื่อสารและส่งเสริม
เพื่อน าไปสู่การเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล 
 

ระดับ 
3 

3 ผ่าน 3 ผ่าน 

3 การด าเนินงานในการจัดท า
ฉลากยามาตรฐาน ฉลากยา
เสริมและเอกสารข้อมูลยาใน 
13 กลุ่ม ที่มีรายละเอียด 
ครบถ้วน 

ราย 
การยา 
13 
กลุ่ม 

ด าเนินการครบถ้วน ผ่าน ด าเนินการ
ครบถ้วน 

ผ่าน 

4 รายการยาที่ควรพิจารณาตัด
ออก 8 รายการซึ่งยังคงมีอยู่
ในบัญชีรายการยาของ
โรงพยาบาล 
 

≤ 1  
รายกา

ร 

0 ผ่าน 0 ผ่าน 

5 การด าเนินงานเพื่อส่งเสริม
จริยธรรมในการจัดซื้อและ
ส่งเสริมการขายยา 
 

ระดับ 
3 

3 ผ่าน 3 ผ่าน 

6 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะใน
โรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจ
ช่วงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบ พลันในผู้ปุวยนอก 
* ปี 59-61 เดิม ≤ 20% 
** ปี 62 ปรับเกณฑ์ใหม่ เป็น 
≤ 30 % 
 

≤ 
30% 

ตัวตั้ง             
9,183 
ตัวหาร          

27,589 
33.29 

ไม่ผ่าน ตัวตั้ง          
2,266 
ตัวหาร         
8,542 

                 
26.53 

ผ่าน 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

ที่ ตัวชี้วัด RDU ระดับ รพ. เกณฑ ์ RDU 2016 RDU 2016 
ปีงบประมาณ 2561  

ไตรมาส 4 
ปีงบประมาณ 2562  

ไตรมาส 1 
เกณฑ ์ ผล เกณฑ ์ ผล 

7 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะใน
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนั 

≤ 
20% 

ตัวตั้ง             
2,363 
ตัวหาร           
7,902 
29.90 

 

ไม่ผ่าน ตัวตั้ง             
505 

ตัวหาร         
2,060 

                  
24.51 

ไม่ผ่าน 

8 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะใน
บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ 
* ปี 59-61 เดิม ≤ 40% 
** ปี 62 ปรับเกณฑ์ใหม่ เป็น 
≤ 50 % 
 

≤50% ตัวตั้ง           
10,550 
ตัวหาร         

19,265 
54.76 

ไม่ผ่าน ตัวตั้ง           
2,356 
ตัวหาร         
4,333 

                  
54.58 

ไม่ผ่าน 

9 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะใน
หญิงคลอดปกติครบก าหนด
ทางช่องคลอด 
* ปี 59-61 เดิม ≤ 10% 
** ปี 62 ปรับเกณฑ์ใหม่ เป็น 
≤ 15 % 
 

≤15% ตัวตั้ง                
239 

ตัวหาร            
1,232 
19.40 

ไม่ผ่าน ตัวตั้ง               
59 

ตัวหาร            
309 

                  
19.09 

ไม่ผ่าน 

10 ร้อยละในผู้ปุวยความดนัเลือด
สูงทั่วไป ที่ใช้ RAS blockade 
(ACEI/ARB/ Renin 
inhibitor) 2 ชนิดร่วมกัน ใน
การรักษาภาวะความดันเลือด
สูง 
 
 

0% ตัวตั้ง                 
61 

ตัวหาร          
43,476 

0.14 

ไม่ผ่าน ตัวตั้ง               
21 

ตัวหาร        
11,646 

                  
0.18 

ไม่ผ่าน 

11 ร้อยละของผู้ปุวยที่ใช้
glibenclamide ในผู้ปวุยที่มี
อายุมากกว่า 65 ปี หรือมี 
eGFR น้อยกว่า 60มล./นาที/
1.73 ตารางเมตร 
 
 
 

≤ 5% 0 ผ่าน 0 ผ่าน 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

ที่ ตัวชี้วัด RDU ระดับ รพ. เกณฑ ์ RDU 2016 RDU 2016 ที่ ตัวชี้วัด RDU 
ระดับ รพ. 

ปีงบประมาณ 2561  
ไตรมาส 4 

ปีงบประมาณ 2562  
ไตรมาส 1 

เกณฑ ์ ผล เกณฑ ์ ผล 

12 ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานที่
ใช้ยา Metformin เป็นยา
ชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอื่น
เพื่อควบคุมระดับน้ าตาล โดย
ไม่มีข้อห้าม 
 

> 
80% 

ตัวตั้ง              
6,421 
ตัวหาร            
7,654 
83.89 

ผ่าน ตัวตั้ง         
4,683 
ตัวหาร       
5,440                
86.08 

ผ่าน 

13 ร้อยละของผู้ปุวยที่มีการใช้ยา
กลุ่ม NSAIDs ซ้ าซ้อน 
 

≤ 5% ตัวตั้ง                
207 

ตัวหาร          
89,792 

0.23 
 

ผ่าน ตัวตั้ง             
59 

ตัวหาร     
24,786 

0.24 

ผ่าน 

14 ร้อยละของผู้ปุวยโรคไตเร้ือรัง
ระดับ 3 ขึ้นไปทีไ่ด้รับยา 
NSAIDs  

≤ 
10% 

ตัวตั้ง                  
20 

ตัวหาร            
2,480 
0.81 

 

ผ่าน ตัวตั้ง               
4 

ตัวหาร       
1,588 
0.25 

ผ่าน 

15 ร้อยละผู้ปุวยโรคหืดเรื้อรังที่
ได้รับยา inhaled 
corticosteroid   
* ปี 62 ยกเลิกตัวชี้วัด ? 

> 
80% 

ตัวตั้ง              
1,505 
ตัวหาร            
3,173 
47.43 

 

ไม่ผ่าน ตัวตั้ง            
774 

ตัวหาร       
1,384 
55.92 

ไม่ผ่าน 

16 ร้อยละผู้ปุวยนอกสูงอายุ
(มากกว่า 65 ปี) ที่ใช้ยา กลุ่ม 
long-acting 
benzodiazepine ได้แก่ 
chlordiazepoxide, 
diazepam, 
dipotassiumchlorazepate 
 
 
 

≤ 5% ตัวตั้ง              
4,726 
ตัวหาร         

114,488 
4.13 

ผ่าน ตัวตั้ง         
1,264 
ตัวหาร     

30,041 
4.21 

ผ่าน 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

ที่ ตัวชี้วัด RDU ระดับ รพ. เกณฑ ์ RDU 2016 RDU 2016 ที่ ตัวชี้วัด RDU 
ระดับ รพ. 

ปีงบประมาณ 2561  
ไตรมาส 4 

ปีงบประมาณ 2562  
ไตรมาส 1 

เกณฑ ์ ผล เกณฑ ์ ผล 
17 จ านวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รบัยา

ที่ห้ามใช้ ได้แก่ ยาwarfarin*, 
statins, ergots เมื่อรู้ว่า
ตั้งครรภ์แล้ว (*ยกเว้น กรณีใส่ 
mechanical heart valve)  

0 คน ตัวตั้ง                   
0 

ตัวหาร            
2,257 

0 

ผ่าน ตัวตั้ง               
0 

ตัวหาร          
918 

0 

ผ่าน 

18 ร้อยละของผู้ปุวยเด็กที่ได้รบั
การวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ (ครอบครัวโรค
ตามรหัส ICD-10 ตาม RUA-
URI) และได้รบัยาตา้นฮิสตา
มีนชนดิ  
non-sedating   
 

≤ 
20% 

ตัวตั้ง                
940 

ตัวหาร            
9,704 
9.69 

ผ่าน ตัวตั้ง            
285 

ตัวหาร       
3,008 
9.47 

ผ่าน 

19 รพ.สต.และหน่วยปฐมภูมิมี
การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติด
เชื้อทางเดินหายใจช่วงบนและ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ≤ 
20% 

≥ 
60% 

ตัวตั้ง                
18 

ตัวหาร              
18 

100 

ผ่าน ตัวตั้ง               
18 

ตัวหาร             
18 

100 

ผ่าน 

20 รพ.สต.และหน่วยปฐมภูมิมี
การใช้ย าปฏิชี วนะในโรค
อุจจาระร่ ว ง เฉียบพลัน  ≤ 
20%   
 

≥ 
60% 

ตัวตั้ง               
14 

ตัวหาร             
18 

77.78 

ผ่าน ตัวตั้ง               
16 

ตัวหาร             
18 

88.89 

ผ่าน 

21  RUA 60% ตัวตั้ง               
14 

ตัวหาร             
18 

77.78 

ผ่าน ตัวตั้ง               
16 

ตัวหาร             
18 

88.89 

ผ่าน 

 จ านวนตัวชีว้ัดที่ผา่น   15  16 
 จ านวนตัวชีว้ัดที่ไมผ่่าน   6  5 
 
ผู้รับผิดชอบ 

• ภก.สุจิตา  กุลถวายพร เภสัชกรเชี่ยวชาญ กลุ่มงานเภสัชกรรม โทร.0-7433-8100 ต่อ 1500 
• ภก.ลักขณา คล้ายแก้ว เภสัชกรช านาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ และได้รับการ
ติดตามต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate)  
 
 

สถานการณ ์
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ยังคงยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งชนิดของสารเสพติดที่แพร่ระบาดใน

พ้ืนที่จากการรวบรวมข้อมูลผู้ปุวยที่เข้ารับการบ าบัด พบว่ายาเสพติดที่แพร่ระบาดมาก ได้แก่  ยาบ้า  มากกว่า 
1 ชนิด น้ ากระท่อม และเฮโรอีน ตามล าดับ โดยในปีงบประมาณ 2559 มีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด 
จ านวน  251 คน ในปีงบประมาณ 2560  จ านวน  221 คน และในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 381 
คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน ดังนั้นการดูแลช่วยเหลือจึงด าเนินไปตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข ที่เน้นการลดอันตรายจากการใช้ยาในผู้ปุวยทุกกลุ่ม รวมทั้งการดูแลช่วยเหลือหลังการบ าบัดรักษา
อย่างเหมาะสม 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด รายงานข้อมูล ร้อยละ 
1.  ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพ ที่บ าบัดครบตามเกณฑ์

ที่ก าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลัง
จ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน (3 months 
Remission rate) 

เปูาหมาย 40 
ผลงาน (คน) 18 
อัตรา/ร้อยละ 100 

2.  ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบได้รับการ
ติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention  Rate) 

เปูาหมาย 20 
ผลงาน (คน) 2/3 เสพซ้ า 1 
อัตรา/ร้อยละ 67 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

สรุปประเด็นส าคัญเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  
(Key risk area/Key risk factor) 

• ผู้ปุวยไม่มารับการบ าบัดตามนัด และกลับไปเสพซ้ า 
• กิจกรรม /กระบวนการบ าบัด เป็นการพูดเพ่ือสร้างความตระหนักและแรงจูงใจในการเลิกยา แต่

ผู้ปุวยไม่เห็นความส าคัญ 
• สมองและความคิดที่ถดถอย จากการถูกท าลายจากยาเสพติดท าให้ผู้ปุวยคิดแยกแยะเหตุผลไม่ได้ 

และกลับไปเสพซ้ าเรื่อยๆ 
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การท างานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค ์

 

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

ระบบเทคโนโลยี ในการบันทึกข้อมูล internet ช้า 
และเสียบ่อยท าให้การคีย์ข้อมูลซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ระบบออนไลน์ล่าช้าและเสียเวลามาก 
 

พัฒนาระบบ internet ให้เร็วกว่านี้ 

การติดตามหลังบ าบัด ติดต่อไม่ได้ หรือ ย้ายที่อยู่ ท า
ให้การติดตามหลังบ าบัด ซึ่งใช้การนัดมาตรวจ
ปัสสาวะ 7 คร้ังติดต่อกัน1ปี เม่ือผู้ปุวยไม่มาตามนัด
จึงติดตามไม่ได้ และไม่มีโทรศัพท์ในการโทรติดตาม
ต้องใช้เคร่ืองส่วนตัว 
 

สนับสนุนโทรศัพท์ในการติดตามผู้ปุวย 

 
ผู้รับผิดชอบ 

• พญ.ลัดดาพร  เทพสวน  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช 
• นางเกศินี  บัวชื่น พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  หัวหน้างานสุขภาพจิต 
• นางขวัญกมล  อ้ึงกุศลมงคล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
ตัวชี้วัด : อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ  
 
 
สถานการณ ์
 

แนวโน้มการฆ่าตัวตายของประเทศไทย จะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่างๆ เช่นภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจและภัยธรรมชาติ ซึ่งในส่วนของจังหวัดสงขลามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
จากปี 2560 และ 2561 คือ 62 และ 72 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่สาเหตุมาจากมีอาการทางจิตจากยาเสพ
ติด และปัญหาเศรษฐกิจและครอบครัว ซึ่งก่อให้เกิดภาวะวิกฤตแก่คนใกล้ชิดในครอบครัวรวมถึงการสูญเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาและการเฝูาระวังภาวะทางสุขภาพจิต ดังนั้นการบูรณาการระดับนโยบาย การปูองกัน
การฆ่าตัวตายและการพัฒนาระบบช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการประเมิน คัดกรองให้ได้รับการช่วยเหลือ
เบื้องต้น และการติดตามเฝูาระวังการกลับไปท าร้ายตัวเอวซ้ า จะช่วยลดอัตราการฆ่าตัวตายได้เป็นอย่างดี 

 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

ล าดับที่ ตัวชี้วัด รายงานข้อมูล ร้อยละ 
1. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ เปูาหมาย 6.3 ต่อแสน ปชก 

ผลงาน (คน) 0  
อัตรา/ร้อยละ 0 

2. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปท า
ร้ายตนเองซ้ าภายใน1ปี 

เปูาหมาย 80 
ผลงาน (คน) 13/15 
อัตรา/ร้อยละ 86.67 

 
สรุปประเด็นส าคัญเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  
(Key risk area/Key risk factor) 

   - Stigma ผู้ปุวยและญาติไม่กล้าเปิดเผย ละอาย จึงไม่เข้าสู่ระบบการรักษาและติดตาม 
   - ข้อมูลบางส่วนขาดหายไป เนื่องจากไม่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นจาก ward และใน

ชุมชน ส่วนใหญ่ได้ข้อมูลจากญาติซึ่งเวลาล่วงเลยมาแล้ว 
   - การขาดความตระหนักของผู้ปุวย ท าให้ไม่เข้ารับการบ าบัดรักษาต่อเนื่องเมื่ออาการดีขึ้น 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การท างานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

 การเข้าถึงข้อมูล เช่น หน่วยงานไม่ส่งปรึกษาหรือไม่นัด
ผู้ปุวยมาเข้าระบบการรักษาต่อเนื่องเพ่ือปูองกันการท า
ร้ายตนเองซ้ า   

ปฏิบัติตามแนวทางการส่งปรึกษาเฉพาะทาง 

 การติดตามหลังจ าหน่าย เช่น เบอร์ติดต่อ ที่อยู่ไม่เป็น
ปัจจุบันติดตามผู้ปุวยไม่ได้ ท าให้บ าบัดรักษาไม่ต่อเนื่อง
และไม่ครบตามเกณฑ์เสี่ยงต่อการท าร้ายตนเองซ้ า 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ และโรงพยาบาลควรสนับสนุน
อุปกรณ์ในการติดตามเช่น โทรศัพท์ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

- พญ.ลัดดาพร  เทพสวน นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช 
- นางเกศินี  บัวชื่น พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  หัวหน้างานสุขภาพจิต 
- นางขวัญกมล  อ้ึงกุศลมงคล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
ตัวชี้วัด : อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ปุวยสมองตายต่อจ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตใน รพ. 
ตัวชี้วัด : อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตาต่อจ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตใน รพ. 
 
สถานการณ ์

ปัจจุบันมีผู้ปุวยที่มีความต้องการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นจ านวนมากไม่ว่าจะเป็น ตับ ไต กระจกตา ซึ่งรอ
คอยผู้มาบริจาคอวัยวะเหล่านี้ และมีประชาชนที่มีความต้องการบริจาคอวัยวะแต่ยังไม่ทราบช่องทางที่ชัดเจน 
 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด รายงานข้อมูล 
1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริจาคและญาติ

ผู้ปุวยที่สมองตายยินยอมบริจาคอวัยวะ 
เปูาหมาย 2 คน 

ผลงาน ไม่มี 

อัตรา/ร้อยละ 0% 

2 พยาบาลที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้สามารถปฏิบัติงานดูแลผู้ปุวยได้
อย่างเหมาะสม เข้าใจถึงกระบวนการรณรงค์การบริจาคอวัยวะ
แบบองค์รวมทุกหอผู้ปุวย 

เปูาหมาย 20 คน 
ผลงาน 2 คน 

อัตรา/ร้อยละ 10% 
3 ผู้รับผิดชอบงานด้านการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะที่มีความรู้

และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เปูาหมาย 22 คน 

ผลงาน 2 คน 
อัตรา/ร้อยละ 9.09% 

 

สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  
(Key risk area/Key risk factor) 

• เนื่องด้วยโรงพยาบาลสงขลา เพ่ิงเริ่มท า Service plan สาขาบริจาคอวัยวะ และเนื่องด้วย
บุคลากรที่ไปอบรมความรู้มียังไม่เพียงพอ และบุคลากรทีมสุขภาพยังไม่มีความรู้และสมรรถนะที่เพียงพอแก่
การให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริจาคและญาติผู้ปุวยที่สมองตายยินยอมบริจาคอวัยวะ ท าให้การด าเนินงานมีอุปสรรค
และล่าช้า 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การท างานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการประเมิน 
Brain Death  

จัดอบรมความรู้บุคลากรในการประเมิน  Brain 
Death และจัดอบรมความรู้ความสามารถให้ข้อมูล
แก่ผู้รับบริจาคและญาติผู้ปุวยที่สมองตายยินยอม
บริจาคอวัยวะ 
 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 พญ.กนกรัตน์ สุวรรณละออง  นายแพทย์ช านาญการ  กลุ่มงานอายุรกรรม 
 นางสาวอมรรัตน์ จ านงภักด ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  หอผู้ปุวยศัลยกรรมอุบัติเหตุ 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ปุวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (66%) 
 

สถานการณ ์

ข้อมลูผู้ปุวยปี 2562 ไตรมาส 1 จ านวนผู้ปุวยเบาหวาน 9104 คน ความดัน 17994 คน
(HDC:15 ม.ค.62) ผู้ปุวยโรคไต ระยะ 3 จ านวน 990 คน ระยะ 4 จ านวน 486 คน ระยะ 5 จ านวน 398 
คน (HDC:15 ม.ค.62) เป็นผู้ปุวยที่มารับบริการใน CKD clinic 262 คน จากจ านวนผู้ปุวยในคลินิกทั้งหมด 
431 คน 

ผลจากการด าเนินงานในปีงบ 2562 ใน 3 เดือนแรกพบว่าผู้ปุวย DM และ/หรือ HT ที่
ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรังมีจ านวนร้อยละ 9.35 ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 30 
ในไตรมาสแรก ส่วนการชะลอความเสื่อมของไต พบว่าผู้ปุวยมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73 
m2/yr ร้อยละ 56.18 ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในไตรมาสแรกแล้ว 

 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562 

ล าดับที ่ ตัวชี้วัด รายงานข้อมูล ไตรมาส 1 ทั้งปีงบ 62 
1 ร้อยละของผู้ปุวย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการ

ค้นหาและคัดกรองโรคไตเร้ือรัง 
เปูาหมาย >30% >80% 
ผลงาน 16,682/1,560  
อัตรา/ร้อยละ 9.35  

2 การชะลอความเสื่อมของไต ผู้ปวุยมีอัตราการ
ลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr 

เปูาหมาย >30% >66% 
ผลงาน 178/100  
อัตรา/ร้อยละ 56.18  

 

ข้อมูลจาก : HDC (15 มกราคม 2562) 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  
(Key risk area/ Key risk factor) 

• ระบบสารสนเทศที่ไม่สามารถเชื่อมข้อมูล จาก รพ.สต.ในเครือข่ายกับโรงพยาบาลไปถึง HDC 
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การท างานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 
1. ผู้ปุวย CKD ระยะ 5 ที่ไม่มีผู้ดูแล ไม่สามารถตัดสินใจ

เลือกการบ าบัดทดแทนไต จนเกิดภาวะ volume 
overload จนต้องได้รับ unplan dialysis กลุ่มนี้จะอยู่
ใน CKD clinic รักษาแบบ palliative care ไม่สามารถ
รักษาเพ่ือชะลอความเสื่อมของไตได้ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ 

2. ผู้ปุวยที่รับยาโรคเรื้อรังเดิมต่อเนื่องที่ รพ.ต้นสังกัด หรือ 
รพ.สต. ไม่ได้ปรับยาตามที่แพทย์เฉพาะทางสั่งครั้ง
ล่าสุด ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่น การส่งต่อไปรักษา 
รพ.ต้นสังกัด ลงข้อมูลส่งต่อไม่ชัดเจน ผู้ปุวยไม่ได้น ายา
ที่แพทย์เฉพาะทางปรับไปรับต่อ รพ.ต้นสังกัดจึงให้ยา
เดิม และการส่งต่อไปรักษา รพ.สต.ใช้เวลาในการส่ง
ข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม และจดหมายที่ให้ผู้ปุวยถือไปแจ้ง 
รพ.สต.และระบบยาถุงที่มีการจัดล่วงหน้า 1 เดือนก่อน
ผู้ปุวยมารับยานั้นไม่ได้ปรับให้เป็นรายการล่าสุดที่แพทย์
สั่ง 

3. การคัดกรองไตรมาสแรก ยังไม่ได้น าเข้าข้อมูลทั้งหมด 
เนื่องจากอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
- Mobile lab ที่คัดกรอง ผู้ปุวย NCD ใน รพ.สต. 
- ผู้ปุวยคลินิกเบาหวานที่จะเจาะเลือดประจ าปี

ในช่วงต้นปีจะมีนัดเจาะเลือดในวันนัดครั้งถัดไป 

 
 
 
 
 
-เชื่อมระบบสารสนเทศของ โรงพยาบาล
และ รพ.สตในเครือข่าย เพ่ือเข้าถึงข้อมูล
การรักษาที่จ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
-ประสานทุกเครือข่ายให้รณรงค์การคัด
กรองให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือนแรก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 พญ.อุไรวรรณ ปริญญาศิริ  นายแพทย์ช านาญการ กลุ่มงานอายุรกรรม 
 นางดวงกมล  ดุษฎีธรรมโม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มการพยาบาล 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
 
สถานการณ ์
 โรงพยาบาลสงขลาผ่านการประเมินการผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) และได้การ
รับรองจากคณะกรรมการ ODS ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ 
ODS 12 โรค ตลอดระยะที่ให้บริการพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มีความสะดวกและได้รับบริการที่ดี 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ล าดับที ่ ตัวชี้วัด 2561 2562 
1 ร้อยละของผู้ปุวย

ที่เข้ารับการผ่าตัด 
One Day 
Surgery 

เปูาหมาย 15% 15% 

ผลงาน 25 ราย 
-Inguinal Hernia 2 ราย -
Hemorrhoid 1 ราย 
-EGD c EVL 2 ราย 
-Colonic c polypectomy 20 ราย 

27 ราย 
-Inguinal Hernia 11 ราย  
-EGD c EVL  2 ราย 
-Colonic c polypectomy 14 ราย 

 
อัตรา/ร้อยละ 22.52% 42.18 

 

สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  
(Keg risk area/ Keg risk) 
 4.1 การบริหารจัดเก็บเอกสาร ODS เนื่องจากเป็นเอกสารที่มีผลต่อเนื่องในเรื่อง เบิกจ่ายเงิน และ
อาจมีการสุ่มตรวจ 
 4.2 เจ้าหน้าที่ประจ า หน่วย ODS มีจ ากัด แต่ผู้รับบริการมากเพ่ิมข้ึน 
 4.3 สถานที่ส าหรับผู้รับบริการ ODS ขณะที่มารอรับการผ่าตัดไม่สามารถแยกเป็นสัดส่วน กับการ
ให้บริการอื่นๆได ้
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การท างานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

1. เครื่องมือผ่าตัดมีจ านวนจ ากัด 1. ขอเครื่องมือผ่าตัดเพ่ิม 
 

2. กล้องส่องตรวจส าไส้ใหญ่ มี 1 เครื่อง 2. ขออุปกรณ์+ขอขยายห้องส่องกล้องให้ได้มาตรฐาน 
 

3. การเบิกจ่าค่าบริการจาก สปสช. 3. ประสานงาน สปสช. ปรับปรุงโปรแกรม e-claim 
กรณี “ให้บริการอย่างน้อย 6 ชั่วโมง” เปลี่ยนเป็น 
“ให้บริการอย่างน้อย 2 ชั่วโมง” 
 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 นายพงศธร อาสนศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ  กลุ่มงานศัลยกรรม 
 นางสาวปารมี ดอกบัว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ปุวยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

สถานการณ์  

 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสงขลา เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัย 
ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค รักษาโรค และฟ้ืนฟูสุขภาพผู้รับบริการด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกโดยเปิดให้บริการ๒ แห่ง คือที่โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลเมืองสงขลา ให้บริการทั้งในสถาน
บริการ และนอกสถานบริการ ในสถานบริการให้บริการวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐น. วันเสาร์-
อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐น. นอกสถานบริการ (ในชุมชน) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.  

 กิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่ จ่ายยาสมุนไพร, นวดแผนไทย, ประคบสมุนไพร, อบไอน้ าสมุนไพร, 
ส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอด, ฝังเข็ม, ปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย, สมาธิบ าบัด,  ฤาษีดัดตน, มณีเวช  
ฯลฯ 

 ทรัพยากรในหน่วยงานมีจ านวนบุคลกรทั้งสิ้น ๕๔ คน แยกเป็น แพทย์แผนปัจจุบัน ๑ คน พยาบาล
วิชาชีพ ๒ คน แพทย์แผนไทย ๔ คน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ๗ คน พนักงานพิมพ์ ๑ คน พนักงานเก็บ
เอกสาร  ๒ คน พนักงานบริการ ๒ คน และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (แบ่งเปอร์เซ็นต์) ๓๕ คน จ านวนเตียงนวด/ 
ประคบ ๓๐ เตียง เตียงนวดเท้า  ๑๕  เตียง 

 ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นวัยสูงอายุ และวัยท างาน ๕ อันดับโรคที่มารับบริการมากที่สุดคือ ๑) ปวด
บ่า/ปวดไหล่ ๒) ปวดเข่า/ปวดขา/ปวดเท้า  ๓) ปวดเอว/ปวดสะโพก ๔) ปวดกล้ามเนื้อ ๕) อัมพฤกษ์/ อัมพาต 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด รายงานข้อมูล 
๑ ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รับบริการการ 

 แพทย์แผนไทยฯ ที่ได้มาตรฐานร้อยละ๒๐ 
    - รพศ./รพท. ร้อยละ ๑๑ เปูาหมาย ๑๖,๓๘๙ ครั้ง  

(ฐาน ๑๔๘,๙๙๑ ครั้ง) 
  ผลงาน ๑๕,๘๔๑ ครั้ง 
  อัตรา/ ร้อยละ ๑๐.๖๓ 
    - รพ.สต.ร้อยละ ๓๖ เปูาหมาย ๖๓,๐๕๖ ครั้ง  

(ฐาน ๑๗๕,๑๕๗ ครั้ง) 
  ผลงาน ๒๗,๗๑๙ ครั้ง 
  อัตรา/ ร้อยละ ๑๕.๘๓ 
    - ร้อยละผู้ปุวยนอกท่ีได้รับบริการ

ไม่นับ รหัส U77  ร้อยละ ๑๘.๕ 
เปูาหมาย ๓๒,๔๐๔ ครั้ง  

(ฐาน ๑๗๕,๑๕๗ครั้ง) 
        ผลงาน ๒๖,๙๖๔ ครั้ง 
  อัตรา/ ร้อยละ ๑๕.๓๙ 
 

สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  

 - ขาดบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยฯ ในรพ.สต. 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค /ปัจจัยที่ท าให้การท างาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

 เนื่องจากเปิดให้บริการ 2 แห่งท าให้ปริมาณ
งานมากบุคลากรซึ่งดูภาพรวมว่ามีมากแต่ก็ยัง
ไม่เพียงพอกับปริมาณงานและความต้องการ
ของผู้รับบริการ(โดยเฉพาะแพทย์แผนไทย) 

-จ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งแพทย์แผนไทยเพ่ิมข้ึน 
1-2 คน 
 

 การสั่งใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลยังมี
ปริมาณน้อย 

- ประชาสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือกับแพทย์
แผนปัจจุบันให้เพิ่มขึ้น 

 การเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยฯ ใน       
รพ.สต. / PCU ในเขตอ าเภอเมืองค่อนข้างต่ า 

- จัดแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลสงขลาไป
ให้บริการใน รพ.สต.และ PCU ในเขตเพ่ือกระตุ้น/ 
เพ่ิมการใช้บริการให้มากขึ้น 
 

 

ผู้รับผิดชอบ 

• นางสาวเฉลิมขวัญ  ฤทธิ์ทอง     แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โทร. ๐๘๑-๑๘๙๔๒๔๘   
     E-mail: Mhor-aoy@hotmail.com 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
สาขาออร์โธปิดิกส์ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละการดูแลรักษาผู้ปุวยกระดูกหักไม่ซับซ้อนในรพ.ระดับ M2 ลงไป > 70% 
 
ประเด็นการตรวจราชการ 

1. ลดความแออัดใน รพ ระดับตติยภูมิ  
2. เพ่ิมศักยภาพในการบริการผู้ปุวยออร์โธปิดิกส์ ระดับ M2 ลงไป  

 
สถานการณ ์
  เนื่องด้วย รพ.สงขลา มีผู้ปุวยที่มีปัญหาด้านกระดูกและข้อที่ถูกส่งต่อมาจาก รพ.ระดับ M2 ลงมาเป็น
จ านวนมาก ในปี2560 จ านวน 34304  คน และปี 2561 มี 29954 คนตามล าดับ ซึ่งท าให้มีปัญหาความ
แออัดของจ านวนผู้ปุวยที่มาเข้ารับบริการและความไม่สะดวกสบายในการเดินทางมา รพ . ดังนั้นการเพ่ิม
ศักยภาพของ รพ. ระดับ M2 ลงไปให้สามารถให้รักษาผู้ปุวยที่มีภาวะกระดูกหักที่ไม่ซับซ้อน (simple non-
displaced fracture) น่าจะช่วยลดการส่งต่อมาที่ รพ.สงขลาได้มากขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปี 
2559 การก าหนดค่าเปูาหมาย การด าเนินงาน >25 % และในปี 2560 เพ่ิมเป็น 70% สิ่งที่ประชาชน
ได้รับ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลงและได้รับบริการการรักษากระดูกหักไม่ซับซ้อนด้วยมาตรฐานเดียวกัน โดย
ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 

ผลการด าเนินงาน 

รพ 2560 2561 2562 ( ต.ค.-ธ.ค.61) 
ยอดpt รักษา

เอง 
refer ร้อยละ ยอด

pt 
รักษา
เอง 

refer ร้อยละ ยอด
pt 

รักษา
เอง 

refer ร้อย
ละ 

รพ ระโนด 134 64 70 47.76 102 53 49 51.96 23 10 13 56.5 
รพ สิงหนคร 21 14 7 66.67 50 38 12 76 10 9 1 90 
รพ สะทิงพระ 50 43 7 86 30 26 4 86.6 6 3 3 50 
รพ จะนะ 88 82 6 93.18 87 73 14 83.90 20 19 1 95 
รพ กระแสสินธุ ์ 19 10 9 52.63 19 8 11 42.10 5 2 3 40 
รพ เทพา 45 29 16 64.44 48 31 17 64.58 12 6 6 50 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. การเก็บและส่งต่อข้อมูลสถิติการส่งต่อของ รพช . อาจจะขาดความแม่นย าและน่าเชื่อถือ ซึ่งอาจมี

หลายปัจจัยเช่นการลงข้อมูล ICD10  
2. ความรู้และความม่ันใจในเรื่องการรักษาภาวะกระดูกหักท่ีไม่ซับซ้อนของแพทย์ รพช. 

 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ส่วนกลาง/ผู้รับบริการ /ระเบียบกฎหมาย 

1. จัดอบรมความรู้ในการรักษาภาวะกระดูกหักที่ไม่ซับซ้อนให้กับแพทย์ รพช . โดยการประสานกับ 
สสจ. ในการจัดประชุม 

2. รับให้ค าปรึกษาจาก รพช. เพ่ือเสริมความมั่นใจของแพทย์และผู้ปุวยต่อการรักษาที่ รพช . รวมทั้ง
ออกแบบระบบหรือสื่อ IT ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกในการให้ค าปรึกษา เช่น ระบบ consult ผ่าน
ทาง line เป็นต้น 

 
ผู้รับผิดชอบ 

• นพ.บุญสูง จีระวงศ์พานิชย์ นายแพทย์ช านาญการ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ 
• นางศุภพร  ศรีพิมาน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   โทร. 074-338100 ต่อ 1728-9 

E-mail:  suppaporns307@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:suppaporns307@gmail.com
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
สาขามะเร็ง 
ตัวชี้วัด: ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมี รังสีรักษา ของมะเร็ง ๕ อันดับแรก 
(มะเร็งตับ  มะเร็งปอด  มะเร็งเต้านม  มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก  มะเร็งปากมดลูก) 
 
สถานการณ์  

จากสถิติโรงพยาบาล มะเร็ง ๕ อันดับแรกของโรงพยาบาลในปี ๒๕๖๑ เรียงตามล าดับดังนี้ CA 
Breast, CA Colorectal, CA Thyroid, CA Cervix และ CA Lung ซึ่งโรงพยาบาลสงขลาได้มีการจัดท า
ทะเบียนมะเร็งใน ๓ Organ ได้แก่ CA Breast, CA Colorectal และ CA Cervix พบว่ามะเร็งล าไส้  Late 
stage มากกว่าร้อยละ 50 และมะเร็งเต้านม พบอัตราปุวยในระยะท่ี ๑-๒ มากกว่าร้อยละ ๗๐  
 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 2๕๖๒ 
(ต.ค.-ธ.ค.๖๑) 

๑ จ านวนผูปุ้วย CA Breast รายใหม่ ราย ๙๔ ๘๕ ๑๙ 
๒ จ านวนผูปุ้วย CA Colon รายใหม่ ราย ๙๑ ๘๓ ๑๕ 
๓ จ านวนผูปุ้วย CA Cervix รายใหม่ ราย ๑๗ ๑๑ ๓ 
๔ ร้อยละของการรอคอยผลชิ้นเนือ้ 

 ภายใน ๒ สัปดาห์ ≥80% 
เปูาหมาย 
ผลงาน 
อัตรา/ร้อยละ 

๑๗๔ 
๑๖๑ 

๙๒.๕๒ 

๑๘๕ 
๑๗๑ 

๙๒.๔๓ 

๓๙ 
๓๙ 

๑๐๐ 
๕ ร้อยละของผู้ปุวยผา่ตัดภายใน ๔ สัปดาห์  

 (CA Breast, CA Colon) ≥80% 
เปูาหมาย 
ผลงาน 
อัตรา/ร้อยละ 

๑๑๘ 
๘๓ 

๗๐.๓๓ 

๑๔๑ 
๑๐๗ 
๗๖ 

๒๙ 
๒๓ 
๗๙ 

๖ ร้อยละของผู้ปุวยเคมีบ าบัดภายใน ๔ สัปดาห์  
 (CA Breast, CA Colon) ≥80% 

เปูาหมาย 
ผลงาน 
อัตรา/ร้อยละ 

๙๑ 
๗๔ 

๘๑.๓๑ 

๑๐๓ 
๙๐ 
๘๗ 

๒๐ 
๑๖ 
๘๐ 

๗ สัดส่วนผู้ปุวยมะเร็งเต้านมระยะที่ ๑    
และ ๒ (Early stage) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๑ 

เปูาหมาย 
ผลงาน 
อัตรา/ร้อยละ 

๘๒ 
๕๐ 

๖๐.๙๕ 

๗๓ 
๕๓ 

๗๒.๖๐ 

๑๑ 
๑๐ 

๙๐.๙๑ 
๘ สัดส่วนผู้ปุวยมะเร็งล าไส้ระยะที ่๓    

และ๔ (Late stage) รวมกันลดลง 
เปูาหมาย 
ผลงาน 
อัตรา/ร้อยละ 

๖๒ 
๔๑ 

๖๖.๑๒ 

๗๐ 
๔๐ 

๕๗.๑๔ 

๑๒ 
๙ 

๗๕ 
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ปัญหาและอุปสรรค 
    1. จ านวนห้องผ่าตัดไม่เพียงพอ          
    2. อัตราก าลัง/การจัดสรรเวลาในการท างานแก่ผู้รับผิดชอบในการจัดท าทะเบียนมะเร็ง 
 
แผนพัฒนา 

1. การจัดท าโปรแกรมคัดกรองมะเร็งส าหรับประชาชนทั่วไป  
2. การจัดท าทะเบียนมะเร็ง (Hospital base) ให้ครอบคลุมทุก Organ  

 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
     1. ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการลงข้อมูล และความถูกต้อง  
         ทันเวลาของข้อมูล 
 
ผู้รับผิดชอบ 

• นายแพทย์พงศธร อาสนศักดิ์  แพทย์เชี่ยวชาญศัลยกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม  
โทร. ๐๘๑-๙๙๐๒๑๙๐ 

• นางพาศนา  บุญมาน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ฝุายการพยาบาล   
โทร. ๐๘๑-๘๙๘๖๐๕๖ 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา 

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
สาขาทารกแรกเกิด 
ตัวชี้วัด : อัตราตายทารกแรกเกิด  เปูาหมาย ๓.๔ : ๑,ooo LB 
 
สถานการณ์ 
              หออภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสงขลา เปิดให้บริการเป็น ๒ หน่วย คือ หน่วยทารกแรกเกิด
วิกฤติ (NICU) จ านวน ๑๒ เตียง และหน่วยทารกแรกเกิดที่มีปัญหาทางสุขภาพ (NS) จ านวน ๑๕ เตียง 
ให้บริการทารกที่เกิดทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล รวมทั้งในและนอกเครือข่าย จากสถิติ ปี  ๒๕๖๑ 
(ต.ค.๖0 –ก.ย.๖๑) โรงพยาบาลสงขลามีทารกแรกเกิดมีชีพทั้งหมด ๓,๓๗0 ราย เข้ารับการรักษาในหอ
อภิบาลทารกแรกเกิด ทั้งหน่วย NICU และ NS รวม  จ านวน ๒,00๖ ราย และรับ refer ทั้งในและนอกเขต 
รวม ๗๖ ราย (ในเครือข่าย ๖๓ ราย นอกเครือข่าย ๑๓ ราย) สถิติ ๕ อันดับโรคแรกทั้ง NICU และ NS ได้แก่ 
๑) MSAF ๒) Hyperbilirubinemia ๓) sepsis ๔) Preterm และ ๕) Hypoglycemia เมื่อมาจัดอันดับโรค
แยกหน่วย NICU พบว่า อันดับ ๑) sepsis ๒) Preterm ๓) Hyperbilirubinemia ๔) birth asphyxia และ              
๕ )  Hypoglycemia ส่ วน  NS พบ ๑)  MSAF ๒ )  Hyperbilirubinemia ๓ )  sepsis ๔ )  Preterm และ           
๕) Hypoglycemia  
 จากข้อมูลอัตราการตายของทารกแรกเกิด ในปี ๒๕๖๑ พบว่า เพ่ิมขึ้น โดยพบทารกเสียชีวิต ๒0 ราย 
คิดเป็น ๔.๒๑ : ๑,000 LB  เมื่อวิเคราะห์พบว่า ๑) ทารกที่เสียชีวิตเป็นทารกที่มีอายุครรภ์น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ๒๘ สัปดาห์ และมีน้ าหนัก ๕00 – ๑,000 กรัม จ านวน ๑๑ ราย และมีน้ าหนัก ๑,000 – ๑,๕00 
กรัม จ านวน ๑ ราย ซึ่งทั้งหมดมีภาวะ severe RDS, severe sepsis, และ birth asphyxia และ๒) ทารกที่
เสียชีวิตเป็นทารกที่มีอายุครรภ์มากกว่า ๒๘ สัปดาห์ มีน้ าหนัก มากกว่า  ๑,๕00 กรัม จ านวน ๘ ราย  
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ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
ตัวชี้วัด เปูาหมาย 2559 2560 2561 2562 

(ต.ค.-ธ.ค.61) 
อัตราตาย 
น้ าหนัก 
< 1000 
> 1000- 1499 
> 1500-2499 
> 2500 

3.4:1000 LB 
 

50 % 
10% 
< 2% 
< 2% 

3.28 
 

30.23(13/43) 
5.20 (5/96) 
.54 (2/366) 

.37 (4/1203) 

2.59 
 

30 (3/10) 
1.96 (1/51) 

0.38 (1/263) 
0.33(4/1195) 

5.93 
 

40.74 (11/27) 
1.88 (1/53) 
0.4  (1/246) 

0.41 (7/1680) 
 

7.2 
 

100 (2/2) 
20 (1/5) 

0 
0.40 (3/743) 

  
สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ  
(Key  risk area/Key  risk ) 

1. Preterm ยังเป็นปัญหาที่ท้าทายส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่ งานฝากครรภ์  ห้องคลอด   
หลังคลอด  และการดูแลต่อเนื่องในชุมชน                                 service plan            ม
เ                                                                                         
          1,500                                                        High frequency oscillatory 
ventilator)                      noninvasive (NIPPV, CPAP, Duo PAP, HHHFNC, NIHFV) 
                                                         10                    
                                                                                        (Total 
Parenteral Nutrition)                                                                             
                                            รวมถึ งการ ให้ ค าแนะน า         า        
                                                                    และการมีส่วนร่วมในการดูแล
                                

2. Sepsis                                                                         
                 early or late  onset neonatal sepsis                                              
        early onset sepsis                                                                   
                        18                           38                                 
                                                                   GBS (Group B Streptococcus) 
                                                   GBS  

         late onset sepsis                                             (Healthcare- 
associated infections)                                                                           
                                                        การใช้ยาลดกรดในกระเพาะอาหารเป็นต้น  
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ยังขาดแนวทางการควบคุมและปูองกันการติดเชื้อ                   1).การประเมินความเสี่ยงของการ    
ติดเชื้อ 2).                           (NICU environment, immediate care environment, 
neonate environment) 3).                   (Hand hygiene) 4).                           
(personal protective equipment) 5). การบริหารจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อม               NICU                   
6).                               รวมถึงการเฝูาระวังโรค (surveillance) และ                 
     ่                                            (antibiotic stewardship program) 
                                                                            
                                                                                          
   3. การดูแลทารกขณะส่งต่อของโรงพยาบาลในเครือข่ายมีระบบ Fast tract newborn referral 
system และการให้ค าปรึกษาแก่โรงพยาบาลในเครือข่าย แต่ยังไม่มีการนิเทศ ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปัญหาร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชน เพ่ือรับผู้ปุวยทารกดูแลต่อเนื่อง (refer back) 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้
การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะที่ให้ 
ต่อหน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหนา้ที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ 

ด าเนินการต่อ 
- จ านวน  ทารกคลอดก่อน
ก าหนด  น้ า หนั กน้ อ ย  เป็ น
สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง 

                              
 
- ศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการ 

-ฝากครรภ์คุณภาพ, ห้องคลอดคุณภาพผ่าน  
MCH board   
-จัดระบบ  Intrauterine  transfer 
-โครงการปูองกันการคลอดก่อนก าหนด 
-พัฒนาเครือข่ายในการ Refer back โดย
พัฒนาศักยภาพการดูแลทารกแรกเกิดให้
สามารถดูแลต่อเนื่องได้เหมาะสม 
- พัฒนาความช านาญในการใช้เครื่องมือพิเศษ
ที่จัดบริการเข้ามาใหม่ เช่น เครื่องช่วยหายใจ
ความถี่สูง , สาร surfactant, cooling with 
EEG,  ไนตริกออกไซด์ เป็นต้น 
 

-ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า
ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ 
Service plan ทางสูติกรรม  
 
 
-ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า
บุคลากรแพทย์และพยาบาล 

  
ผู้รับผิดชอบ 

 พญ.จีราบัตร เตชะโต นายแพทย์ช านาญการ  กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
 นางสาวละออง  นิชรานนท์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หอผู้ปุวยทารกแรกคลอด 

โทร.0-7433-8100 ต่อ 1714 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
สาขากุมารเวชกรรม 
ตัวชี้วัด : อัตราปุวยตายโรคปอดบวมในเด็ก ๑ เดือน-๕ บริบูรณ์ ลดลงร้อยละ ๑๐ 
 
สถานการณ ์
           โรคปอดบวมเป็นโรคที่มีอัตราการตายเป็นอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อในเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 5 ปี โดย
พบว่า เด็กที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยง มีโรคประจ าตัว เช่นโรคหัวใจ Down syndrome เป็นต้น 
สถิติผู้ปุวยปอดบวมเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสงขลา ปี พ .ศ. 2559-2561 จ านวน 744, 582 และ 
406 รายตามล าดับ คิดเป็นอัตรา 10.3, 7.6 และ 7.92  ตามล าดับ พบว่า ปีงบประมาณ2562 ไตรมาส
แรกซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน มีการระบาดของไวรัส RSV  เป็นสาเหตุให้เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปีปุวยด้วยโรคปอดบวม
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 12.51 แต่ยังไม่พบสถิติการเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวม 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล 2559 2560 2561 2562 
( ต.ค.61- ธ.ค.62) 

1 อัตราปุวย เปูาหมาย 8,467 7,637 5,126 1,406 
ผลงาน 744 582 406 176 
อัตรา/ ร้อยละ 10.3 7.6 7.92 12.51 

2 อัตราตาย เปูาหมาย 872 582 406 176 
ผลงาน 3 4 1 0 
อัตรา/ ร้อยละ 0.22 0.68 0.25 0 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

- การสร้างภูมิคุ้มกันโดยการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่แรกเกิดถึง 6 
เดือนยังน้อย  

- เด็กปุวยกลุ่มเสี่ยงยังเข้าถึง
วัคซีนปูองกันโรคปอดบวมน้อย 
เนื่องจากค่าวัคซีนแพง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                
 

- รณรงค์การ กินนมแม่เป็นยา 
                    
- ฉีดวัคซีนโรคปอดบวมให้

ครอบคลุม โดยเฉพาะเด็กกลุ่ม
เสี่ยง 

- ส่งเสริมภาวะโภชนาการใน
เด็กเล็ก 

- ฉีดวัคซีนปอดบวมฟรีในเด็ก
กลุ่มเสี่ยง 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 นพ.เอกภพ  อุทัยแสง นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
 นางพนิดา  จันทรัตน์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล 

โทร.0-7433-8100 ต่อ 1215 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
สาขาสุขภาพช่องปาก 
 
ประเด็นการตรวจราชการ  

• การจัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพในหน่วยงานระดับปฐมภูมิ 
• เพ่ิมการเข้าถึงการจัดบริการสุขภาพช่องปาก 

 
สถานการณ ์

• จ านวน รพ.สต. 12 แห่ง ศสม. 2แห่ง 
• ทันตแพทย์ออกให้บริการรักษาทันตกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้งใน รพ.สต. 6 แห่ง 
• ทันตแพทย์ประจ า ศสม. 1 แห่ง 
• ทันตาภิบาลประจ า รพ.สต. 5 แห่ง ,ทันตาภิบาลจากโรงพยาบาลหมุนเวียนใน รพ.สต./ pcu 5แห่ง 
• รพสต.ที่มียูนิตทันตกรรม 6 แห่ง  ผู้ช่วยงานทันตกรรมใน รพ.สต.มี 2 แห่ง 

 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ล าดับที ่ ตัวชี้วัด รายงานข้อมูล ผลงาน ตค.61-ธค.62  

1.  รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพ   
ช่องปากที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 6
กลุ่มเปูาหมาย 14 กิจกรรม 

 

เปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ60 

 

ผลงาน 1 แห่ง 

อัตรา/ร้อยละ 5.88 

2.  อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปาก
รวมทุกสิทธิของประชาชนในพืน้ที่ 

เปูาหมาย ร้อยละ 35 

ผลงาน 8,034 คน 

อัตรา/ร้อยละ 6.32 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ 

- ระบบรายงานในHDCยังมีปัญหาเรื่องการลงบันทึกข้อมูลไม่สมบูรณ์ในบางรพ.สต 
- งบประมาณสนับสนุนคุรุภัณฑ์,เครื่องมือทันตกรรมไม่เพียงพอ,ขาดผู้ช่วยงานทันตกรรม 
- ทันตาภิบาลมีน้อยท าให้จัดบริการได้ไม่ครอบคลุม 

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- เพ่ิมงบประมาณสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรมให้เพียงพอ 
- เพ่ิมทันตาภิบาล      
- งานทันตกรรมเชิงรุกยังท าได้น้อยเนื่องจากทันตาภิบาลต้องรับภาระงานสุขภาพด้านอื่นด้วย 

   

 ผู้รับผิดชอบ 

 นาง นัฏฐา ติลกการย์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ กลุ่มงานทันตกรรม 
โทร. 081-5803185 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
การบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (IMC) 
 
ประเด็นตรวจราชการ 

         การบริบาลฟ้ืนฟูสภาพระยะกลาง และติดตามต่อเนื่อง 
 
สถานการณ ์

          สถิติโรงพยาบาลสงขลา พบอุบัติการณ์ของโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้นเรื่อยๆ  โดยพบผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมองที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลา 1,386, 1,346 และ 1,336 ภายในปี 2559, 2560 และ 
2561 ตามล าดับ ซึ่งผู้ปุวยกลุ่มดังกล่าวได้รับการฟ้ืนฟูสภาพ ในระยะผู้ปุวยใน 60%, 66% และ 72% ในปี 
2559, 2560 และ 2561 ตามล าดับ ซึ่งพบว่าผู้ปุวยกลุ่มหนึ่งยังไม่เข้าถึงการบริการฟ้ืนฟูและดูแลต่อเนื่องไป
ถึงชุมชน 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 

     ล าดับที ่ ตัวชี้วัด รายงานข้อมูล 
1 โรงพยาบาลระดับ M และ F ใน

เครือข่ายมีการ 
เปูาหมาย ร้อยละ 50 

 ให้บริการบริบาลฟืน้ฟูสภาพระยะ
กลาง 

ผลงาน ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

   
    

(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

   
 
 

อัตรา/ร้อยละ 50 50 50 50 

2 ร้อยละของผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมองได้รับการดูแล 

เปูาหมาย ร้อยละ 60 

 ระยะกลางต่อเนื่องจนถึง 6 เดือน 
หรือจน BI = 20 

ผลงาน ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

    
    

(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

    
 
 

อัตรา/ร้อยละ 88.4 85 90.4 88.96 



70 
 

เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

ล าดับที ่ ตัวชี้วัด รายงานข้อมูล 
3 ร้อยละของผู้ปุวย Spinal cord 

injury ได้รับการดูแล 
เปูาหมาย ร้อยละ 60 

 ระยะกลางต่อเนื่องจนถึง 6 เดือน 
หรือจน BI = 20 

ผลงาน ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

        (ต.ค.61-ธ.ค.61) 

   อัตรา/ร้อยละ - - - 75 

4 ร้อยละของผู้ปุวย TBI ได้รับการดูแล
ระยะกลางต่อเนื่องจนถึง 6 เดือน 
หรือจน BI = 20 

เปูาหมาย ร้อยละ 60 

   ผลงาน ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

         (ต.ค.61-ธ.ค.61) 

    อัตรา/ร้อยละ - - - 58.33 

หมายเหตุ : ในปี 2562 จะเพ่ิมผู้ปุวยกลุ่ม TBI และ SCI  
 

สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  
     1. การส่งต่อผู้ปุวย Stroke, TBI และ SCI เพ่ือรับการฟ้ืนฟูและดูแล
ระยะกลาง 

        2. การประสานงานที่ดีกับเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง, รพ.สต., รพช. ใน
การดูแลต่อเนื่อง 

  3. การเก็บฐานข้อมูลผู้ปุวย 
     ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
     ปัญหา อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การท างานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

  
- การส่งต่อเพื่อรับการฟื้นฟูและดูแลระยะกลาง - ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างแพทย์อายุรกรรม , ortho ,

ศัลยกรรมระบบประสาท, ทีมเวชศาสตร์ฟืน้ฟูและหอผูปุ้วยเพื่อช่วย
ให้ผู้ปุวยได้รับการฟื้นฟูมากข้ึน 

 - เครือข่ายการดูแลผู้ปุวยระยะกลาง  - มีการประชุม ชี้แจงนโยบายและผลักดนัให้เกิดแนวทางการดูแล 

    ผู้ปุวยระยะกลางในเครือข่าย (รพศ., รพท., รพ.สต.รพช. และชมุชน 

 - ฐานข้อมูลยังไม่ครบถ้วน  พัฒนาระบบ IT มาช่วยในการเก็บฐานข้อมูล 
  

       ผู้รับผิดชอบ 
 พญ.จิรวรรณ ชูทิพย์  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

โทร.0-7433-8100 ต่อ 1600 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
สาขาจักษุ 
 

ประเด็นตรวจราชการ 
   

 
1.   ร้อยละผู้ปุวยต้อกระจกชนิดบอดได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน (ร้อยละ 85)  

 
2.   ร้อยละผู้ปุวยต้อกระจกชนิดสายตาเลือนรางได้รับการผ่าตัดภายใน 90 วัน (ร้อยละ 80)  

 

3. ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  ได้รับการคัดกรองสานตา > 75 %  (ร้อยละ  75) 
  

สถานการณ ์
  

 
              ประเทศไทยมีความชุกของภาวะตามบอด  0.59% สายตาเลือนราง 1.59% จังหวัดสงขลามีการ
คัดกรองโรคทางตาทุกปี และผู้สูงอายุ  60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองต้อกระจกยังไม่ครอบคลุม  โรงพยาบาล
สงขลา  มีการออกหน่วยคัดกรองร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนและหน่วยงานเวชกรรมสังคม  2 ครั้ง โดยได้ท าการ
คัดกรองต้อกระจก ไปแล้วจ านวน 250 คน  และคัดกรองต้อหินจ านวน  250 คน ได้กลุ่มเปูาหมายที่เป็น 
Blinding Cataract จ านวน  16 คน และ Low vission Cataract  จ านวน 28 คน  

  
   

 
ผลการด าเนินงาน 
 

  
 

ล าดับที ่ ตัวชี้วัด รายงานข้อมูล  
1 ร้อยละผู้ปุวยต้อกระจกชนิด  

blinding cataract  ได้รับการผ่าตัด
ภายใน  30  วัน 

เป้าหมาย 85%  

ผลงาน 98% 
 

 
2 ร้อยละผู้ปุวยต้อกระจกชนิด  Low  

vision  cataract  ได้รับการผ่าตัด
ภายใน  90 วัน 

เป้าหมาย 80%  

ผลงาน 100% 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  
(Key risk area / Key risk factor ) 
             1. การบูรณาการของทีมสาธารณสุข ไม่ได้วางแผนการท างานร่วมกันในแต่ละระดับของ
สถานพยาบาล  เช่น  สสจ. /รพท. /รพช. และ รพ.สต. ท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จในการคัดกรองต้อกระจกเชิงรุก
เชิงรุก 

              2.  ความร่วมมือของชุมชนในการคัดกรองต้อกระจกเบื้องต้นโดย  อสม. เพ่ือส่งไปให้ รพ.สต. ใน
ความรับผิดชอบในแต่ละพ้ืนที่มีน้อยมาก  

    
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

  
 

ปัญหา อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การท างานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

 
1.ระบบสารสนเทศ  การเชื่อมโยงข้อมูลผู้สูงอายุ
ของกระทรวงมหาไทยกับสาธารณสุขควรจะ
เชื่อมกันได ้

  - ควรท าโปรแกรมการคัดกรองให้เชื่อมโยงกับฐาน
ประชากรในทุกระดับสถานบริการเ พ่ือให้ตรวจสอบ
เปูาหมายได้ง่าย  มีการคัดกรองได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 
2.  ระบบการท างานในโรงพยาบาลยังไม่มีการ
ท าแผนร่วมกันในการคัดกรองโรคตาในกลุ่ม
ผู้ปุวย NCD และกลุ่มผู้สูงอายุ 

  -  ข้อจ ากัดของบุคลากรในโรงพยาบาล มีภาระงานมาก  
ไม่ค่อยมีเวลาที่จะออกไปร่วมท าการคัดกรองโรคตากับ
หน่วยงานอ่ืนที่มีการคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นตาในกลุ่มโรค 
NCD 

  

ผู้รับผิดชอบ 

• นพ.อนุพจ  สมภพสกุล  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ กลุ่มงานจักษุ 
• นางกิ่งกาญจน์  ชุ่มจ ารัส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

โทร.081-8972690   
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
สาขา NCD : โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
 

๑.๑. ร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 
  -  ระดับค่าน้ าตาลอยู่ในเกณฑ์ท่ีควบคุมได้ (>๔๐ %) 
  - ระดับความดันโลหิตที่ควบคุมได้ตามเปูาหมาย  (>๕๐ %) 

๑.๒. ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD risk) (>๘๒.๕๐%) 

 
สถานการณ ์ 

จากสถิติผู้ปุวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในเครือข่ายรพ.สงขลา พบว่ามีผู้ปุวยเบาหวาน  
๙,๑16 ราย ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง ๑8,020  ราย (ข้อมูล HDC รวบรวมข้อมูลเมื่อ ๒4 ม.ค.๖๒) ผู้ปุวย
โรคเบาหวานและผู้ปุวยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง โดยในปี 25๕๙ มีผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่  922 ราย 
ปี ๒๕๖๑ มีผู้ปุวยรายใหม่เบาหวานลดลงเหลือ  719 ราย ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ปี ๒๕๖๐ 
จ านวน 1,421 ราย ในปี 256๑ จ านวน 1,372 ผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มีอายุ
มากกว่า 60 ปี (ผู้ปุวยเบาหวานอายุมากกว่า ๖๐ ปีร้อยละ 25.76) (ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงอายุมากว่า 60 
ปีร้อยละ 47.82)  ผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่เป็นผู้สูงอายุล้วนอยู่ในภาวะพ่ึงพิงต้องได้ รับการ
ดูแลเรื่องยาและอาหารจากผู้ดูแล สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ควบคุมระดับน้ าตาลและความดันโลหิต
ได้ไม่ดี  
 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

ในไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ ผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในเขตอ าเภอเมืองควบคุมระดับน้ าตาล
และความดันโลหิตได้ไม่ดี แต่เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๑ พบว่าผู้ปุวยเบาหวานควบคุม
ระดับน้ าตาลได้เพ่ิมขึ้น จากร้อยละ ๒.๕๒ เป็น 5.80 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เช่นเดียวกับผู้ปุวยความดัน
โลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตได้เพ่ิมขึ้น จากร้อยละ 7.72 เป็น 8.20 ในไตมาสที่ 1 ปี 2562   
ส่วนข้อมูล ผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงผู้ปุวยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ร้อยละ 48.24 มีแนวโน้มดีขึ้น 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  
 
ข้อมูลตัวชี้วัดผู้ปุวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ.เมือง ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ (๑ต.ค.๖๑-
๓๑ ธ.ค.๖๑) 
 
ล าดับ ตัวชี้วัด รายการ

ข้อมูล 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

รอบที่ ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.๖๑) 

๑. 
 

ผู้ปุวยเบาหวานที่ควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดได้ด ี

เปูาหมาย >ร้อยละ ๔๐ >ร้อยละ ๔๐ >ร้อยละ ๔๐ 
ผลงาน 982/9,263 1,024/9,147  1,449/9,116 
อัตรา/ ร้อยละ 10.60 11.19 5.80 

๒. ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมความดันโลหิตได้ด ี

เปูาหมาย >ร้อยละ ๕๐  >ร้อยละ ๕๐  >ร้อยละ ๕๐  
ผลงาน 5ม233/17,233  4,604/18,101 1,478/18,020 
อัตรา/ ร้อยละ 30.37 25.44 8.20 

๓. 
 

ผู้ปุวยเบาหวานความดนั
โลหติสูงที่ขึน้ทะเบียนได้รับ
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk) 

เปูาหมาย >ร้อยละ ๘๐ >ร้อยละ ๘๐ >ร้อยละ ๘๐ 
ผลงาน 4,275/6483 4,530/6,328 2,888/5,987 
อัตรา/ ร้อยละ 65.94 71.59 48.24 

 

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ๒4 ม.ค.๖๒) 
 
สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ (key risk area) 
 

 ระบบสารสนเทศมีการส่งออกข้อมูลไม่เชื่อมโยงกับโปรแกรม HDC 
 จ านวนผู้ปุวยใน HDC ไม่เท่ากับจ านวนผู้ปุวยจริงเนื่องจาก ส่วนหนึ่งเกิดจากการวินิจฉัย

ผิดพลาด, ข้อมูล ICD 10 ผิดพลาดจากระบบสารสนเทศเดิม, รวมถึงข้อมูลผู้ปุวยที่มีอยู่จริง
ไม่ตรงกับ type area 
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ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนวทางแก้ไข 
 

ปัญหา อุปสรรค/ ปัจจัยที่ท าให้การท างานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

1. ระบบสารสนเทศของอ าเภอเมืองสงขลา ไม่เชื่อมโยง
โดยตรงกับ HDC 
2. ข้อมูลผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงใน HDC ไม่
เป็นปัจจุบัน ยังมีส่วนของข้อมูลเก่าที่วินิจฉัยผิดพลาดหรือลง
รหัส ICD 10 ผิด 
3. ข้อมูลในส่วน Type area ยังไม่ตรงกับความเป็นจริง 
(จากการวิเคราะห์ข้อมูลงาน NCD ระดับอ าเภอ ปี 2561) 
 

 

 
ผู้รับผิดชอบ  

• นพ.ประพล เองชวน  นายแพทย์ช านาญการ  กลุ่มงานอายุรกรรม 
• นางสาวจาฤดี กองผล   พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานผู้ปุวยนอก  

โทร. ๐๘๖-๕๙๗๐๗๔๕ 
• นางสาวณวัศนันท์ เต็งมีศรี   เภสัชกรช านาญการ  กลุ่มงานเภสัชกรรม  

โทร. ๐๘๘-๗๙๐๕๖๐๗  
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
สาขาสูติกรรม 
ตัวชี้วัด : ร้อยละการคลอดมีชีพในหญิงวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี  (ไม่เกินร้อยละ 10)                                        
ตัวชี้วัด : ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี  (ไม่เกินร้อยละ 10) 
 
1. สถานการณ์   (ข้อมูลจากห้องคลอด  โรงพยาบาลสงขลา) 
                    เดือนตุลาคม– ธันวาคม ๒๕61 มีมารดาคลอดจ านวน 830 ราย  มีมารดาวัยรุ่น จ านวน    
ราย 100 ราย ( 12.04%) เป็นมารดาวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี จ านวน 99 ราย (11.92%) และอายุต่ ากว่า 
15 ปี จ านวน 1 ราย (0.12 %) เป็นมารดาวัยรุ่นที่คลอดบุตรครั้งแรกจ านวน 78 ราย (9.39 %) ครั้งที่สอง
จ านวน 19 ราย (2.28 %) และครั้งที่สามจ านวน 2 ราย (0.24%)        
 
2. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

          ตัวชี้วัด          เป้าหมาย 2561  2562 
( ต.ค. – ธ.ค. 61) 

จ านวนมารดาคลอด - 3,558 830 

อัตรามารดาวัยรุ่นอายุ < 20 ปี         370 (11.01) 100 (12.04) 

อัตรามารดาวัยรุ่นอายุ 15 -19 ปี 10 %     359 (10.69) 99 (11.93) 

อัตรามารดาวัยรุ่นอายุต่ ากวา่ 15 ปี   11 (0.32) 1 (0.12) 

อัตราวัยรุ่นตั้งครรภ์ครั้งแรก  - 317 (85.6)              78 (78) 

อัตราวัยรุ่นตั้งครรภ์ซ้ า  10 53 (14.3) 21 (21) 

อัตราวัยรุ่นซีด Lab 1 - 79 (21.35) 20 (20) 

อัตราวัยรุ่นซีดก่อนคลอด 10% 30 (8.1) 11 (11) 

อัตราวัยรุ่นไม่ฝากครรภ์ - 7 (1.89) 2 (2) 

อัตราวัยรุ่นผ่าตดัคลอด - 105 (28.3) 25 (25) 

อัตราวัยรุ่นคลอดก่อนก าหนด - 16 (4.32) 10 (10) 

อัตราวัยรุ่นคลอดทารกน้ าหนักน้อย - 61 (16.4) 15 (15) 

 

4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินการไม่ประสบความส าเร็จ 
        4.1  วัยรุ่นมีการตั้งครรภ์เพ่ิมข้ึนเนื่องจากไม่ให้ความส าคัญกับการคุมก าเนิดเพ่ือปูองกันการตั้งครรภ์ 
        4.2  วัยรุ่นมีการตั้งครรภ์ซ้ าเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการคุมก าเนิดกึ่งถาวรโดยการฝังยาคุมยังไม่เป็นที่รู้จักของ
มารดาวัยรุ่น ท าให้มารดาวัยรุ่นหลังคลอดปฏิเสธการฝังยาคุมก าเนิด ท าให้มีการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การท างานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

1.การฝังยาคุมก าเนิดยังไม่เป็นที่รู้จักของประชาชน  
2.วัยรุ่นปฏิเสธยาฝังคุมก าเนิดเพราะกลัวเจ็บ 
 

1.สนับสนุนโครงการรณรงค์ปูองกันการตั้งครรภ์ซ้ า
ในมารดาวัยรุ่นโดยการฝังยาคุมก าเนิดหลังคลอด
ก่อนจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 

                         

ผู้รับผิดชอบ :  
• นางนันทรัตน์  ภู่ประดิษฐ์    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  หัวหน้างานห้องคลอด    

โทร. 081-5438300 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.4 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Health Outcome) 
ตัวชี้วัด : อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (เปูาหมาย <7) 
 
สถานการณ ์

  

 

           ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญเป็นสาเหตุการตาย  ล าดับต้นๆ  
โรงพยาบาลสงขลามีพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน และหอผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมองเพ่ือลดอัตราการตายและภาวะทุพลภาพของผู้ปุวย 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

  

 

ล าดับที ่ ตัวชี้วัด 2562 
(ต.ค.-ธ.ค.61) 

1 ร้อยละอัตราตายของผู้ปวุยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบและแตก 

เป้าหมาย <  7% 

ผลงาน 32/424 

อัตรา/ร้อยละ 7.5% 

2 ร้อยละอัตราตายของผู้ปวุยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตัน 

เป้าหมาย <  5% 

ผลงาน 15/424 

อัตรา/ร้อยละ 3.5% 

2 ร้อยละอัตราตายของผู้ปวุยโรคหลอดสมองแตก เป้าหมาย <  25% 

ผลงาน 17/424 

อัตรา/ร้อยละ 4% 

    
 

สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ 
  

 

1.  ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับอาการของโรคหลอดเลือดสมอง   
2   Pre-hospital service system ประชาชนยังขาดความตระหนักถึงการใช้บริการระบบรถฉุกเฉิน 
3.  การขาดบุคลากรและสถานท่ีที่เหมาะสมส าหรับการจัดท าหอผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke unit) 
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 
ปัญหา อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าใหก้ารท างานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค ์
ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

 -  ประชาชนขาดความเข้าใจอาการของโรค  - เผยแพร่ความรู้เร่ืองโรคหลอดเลือดสมอง  อาการ,อาการ
แสดง 

 -  Pre-hospital  service  system  - พัฒนาระบบ EMS Pre-hospital service  system 
ร่วมกับเครือข่ายร่วมกับ 

 -  อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่และสถานที่ส าหรับ
จัดตั้ง  stroke  unit  ยังไม่เหมาะสม 

 -  พัฒนา Stroke unit จัดเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหลักสูตรการ
ดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 

   -  อบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเครือข่ายอย่างสม่ าเสมอ 

 
ผู้รับผิดชอบ  
 พญ.กนกรัตน์ สุวรรณละออง   นายแพทย์ช านาญการ  กลุ่มงานอายุรกรรม 
 นางภัทรพร วงศ์กระพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หอผู้ปุวยอายุรกรรมหญิง ๑  

โทร. ๐๙๓-๕๘๑๗๔๐๑ 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.4 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Health Outcome) 
ตัวชี้วัด : อัตราตายผู้ปุวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis <30% 
 
สถานการณ ์

อัตราการการเสียชีวิตจาก Severe sepsis/ Septic Shock ชนิด Community-acquired ของ
โรงพยาบาลสงขลาอยู่ในระดับสูง ส่วนใหญ่เป็นผู้ปุวยที่ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายกว่า   
ร้อยละ 70 ซึ่งพบว่า การเสียชีวิตในผู้ปุวยกลุ่มนี้เป็นผลมาจาก มีโรคร่วมหลายโรค เป็นกลุ่มสูงอายุ ผู้ปุวย   
มาโรงพยาบาลช้า การวินิจฉัยล่าช้า Fluid Resuscitation ไม่เพียงพอ และการเข้าถึงการดูแลใน ICU ภายใน 
3 ชม.  

 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เดือน 

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 
1.อัตราตายผู้ปุวย Severe sepsis/Septic Shock 
ชนิด Community-acquired 

<ร้อยละ30 24คน
(33.80) 

21คน 
(30.00) 

26คน 
(44.83) 

2.อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ ATB ≥ร้อยละ90 100 100 100 
3.อัตราการได้รับ ATBภายใน 1 ชั่วโมง(นับจากเวลาที่
ได้รับการวินิจฉัย) 

≥ร้อยละ90 69 คน 
(97.18) 

69 คน 
(98.57) 

57 คน 
(98.28) 

4.อัตราการได้รับ IV Fluid 30ml/kg.ใน1 ชม.แรก 
(ในกรณีไม่มีข้อห้าม) 

≥ร้อยละ90 60 คน 
(84.51) 

63 คน 
(90.00) 

54 คน 
(93.10) 

5.อัตราที่ผู้ปุวยได้รับการดูแลใน ICU ภายใน 3 ชม. ≥ร้อยละ30 25 คน 
(35.21) 

28 คน 
(40.00) 

20 คน 
(34.48) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  
(Key risk area/ Key risk ) 

  การใช้ SOS/SIRS (ส่งสัญญาณ) ในการเฝูาระวังก่อนเข้าสู่ภาวะ Severe sepsis/Septic Shock  
ในบุคลากรทางการแพทย์/พยาบาลทุก Setting  

  การไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ เนื่องจากขาดความรู้ ขาดการคิดอย่างมีเหตุผลทางคลินิกขาด
ทักษะในการประเมินและการตัดสินใจ มีความล่าช้าในการวินิจฉัย การไม่ได้ชั่งน้ าหนักผู้ปุวยเพ่ือ 
Fluid Resuscitationเพียงพอ การเข้าถึงการดูแลรักษาใน ICU (เตียงมีจ ากัด และระบบการ
บริหารจัดการเตียงในICU)  

  ความถูกต้องของการบันทึก ICD 10 ไม่ได้ตัดกลุ่ม Palliative Care และนับรวมที่ลงใน Post 
Admission Comorbidity (complication) 

  ระบบการดูแลเชิงปูองกันและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน (Pre-hospital) ยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น 
การให้ความส าคัญกับผู้ปุวยกลุ่มที่มีความเสี่ยงSepsis เช่น ผู้ปุวยติดเตียง กลุ่มบุคคลเปราะบาง 
ภูมิต้านทานต่ า  

 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การท างานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริการ 

Pre-hospital 
- ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจและการ 

ตระหนักในการดูแลตนเอง  การเข้ารับการรักษามักจะ
ช้า (มักมีไข้มาก่อน 2-4 วัน อาการไม่ดีขึ้นหรืออาการ
ทรุดหนักจึงมาโรงพยาบาล) 

- กลุ่มผู้ปุวยที่นอนรพ.นานและเสียชีวิตส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ปุวยติดเตียง และผู้ปุวยที่มีโรค
ร่วมหลายโรค 
 

- ระบบการส่งต่อจาก รพช.ล่าช้าเนื่องจากการ 
วินิจฉัยล่าช้า ส่วนใหญ่ไม่ได้วินิจฉัยSepsisตั้งแต่แรก 
มักวินิจฉัย Fever or UTI โดยไม่ใช้ SOS/SIRS และรอ
ให้ ATB 2-3 วัน เม่ืออาการทรุดลงจึงตัดสินใจ Refer 

 
- Fast track ผู้ปุวยSepsis ควรเริ่มตั้งแต่ที่

บ้าน  
โดย สร้างระบบที่ท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เพื่อให้เข้ารับบริการที่รวดเร็ว 

- เพิ่มระบบการดูแลเชิงปูองกันและส่งเสริม 
สุขภาพในกลุ่มผู้รับบริการเปูาหมายที่ให้ความส าคัญใน
ชุมชน เช่น ผู้ปุวยติดเตียง กลุ่มบุคคลเปราะบาง
(สูงอายุ) ภูมิต้านทานต่ า เป็นต้น 
 

- พัฒนาสมรรถนะในการประเมิน และการ 
วินิจฉัย การใช้ SOS/SIRS (ส่งสัญญาณ) ในการเฝูา
ระวังก่อนเข้าสู่ภาวะ Severe sepsis/Septic Shock 
ในบุคลากรทางการแพทย์/พยาบาลทุก Setting  
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ปัญหา อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การท างานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริการ 

In-hospital 
- การไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ เนื่องจาก

ขาดความรู้ ขาดการคิดอย่างมีเหตุผลทางคลินิก ขาด
ทักษะในการประเมินและการตัดสินใจ มีความล่าช้าใน
การวินิจฉัย การไม่ได้ชั่งน้ าหนักผู้ปุวย เพื่อให้ Fluid 
Resuscitationเพียงพอ และการMonitor I/O 

- การเข้าถึงการดูแลรักษาใน ICU (เตียงมีจ ากัด  
และระบบการบริหารจัดการเตียงในICU)  

- ขาดการตัดสินใจที่ดีในการConsultที่มี 
ประสิทธิภาพกรณีเป็นExtern/Intern 

- ขาดการตัดสินใจรักษาร่วมและการConsultที ่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพกรณีผู้ปุวยที่มีโรคร่วมหรือมี
ความซับซ้อนหลายระบบ 

 
- บุคลากรทางการแพทย์/พยาบาลต้องเพิ่ม 

สมรรถนะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลทางคลินิกด้วย
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- ทบทวน Case, Case conference โดย  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์ 
พยาบาล สหสาขาวิชาชีพและบุคลากรผู้ให้บริการ
สุขภาพในชุมชน 

- สร้างระบบSepsis round และ Sepsis 
สัญจร 

ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบตามรอบคุณภาพ 
- การระบบการConsult เพื่อการรักษาร่วมกัน 

อย่างมีประสิทธิภาพในโรงพยาบาล 
Post-hospital 

- ขาดการติดตามต่อเนื่องสู่ชุมชนที่มี 
ประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่ ติดตามเยี่ยมช้า การตอบกลับ
เพื่อประเมินคุณภาพช้า ไม่ได้น าปัญหามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน ท างานแบบแยกส่วน ท าให้มีการRe-
Adm.ก่อนการเยี่ยม ใน Case Bed Ridden UTI 
Pneumonia  

 
- ส ร้ า ง ร ะบบกา รติ ด ต าม เ ยี่ ย มบ้ า นที่ มี

ประสิทธิภาพ และตามรอยคุณภาพร่วมกันใน
ทุกSetting (Sepsis round) 

 

ผู้รับผิดชอบ  
 นางสุจินดา เรืองจันทร์  นายแพทย์ช านาญการ  กลุ่มงานอายุรกรรม 
 นางเผอิญ ณ พัทลุง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กลุ่มการพยาบาล 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.4 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Health Outcome) 
ตัวชี้วัด : อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
 
สถานการณ์ 

ผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (STEMI) เป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมาเลี้ยงจน
เกิดการตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟูาหัวใจผิดปกติชนิด เอสทียก (ST Elevated Myocardial 
Infarction) ผู้ปุวยมีโอกาสเสียชีวิตสูง การให้การวินิจฉัยและรักษาภายในระยะเวลาที่รวดเร็วและเหมาะสม  
โดยวิธีการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) และหรือ การขยายหลอดเลือดหัวใจ (Percutaneous 
coronary intervention หรือ PCI) จะช่วยลดอัตราการตายของผู้ปุวย  แต่เนื่องจากโรงพยาบาลสงขลา ไม่
สามารถท า Primary PCI ได้จึงได้พัฒนาการจัดท า ช่องทางด่วนในการส่งต่อ (STEMI refer fast track)  เพ่ือ
ส่งต่อผู้ปุวยไปยังรพ.ที่มีศักยภาพ ได้แก่ รพ.มอ. รพ.หาดใหญ่ รพ.กรุงเทพ-หาดใหญ่ เพ่ือท าหัตถการใส่ขดลวด 
(PPCI ) ภายใน 90 นาที หรือเลือกวิธีการให้ยาละลายลิ่มเลือดที่รพ.สงขลา (Thrombolytic) ให้ได้รับยา
ภายใน 60 นาที ถ้าหากหลอดเลือดไม่เปิด สามารถประสานโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพ่ือส่งผู้ปุวยท า 
Rescue PCI ให้ได้เร็วที่สุด โรงพยาบาลสงขลาสามารถพัฒนาศักยภาพ ให้โรงพยาบาล  รพช.ในเครือข่าย
จ านวน 6 แห่งสามารถ Consult  ส่ง PCI ได้โดยตรง ซึ่งผลการด าเนินการสามารถส่งได้ 34 รายได้แก่ รพ. 
ระโนด 6 ราย รพ. สทิงพระ 4 ราย รพ. สิงหนคร 8 ราย รพ. เทพา 7 ราย และรพ. จะนะ 9 ราย ซึ่ง รพ.
กระแสสินธุ์ยังไม่พบผู้ปุวยที่ต้องส่งท า PCI  

 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
ล าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 2560 

(n=68) 
2561 
(n=75) 

2562 
(ต.ค.-ธ.ค.61) 

(n=25) 
1. ร้อยละผู้ปุวย STEMI ได้รับยา SK/ PCI > 80 % 97.44 96.00 96.00 
2. ร้อยละผู้ปุวย STEMI ได้รับการส่ง PCI ภายใน

เวลา 90 นาที 
> 80 % 83.82  

(57) 
83.60 
(61) 

91.66  
(22) 

3. ร้อยละผู้ปุวย STEMI ได้รับยา SK ภายในเวลา 
30 นาที 

> 80 % - 0 (6) 0 (0) 

4. ร้อยละผู้ปุวย STEMI เสียชีวิต < 10 % 1.47 (1) 8.01 (6) 4.00 (1) 
5. จ านวน รพช. ท่ีสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ 6 แห่ง 6 (1) 6 (5) 6 (0) 
6. จ านวน รพช. ท่ีสามารถส่ง PCI 6 แห่ง 0 0 6 (34) 
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สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  
1.1 จากการสรุปเวชระเบียนมีจ านวนผู้ปุวย STEMI 29 ราย แต่หลังจากส่งต่อผู้ปุวยเพ่ือท า PCI  

พบว่า มีผู้ปุวยจ านวน 4 ราย ที่ ไม่ ใช่ STEMI แต่เป็น Myocarditis จ านวน 1 ราย 
Arteriosclerosisจ านวน 1 ราย ไม่พบการอุดตันของเส้นเลือด จ านวน 1 ราย และอีก 1 ราย 
ร.พ. มอ. Dx Stroke ให้ rt-PA 

1.2 ผู้ปุวย STEMI ได้รับการส่ง PCI เกินเวลา 90 นาท ีมีจ านวน 3 ราย เนื่องมาจาก 
1. มีปัญหาเรื่องการติดต่อเสื่อสารกับอายุรแพทย์ 
2. Dx NSTEMI Admit ตึก อช1 มีอาการ Arrest ก่อนส่งตัวไปท า PCI 

1.3 จ านวนผู้ปุวย STEMI 29 ราย ส่งท า PCI 25 ราย อีก 4 ราย พบว่า 
1. เป็นผู้ปุวยที่รับกลับจาก โรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่ หลังจาก โรงพยาบาลสิงหนคร 

ส่งตัวไปท า PCI 
2. เป็นผู้ปุวยที่มีอาการแน่นหน้าอกมา 12 ชั่วโมง ให้รักษาแบบ NSTEMI 
3. เป็นผู้ปุวยหญิง อายุ 85 ปี มาด้วยอาการอ่อนเพลียมา 4 วัน ซึม และอ่อนเพลียมาก 

เกร็งไม่รู้สึกตัว Dx Hyponatremia ส่งตัวมาจาก รพ.เมือง Admit อญ.1 มีภาวะ 
cardiogenic shock ใส่ท่อช่วยหายใจ ย้ายลง MIMCU 

4. เป็นผู้ปุวยที่มีอาการ cardiac arrest ขณะประสานงานเพื่อส่งต่อ 
1.4 ผู้ปุวย STEMI เสียชีวิต จ านวน 2 ราย 

1. เป็นผู้ปุวยที่พบว่าเกิด STEMI ภายหลัง Admit 
2. เป็นผู้ปุวยที่มีอาการ cardiac arrest ขณะประสานงานเพ่ือส่งต่อ มีอาการแน่นหน้าอก 

มา 1 ชั่วโมง แรกรับ กระสับกระส่าย ตัวเย็นชื่น วัดความดันโลหิตไม่ได้ 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การท างานไมบ่รรลุ
วัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

1. ติดต่อแพทย์เวรอายุรกรรมไม่ได ้
2. มีการรายงานแพทย์เวรอายุรกรรมล่าช้า 
3. ผู้ปุวย STEMI ที่ได้รักษาแบบ NSTEMI ไม่ได้รบัการ
ส่งต่อเพื่อท า PCI ซึ่งใช้สิทธิเบิกได้  
4. จากการสรุปเวชระเบียนมีจ านวนผูปุ้วย STEMI 29 
ราย แต่หลังจากสง่ต่อผู้ปุวยเพื่อท า PCI  พบวา่ มีผู้ปวุย
จ านวน 4 ราย ทีไ่ม่ใช่ STEMI 

1. มีการน าปญัหาแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อให้ 
PCT อายุรกรรม ได้ทบทวนได้ก าหนดแนว
ทางการรายงานแพทย์เวร STEMI 

 
ผู้รับผิดชอบ  

 นพ.ประดิษฐ์  ว่องพรรณงาม  นายแพทย์ช านาญการ  กลุ่มงานอายุรกรรม 
 นางถนอม แก้วเนียม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
 นางพรทพิย์ แสงสง่า  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.5 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร 
ตัวชี้วัด : อัตราตายของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม. ใน รพ.ระดับ A, S, M1 
เกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 12 
 
ตัวช้ีวัดรองตัวที่ 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการเข้าถึงบริการ definite care 

            1.1 อัตราของผู้ปุวย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดในโรงพยาบาล A, S, M1 
สามารถเข้าห้อง ผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80    
           1.2 อัตราของผู้ปุวย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉินน้อยกว่า 2 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 
 
ตัวช้ีวัดรองตัวที่ 2 ลดอัตราเสียชีวิตของโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุที่ส าคัญและมีความรุนแรง  
           2.1 อัตราตายของผู้ปุวย PS score > 0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับ และได้รับการท า root cause 
analysis ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 
           2.2 อัตราตายผู้ปุวยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง(mortality rate of severe traumatic brain injury) 
(รหัส ICD S 06.1-S 06.9) ไม่เกินร้อยละ 45         
 
ตัวช้ีวัดรองตัวที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
          3.1 อัตรา TEA unit ในโรงพยาบาล A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
          3.2 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80   

         สถานการณ ์
          จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉิน ( Triage Level 1 ) ที่เข้ารับการรักษาในหน่วยงาน

อุบัติเหตุ โรงพยาบาล สงขลา ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 มีจ านวน 737 ราย พบเป็นผู้ปุวย Non 
trauma  มากที่สุด จ านวน 672 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.18 รองลงมาคือ ผู้ปุวย Trauma จ านวน 65 ราย คิด
เป็นร้อยละ 8.82, ผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage Level 1 ) ที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง มีจ านวน 39 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 5.29  ยังอยู่ในเกณฑ์เปูาหมายไม่เกินร้อยละ 12 ประเภทผู้ปุวยวิกฤตที่เสียชีวิตที่พบมากคือ Non 
Trauma จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.76 และ Trauma จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.77 ซึ่งไม่เกิน
ร้อยละ 12 ตามเปูาหมาย, ผู้ปุวยวิกฤตเสียชีวิตที่ E.R. จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.51 และเสียชีวิต
หลังจาก Admit จ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.49, อันดับโรคของผู้ปุวยวิกฤตที่เสียชีวิตภายใน 24 ชม. พบ
มากที่สุด คือ Pneumonia จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 17.95) รองลงมาคือ Gastrointestinal Haemorrhage 
จ านวน 5 ราย(ร้อยละ 12.82) และ Traumatic Brain Haemorrhage จ านวน 3 ราย(ร้อยละ 7.69) ซึงจะเป็น
โอกาสในการพัฒนาต่อไป 
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ผลการด าเนินงาน 

   ล าดับที ่ ตัวชี้วัด รายงานข้อมูล 
 1 อัตราเสียชีวิตของผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉิน(triage level 1) ภายใน 24 

ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1 ไม่เกินร้อยละ 12 
(Trauma<12%,Non-trauma<12%) 

เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 12 

 ผลงาน 39/737 

 อัตรา/ร้อยละ 5.29 

 2 อัตราของผู้ปุวย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการ
ผ่าตัดในโรงพยาบาล A,S,M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 
นาท ี

เป้าหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 

 ผลงาน ก าลังด าเนินการ 

 อัตรา/ร้อยละ - 

 3 อัตราของผู้ปุวย triage level 1,2 อยู่ในห้องฉุกเฉินน้อยกว่า 2 
ชม. ในโรงพยาบาล A,S,M1 

เป้าหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60 

 ผลงาน 1,172/1,993 

 อัตรา/ร้อยละ 58.81* 

 4 อัตราตายของผู้ปุวย PS score > 0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับ 
และได้รับการท า root cause analysis 

เป้าหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
100 

 ผลงาน 0/6 

 อัตรา/ร้อยละ 0* 

 5 อัตราตายผูปุ้วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง(mortality rate of 
severe traumatic brain injury)(รหัส ICD S06.1-S06.9) 

เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 45 

 ผลงาน 6/173 

 อัตรา/ร้อยละ 3.47* 

 
 

* = ข้อมูลเดือน ต.ค.61-พ.ย.61 
   

         สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  
(Key risk area / Key risk factor )  

            1. ผู้เก็บบันทึกข้อมูลขาดความรู้และความตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลตัวชี้วัด  ท าให้ได้ข้อมูลไม่ถูกต้อง 
ไม่ครบถ้วน ต้องมีการติดตามข้อมูลย้อนหลัง ท าให้การน ามาวิเคราะห์ล่าช้า 

           2. แหล่งข้อมูล มาจากหลายที่และต้องติดตามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้อมูลตัวชี้วัดผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉินที่
เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง ผู้ปุวยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมองและผู้ปุวย PS score > 0.75 

           3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับจัดเก็บข้อมูลส าคัญยังไม่ครอบคลุม บางครั้งมีการ Error 
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การท างานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 
 
 1. ขาดความต่อเนื่องของการประชุมร่วมกับทีมสห

สาขาวิชาชีพ 
นัดทีมเข้าร่วมประชุม โดยก าหนดวันประชุมให้
ชัดเจนอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน 
 

 

 2. สถานที่ด าเนินงานด้านวิชาการไม่สะดวก ไม่เป็น
สัดส่วน 

จัดหาห้องท างานด้านวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
งานด้านกิจกรรมคุณภาพด้านต่างๆ ได้แก่  
Prevention, Promotion Research ฯลฯ เป็น
ศูนย์รวมความรู้ (ขอเสนอห้องประชุม 5) 

 
 

 3. แหล่งงบประมาณสนับสนุนจัดท าโครงการต่างๆ ใช้
ในการพัฒนางาน ยังมีน้อย 

จัดหาทุนสนับสนุน 
 
 

ผู้รับผิดชอบ  

 นพ.ชัยวุฒิ สุขสมานวงศ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
 นางนุจรี  ยานวิมุต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
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คณะที่ 3 
การพฒันาระบบบริหารจดัการ 

เพื่อสนับสนุนการจดับริการสุขภาพ 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 3  : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
3.1 : การบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัด : จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข 

 
ประเด็นการตรวจราชการ  
 1. การสร้างเสริมให้บุคลากรในองค์กรเป็นคนดี โดยการขับเคลื่อนค่านิยมขององค์กร  MOPH 
(Mastery – เป็นนายตัวเอง Originality – เร่งสร้างสิ่งใหม่ People Centered – มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
และ Humanity – ถ่อมตนอ่อนน้อม)  
 2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีคุณค่า เน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใต้องค์ประกอบ 4 
ด้าน ได้แก่ ศักยภาพพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามหลัก 6 Building box ( Public Health 
Knowledge), การสร้างเสริมทักษะการเป็นผู้น า(Leadership) การสร้างเสริมทักษะพ้ืนฐานในการบริหาร
จัดการ (General Management) และความเป็นมืออาชีพซึ่งต้องมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สามารถ
สร้างสรรค์งาน และเพ่ิมคุณค่าของงานได้(Professional) 
 3. การสร้างเสริมความผาสุกให้แก่บุคลากร โดยการประเมินจาก Happinometer 
 

สถานการณ ์ 
 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลสงขลา ด าเนินงานด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ
ได้รับการพัฒนาตามสาขาวิชาชีพ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาตาม Service Plan ของเขตสุขภาพที่12 โดย
ควบคุม ก ากับและติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคนและและแผนงบประมาณ, ส่งเสริมให้
บุคลากรในองค์กรเป็นคนดี โดยสนับสนุนและส่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ MOPH เข้ารับการประกวด
เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ วิเคราะห์ผลการประเมิน Happinometer และด าเนินการจัดท าแผนสร้างสุข
ในองค์กร 
 
การด าเนินงาน/ ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ  
 - มีแผนสร้างสุขของบุคลากร ระยะ 5 ปี ซึ่งได้จากผลการประเมิน Happinometer ปี 2560 
 - สนับสนุนให้บุคลากรประเมินตนเอง ในโปรแกรม Happinometer ประจ าปี 2562 ตามนโยบาย 
ซึ่งผลการประเมินตนเอง ณ วันที่ 30 มกราคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 68.7 ส่วนการสรุปผลการประเมินอยู่
ในระหว่างรอการวิเคราะห์ของระบบ 
 - บุคลากรสายวิชาชีพ ได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ตามแผน Service Plan เขตบริการ
สุขภาพที่ 12 คิดเป็นร้อยละ 100 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

ปัญหา อุปสรรค  
 - การประเมิน Happinometer มีปัญหาในส่วนของโปรแกรม ท าให้การประเมินไม่ได้ตามเกณฑ์ 
(มากกว่าร้อยละ 70 ) 
 - แผนการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ตาม Service Plan เขต ได้รับการอนุมัติล่าช้า ท าให้บางส่วนที่
ส่งอบรมก่อนแผนอนุมัติ ไม่สามารถใช้งบประมาณเขตได้ 
  
ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย  

- ควรมีระบบส ารองเงินค่าลงทะเบียนโดยหน่วยงานก่อน เพ่ือแก้ปัญหาเรื่อง แผนการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ ตาม Service Plan เขต ได้รับการอนุมัติล่าช้า 

   
ผู้รับผิดชอบ       

• นางวาสนา  จึงตระกูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  งานพัฒนาบุคลากร 
โทร. 0-7433-8100 ต่อ 1043 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 3  : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
3.2 : ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3 

 
สถานการณ ์   

โรงพยาบาลสงขลา  ได้ผ่านการรับรองคุณภาพโดยการ Reaccreditation ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ 25 ก.ค.
2560  อายุ 3 ปี ซึ่งจะต้องขอรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพภายในวันที่ 24 ก.ค.2563 มีการปรับ
โครงสร้างการขับเคลื่อนระบบคุณภาพภายใต้การก ากับดูแลและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงและทีมน า
ระดับต่างๆ  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยตามนโยบาย 2P Safety ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
โรงพยาบาลสงขลาทุกวันจันทร์  ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันด้วยเครื่องมือคุณภาพที่เหมาะสมตามบริบทหน่วยงาน  
สร้างคุณค่าและหาโอกาสพัฒนาจากการเยี่ยมส ารวจภายในโดยทีมน าทางคลินิกและทีมน าระบบส าคัญ
ครอบคลุมหน่วยบริการที่ดูแลผู้ปุวย หน่วยสนับสนุนทางการแพทย์และหน่วยงานBack office เมื่อวันที่ 4-11 
มกราคม 2562  พัฒนาคุณภาพงานประจ าด้วยความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดเป็นผลงานคุณภาพได้รับการ
คัดเลือกน าเสนอในเวทีต่างๆ  ผลการส ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยในภาพรวมมีแนวโน้มสูงขึ้นในปี2560       
ร้อยละ67.2 และปี2561 ร้อยละ71.0 โดยเฉพาะในหัวข้อบุคลากรแม้นจะท างานมากขึ้นแต่ไม่ละเลยความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ จากร้อยละ 80.1 เป็นร้อยละ 89.5 ในปี 256๑  

 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์        

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ๒๕๖0-๒๕๖๑ 
 

๒๕๖๒ 

๑. โรงพยาบาลผ่านการ
รับรองคุณภาพ  
Re-accreditation  

เปูาหมาย ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3  
หรือ Re-accreditation   

ผ่านกระบวนการเยี่ยมเพื่อ
เฝูาระวังจาก สรพ. 
 

ผลงาน ผ่านการรับรองคุณภาพ 
Re-accreditation คร้ังที่ 4 
เมือ่วันที่ 25 ก.ค.2560 อายุ3ปี       

เข้าสู่กระบวนการเยี่ยม
เพื่อเฝูาระวังจาก สรพ.ใน
วันที่ 20 หรือ 27 ก.พ.
2562 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor)  
 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเข้าถึงเทคโนโลยีของประชาชน  
 สภาพการแข่งขันการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัด  
 ข้อจ ากัดด้านการเงินการคลัง ในการบริหารจัดการภายใต้ข้อจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การท างาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

1.การจัดบริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังและ
ความต้องการลูกค้าหรือผู้รับบรกิารที่เพิ่มมากข้ึน 

1. ก าหนดกลุ่มลูกค้าส าคัญให้ชัดเจนและจัดบริการ
ตอบสนองตามกลุ่มลูกค้าส าคัญ 
2. พัฒนานวัตกรรมสนบัสนนุการการจัดบริการ 
3. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร 

2.การบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างทีมและ
หน่วยงาน 

1. การสร้างความรักสามัคคีในองค์กร โดยการน าค่านิยม
ร่วมขององค์กรมาใช้ในการปฏิบัติงานประจ าวนั 
2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพฒันาคุณภาพของทีมน า
ทางคลนิิกและทีมระบบส าคัญสูก่ารถอดบทเรียนการ
พัฒนาคุณภาพ 
3. สื่อสารข้อมูลส าคัญระหว่างทีมและหน่วยงานเพื่อ
น าไปใชป้ระโยชน์ร่วมกัน 
๔. บูรณาการข้อมูลตัวชี้วัดส าคญัของโรงพยาบาล 
5. ส่งเสริมและสนบัสนุนองค์ความรู้ด้านวชิาการในการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานHA ฉบับ4 (ปรบัปรุงใหม่) 
ให้กับทีมน าระดบัต่างและและหน่วยงาน  
6. พัฒนาศักยภาพทีมผูป้ระสานงานคุณภาพและทีม
เยี่ยมส ารวจภายใน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

• นางยุวดี  ทันบุตร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โทร. 081-6782381 
E-mail: yuwadee2555@gmail.com 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 3  : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
3.2 : ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

 

สถานการณ ์
           โรงพยาบาลส่งแบบประเมินพร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ให้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สงขลาเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ในไตรมาสที่ 1 EB 1 - EB 4 เฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง
เท่านั้น 

  ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
  ล าดับที ่ ตัวชี้วัด รายงานข้อมูล 

  
1 
 

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สป. ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA  
  

เปูาหมาย ระดับ 3 (5) 

ผลงาน ระดับ 5 

  
สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  
              เนื่องจากปริมาณของจ านวนค าถามของแบบประเมินมีจ านวนมากและทุกค าถามของแบบ
ประเมินจะต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือใช้ตอบแบบประเมินทุกข้อและแต่ละข้อต้องใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์จ านวนมากและต้องรวบรวมจากหลายหน่วยงาน 
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

   ปัญหา อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การท างานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

 หลักฐานเชิงประจักษ์ที่น ามาใช้ตอบแบบ
ประเมินมีไม่ครบถ้วน เพียงพอ  

 ควรมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับค าถามที่ใช้ใน
การตอบแบบประเมินจัดเตรียมหลักฐานเชิง
ประจักษ์ให้พร้อมส าหรับการตอบแบบประเมิน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

• นายสุวิทย์  วนาสุวรรณวณิช  นิติกร     โทร 0-7433-8100 ต่อ 4013 
  E-mail:  suvit_sk@hotmail.com 

 

mailto:suvit_sk@hotmail.com
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนเิทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562                     โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 3  : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
3.3 : การบริหารจัดการประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ≤ ร้อยละ 4 

 

สถานการณ ์
           ระดับวิกฤติทางการเงินโรงพยาบาลสงขลา ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 อยู่ที่ระดับ 2 

 

   

    

    

    

    
    

    

    

     
ผู้รับผิดชอบ 

• นางสุวิมล  ชินะกุล  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  โทร.086-9719403 
E-mail suwi_oyto@hotmail.com  
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