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คํานํา

 
คํานํา 

เอกสารประกอบตรวจราชการและนิเทศงาน  กระทรวงสาธารณสุข  กรณีปกติ รอบที่ 1 
ปีงบประมาณ 2562    ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปจังหวัดสงขลา  แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
ปีงบประมาณ 2562 การดําเนินงานตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข  3 คณะ  
ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่  และการดําเนินงานการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้   

หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรสาธารณสุขและผู้เก่ียวข้อง  
ขอขอบคุณ กลุ่มงาน/ฝ่าย ทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา ที่ได้ร่วม

สรุปผลการดําเนินงาน ทําให้เอกสารฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ หากมีข้อบกพร่องผู้จัดยินดีน้อมรับคําติชมและข้อเสนอแนะ  
เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 

  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
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สารบัญ 
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สารบัญ 
 

   หน้า 
สารบัญ ก 
ข้อมูลทั่วไปและสถานะสุขภาพ 1 
ยุทธศาสตร์ 16 
ประเด็นการตรวจราชการ  
คณะที่ ๑ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 29 

 1.กำรพัฒนำสุขภำพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 29 
 2.กำรพัฒนำสุขภำพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 44 
 3.กำรพัฒนำสุขภำพกลุ่มผู้สูงอำยุ 54 
 4.กำรลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ 63 
    4.1  ระดับควำมส ำเร็จของจังหวัดในกำรพัฒนำมีศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) และ   

          ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ ( SAT) ที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง 
63 

    4.2 อัตรำผู้ป่วย DM รำยใหม่จำกกลุ่มเสี่ยงเบำหวำน และอัตรำกลุ่มสงสัยป่วย HT                       
         ได้รับกำรวัดควำมดันโลหิตที่บ้ำน 

65 

    4.3 ร้อยละผู้ป่วยโรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูงควบคุมได้ 70 

    4.4 .ร้อยละของโรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์                            
          Green&Clean  Hospital 

72 

    4.5 โครงกำร “ 3 ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย  เทิดไท้องค์รำชัน” 74 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 76 
 1. กำรพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิ 76 
  - ร้อยละ 60 ของคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภำพ 76 
 - ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด ำเนินกำรในพ้ืนที่ (Primary Care Cluster) 80 
      -     ร้อยละของ รพ.สต.ติดดำว  ที่ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ รพ.สต.ติดดำว 85 
 2. กำรพัฒนำประเด็นนโยบำยส ำคัญ 89 
 - อัตรำควำมส ำเร็จของกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ 89 
 - กำรพัฒนำระบบบริกำรให้มีกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล (RDU) และ 

กำรจัดกำรกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพอย่ำงบูรณำกำร (AMR)   
98 

 - กำรบ ำบัดรักษำผู้เสพผู้ติดยำเสพติด 108 
 - สาขา สุขภาพจิตและจิตเวช 121 
 - สำขำรับบริจำคและปลูกถ่ำยอวัยวะ 125 
 - สาขาโรคไต 128 
 - สำขำกำรผ่ำตัด One Day Surgery 134 
 - สำขำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำน 136 
 - สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 139 
 - สาขาอายุรกรรม (Sepsis) 146 
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สารบัญ(ต่อ) 
 

   หน้า 
 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(ต่อ)  
 - โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคหลอดเลือดหัวใจ 150 
 - กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบกำรส่งต่อ 154 

 KPI Monitor  

 - ทำรกแรกเกิด 156 

 - โรคมะเร็ง 159 

 - กำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยแบบประคับประคองและกำรดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน 163 

 - สำขำโรคตำ 171 

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 175 
 1.ระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ 175 
        1.1 ร้อยละของเขตสุขภำพที่มีกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนที่มีประสิทธิภำพ 175 
 1.2 จ ำนวนหนว่ยงำนที่เป็นองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Organization) 184 
 2. ระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ 188 
        2.1 ร้อยละของโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีคุณภำพมำตรฐำน 

              ผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3 
188 

        2.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของส่วนรำชกำรในสังกัด สป. ที่ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพ 
             กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด 

191 

        2.3 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัด สป. ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA 194 
        2.4 ระดับควำมส ำเร็จของหน่วยงำนสังกัด สป. มีระบบกำรตรวจสอบภำยใน   

             ควบคุมภำยใน  และกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับจังหวัด 
196 

 3. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังสุขภำพ 199 
      3.1 ร้อยละของหน่วยบริกำรที่ประสบภำวะวิกฤตทำงกำรเงินระดับ 7 199 

การพัฒนาสาธารณสุขชายแดนใต้ 212 
 1) กำรส่งเสริมสุขภำพของผู้เดินทำงไปประกอบพิธีฮัจญ์ 212 
 2) ศำสนสถำนส่งเสริมสุขภำพ 214 

ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่   216 
 1.โรคไข้เลือดออก 216 
 2.กำรด ำเนินงำนวัคซีน 222 

ภาคผนวก  
         ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำน กระทรวงสำธำรณสุข รอบท่ี 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 226 
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สารบัญ 

สารบัญตาราง 
 

  หน้า 
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลแสดงพ้ืนที่ จ ำนวนต ำบล หมู่บ้ำน หลังคำเรือน เทศบำล อบต.และประชำกร จั งหวัด

สงขลำ   จ ำแนกเป็นรำยอ ำเภอ ปี 2561 
3 

ตำรำงที่ 2 จ ำนวน วัด ที่พักสงฆ์ มัสยิด โบสถ์คริสต์ จังหวัดสงขลำ ปี 2561 5 
ตำรำงที่ 3 ข้อมูลทำงกำรศึกษำ จังหวัดสงขลำ ปี 2561 6 
ตำรำงที่ 4 จ ำนวนสถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข จังหวัดสงขลำ จ ำแนก

เป็นรำยอ ำเภอ ปี 2561 
8 

ตำรำงที่ 5 จ ำนวนเตียงสถำนบริกำรสำธำรณสุขสังกัดกระทรวงอ่ืน เอกชน จังหวัดสงขลำ ปี 2561 9 
ตำรำงที่ 6 จ ำนวนคลินิกเอกชน สถำนบริกำรสุขภำพ และร้ำนขำยยำ จังหวัดสงขลำ ปี 2561 9 
ตำรำงที่ 7 จ ำนวนบุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุขสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข และอัตรำส่วนต่อประชำกร   

จังหวัดสงขลำ ปี 2559 - 2561 
10 

ตำรำงที่ 8 จ ำนวนบุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุขสังกัดกระทรวงอ่ืน เอกชน และอัตรำส่วนต่อประชำกร  
จังหวัดสงขลำ ปี 2559 - 2561 

10 

ตำรำงที่ 9 ข้อมูลสถิติชีพและสถำนะสุขภำพ จังหวัดสงขลำ ปี 2559 – 2561 11 
ตำรำงที่ 10 จ ำนวนและอัตรำปว่ย โรคที่เฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ 5 อันดับแรก จังหวัดสงขลำ  

ปี 2559 – 2561 
11 

ตำรำงที่ 11 อัตรำตำยโรคที่เฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ จังหวัดสงขลำ ปี 2559 – 2561 12 
ตำรำงที่ 12 จ ำนวนและอัตรำป่วย ผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก จ ำแนกตำมกลุ่มโรค ปี 2559 – 2561 12 
ตำรำงที่ 13 สำเหตุกำรป่วยผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก จ ำแนกตำมกลุ่มโรค ปี 2559 – 2561 13 
ตำรำงที่ 14 สำเหตุกำรป่วยผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก จ ำแนกตำมกลุ่มโรค ปี 2559 – 2561 14 
ตำรำงที่ 15 สำเหตุกำรป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61 15 

ตำรำงที่ 16 สำเหตุกำรตำยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61 15 
ตำรำงที่ 17 ข้อมูลมำรดำเสียชีวิต ปี 2561   29 
ตำรำงที่ 18 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับกำรฝำกครรภ์ครั้งแรกเม่ืออำยุครรภ์ ≤ 12 สัปดำห์ (ร้อยละ ๗๐)  32 
ตำรำงที่ 19 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับกำรคัดกรองภำวะเสี่ยงและพบภำวะเสี่ยง(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๕) 33 
ตำรำงที่ 20 หญิงมีครรภ์ที่เป็นครรภ์เสี่ยงจ ำแนกรำยโรคและอ ำเภอ 33 
ตำรำงที่ 21 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริกำรฝำกครรภ์คุณภำพครบ 5 ครั้งตำมเกณฑ์  

(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐) 
34 

ตำรำงที่ 22 ร้อยละของหญิงคลอดได้รับกำรดูแลครบ ๓ ครั้งตำมเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๕) 34 
ตำรำงที่ 23 ภำวะโลหิตจำงในหญิงตั้งครรภ์ (ไม่เกินร้อยละ 18) 35 
ตำรำงที่ 24 ร้อยละของโรงพยำบำลผ่ำนมำตรฐำนระบบบริกำรอนำมัยแม่และเด็กคุณภำพ (ร้อยละ๘๐) 35 
ตำรำงที่ 25 ร้อยละของเด็ก ๐ - ๕ ปีมีพัฒนำกำรสมวัย 39 
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สารบัญ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 

ตำรำงที่ 26 ร้อยละของเด็กอำยุ 9, 18, 30 และ42 เดือนได้รับกำรตรวจคัดกรองพัฒนำกำร 
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๕) 

39 

ตำรำงที่ 27 ร้อยละของเด็กอำยุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ได้รับกำรตรวจคัดกรองพัฒนำกำรและพบสงสัยล่ำช้ำ 
(ตรวจครั้งแรก) 

40 

ตำรำงที่ 28 ร้อยละของเด็กอำยุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนหมำยถึง เด็กทีต่รวจคัดกรองพัฒนำกำรในครั้ง
แรกและพบสงสยัล่ำช้ำ ได้รับกำรประเมินพัฒนำกำรซ้ ำภำยใน 30 วนั 

40 

ตำรำงที่ 29 เด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำได้รับกำรกระตุ้นพัฒนำกำรด้วยเครื่องมือ TEDA4I 41 

ตำรำงที่ 30 เด็กปฐมวัยมีส่วนสูงระดับดี และรูปร่ำงสมส่วน 41 

ตำรำงที่ 31 ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กปฐมวัย เมื่ออำยุ ๕ ปี 42 

ตำรำงที่ 32 อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี แยกตำมปี 44 

ตำรำงที่ 33 อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี แยกรำยอ ำเภอ(เกณฑ์ไม่เกิน 38:1,000)  
(1 ตุลำคม 2561–10 ม.ค 2562) ไตรมำส 1 

45 

ตำรำงที่ 34 แสดงร้อยละของกำรตั้งครรภ์ซ้ ำในหญิงอำยุ น้อยกว่ำ 20 ปีแยกตำมปีรำยอ ำเภอ
ปีงบประมำณ 2557-2562 (ไตรมำส 1) 

46 

ตำรำงที่ 35 แสดงร้อยละกำรตั้งครรภ์ซ้ ำในหญิงอำยุ น้อยกว่ำ 20 ปี (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 14.5)  
(1 ตุลำคม 2561- 10 ม.ค. 2562) ไตรมำส 1 

46 

ตำรำงที่ 36 ผลกำรคัดกรองผู้สูงอำยุ จ ำแนกรำยอ ำเภอ จังหวัดสงขลำ ปี ๒๕๖๒ 55 

ตำรำงที่ 37 ข้อมูลอัตรำของผู้สูงอำยุที่มีควำมเสี่ยงภำวะสมองเสื่อม จังหวัดสงขลำ ปี ๒๕๖๒ 56 

ตำรำงที่ 38 ข้อมูลอัตรำของผู้สูงอำยุที่มีควำมเสี่ยงหกล้ม จังหวัดสงขลำ ปี ๒๕๖๒ 57 

ตำรำงที่ 39 พ้ืนที่ด ำเนินงำนดูแลระยะยำวผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง ( Long Term Care ) จังหวัดสงขลำ ป ี
๒๕๕๙-๒๕๖๑ 

59 

ตำรำงที่ 40 ประชำกร 35 ปีขึ้นไปได้รับกำรคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรค จังหวัดสงขลำ ปี 2560-2561 65 

ตำรำงที่ 41 อัตรำประชำกรกลุ่มเสี่ยงเบำหวำนในพื้นท่ีรับผิดชอบของปีที่ผ่ำนมำได้รับกำรตรวจน้ ำตำล
ซ้ ำและได้รับกำรวินิจฉัยโรคเบำหวำนรำยใหม่ ปี 2560-2561 

65 

ตำรำงที่ 42 ประชำกร 35 ปีขึ้นไปได้รับกำรคัดกรอง และเสีย่งต่อโรคควำมดันโลหิตสูง จงัหวดัสงขลำ ปี 
2560-2561 

65 

ตำรำงที่ 43 อัตรำประชำกรกลุ่มเสี่ยงควำมดันโลหิตสูงได้รับกำรวัดควำมดันโลหิตที่บ้ำนและได้รับกำร
วินิจฉัยโรคควำมดันโลหิตสูงรำยใหม่ ปี 2561 

65 

ตำรำงที่ 44 ประชำกร 35 ปีขึ้นไปได้รับกำรคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคเบำหวำนสูง ของหน่วยบริกำร
สำธำรณสุขในจังหวัดสงขลำ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกรำคม 2562) 

66 

ตำรำงที่ 45 อัตรำผู้ป่วยเบำหวำนรำยใหม่จำกกลุ่มเสี่ยงเบำหวำนสูง ของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขใน
จังหวัดสงขลำ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกรำคม 2562)  

67 

ตำรำงที่ 46 ประชำกร 35 ปีขึ้นไปได้รับกำรคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคควำมดันโลหิตสูง ของหน่วยบริกำร
สำธำรณสุขในจังหวัดสงขลำ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกรำคม 2562) 

68 
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ตำรำงที่ 47 อัตรำประชำกรกลุ่มสงสัยป่วยควำมดันโลหิตสูง ของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในจังหวัดสงขลำ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกรำคม 2562)  

69 

ตำรำงที่ 48 ร้อยละผู้ป่วยโรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูงควบคุมได้ปี 2559 - 2561 ของหน่วยบริกำร
สำธำรณสุขในจังหวัดสงขลำ 

70 

ตำรำงที่ 49 ร้อยละผู้ป่วยโรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูงควบคุมได้ปี 2562 ของหน่วยบริกำร
สำธำรณสุขในจังหวัดสงขลำ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกรำคม 2562) 

70 

ตำรำงที่ 50 ร้อยละกำรบ ำบัดผู้สูบบุหรี่ 74 

ตำรำงที่ 51 ร้อยละกำรเลิกบุหรี่ 75 

ตำรำงที่ 52  กำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภำพ
ปีงบประมำณ 2562 (ต.ค.61 – ม.ค.62)   

77 

ตำรำงที่ 53 อัตรำก ำลังด้ำนแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว ในจังหวัดสงขลำ ในปี ๒๕๖๒ 83 

ตำรำงที่ 54 สรุป รพ.สต.ที่ผ่ำนกำรรับรองกำรประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพ รพ.สต.(รพ.สต.ติดดำว) ระดับ
จังหวัด  จังหวัดสงขลำ ปีงบประมำณ 2560-2561 (สะสม) 

86 

ตำรำงที่ 55 แสดงผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรค้นหำผู้ป่วยวัณโรครำยใหม่ทุกประเภท (All Form) ของ
จังหวัดสงขลำ  ไตรมำสที่ ๑  ปีงบประมำณ  ๒๕๖๒ 

90 

ตำรำงที่ 56 เป้ำหมำยกำรคัดกรองวัณโรคในประชำกรกลุ่มเสี่ยง ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ 91 

ตำรำงที่ 57 ผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำระบบบริกำรให้มีกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล 99 

ตำรำงที่ 58 ผลกำรด ำเนินงำน RDU ขั้นที่ 1 , ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3  จังหวัดสงขลำ ข้อมูล ณ สิ้นไตรมำส 
1/2562 

100 

ตำรำงที่ 59 รอยละ 20 ของผูติดยำเสพติดที่บ ำบัดครบตำมเกณฑที่ก ำหนดของแตละระบบ และไดรับ
กำรติดตำมตอเนื่อง 1 ป (Retention rate) (เป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561) (ข้อมูล
รวมทุกระบบ) รำยงำนสะสมเป็นรำยไตรมำส 

109 

ตำรำงที่ 60 อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ ไตรมำสที่ 1/2562 (ตุลำคม –ธันวำคม 2561) 122 

ตำรำงที่ 61 ร้อยละผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำยไม่กลับไปท ำร้ำยตนเองซ้ ำ ภำยใน 1 ปี (ร้อยละ 80) เปรียบเทียบ  
ปีงบประมำณ 2561(ตุลำคม 2560 –ธันวำคม 2561) 

123 

ตำรำงที่ 62 ร้อยละของผู้ป่วย CKD  ที่มีอัตรำกำรลดลงของ e-GFR<4 ml/min/1.73m2/yr 129 

ตำรำงที่ 63 หน่วยบริกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนกำร
ประเมินคุณภำพจำก ตรต. 

130 

ตำรำงที่ 64 ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับกำรค้นหำและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 131 

ตำรำงที่ 65 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรผ่ำตัด One Day Surgery 134 

ตำรำงที่ 66 แสดงข้อมูลร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริกำรตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค และฟ้ืนฟู
สภำพด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก (เป้ำหมำย 18.5) 

137 

ตำรำงที่ 67 แสดงข้อมูลคลินิกแพทย์แผนไทยที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD คู่ขนำน) เป้ำหมำย รพศ. รพท. 
และ รพช.(A-F3) 

137 
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ตำรำงที่ 68 แสดงข้อมูลคลินิกบริกำรกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกแบบครบวงจร  
(คลินิก 4 โรค)  เป้ำหมำย รพศ. / รพท. 

138                                 

ตำรำงที่ 69 ผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดสาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 139 

ตำรำงที่ 70 ร้อยละอัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69)  
(เป้ำหมำย : < ร้อยละ 7) ของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในจังหวัดสงขลำ  
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกรำคม 2562) 

140 

ตำรำงที่ 71 ร้อยละอัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic : I60-I62) 
(เป้ำหมำย : <ร้อยละ 25) ของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในจังหวัดสงขลำ 
 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกรำคม 2562) 

141 

ตำรำงที่ 72 ร้อยละอัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตัน (Ischemic : I63)  
(เป้ำหมำย : < ร้อยละ 5) ของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในจังหวัดสงขลำ  
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกรำคม 2562) 

142 

ตำรำงที่ 73 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอำกำรไม่เกิน 
4.5 ชั่วโมง ได้รับกำรรักษำด้วยยำละลำยลิ่มเลือดทำงหลอดเลือดด ำภำยใน 60 นำที 
(door to needle time)  (เป้ำหมำย : ≥ ร้อยละ 50) ของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขใน
จังหวัดสงขลำ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกรำคม 2562) 

143 

ตำรำงที่ 74 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอำกำรไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับกำรรักษำใน 
Stroke Unit (เป้ำหมำย : ≥ รอ้ยละ 40)ของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในจังหวัดสงขลำ
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกรำคม 2562) 

143 

ตำรำงที่ 75 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับกำรผ่ำตัดสมอง ภำยใน 
90 นำที (door to operation room time) (เป้ำหมำย : ≥ ร้อยละ 60) ของหน่วย
บริกำรสำธำรณสุขใน    จังหวัดสงขลำ  (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกรำคม 2562) 

144 

ตำรำงที่ 76 อัตรำตำยผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 147 

ตำรำงที่ 77 อัตรำตำยจำกโรคหัวใจและหลอดเลือด (เป้ำหมำยไม่เกิน 26 ต่อแสนประชำกร) 150 

ตำรำงที่ 78 ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือดเฉียบพลันที่เสียชีวิตในโรงพยำบำล ≤10% 151 

ตำรำงที่ 79 อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉิน (Triage Level ๑) ภำยใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยำบำล A , S 
เป้ำหมำย : น้อยกว่ำร้อยละ 12 

154 

ตำรำงที่ 80 อัตรำตำยของทำรกแรกเกิดอำยุต่ ำกว่ำหรือเท่ำกับ 28 วัน 157 

ตำรำงที่ 81 ผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ 1 ต.ค.61 – 10 ม.ค.62) 159 

ตำรำงที่ 82 ผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดสำขำโรคมะเร็ง 160 

ตำรำงที่ 83 ร้อยละของผู้ป่วย Palliative Care ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับกำรบรรเทำอำกำรปวดและจัดกำร
อำกำรต่ำงๆด้วย Strong Opioid Medication อย่ำงมีคุณภำพ (ข้อมูล 1 ต.ค. – 31 
ธ.ค. 6๑) 

164 
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ตำรำงที่ 84 ร้อยละกำรบรรเทำอำกำรปวดและจัดกำรอำกำรต่ำงๆด้วย Strong Opioid 
Medication ในผู้ป่วยประคับประคองอย่ำงมีคุณภำพ 

168 

ตำรำงที่ 85 ร้อยละผู้สูงอำยุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับกำรคัดกรองสำยตำ 171 

ตำรำงที่ 86 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับกำรผ่ำตัดภำยใน 30 วัน 
>= ร้อยละ 85 

173 

ตำรำงที่ 87  กำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนที่มีประสิทธิภำพ 175 

ตำรำงที่ 88 ข้อมูลบุคลำกรสำธำรณสุขเป็นปัจจุบัน  ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖1 178 

ตำรำงที่ 89 ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนจริงทั้งหมด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖1 179 

ตำรำงที่ 90 ข้อมูลกำรสูญเสียบุคลำกรสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำและจ ำแนกสำเหตุกำรสูญเสีย ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2561 

180 

ตำรำงที่ 91 ข้อมูลจ ำนวนต ำแหน่งทั้งหมดบุคลำกรสำธำรณสุข จังหวัดสงขลำ   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  

180 
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จังหวัดสงขลา 

 

ตราสญัลกัษณ์จังหวัดสงขลา  :   รูปหอยสังข์บนพานแว่นฟ้า 
  รูปหอยสังข์บนพานแว่นฟ้า หลักฐานของความหมายไม่แน่ชัดแต่บุคคลบางคนบอกที่มาของตราประจํา
จังหวัดน้ีว่า เดิมเคยเป็นตรากระดุมเสื้อฉลองพระองค์ของกรมหลวงสงขลานครินทร์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ต่อมากรมศิลปากรออกแบบตราสังข์ใช้เป็นเคร่ืองหมายตราจังหวัดสงขลา 
ตน้ไม้ประจําจังหวัดสงขลา  ต้นสะเดาเทียม 
ดอกไม้ประจาํจังหวัดสงขลา ดอกสะเดาเทียม  
สปีระจําจังหวัดสงขลา     สีเขียว 

1. สภาพทั่วไป 
1.1 ทีต่ั้งและอาณาเขต  
  จังหวัดสงขลาต้ังอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างละติจูดที่  6๐17' - 7๐ 56'  เหนือ   
ลองติจูดที่ 100๐ 01' - 101๐ 06' ตะวันออก สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 4 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ตามเส้นทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดิน 950 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังน้ี 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช  และจงัหวัดพัทลุง 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับอ่าวไทย  
 ทิศใต้    ติดต่อกับจังหวัดยะลา, จังหวัดปัตตานี, รัฐเคดาห์และรฐัเปอร์ลิส  
      ของประเทศมาเลเซีย  
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง  และจังหวัดสตูล 
1.2 ขนาดพืน้ที ่
 จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ 7,393.889  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 4,621,180  ไร่  มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับที่ 27 ของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
1.3 ลกัษณะภูมิประเทศ   
  ทางตอนเหนือเป็นคาบสมุทรแคบและยาวย่ืนลงมาทางใต้ เรียกว่า คาบสมุทรสทิงพระ ทางตอนใต้ เป็น
แผ่นดินรูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า แผ่นดินทั้งสองส่วนน้ีเ ช่ือมต่อกันโดยสะพานติณสูลานนท์ พ้ืนที่ทางทิศเหนือ 
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเล ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นภูเขา และที่ราบสูงซึ่งเป็น    
ต้นนํ้าลําธารที่สําคัญ  
1.4 ลกัษณะภูมิอากาศ   
  จังหวัดสงขลาต้ังอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน มีลมมรสุมพัดผ่านประจําทุกปี  คือ     
  1) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม มรสุมน้ีจะนํา 
มวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ทําให้มีเมฆมากและฝนตกชุกทั่วไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงตาม
บริเวณชายฝั่งทะเลและเทือกเขาด้านรับลมจะมีฝนมากกว่าบริเวณอ่ืน 
  2) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ มีแหล่งกําเนิดจาก
บริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีน   จึงพัดเอามวลอากาศเย็นและแห้งเข้า
มาปกคลุมประเทศไทย และนําความช้ืนจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม ทําให้ภาคใต้มีฝนชุกโดยเฉพาะภาคใต้ 
ฝั่งตะวันออก 
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จากการพัดผ่านของลมมรสุมที่มีแหล่งกําเนิดจากบริเวณที่แตกต่างกัน ทําให้จังหวัดสงขลามี 2 ฤดู คือ 
  1) ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ระยะน้ีเป็นช่องว่างของฤดูมรสุมหลังจากสิ้น
ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วอากาศจะเริ่มร้อน และมีอากาศร้อนจัดที่สุดในเดือนเมษายน 
  2) ฤดูฝน  แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 
      - ช่วงแรก ซึ่งจะเริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยในช่วงดังกล่าวน้ีจะได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะเป็นฝนในช่วงบ่ายถึงค่ํา ในช่วงเช้าจะมีเมฆบางส่วน และจะก่อตัว 
ทวีขึ้นในช่วงบ่าย ฝนที่ตกส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองซึ่งจะมีลมกรรโชกแรงเป็นครั้งคราวในขณะมีฝน 
      - ช่วงที่สอง เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมโดยในช่วงดังกล่าวน้ีได้รับอิทธิพลจาก 
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะเป็นฝนที่ตกไม่เลือกเวลา โดยมีโอกาสตกได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นตอนเช้า ตอนเย็น 
หรือตอนกลางคืน และมักจะเป็นฝนที่ตกต่อเน่ืองกันไปเป็นระยะเวลานานๆ ในบางครั้งฝนอาจตกนานถึง 2 วัน
ติดต่อกัน ดังน้ันในหน้ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสงขลาจึงได้รับฝนมากกว่าในช่วงอ่ืน โดยจะมี 
ฝนทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางช่วง 
 ในปี 2561 จังหวัดสงขลา มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรวมตลอดปี 3,434.9 มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตก 203 
วัน ปริมาณฝนตกมากที่สุดช่วงเดือนพฤศจิกายน วัดได้สูงสุด คือ 1,353.7 มิลลิเมตร ปริมาณฝนตกน้อยที่สุดช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ วัดได้ 22.7 มิลลิเมตร    
  อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 27.76 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงที่สุดของปี 35.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าที่สุด
ของปี 22.5 องศาเซลเซียส ความช้ืนเฉลี่ยตลอดทั้งปี 79.93% 
ท่ีมา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ข้อมูล ปี 2561) 

2. สภาพการปกครอง ประชากร  เศรษฐกิจ และสังคม  
2.1 การปกครองและประชากร 
  จังหวัดสงขลา  มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน  3  รูปแบบ  คอื 
 1. การบริหารราชการส่วนกลาง  ประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ซึ่งมาต้ังหน่วยปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่จังหวัด จํานวน 221 ส่วนราชการ และหน่วยงานอิสระ จํานวน 4  ส่วนราชการ 
 2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  จัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเป็น 2 ระดับ   
      1) ระดับจังหวัด ประกอบด้วยส่วนราชการประจําจังหวัด  จํานวน  34   ส่วนราชการ 
     2) ระดับอําเภอ  ประกอบด้วย 16 อําเภอ 127 ตําบล 1,023 หมูบ้่าน   
  3. การบรหิารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  จํานวน 141 แห่ง ประกอบด้วย   
      1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง   
      2) องค์การบริหารส่วนตําบล 92 แห่ง 
      3) เทศบาล รวม 48 แหง่ แยกเป็น 
   - เทศบาลนคร 2 แห่ง ได้แก่  (1) เทศบาลนครสงขลา  (2) เทศบาลนครหาดใหญ่ 
   - เทศบาลเมือง 11 แห่ง ได้แก่ (1) ทม.คอหงส์ อ.หาดใหญ่, (2) ทม.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่   
(3) ทม.ควนลัง อ.หาดใหญ่, (4) ทม.คลองแห อ.หาดใหญ่, (5) ทม.ทุ่งตําเสา อ.หาดใหญ่ (6) ทม.สะเดา  
อ.สะเดา, (7) ทม .ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา , (8) ทม .สิงหนคร  อ.สิงหนคร , (9) ทม .ม่วงงาม อ.สิงหนคร ,  
(10) ทม.เขารูปช้าง อ.เมือง, (11) ทม.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ  
   -  เทศบาลตําบล   35 แห่ง   ไ ด้แก่  (1) ทต . เทพา  อ . เทพา ,  (2) ทต .ลําไพล อ . เทพา , 
(3) ทต.เกาะแต้ว อ.เมือง , (4) ทต.พะวง อ.เมือง, (5) ทต.ชะแล้ อ.สิงหนคร, (6) ทต.กระแสสินธ์ุ  อ.กระแสสินธ์ุ, 
(7) ทต.เชิงแส อ.กระแสสินธ์ุ, (8) ทต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง, (9) ทต. โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง, (10) ทต.ควนเนียง 
อ.ควนเนียง , (11) ทต .บางเหรียง อ .ควนเนียง , (12) ทต .จะนะ อ .จะนะ , (13) ทต .บ้านนา อ .จะนะ ,                
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(14) ทต.นาทับ อ.จะนะ, (15) ทต.นาทวี อ.นาทวี, (16) ทต.นาทวีนอก อ.นาทวี, (17) ทต.ท่าช้าง อ.บางกล่ํา, 
(18) ทต.บ้านหาร อ.บางกล่ํา, (19) ทต.บ่อตรุ อ.ระโนด, (20) ทต.ระโนด อ.ระโนด,(21) ทต.ปากแตระ อ.ระโนด, 
(22) ทต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ,(23) ทต.นาสีทอง อ.รัตภูมิ,(24) ทต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ,(25) ทต.สทิงพระ อ.สทิงพระ
,(26) ทต.คลองแงะ อ.สะเดา, (27) ทต.ปริก อ.สะเดา, (28) ทต.สํานักขาม อ.สะเดา,  (29) ทต.ปาดัง อ.สะเดา,  
(30) ทต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย, (31) ทต.ท่าพระยา อ.สะบ้าย้อย, (32) ทต.พะตง อ.หาดใหญ่, (33) ทต.บ้านไร่    
อ.หาดใหญ่, (34) ทต.นํ้าน้อย อ.หาดใหญ่ , (35) ทต.คูเต่า อ.หาดใหญ่,  
  ประชากร ณ 1 มกราคม 2561 จํานวน 1,424,230 คน เพศชาย 694,803 คน, เพศหญิง 729,427 คน, 
ความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 192.62 คนต่อตารางกิโลเมตร 
ตารางที่ 1   ข้อมูลแสดงพื้นที่ จํานวนตําบล หมู่บ้าน หลังคาเรือน เทศบาล อบต.และประชากร จังหวัดสงขลา  
          จําแนกเป็นรายอําเภอ ปี 2561 

ลํา 
ดับ 
ที่ 

อําเภอ พ้ืนท่ี 
(ตร.กม.) ตําบล หมู่บ้าน หลังคา 

เรือน อบจ.
เทศบาล 

อบต.
ประชากร 

นคร เมือง ตําบล ชาย หญิง รวม 

1 เมืองสงขลา 189.173 6 47 68,659 1 1 1 2 2 78,513 84,860 163,373 

2 หาดใหญ ่ 852.796 13 92 177,669 - 1 5 4 5 188,958 211,080 400,038 

3 สะเดา 858.96 8 66 47,987 - - 2 4 6 62,134 63,844 125,978 

4 จะนะ 502.98 14 139 28,683 - - - 3 12 52,901 53,734 106,635 

5 ระโนด 451.38 12 73 23,606 - - - 3 10 32,427 33,479 65,906 

6 สิงหนคร 262.9 11 77 25,997 - - 2 1 7 41,055 42,555 83,610 

7 รัตภูม ิ 655.00 5 63 23,896 - - 1 3 3 37,173 37,975 75,148 

8 เทพา 978.00 7 67 21,011 - - - 2 6 39,560 38,332 77,892 

9 สทิงพระ 120.00 11 79 14,269 - - - 1 11 23,648 24,858 48,506 

10 นาทว ี 747.00 10 92 22,195 - - - 2 9 34,833 34,129 68,962 
11 สะบ้าย้อย 866.00 9 62 18,578 - - - 2 8 39,155 38,625 77,780 
12 ควนเนียง 209.00 5 46 10,967 - - - 2 3 16,845 17,782 34,627 

13 นาหมอ่ม 149.50 4 29 8,281 - - - - 4 11,098 11,791 22,889 

14 กระแสสนิธุ ์ 114.00 4 22 4,904 - - - 2 2 7,372 7,773 15,145 

15 บางกล่ํา 162.00 4 36 11,942 - - - 2 2 15,448 15,763 31,211 

16 คลองหอยโข่ง 275.20 4 32 9,631 - - - 2 2 13,683 12,847 26,530 

รวม 7,393.889 127 1,022 532,791 1 2 11 35 92 694,803 729,427 1,424,230
 

ท่ีมา : ข้อมูลหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน จากสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสงขลา (ข้อมูล ณ 2561) 
        ข้อมูลพ้ืนท่ี ตําบล หมู่บ้าน หลังคาเรือน จากรายงานสถิติจังหวัดสงขลา 2561                                               
        ข้อมูลประชากร จาก http://hdcservice.moph.go.th/กลุ่มรายงานมาตรฐาน/ประชากร (ณ 1 มกราคม 2561) 
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แผนภูมิที่ 1 จํานวนประชากร จังหวัดสงขลา จําแนกเป็นรายอําเภอ ปี 2561 

 
แผนภูมิที่ 2 ร้อยละของประชากร จังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศและกลุ่มอายุ ปี 2561 

 
 

อัตราส่วนพ่ึงพิง  ร้อยละ 54.62, เด็ก 0 – 14 ปี  ร้อยละ 20.64, ผู้สูงอายุ  ร้อยละ 14.68 
 

ท่ีมา : http://hdcservice.moph.go.th/กลุ่มรายงานมาตรฐาน/ประชากร (ณ 1 มกราคม 2561) 
 

78,513
23,648

52,901
34,833

39,560
39,155

32,427
7,372

37,173
62,134

188,958
11,098

16,845
15,448

41,055
13,683

84,860

24,858

53,734

34,129

38,332

38,625

33,479

7,773

37,975

63,844

211,080

11,791

17,782

15,763

42,555

12,847

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 220,000 240,000

เมืองสงขลา

สทิงพระ

จะนะ

นาทวี

เทพา

สะบ้าย้อย

ระโนด

กระแสสินธุ์

รัตภูมิ

สะเดา

หาดใหญ่

นาหม่อม

ควนเนียง

บางกล่ํา

สิงหนคร

คลองหอยโข่ง

หญิง

ชาย

จํานวน 

อํา
เภอ

 



 

  

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข

 
๕ 

ข้อมูลท่ัวไป

2.2 สภาพเศรษฐกิจ 
  ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาในเดือนธันวาคม 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.0  จากเดือนเดียวกันปีก่อน 
พิจารณาจากเครื่องช้ีด้านอุปทาน ขยายตัว ร้อยละ 13.1 สะท้อนได้จากภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว ร้อยละ 6.6 
ตามการเ พ่ิมขึ้นของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ถุ งมือยาง  ดัชนีภาคบริการ  ขยายตัวสู งถึ งร้อยละ  40.0  
จากจํานวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียและสิงคโปร์ที่เพ่ิมขึ้น 
  ดัชนีภาคเกษตรกรรม หดตัว ร้อยละ -19.1 ตามปริมาณผลผลิตยางพาราและกุ้งขาวลดลง ประกอบกับ
ราคาสินค้าเกษตรหดตัว ร้อยละ -18.2 ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว ร้อยละ 4.8 ตามการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการนําเข้าของด่านศุลกากร ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว ร้อยละ 1.5 จากการจดทะเบียน
รถยนต์เพ่ือการพาณิชย์เพ่ิมขึ้น  
ท่ีมา : รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา ณ ธันวาคม 2561 

2.3 สภาพทางสังคม 
  2.3.1 ศาสนา  
   ประชากรในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 63.71 รองลงมานับถือ
ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 33.16 และนับถือศาสนาอื่น ๆ (ศาสนาคริสต์ ฮินดู) ร้อยละ 3.13 มีวัด จํานวน  432 แห่ง 
สํานักสงฆ์ จํานวน 113 แห่ง มัสยิด จํานวน 395 แห่ง และโบสถ์คริสต์ จํานวน 15 แห่ง   
ตารางที่ 2 จํานวน วัด ที่พักสงฆ์ มัสยิด โบสถ์คริสต์ จังหวัดสงขลา ปี 2561 

อําเภอ วัด สํานกัสงฆ์ มัสยิด โบสถค์ริสต ์
เมือง 39 3 18 3 
สทิงพระ 39 2 5 - 
จะนะ 27 6 70 - 
นาทว ี 26 12 28 - 
เทพา 21 1 67 1 
สะบ้าย้อย 14 8 59 - 
ระโนด 47 2 2 - 
กระแสสินธุ์ 13 3 - - 
รัตภูม ิ 28 8 24 1 
สะเดา 24 19 40 1 
หาดใหญ ่ 54 21 45 9 
นาหม่อม 12 6 - - 
ควนเนียง 20 7 7 - 
บางกลํ่า 13 2 11 - 
สิงหนคร 46 6 17 - 
คลองหอยโขง่ 9 7 - - 

รวม 432 113 395 15 
ท่ีมา : สํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ มกราคม 2561  
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2.3.2 ประเพณแีละวัฒนธรรม 
  จังหวัดสงขลา เป็นเมืองท่าที่สําคัญต้ังอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ต้ังแต่สมัยโบราณมีชุมชน
โบราณและเมืองเก่าแก่หลายเมือง ในปัจจุบันมีร่องรอยหลักฐานทางด้านโบราณคดีที่มีอายุเก่าแก่กว่าสมัยอยุธยา 
เช่น บริเวณอําเภอสทิงพระ อําเภอระโนด  และอําเภอสิงหนคร โดยได้พบซากอาคารสถาปัตยกรรม เช่น พระ
โพธิสัตว์ เทวรูป ที่เก่ียวเนื่องในศาสนาพุทธลัทธิมหายาน และศาสนาพราหมณ์ มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13–14 และ
ได้พบเครื่องป้ันดินเผาจีนสมัยราชวงศ์ถัง มีอายุในพุทธศตวรรษท่ี 13 เช่นกัน แสดงให้เห็นว่าในเขตอําเภอดังกล่าว
เป็นเมืองโบราณ ปรากฏชื่อในจดหมายเหตุจีนของหลวงอ้ีจิงว่า “เชโลถิง” ซึ่งอาจตรงกับคําว่า“สทิงพระ” ก็เป็นได้
ซึ่งอยู่ในสมัยที่นักโบราณคดีเรียกว่า “ศรีวิชัย”  
  นอกจากน้ียังมีศิลปะโบราณ โบราณวัตถุ โบราณสถาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา การละเล่นพ้ืนบ้าน 
ศิลปะพ้ืนบ้านเป็นมรดกวัฒนธรรมมากมาย เช่น งานประติมากรรมที่วัดดีหลวง ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ, 
ประติมากรรมวัดแหลมพ้อ ตําบลเกาะยอ อําเภอเมืองสงขลา, งานจิตรกรรมฝาผนังวัดมัชฌิมาวาส ตําบลบ่อยาง 
อําเภอเมืองสงขลา ฯลฯ สําหรับงานประเพณีที่สําคัญ ได้แก่ เทศกาลสงกรานต์, ประเพณีลากพระตักบาตรเทโว และ
ประเพณีวันสารท เป็นต้น 
ท่ีมา : รายงานสถิติจังหวัดสงขลา 2561 

2.3.3 การศกึษา  
  การศึกษาพ้ืนฐาน 
   การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ได้แบ่งพ้ืนที่การศึกษาเป็น 2 ระดับ คือ เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
  1) เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 เขต ดังน้ี 
        1.1) เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ประกอบด้วย อําเภอเมืองสงขลา, อําเภอระโนด, อําเภอ
สทิงพระ, อําเภอกระแสสินธ์ุ, อําเภอนาหม่อมและอําเภอสิงหนคร 
      1.2) เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ประกอบด้วย อําเภอหาดใหญ่, อําเภอรัตภูมิ, อําเภอ
ควนเนียง, อําเภอบางกล่ําและอําเภอคลองหอยโข่ง 
        1.3) เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ประกอบด้วย อําเภอนาทวี, อําเภอจะนะ, อําเภอ
เทพา, อําเภอสะเดาและอําเภอสะบ้าย้อย   
  2) เขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 16 มีอยู่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล 
  จังหวัดสงขลา มีโรงเรียนทั้งหมด 1,395 โรง, ครู 17,430 คน และนักเรียน 342,756 คน โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางที่  3  ข้อมูลทางการศึกษา จังหวัดสงขลา ปี 2561 
ท่ี สังกัด โรง จํานวนครู จํานวนนักเรียน 
1 สพป.สงขลา เขต 1 141 1,773 22,308 
2 สพป.สงขลา เขต 2 127 1,686 23,613 
3 สพป.สงขลา เขต 3 194 2,622 40,663 
4 สพม. เขต 16 53 3,610 52,118 
5 เอกชนในระบบ 421 4,413 82,650 
6 อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 25 4,456 79,858 
7 เอกชนนอกระบบ 422 1,273 19,969 

รวม 1,395 17,430 342,756 

ท่ีมา  :   สพป.สงขลา เขต 1 (ข้อมูล ปีการศึกษา 2561)/สพป.สงขลา เขต 2  (ข้อมูล ปีการศึกษา 2561) 
           สพป.สงขลา เขต 3 (ข้อมูล ณ วันท่ี 15 ธ.ค.61)/สพม. เขต 16       (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิ.ย.61) 
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    การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มีศูนย์ กศน.อําเภอ  16 ศูนย์  ในพ้ืนที่  16 อําเภอ  ศูนย์ กศน.ตําบล 127 ศูนย์ มีห้องสมุดประชาชน
จังหวัด 1 แห่ง ห้องสมุดประชาชนอําเภอ 16 แห่ง ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี  อําเภอสิงหนคร จํานวน 1 แห่ง   
ผู้เรียน/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 92,065 คน โดยมีการจัดการศึกษาสายสามัญ การศึกษานอกระบบ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแยกตามระดับ กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับประชาชนทั่วไปท่ีไม่รู้หนังสือ 
การศึกษาตามอัธยาศัย  
   การศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา มทีั้งหมด จํานวน 10 แห่ง ในพ้ืนที่  3 อําเภอ 
ประกอบด้วย 
 อําเภอสะบ้าย้อย จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านหาดทราย, 2) โรงเรียนมหาราช 1,  3) โรงเรียน
บ้านสํานักเอาะ และ 4) โรงเรียนพลเอกนวล - คุณหญิงบานช่ืน จันทร์ตรี 
 อําเภอนาทวี จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านประกอบออก และ 2) โรงเรียนเชิญ-พิศลยบุตร 
 อําเภอสะเดา จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนสื่อมวลชนกีฬา, 2) โรงเรยีนทุ่งไม้ด้วน 2,  3) โรงเรียน
บ้านทุ่งสบายใจ และ 4) โรงเรียนบ้านบาโรย 
  การศึกษามหาวิทยาลัย 
 จังหวัดสงขลา  มีมหาวิทยาลัยที่เป็นของรัฐและเอกชนจํานวน  5  แห่ง  คือ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ (เอกชน)   เปิดสอนต้ังแต่ระดับ ปวส. ถึงปริญญาเอก   
 จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคในการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเอ้ือ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเน้นสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐานสากลสู่ระดับนานาชาติ 
ท่ีมา : ข้อมูลรายงานจังหวัดสงขลา ปี 2561  
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3. ข้อมูลทรัพยากรด้านสาธารณสุข 

ตารางที่ 4 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสงขลา จําแนกเป็น 
              รายอําเภอ ปี 2561 
 

ลําดับ
ท่ี อําเภอ 

โรงพยาบาล หน่วยบริการปฐมภูมิในสังกัด หน่วยบริการปฐมภูมินอกสังกัด 

ประเภท แห่ง 
จํานวน
เตียงเปิด
ใช้จริง 

รพ.สต. ศสช.

PCU สังกัด 
รพ. 

รวม 
ภาค
ท้อง
ถ่ิน 

ภาค 
เอกชน 

ภาครัฐ 
นอก
สังกัด 

รวม นอก 
รพ. 

ใน
รพ. 

1 เมือง 
รพท. 1 523 

10 2 4 1 17 3 1 - 4 เฉพาะ
ทาง* 2 410 

2 สทิงพระ รพช. 1 54 12 - - 1 13 - - - - 

3 จะนะ รพช. 1 69 19 - 2 - 21 - - - - 

4 นาทว ี รพช. 1 120 17 - 1 - 18 - - - - 

5 เทพา รพช. 1 87 11 - 3 - 14 - - - - 

6 สะบ้าย้อย รพช. 1 53 15 - 1 - 17 - - - - 

7 ระโนด รพช. 1 85 12 - - 1 14 - - - - 

8 กระแสสนิธุ ์ รพช. 1 30 4 - - 1 5 - - - - 

9 รัตภูม ิ รพช. 1 43 11 - 1 - 12 1 - - 1 

10 สะเดา 
รพช. 1 46 

18 - 
1 - 

20 
1 - - 1 

รพช. 1 37 1 - 1 - - 1 

11 หาดใหญ ่ รพศ. 1 685 16 - - 1 17 6 3 3 12 

12 ควนเนียง รพช. 1 30 6 - 1 - 7 - - - - 

13 นาหมอ่ม รพช. 1 30 3 - - 1 4 - - - - 

14 บางกล่ํา รพช. 1 35 5 - 1 1 7 - - - - 

15 สิงหนคร รพช. 1 30 12 - - 1 13 - - - - 

16 คลองหอยโข่ง รพช. 1 30 4 - 1 - 5 - - 1 1 

รวม 19 2,397 175 2 17 8 202 12 4 4 20 
 

ท่ีมา  :  ข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิ จากกลุ่มงานประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริการ สสจ.สงขลา  
          ข้อมูลจํานวนเตียง ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS ข้อมูลจํานวนเตียงใช้งาน  
                 ข้อมูล ณ วันท่ี 16 มกราคม 2562 
 

*หมายเหตุ   :   โรงพยาบาลเฉพาะทาง ได้แก่ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จํานวน 200 เตียงและ 
                                                        โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จํานวน 210 เตียง 

            อําเภอสะเดา มีโรงพยาบาลชุมชน 2 แห่ง คอื  รพ.สะเดา จาํนวน 46 เตียง และ รพ.ปาดังเบซาร์ จํานวน 37 เตียง 
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ตารางที่ 5  จํานวนเตียงสถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงอ่ืน เอกชน จังหวัดสงขลา ปี 2561 
อําเภอ สถานบริการสาธารณสุขสังกดักระทรวงอ่ืน กระทรวง จํานวนเตียง
หาดใหญ ่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์ ศึกษาธิการ 844 

 โรงพยาบาลทันตกรรม มอ. ศึกษาธิการ 10 
 โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ กลาโหม 30 

เมือง โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา กลาโหม 15 
คลองหอยโข่ง โรงพยาบาลกองบิน 56 กลาโหม 10 

รวม 909 
อําเภอ โรงพยาบาลเอกชน  จํานวนเตียง 
หาดใหญ ่ โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี 196 

 โรงพยาบาลศิครินทร ์ 120 
 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 200 

สะเดา โรงพยาบาลพัทยเวช 30 
 รวม 546 

ตารางที่ 6  จํานวนคลินิกเอกชน สถานบรกิารสุขภาพ และร้านขายยา จังหวัดสงขลา ปี 2561 

สถานบริการสาธารณสุขเอกชน จํานวน (แห่ง ) 
1      คลินิกเอกชน                                             รวม 555 
  คลินิกเวชกรรมทั่วไป 220 
  คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 155 
  คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ 8 
  คลินิกกายภาพบําบัด 8 
  คลินิกเทคนิคการแพทย์ 14 

  คลินิกการแพทย์แผนไทย 25 
  สหคลินิก 11 
  คลินิกทันตกรรม   107 
  คลินิกการประกอบโรคศิลปะ 7 

3      สถานบรกิารเพื่อสุขภาพ                               รวม 149 
            -  สปาเพ่ือสุขภาพ 4 
            -  นวดเพ่ือสุขภาพ 143 
            -  นวดเพ่ือเสริมสวย 2 

 

 
  



 

  

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข

 
๑๐ 

ข้อมูลท่ัวไป

ตารางที่ 6  จํานวนคลินิกเอกชน สถานบรกิารสุขภาพ และร้านขายยา จังหวัดสงขลา ปี 2561 (ต่อ)  

สถานบริการสาธารณสุขเอกชน จํานวน (แห่ง ) 
3      ร้านขายยา                                                 รวม 519 
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) 377 
  ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ (ขย.2) 56 
  ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว์ (ขย 3.) 9 
  ร้านขายยาแผนโบราณ (ขยบ.) 63 
  สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ (ผยบ.) 15 
  นําเข้ายาแผนโบราณ 1 

ท่ีมา : ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา , ฝ่ายสถานพยาบาลและบริหารเวชภัณฑ์  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา   
        (ธันวาคม 2561) 

ตารางที่ 7 จํานวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และอัตราส่วนต่อประชากร  
               จงัหวัดสงขลา ปี 2559 - 2561 

บุคลากร 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จํานวน อัตราส่วน 
ต่อประชากร  จํานวน อัตราส่วน 

ต่อประชากร จํานวน อัตราส่วน 
ต่อประชากร

แพทย์ 538 1 : 2,623 502 1 : 2,823 494 1 : 2,883 
ทันตแพทย์ 107 1 : 13,190 111 1 : 12,769 115 1 : 12,384 
เภสัชกร 186 1 : 7,588 184 1 : 7,703 180 1 : 7,912 
พยาบาลวิชาชีพ 2,691 1 : 524 2,394 1 : 592 2326 1 : 612 
เตียง 2,306 1 : 612 2,252 1 : 629 2,397 1 : 594 

ท่ีมา : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  

ตารางที่ 8 จํานวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขสังกัดกระทรวงอ่ืน เอกชน และอัตราสว่นต่อประชากร  
                จงัหวัดสงขลา ปี 2559 - 2561 

บุคลากร 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จํานวน อัตราส่วน 
ต่อประชากร  จํานวน อัตราส่วน 

ต่อประชากร จํานวน อัตราส่วน 
ต่อประชากร

แพทย์ 601 1 : 2,348 600 1 : 2,362 598 1 : 2,381 
ทันตแพทย์ 116 1 : 12,167 122 1 : 11,618 120 1 : 11,868 
เภสัชกร 106 1 : 13,314 111 1 : 12,769 108 1 : 13,187 
พยาบาลวิชาชีพ 1,822 1 : 774 1,847 1 : 767 1,827 1 : 779 
เตียง 1,399 1 : 1,008 1,511 1 : 938 1,500 1 : 949 

ท่ีมา : การสํารวจข้อมูลทรัพยากรประจําปี งานข้อมูลข่าวสาร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
        ฝ่ายสถานพยาบาลและบริหารเวชภัณฑ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (ธันวาคม 2561) 
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4. ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ 

ตารางที่ 9 ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ จังหวัดสงขลา ปี 2559 – 2561 

ลําดับ ข้อมูล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จํานวน(คน) อัตรา จํานวน (คน) อัตรา จํานวน 
(คน) อัตรา 

1 ประชากร 1,411,389  1,417,440  1,424,230  (ณ ม.ค.59) (ณ ม.ค.60) (ณ ม.ค.61) 

2 เด็กเกิดมีชีพ 20,084 14.23 ต่อพัน 20,067 14.16 ต่อพัน 15,479 10.87 ต่อพัน 
ประชากร ประชากร ประชากร 

3 จํานวนตายทั้งหมด 9,601 
6.80 ต่อพัน 

9,511 
6.71 ต่อพัน 

9,438 
6.63 ต่อพัน 

ประชากร ประชากร ประชากร 

4 อัตราเพ่ิม 
 0.74 ต่อร้อย 

 
0.75 ต่อร้อย 

 
0.42 ต่อร้อย 

 ประชากร ประชากร ประชากร 

5 จํานวนมารดาตาย 4 
19.92 ต่อแสน 

5 
27.0 ต่อแสน 

4 
25.84 ต่อแสน 

การเกิดมีชีพ การเกิดมีชีพ การเกิดมีชีพ 

6 จํานวนทารกตาย
ปริกําเนิด 53 

2.64 ต่อพัน 
78 

3.87 ต่อพัน 
67 

4.31 ต่อพัน 
การคลอด การคลอด การคลอด 

 

ท่ีมา :  ข้อมูลลําดับท่ี 1 จาก http://hdcservice.moph.go.th/กลุ่มรายงานมาตรฐาน/ประชากร  
         ข้อมูลลําดับท่ี 2, 5 และ 6 จากกลุ่มงานสง่เสริมสุขภาพ สสจ.สงขลา 
         ข้อมูลลําดับท่ี 3 จากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
 
ตารางที่ 10 จํานวนและอัตราป่วย โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก จังหวัดสงขลา  
                 ปี 2559 – 2561 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
โรค จํานวน/อัตรา

ต่อแสน โรค จํานวน/อัตรา
ต่อแสน โรค จํานวน/อัตรา

ต่อแสน 

1. Diarrhea 15,791/ 
1,123.18 1. Diarrhea 17,660/ 

1,253.46 1. Diarrhea 23,609/ 
1,675.70 

2. Pneumonia 4,198/ 
298.59 2. Pneumonia 5,488/ 

389.52 2. Pyrexia 14,843/ 
1,053.51 

3. D.H.F Total 3,550/ 
252.50 3. D.H.F Total 3,015/ 

214 3. Pneumonia 5,221/ 
370.57 

4. H.Conjunctivitis 1,073/ 
76.32 4. Chickenpox 1,854/ 

131.59 4. Chikungunya 2,351/ 
166.87 

5. Pyrexia 993/ 
70.63 5. H.conjunctivitis 1,514/ 

107.46 5. D.H.F Total 2,162/ 
153.45 

 

ท่ีมา  : รง.506  งานระบาดวิทยาและควบคุมโรค  สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดสงขลา 
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๑๒ 

ข้อมูลท่ัวไป

แผนภูมิที่ 3 อัตราป่วย โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก จังหวัดสงขลา ปี 2559 – 2561 

 
ตารางที่ 11 อัตราตายโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดสงขลา ปี 2559 – 2561 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
โรค อัตราต่อแสน 

ประชากร โรค อัตราต่อแสน 
ประชากร โรค อัตราต่อแสน 

ประชากร 
1. D.H.F Total 0.43 1. D.H.F Total 0.21 1. Melioidosis 0.21 

2. Leptospirosis 0.14 2. Melioidosis 0.21 2. D.H.F Total 0.14 
3. Rabies 0.07 3. Pneumonia 0.07 3. Measles Total 0.14 

- - 4. Measles Total 0.07 4. Rabies 0.14 
- - 5. Leptospirosis 0.07 5. Diphtheria 0.07 

ท่ีมา  : รง.506 งานระบาดวิทยาและควบคุมโรค  สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดสงขลา 

ตารางที่  12 จํานวนและอัตราป่วย ผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก จําแนกตามกลุ่มโรค ปี 2559 – 2561 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
โรค จํานวน/อัตรา

ต่อแสน โรค จํานวน/อัตรา
ต่อแสน โรค จํานวน/อัตราต่อ

แสน 
1. ความดันโลหิตสูง
ท่ีไม่มีสาเหตุนํา 

476,826/ 
33,784.17 

1. ความดันโลหิตสูง
ท่ีไม่มีสาเหตุนํา 

508,725/ 
35,890.41 

1. ความดันโลหิตสูง
ท่ีไม่มีสาเหตุนํา 

425,927/ 
29,905.77 

2. ติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบน 

401,056/ 
28,415.70 

2. ติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบน 

409,463/ 
28,887.50 

2. ติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบน 

300,950/ 
21,130.72 

3. เบาหวาน 263,649/ 
18,680.11 3. เบาหวาน 266,218/ 

18,781.61 3. เบาหวาน 210,993/ 
14,814.53 

4. เนื้อเย่ือผิดปกติ 247,461/ 
17,533.15 4. เนื้อเย่ือผิดปกติ 251,424/ 

17,737.89 4. เนื้อเย่ือผิดปกติ 204,760/ 
14,376.89 

5. ความผิดปกติอ่ืน 
ของฟันและ
โครงสร้าง 

183,056/ 
12,969.92 

5. ความผิดปกติอ่ืน 
ของฟันและ
โครงสร้าง 

209,524/ 
14,781.86 

5. ความผิดปกติอ่ืน 
ของฟันและ
โครงสร้าง 

175,672/ 
11,237.93 

 

ท่ีมา : จาก http://hdcservice.moph.go.th/กลุ่มรายงานมาตรฐาน >> สาเหตุการป่วย/ตาย >> สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก
ตามกลุ่มโรค  10 อันดับแรก ข้อมูลปี 2561 วันท่ีประมวลผล 15 มกราคม 2562 
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๑๓ 

ข้อมูลท่ัวไป

แผนภูมิที่ 4  อัตราป่วยผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก จําแนกตามกลุ่มโรค ปี 2559 – 2561 
 

 

ตารางที่ 13 สาเหตุการป่วยผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก จําแนกตามกลุ่มโรค ปี 2559 – 2561 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

โรค จํานวน/อัตรา
ต่อแสน โรค จํานวน/อัตรา

ต่อแสน โรค จํานวน/อัตรา
ต่อแสน 

1. ปอดบวม 7,761/ 
549.88 1. ไข้ไวรัสนําโดยแมลง 11,141/ 

785.99 1. ปอดบวม 9,480/ 
665.62 

2. ภาวะแทรกซ้อนของ
การตั้งครรภ์และคลอด 

6,324/ 
448.07 2. ปอดบวม 8,504/ 

599.95 
2. ภาวะแทรกซ้อนของ
การตั้งครรภ์และคลอด 

6,141/ 
431.18 

3. ไข้ไวรัสนําโดยแมลง 6,277/ 
444.74 

3. ภาวะแทรกซ้อนของ
การตั้งครรภ์และคลอด 

6,107/ 
430.85 3. การบาดเจ็บ 5,650/ 

396.71 

4. มารดามีปัญหาทารก
ในครรภ์ 

5,022/ 
355.82 

4. หลอดลมอักเสบ  
ถุงลมโป่งพอง ปอด 
อุดกั้นเรื้อรัง 

4,937/ 
348.30 

4. หลอดลมอักเสบ  
ถุงลมโป่งพอง ปอด 
อุดกั้นเรื้อรัง 

5,208/ 
365.67 

5. การบาดเจ็บ 4,669/ 
330.81 5. การบาดเจ็บ 4,893/ 

345.20 
5. มารดามีปัญหาทารก
ในครรภ์ 

4,371/ 
306.90 

 

ท่ีมา : ข้อมูลผู้ป่วยใน จาก http://hdcservice.moph.go.th/กลุ่มรายงานมาตรฐาน >> สาเหตุการป่วย/ตาย >> สาเหตุการป่วย   
        ของผู้ป่วยใน  ตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ข้อมูลปี 2561 วันท่ีประมวลผล 15 มกราคม 2562 
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๑๔ 

ข้อมูลท่ัวไป

แผนภูมิที่ 5  อัตราการป่วย ผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก จําแนกตามกลุ่มโรค ปี 2559 – 2561 

 

ตารางที่ 14 สาเหตุการตาย 5 อันดับแรก จําแนกรายโรค จังหวัดสงขลา ปี 2559 – 2561 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

โรค จํานวน/อัตราต่อ
แสนประชากร โรค จํานวน/อัตราต่อ

แสนประชากร โรค จํานวน/อัตราต่อ
แสนประชากร

1. มะเร็ง 1,129/79.83 1. มะเร็ง 965/67.90 1. มะเร็ง 1,030/72.05 

2. ปอดบวม 558/39.45 2. ปอดบวม 518/36.45 2. ปอดบวม 511/35.74 
3. โรคหลอดเลือด
สมอง 522/36.91 3. โรคหลอดเลือด

สมอง 492/34.62 3. โรคหลอดเลือด
สมอง 473/33.09 

4. โรคหัวใจ 490/34.65 4. โรคหัวใจ 458/32.23 4. โรคหัวใจ 412/28.82 
5. การติดเชื้อใน
กระแสเลือด 442/31.25 5. การติดเชื้อในกระแส

เลือด 395/27.79 5. การติดเชื้อใน
กระแสเลือด 326/22.80 

ท่ีมา  : สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข /ข้อมูล ปี 2561 เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2561 

แผนภูมิที่ 6 อัตราการตาย 5 อันดับแรก จําแนกรายโรค จงัหวัดสงขลา ปี 2559 – 2561 
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๑๕ 

ข้อมูลท่ัวไป

ตารางที่ ๑5 สาเหตุการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61 
 

โรค 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จํานวน/อตัราต่อแสน 
ประชากร 

จํานวน/อตัราต่อแสน
ประชากร 

จํานวน/อตัราต่อแสน 
ประชากร 

โรคความดันโลหิตสูง 128,090/9,075.46 133,699/9,432.43 141,325/9,922.91 
โรคเบาหวาน 52,898/3,747.94 54,901/3,873.25 57,066/4,006.80 
โรคหลอดเลือดสมอง 15,159/1,074.05 16,065/1,133.38 17,257/1,211.67 
โรคหัวใจและหลอดเลือด 6,083/430.99 7,726/545.07 8,832/620.12 

ท่ีมา  : http://hdcservice.moph.go.th/กลุ่มรายงานมาตรฐาน/การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อท่ีสําคัญ วันท่ีประมวลผล 15 มกราคม 2562 
 

ตารางที่ ๑6  สาเหตุการตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61 

โรค 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จํานวน/อตัราต่อแสน 
ประชากร 

จํานวน/อตัราต่อแสน
ประชากร 

จํานวน/อตัราต่อแสน 
ประชากร 

โรคความดันโลหิตสูง 2052/145.39 2,169/153.02 2,196/154.19 
โรคเบาหวาน 984/69.72 997/70.34 971/68.18 
โรคหลอดเลือดสมอง 926/65.61 939/66.25 935/65.65 
โรคหัวใจและหลอดเลือด 450/31.88 479/33.94 458/32.16 

ท่ีมา : http://hdcservice.moph.go.th/กลุ่มรายงานมาตรฐาน/การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อท่ีสําคัญ วันท่ีประมวลผล 15 มกราคม 2562 

ปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดสงขลา 
  ปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ยังเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขและเป็นสาเหตุการป่วย/การตาย  อันดับต้น ๆ 
ของประเทศไทย ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด จาก
รายงานใน hdc service การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่สําคัญ จังหวัดสงขลา พบว่า  ผู้ป่วยมีจํานวนเพ่ิมขึ้นทุกปี      
จากข้อมูลปีงบประมาณ 2559 – 2561 ดังข้อมูลตามตารางท่ี 15 แต่การตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2561 
ลดลงเล็กน้อย ดังข้อมูลตามตารางที่ 16 
 

ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อปญัหาสาธารณสุข 
  สั งคมไทยกําลั งก้ าวสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ  การเ จ็บป่วยและเสีย ชี วิต เปลี่ ยนจากโรคติดต่อมาเ ป็น 
โรคไม่ติดต่อ ซึ่งเกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มะเร็ง ฯลฯ 
ซึ่งประชากรไทยมักไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคเรื้อรัง หรือกลุ่มที่รู้ว่าเป็นโรคเร้ือรังส่วนใหญ่ยังไม่สามารถควบคุมอาการและ
ดูแลรักษาตนเองได้อย่างถูกต้อง ภาวะดังกล่าวจะนํามาซึ่งภาวะทุพพลภาพทําให้มีภาวะพ่ึงพิงในการดํารงชีวิต และ
ต้องการได้รับการดูแลจากบุคคลในครอบครัวหรือสังคมต่อไป 
  นอกจากน้ียังมีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม ค่านิยมของคนในสังคมปัญหาสุขภาพ
ทางกายและทางจิต ปัญหาจากมลภาวะของสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุการจราจร พฤติกรรมสําส่อนทางเพศ การไม่ออก
กําลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เหล่าน้ีถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทําให้
ปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น 

 
------------------------------------------------------------------------ 
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นโยบาย แนวทางการดาํเนินงาน และประเด็นเนน้หนัก ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้

มอบโยบาย ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 มุ่งเน้นหนักใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย  การ
ปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ (Digital Transformation) บูรณาการข้อมูลกระทรวง
สาธารณสุขให้เป็นหน่ึงเดียว การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว และ รพ.สต.ติดดาว พัฒนา
คุณภาพหน่วยบริการ และพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้มีความเหมาะสม การปฏิรูปกําลังคนด้านสุขภาพ (HRH 
Transformation) บูรณาการ ข้อมูลบุคลากรให้เห็นเป็นภาพรวมของประเทศ เพ่ือการวางแผนการบริหารกําลังคน
อย่างมีประสิทธิภาพ  การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ลดการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การ
ควบคุมป้องกันวัณโรค เพ่ือลดการตาย การขาดยา เพ่ือลดปัญหาให้หมดไปจากประเทศไทย  

นอกจากน้ี นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
๒๕61 มุ่งเน้นความร่วมมือกันสร้างความสมัครสมานสามัคคีในองค์กร มีความเป็นพ่ีเป็นน้องเคารพและให้เกียรติซึ่ง
กันและกัน และ นํานโยบายของรัฐบาลของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปปฏิบัติ ยังคงยึดแนวทางการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร MOPH บนหลักการของ
ความย่ังยืนและมุ่งผลลัพธ์ที่ประชาชนจับต้องได้  ประกอบด้วย 11 ประเด็น ดังภาพ  

 
 

สําหรับเขตสุขภาพที่ 12 นายเจษฎา  ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12 ได้มอบนโยบายโดยมุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาพ้ืนที่ที่สําคัญได้แก่ ลดมารดาเสียชีวิต และเพ่ิมความครอบคลุมวัคซีนในเด็ก 0 – 5 ปี และมีแนวทางขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เขตสุขภาพที่ 12 ประจําปีงบประมาณ 2562 ดังภาพ 

 



 

  

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข

 
๑๗ 

ยุทธศาสตร์

นโยบายและแนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์สขุภาพ จงัหวัดสงขลา ปี 2562 
นายแพทย์อุทิศศักดิ์  หรริัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัสงขลา  

 
 จากนโยบายและแนวทางการดําเนินงานยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดสงขลา ปี 2561 ของ นายแพทย์อุทิศศักด์ิ หริรัตนกุล 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กําหนดวิสัยทัศน์  “องค์กรชั้นนํา ด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วน
ร่วม เพื่อคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข” กําหนดยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสงขลา 4 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากําลังคนด้านสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยกําหนดประเด็นจุดเน้นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขสําคัญ จํานวน 10 ประเด็น ได้แก่ 
โรคไข้เลือดออก, โรควัณโรค, การลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร, ปลอดบุหรี่,  โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ,  
เมืองสมุนไพร, อนามัยแม่และเด็ก, ทันตสุขภาพ, ระบบบริการปฐมภูมิ และระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้วยการส่งเสริม
การตระหนักรู้ด้านสุขภาพของประชาชน (Health literacy) เพ่ือประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขระบบ
สุขภาพย่ังยืน ภายใต้แนวทางการทํางาน“ทํางานได้ผล คนมีความสุข ทุกปัญหาร่วมแก้ไข” ผลการดําเนินงานตาม
ประเด็นจุดเน้น ทั้ง 10 ประเด็น ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 8 ประเด็น ตกเกณฑ์เพียงอัตราความสําเร็จในการรักษาผู้ป่วย
วัณโรค และ ลดมารดาตาย ซึ่งต้องเร่งพัฒนาต่อไป 
 จากนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมให้ดําเนินการ เรื่องบุหรี่ กระทรวงสาธารณสุข มี PA ปี 2562 จํานวน 12 ประเด็น 
ได้แก่ Primary Care, Mother & Child Health, Green & Clean Hospital, ยาเสพติด, TB, RDU, Fast Track 
(Stroke STEMI Sepsis Trauma), การพัฒนา Service Plan (เขตสุขภาพกําหนด), HR Transformation, Financial 
Management, Quality Organization และ IT และ สํานักงานเขตสุขภาพที่ 12 มีจุดเน้น 5 โรค  5 ส่งเสริม      
5 สนับสนุน และผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12 เน้นการแก้ปัญหา ลดมารดาตาย เพ่ิมการได้รับวัคซีน
ในเด็ก 0 - 5 ปี สําหรับจังหวัดสงขลา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ ได้มอบนโยบายในการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 มีแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้จังหวัดสงขลา เป็นเมืองแห่ง
ความสุข 9 ประเด็น ได้แก่ เมืองสะอาด, ส่งเสริมวินัยจราจร, เมืองท่องเที่ยว, ฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ของทรัพยากร, 
พัฒนาแหล่งนํ้าและการบริหารจัดการนํ้า, พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เน้นคุณธรรม) , พัฒนาเกษตรกรรมเพื่อความ
มั่นคงทางอาหาร, ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ และขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา 
โดยมีแนวทางการทํางาน “ จริงจัง จริงใจ โปร่งใส รวดเร็ว และมีความสุข” 
 ดังน้ัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จึงกําหนดจุดเน้นที่จะพัฒนาให้คนสงขลาสุขภาพดี  เน้นการ
แก้ปัญหาสาธารณสุขสําคัญในพ้ืนที่และตอบสนองนโยบายกระทรวงและเขตสุขภาพ จํานวน 9 ประเด็น โดย 
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ดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจาก ปี 2561 ประกอบด้วย อนามัยแม่และเด็ก, ทันตสาธารณสุข, ไข้เลือดออก,  
วัณโรค,  โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) , การลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร , ปลอดบุหรี่,   พัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิ, พัฒนาระบบสารสนเทศ ภายใต้กรอบการพัฒนา “ 3 ปลอด 3 ลด 3 เพิ่ม กํากับดี ไอทีสมาร์ท ”  
 

 
 

 โดย การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ โซน อําเภอ จังหวัด มีทีมงานที่มีคุณภาพ ทั้งด้านบริการ วิชาการ และ
บริหารจัดการ กํากับงานมีประสิทธิภาพ เพ่ือประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน ภายใต้
แนวทางการทํางาน“ทํางานได้ผล คนมีความสุข ทุกปัญหาร่วมแก้ไข”  ทํางานได้ผล : ผลลัพธ์ต้องชัดเจน โดย
วัดผล Small Success และ Output/Outcome ได้  คนมีความสุข : มุ่งเน้นความสามัคคีของเครือข่ายทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ และเครือข่ายภาคประชาชนและสื่อสารมวลชน ทุกปัญหาร่วมแก้ไข : ต้องมีการบูรณาการงานร่วมกัน ร่วม
แก้ปัญหาร่วมกัน โดยเครือข่ายทุกภาคส่วน 
แนวทางการทาํงานด้วยหลักการทํางาน 5 ป. “ ประชุม ประชาสมัพันธ์ ประสาน ประกวด ประเมินผล ” 

 ประชุมอย่างไร : ประชุมเน้นการบูรณาการในแต่ละงาน มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วม  
 ประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์ทั่วถึง ผ่านสื่อทุกช่องทาง และสื่อสารอย่างเหมาะสม  
 ประสาน : ประสานสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งทุกพ้ืนที่ด้วยกลไก พชอ. อสม.  
 ประกวด : ประกวดผลงานด้านวิชาการ บริการ และบริหารจัดการ มีผลงานสู่ระดับประเทศ เน้นนวตกรรม 
 ประเมิน : ประเมินผลการดําเนินงาน กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ สําเร็จหรือไม่สําเร็จ หากมีปัญหา

อุปสรรค มีโอกาสพัฒนามีอย่างไร  
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แนวทางการดาํเนนิงานตามยุทธศาสตร์สขุภาพ จังหวัดสงขลา ปี 2562 โดย บูรณาการตามยทุธศาสตร์ 
(Agenda) งานประจํา (Function) และพืน้ที่ (Area) 
 การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ (Agenda) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 

20 ปี ด้านสาธารณสุข และประเด็นจุดเน้นพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขสําคัญ 9 ประเด็น 
 การดําเนินงานประจํา (Function) ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและกรมต่างๆ ของกระทรวง    
 การดําเนินงานเชิงพ้ืนที่ (Area) แบ่งเป็น 3 ระดับ โดยให้พ้ืนที่วิเคราะห์ปัญหาและกําหนดประเด็นปัญหา

ที่สําคัญตามบริบทพ้ืนที่ 
 ระดับจังหวัด มุ่งเน้น โรคไข้เลือดออก โรควัณโรค อนามัยแม่และเด็ก ทันตะ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)  
 ระดับโซน มุ่งเน้น การพัฒนาประเด็นปัญหาที่สําคัญภายในโซน โดยให้แต่ละโซนกําหนดประเด็น

ปัญหาร่วมกัน และดําเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ได้แก่  
- โซนกระดังงา (ระโนด/กระแสสินธ์ุ/สทิงพระ/สิงหนคร) : การป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน 
- โซนเฟ่ืองฟ้า (เมือง/รัตภูมิ/บางกล่ํา/ควนเนียง) : การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย SNAP 
- โซนลีลาวดี (หาดใหญ่/สะเดา/คลองหอยโข่ง/นาหม่อม) : การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
- โซนชบาแดง (จะนะ/เทพา/สะบ้าย้อย/นาทวี) : การพัฒนาระบบการดูแล CKD 

 ระดับอําเภอ มุ่งเน้น กําหนดประเด็นปัญหาสําคัญ/บริบทของพื้นที่/วิเคราะห์ปัญหา/จัดลําดับ
ความสําคัญของปัญหา โดย 

- กลุ่มงาน/ฝ่าย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ทําหน้าที่ วิเคราะห์ กํากับ ติดตามแนวทางการ
แก้ปัญหาและเครื่องมือในการแก้ปัญหาของอําเภอว่าดําเนินการได้ถูกต้อง แก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่ และ คืนข้อมูล
สถานการณ์ ผลการดําเนินงานให้อําเภอ โดยอาจแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง  สีแดง และวิเคราะห์
ข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพเพ่ือให้อําเภอดําเนินการ ต่อไป 

- โรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ทําหน้าที่ วิเคราะห์ กําหนดแนวทางการแก้ปัญหาที่
ชัดเจนและขับเคล่ือนด้วย พชอ. ในการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการของอําเภอ เพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนการแก้ไข
ปัญหาของอําเภออย่างความเข้มแข็ง 

- ระดับตําบล ใช้แนวทางปฐมภูมิ มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ดูแล ประชากรในความรับผิดชอบ วิเคราะห์/
กําหนดปัญหาตําบลและวางแนวทางแก้ไขพัฒนาด้วย DHS และพัฒนาบริการให้ผ่านมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว และ
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
  
หลักการทํางานให้ประสบผลสําเร็จ 
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้มอบหลักการทํางานให้ประสบผลสําเร็จ ในการประชุมถ่ายทอด
นโยบาย เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ปี 2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561  ดังน้ี  
มองการทํางานโดยเน้นการทํางานเป็นทีม   พร้อมเรียนรู้ รับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
ให้ความสําคัญเรื่องเวลา ตรงเวลา และรู้จักบริหารเวลา ดูแลคุณภาพชีวิตของตนเองและลูกน้อง 
นักสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เน้นความสัมพันธ์มากกว่าเรื่องการเงิน  ทํางานแบบมุ่งมั่น มีเป้าหมาย   
มองปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย อยากแก้ไข ทําเรื่องใหญ่ ให้เป็นเรื่องเล็ก  เป็นแบบอย่างที่ดี 
  



 

  

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข

 
๒๐ 

ยุทธศาสตร์

ประเด็นจดุเน้นจังหวัด/ตัวชีว้ัด/เปา้หมาย 
ประเดน็ ประเดน็ย่อย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระดบั 

อนามัยแม่และเด็ก อนามัยแม่และ
เด็กเพ่ือลดอัตรา
มารดาตาย 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานอนามัยแม่และ
เด็กเพ่ือลดอัตรามารดาตาย 

อัตรามารดาตาย  
ไม่เกิน 25 ต่อ
แสนการเกิดมีชีพ 

PA 
จังหวัด 

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย 

ร้อยละของเด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ 

PA 
จังหวัด

 ทันตสาธารณสุข เด็กกลุ่มอายุ 12 
ปี ฟันดี ไม่มีผุ 
(Cavity free)   

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปี ฟันดี ไม่มีผุ (Cavity free) 
ภายใต้เงื่อนไขความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพ
ช่องปากเด็ก 12 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

PA 
จังหวัด 

การพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิ 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) 

อําเภอท่ีมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพ โดยทีมเย่ียมเสริมพลัง 
พชอ. 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

 

การพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ  

พ้ืนท่ีท่ีมีคลินิกหมอครอบครัวตามแผน/เป้าหมายท่ี
ปรับแผน ในปี 2562 

ร้อยละ 100  

การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 
(รพ.สต.ติดดาว ระดับ 3 ดาว ร้อยละ 100 
(รพ.สต.ติดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 80) 

ร้อยละ 80   

การป้องกัน
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

การป้องกัน
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถควบคุมไข้เลือดออกได้ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

PA 
จังหวัด

อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากคา่มัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 15 

PA 
จังหวัด

การป้องกันและ
ควบคุมโรคการ
บริโภคบุหรี่ 

การป้องกันและ
ควบคุมโรคการ
บริโภคบุหรี่ 

ร้อยละของผู้เสพในโรงพยาบาลเข้าสู่ระบบบําบัดเลิก
บุหรี่ในคลินิกเลิกบุหรี่ (รพ.) 

ร้อยละ 20 PA 
จังหวัด

ผู้เสพท่ีเข้าสู่ระบบบําบัดสามารถเลิกเสพได้สําเร็จ
อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน 

ร้อยละ 10 PA 
จังหวัด

จังหวัดสงขลา
ปลอดโฟมบรรจุ
อาหาร  

จังหวัดสงขลา
ปลอดโฟมบรรจุ
อาหาร 

ระดับความสําเร็จของการเสริม สร้างองค์กร/ชุมชน 
ปลอดโฟม ของ คปสอ. 

มากกว่าหรือ
เท่ากับระดับ 4 

PA 
จังหวัด 

โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ลดอัตราตายด้วย
โรคหลอดเลือด
สมอง 

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/
อุดตัน (I63)  

น้อยกว่าร้อยละ 5 PA 
จังหวัด

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก 
(I60-I62)  

น้อยกว่าร้อยละ 
25 

PA 
จังหวัด

การป้องกันและ
ควบคุมวัณโรค 

การป้องกันและ
ควบคุมวัณโรค 

อ ัตราความสําเร็จการร ักษาผู้ป่วยว ัณโรคปอดรายใหม ่  มากกว่าร้อยละ 
85 

PA 
จังหวัด

อัตราการค้นหาวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง  มากกว่าร้อยละ 
60 

PA 
จังหวัด

การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 

การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 

ร้อยละของหน่วยบริการ (สังกัด สป.) มีข้อมูลท่ีมี
คุณภาพ 5 ด้าน (ครบถ้วน/ถูกต้อง/ทันเวลา/เชื่อมโยง 
ปัจจุบัน) 

มากกว่าร้อยละ 
90 

PA 
จังหวัด 
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๒๑ 

ยุทธศาสตร์

PA ระดับโซน 
โซน ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ชบาแดง ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR < ml/min/1732/yr ร้อยละ 66 
เฟ่ืองฟ้า การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยหลังระยะวิกฤตได้รับบริการ SNAP 

- ร้อยละความครอบคลุมของผู้ป่วยหลังระยะวิกฤตได้รับบริการ SNAP 
- ร้อยละของผู้ป่วยหลังระยะวิกฤตท่ีได้รับบริการ SNAP มี Barthel Index เพ่ิมข้ึน 

 
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 60 

ร้อยละของผู้ป่วยหลังระยะวิกฤตท่ีได้รับบริการ SNAP ได้รับบริการเย่ียมบ้านตามแผนการเยี่ยม ร้อยละ 60 
ลีลาวดี ร้อยละของสถานบริการ (รพ./สสอ./PCU/รพ.สต.) ท่ีมีค่าดัชนีลูกน้ํายุงลายเท่ากับ 0 ร้อยละ 100 

ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีค่าดัชนีลูกน้ํายุงลายเท่ากับศูนย์ ร้อยละ 95 
กระดังงา อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 1.1 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้ 
- ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ควบคุมระดับค่าระดับ HbA1c 
- ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 

 
23 
50 

PA องค์กร/ PA บุคคล (ผอ.รพ./สสอ.) 

ระดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
PA องค์กร ร้อยละของ รพ.สต.ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 80 
PA บุคคล (ผอ.รพ.) ร้อยละการรับส่งผู้ป่วย Intermediate care จาก รพศ./รพท.  ร้อยละ 80 
PA บุคคล (สสอ.) ร้อยละของอําเภอท่ีมีคณะกรรมการ พชอ. ท่ีมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

 

แผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบรกิารสุขภาพ จังหวัดสงขลา ปี 2560 - 2563 
วิสัยทศัน ์

องค์กรช้ันนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสขุ 
พันธกิจ 

1. บริหารยุทธศาสตร์สาธารณสุข ที่ตอบสนองนโยบาย ปัญหาสุขภาพ และบริบทจังหวัด 
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐาน อย่างองค์รวม และเช่ือมโยงบริการ   
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพประชาชน 
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์งาน 

เป้าหมาย 
ประชาชนชาวสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน 

เป้าประสงค ์
1. ระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  
2. เครือข่ายบริการสุขภาพ มีคุณภาพ มาตรฐาน และเช่ือมโยงเป็นหน่ึงเดียว  
3. ทีมงานมีสมรรถนะ มขีวัญกําลังใจ มีคณุธรรม มีความสุข และสร้างสรรค์งานที่มีคณุค่า 
4. ชุมชน ภาคีเครือข่าย ร่วมจัดการสุขภาพชุมชนอย่างเข้มแข็ง  
5. ประชาชนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดี และใช้บริการอย่างเหมาะสม 
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๒๒ 

ยุทธศาสตร์

โครงสร้างการบรหิารยทุธศาสตร ์ประเด็นจุดเน้น และกลไกการขับเคลื่อน จังหวัดสงขลา ปี 2562  
ยุทธศาสตรจ์ังหวัด แผนงาน ผู้บริหารที่ดูแล Focal  Point 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค    
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (PP&P Excellence) 
ประธานยุทธศาสตร์ที่ 1 : นางสุนันท์  ศรีวิรัตน์ 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
1.1 อนามัยแม่และเดก็* 
1.2 ทนัตสาธารณสุข* 

 
นางสุนันท์  ศรวีิรัตน์ 
นพ.ปพน  ดีไชยเศรษฐ 

 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

2. การพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอําเภอ (พชอ.)* นางสุนันท์  ศรวีิรัตน์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 
3. การป้องกัน ควบคุมโรค และลดปัจจัยเสี่ยง ด้านสุขภาพ 

3.1 การปอ้งกัน ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก* 
3.2 การพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และภัย

สุขภาพ (EOC/SAT) 
3.3 การปอ้งกันและควบคุมการบริโภคบหุรี*่ 
3.4 การส่งเสริมองค์กรปลอดโฟม* 

 
นพ.อนุรักษ์  สารภาพ 
นพ.อนุรักษ์  สารภาพ 
 
นพ.อนุรักษ์  สารภาพ 
นพ.ปพน  ดีไชยเศรษฐ 
 

 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
ฝ่ายคุ้มครองผูบ้ริโภค  
ด้านอาหารและยา 

4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  
(GREEN & CLEAN hospital) 

นางสุนันท์  ศรวีิรัตน์ 
 

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 พฒันาระบบบริการสุขภาพฯ
(Service Excellence) 
ประธานยุทธศาสตร์ที่ 2 : นพ.อนุรักษ์  สารภาพ 
 

5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ(PCC) นางสุนันท์  ศรวีิรัตน์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 

6.1 โรคไม่ตดิต่อเรือ้รัง (เนน้ Stroke/STEMI)* 
6.2 โรคตดิต่อ (เนน้ อัตราสําเร็จการรักษาวัณโรค)* 
6.3 การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) 

 
นพ.อนุรักษ์  สารภาพ 
นพ.ปพน  ดีไชยเศรษฐ
นพ.ปพน  ดีไชยเศรษฐ 
 

 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
ฝ่ายควบคุมโรคเอดส์ฯ 
ฝ่ายสถานพยาบาลฯ 
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ยุทธศาสตร์

โครงสร้างยทุธศาสตร์จงัหวัด แผนงาน ประเดน็จุดเนน้ และกลไกการขับเคลื่อน ปี 2562 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด แผนงาน ผู้บริหารที่ดูแล Focal  Point 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 พฒันาระบบบริการสุขภาพฯ
(Service Excellence) (ต่อ) 
ประธานยุทธศาสตร์ที่ 2 : นพ.อนุรักษ์  สารภาพ 
 

1. ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการ
ส่งต่อ (ECS/RTI) 

นพ.อนุรักษ์  สารภาพ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 

2. การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริ นางสุนันท์  ศรวีิรัตน์ ฝ่ายควบคุมโรคเอดส์ ฯ 
3. อุตสาหกรรมทางการแพทย์ 

3.1 การพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย และ เมือง
สมุนไพร 

นพ.ปพน  ดีไชยเศรษฐ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พฒันากาํลงัคนดา้นสุขภาพฯ
(People Excellence) 
ประธานยุทธศาสตร์ที่ 3 : นายณรงค์  ด้วงปาน 
 

4. การพัฒนาระบบบริหารกําลังคนด้านสุขภาพ (Happy 
MOPH) 
      4.1  การบริหารกําลังคนด้านสุขภาพ 
      4.2  การพัฒนาบุคลากรและองค์กรความสุข 

 
 
นายณรงค์   ด้วงปาน 
นางสุนันท์  ศรวีิรัตน์ 

 
 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พฒันาระบบบริหารจัดการ 
ที่มีประสทิธภิาพ (Governance Excellence) 
ประธานยุทธศาสตร์ที่ 4 : นพ.อนุรักษ์  สารภาพ 
 

5. การพัฒนาระบบธรรมมาภิบาล และ องค์กรคุณภาพ 
      5.1 การพัฒนาระบบคุณภาพ ความโปร่งใส และ
บริหารความเสี่ยง 
     5.2 การพฒันาคณุภาพองคก์ร (รพ.สต.ตดิดาว)* 

 
 

นายณรงค์   ด้วงปาน 
 
นางสุนันท์  ศรวีิรัตน์ 

 
 

กลุ่มงานนิติการ/ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 

6. การพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศดา้นสุขภาพ* นพ.อนุรักษ์  สารภาพ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
7. การบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลังสุขภาพ นพ.อนุรักษ์  สารภาพ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

หมายเหตุ * ประเด็นจุดเน้นจังหวัดสงขลา ปี 2562 
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 การจัดทาํแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขสขุภาพ จังหวัดสงขลา ปี 2562 

1. ประชุมนําเสนอผลงานปีงบประมาณ 2561 และ สรุปผลการนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด        
ปี 2561 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  

2. ประชุมคืนข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประเด็นจุดเน้น ปี 2561 และ (ร่าง) PA 
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 และ กรอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 ในวาระการประชุมผู้บริหาร 
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่ 4 กันยายน 2561  

3. ทบทวน วิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน ประเด็นจุดเน้น ปี 2561 และ แนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
สําคัญของจังหวัด ปี 2562 โดยใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Health Data Center (HDC)  รง. 506/507 ระบบติดตาม
ตัวช้ีวัด (KPI Monitoring) ระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ (SMS) ผลการตรวจราชการ และผลการนิเทศผสมผสาน
ระดับจังหวัด รอบ 2 ปี 2562 และ ข้อมูลจากพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ 5 - 20 กันยายน 2561 

4. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดประชุมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมช้ีแจงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และ การมอบนโยบายการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเฟ่ืองฟ้า สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้อํานวยการโรงพยาบาล 
สาธารณสุขอําเภอ และ ผู้แทนกลุ่ม ผอ.รพ.สต. เข้าร่วมรับฟัง และ แจ้งให้ทุกหน่วยงานสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ร่วมรับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live เพ่ือให้เกิดบูรณาการและขับเคล่ือนการดําเนินงานร่วมกัน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์สําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ให้กับผู้บริหาร และ บุคลากรสาธารณสุขได้รับรู้และมี
ความเข้าใจเกิดการรับรู้ที่ชัดเจนไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับ 

5. ประชุมทบทวนและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา            
ปี 2561 มุ่งเน้นทบทวนสถานการณ์ สภาพปัญหา ผลการดําเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา โอกาส อุปสรรค 
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ และ Best practice ในทุกระดับ โดยใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Health Data Center (HDC)   
รง. 506/507 ระบบติดตามตัวช้ีวัด (KPI Monitoring) ระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ (SMS) ผลการตรวจราชการ 
และผลการนิเทศผสมผสานระดับจังหวัด รอบ 2 ปี 2561 จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่  26 กันยายน –  5 ตุลาคม 2561 
โดยการมีส่วนร่วมของ สสจ. สสอ. รพ. รพ.สต. ศูนย์วิชาการท่ีเก่ียวข้อง กลุ่มหมอพ้ืนบ้าน กลุ่มผู้ประกอบการ และ 
สถาบันอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 10 ประเด็น ได้แก่ 
ประเด็นอนามัยแม่และเด็ก ประเด็นป้องกันและควบคุมโรค (วัณโรค) 
ประเด็นทันตสาธารณสุข ประเด็นการลด ละ เลิก บุหรี่ 
ประเด็นการลด ละ เลิกโฟมบรรจุอาหาร ประเด็นระบบการแพทย์ปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว , พชอ. 
ประเด็นการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประเด็นระบบการแพทย์แผนไทย และ เมืองสมุนไพร 
ประเด็นป้องกันและควบคุมโรค (ไข้เลือดออก) ประเด็นการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการนําเสนอแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดสงขลา ปี 2562 เพ่ือนําเสนอแผนยุทธศาสตร์ 
วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ กําหนดประเด็นจุดเน้น ตัวช้ีวัด และคํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ ที่ 1 ปี 2562 ของ 
คปสอ. รพ. และ สสอ. ระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม  2561 ณ ห้องประชุมชมดาว รีสอร์ท อําเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง 

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ จังหวัดสงขลา ปี 2562 และ การ
ถ่ายทอดสดการประชุมเชิงปฎิบัติการฯ ผ่านระบบ Web conference และ Facebook live เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย 
ประเด็นจุดเน้น ตัวช้ีวัด สู่ผู้ปฎิบัติในทุกระดับ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และ PCU ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุมเพ่ืองฟ้า 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ภายใต้กรอบการพัฒนา “3 ปลอด 3 ลด 3 เพิ่ม กํากับดี ไอทีสมาร์ท”  
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ยุทธศาสตร์

8. ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ปี 2562 ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุข ผู้บริหาร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้อํานวยการโรงพยาบาล และ สาธารณสุขอําเภอ ในการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2561 เพ่ือร่วมดําเนินงานขับเคลื่อนการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดไปสู่
เป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน” ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง
ประชุมเฟ่ืองฟ้า สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และถ่ายทอดผ่าน web conference ไปยังทุกอําเภอ 
 
 กลไกการควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผล  ดําเนินการดังนี้  

1. ติดตามผลการดําเนินตามยุทธศาสตร์ และ ประเด็นจุดเน้นสําคัญ ตามนโยบายนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด ในที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด เป็นประจําทุกเดือน 

2. ติดตามการดําเนินงาน ในที่ประชุมผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  
3. กระบวนการนิเทศเชิงคุณภาพ 

3.1 กําหนดกรอบการเยี่ยมนิเทศ จัดทําคู่มือ และแนวทางนิเทศเชิงคุณภาพ 
3.2 เย่ียมนิเทศระดับจังหวัด จํานวน 2 ครั้งต่อปี ทั้งระดับ คปสอ. และ รพ.สต. 

- นิเทศระดับจงัหวัด รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 19 มีนาคม 2562 
- นิเทศระดับจงัหวัด รอบที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2562  

4. ลงเยี่ยมเสริมพลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สงขลา ตามประเด็นจุดเน้น การดําเนินงาน พชอ. และ การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.)สู่
มาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.)ติดดาว และให้การสนับสนุนการพัฒนา  

5. กํากับผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการใช้งบประมาณ ด้วยระบบบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพ (Strategic management System) ในระดับจังหวัด และ ระดับอําเภอ โดยระดับอําเภอดําเนินการควบคุม 
กํากับ ในภายรวมแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.  

6. กํากับผลงานสําคัญ ทั้งระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล ด้วยการรายงานผ่าน Health Data Center ซึ่ง
ประมวลผล จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม และ 12 แฟ้ม เข้าถึงได้ทาง web site ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

7. กํากับและตรวจสอบข้อมูล โดยใช้ Web application ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
7.1 กํากับและตรวจสอบข้อมูลคุณภาพข้อมูล ได้แก่ Monitoring and data Exchange คุณภาพข้อมูล 

43 แฟ้ม Data Center ระดับอําเภอ  
7.2 จัดทํา Web application มิติคุณภาพ 5 ด้าน (คุณภาพ/ถูกต้อง/ครบถ้วน/ทันเวลา/ปัจจุบัน) 

และความเช่ือมโยงระหว่างแฟ้ม  
7.3 จัดทํา Web application เช่ือมโยงข้อมูลปฐมภูมิสู่การพัฒนางานระบบบริการปฐมภูมิ และ Smart 

Health 
8. กํากับติดตามตัวช้ีวัดสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข และ ตัวช้ีวัดสําคัญของจังหวัดสงขลา 

8.1 กํากับติดตามตัวช้ีวัดสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยระบบ Health KPI  
8.2 กํากับติดตามตัวช้ีวัดสําคัญ และ PA  จังหวัดสงขลา ด้วย Web application ได้แก่  PA/ตัวช้ีวัด

สําคัญจังหวัดสงขลา ระบบบันทึกข้อมูลนอก 43 แฟ้ม (Key in) 
  



 

  

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข

 
๒๖ 

ยุทธศาสตร์

ระบบโปรแกรมทีเ่กี่ยวข้องทีมี่อยู่ในปัจจุบนั มีดังน้ี  
 

 
 

ปฏทินิกิจกรรมสําคญั ป ี2562 
 

 
 

 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา กําหนดการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสขุภาพ ภายใต้กรอบการพัฒนา “3 ลด 3 เพ่ิม กํากับดี ไอทีสมาร์ท” ดังน้ี 

 ด้านการพัฒนาข้อมูลและการคืนข้อมูล ในการติดตามผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง และ การ
เข้าถึงบริการทางสาธารณสุขของประชาชน 
 ด้านการให้บริการประชาชน เช่น ระบบ One Stop Service เพ่ืออํานวยความสะดวกในการให้บรกิาร 

และ ระบบ Zero Report เพ่ือลดการขอรับเอกสารของประชาชน 
 ด้านการบริหารจัดการ เช่น การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ บุคลากร การบริหารการเงินการบัญชี 

การบริหารจัดการเตียง (ระบบเตียง 5 ส)ี 
 ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป เช่น ระบบสารบรรณ ระบบยานพาหนะและการซ่อมบํารุง 

  



 

  

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข

 
๒๗ 

ยุทธศาสตร์

 แผนปฏิบัติการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
สําหรับแผนงาน โครงการ งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดกลุ่ม

ตามยุทธศาสตร์และแผนงานของจังหวัด และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข         
(4 ยุทธศาสตร์ 15 แผนงาน 45 โครงการ) จําแนกแหล่งงบประมาณทุกแหล่ง ดังน้ี   

 

โครงการกระทรวง 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

ยุทธศาสตร์ แผนงานจังหวัด จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ** ยุทธศาสตร์ท่ี 
1 พัฒนาการ
ส่งเสริม
สุขภาพ 
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

1. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนไทยทุก
กลุ่มวัย 

2 166,515

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 2 48,230

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 3 228,880
พัฒนาคุณภาพชวิีตระดับอําเภอ (พชอ.)* 2. การพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) 

1 120,390

พัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 3. การป้องกัน 
ควบคุมโรค และ
ลดปัจจัยเสี่ยง 
ด้านสุขภาพ 

2 152,900

ควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 18 1,249,849

คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 9 1,200,420

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม** 4.การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม 

3 652,320

พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ* ยุทธศาสตร์ท่ี 
2 การพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพให้มี
มาตรฐานและ
คุณภาพ
เชื่อมโยง
เครือข่าย 

5.การพัฒนา
ระบบปฐมภูมิ 
(PCC) 

0 (บูรณาการ 
กับพชอ.)

พัฒนาเครือข่ายกําลังคน 
ด้านสุขภาพ 

3 1,126,550

พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง** 6.การพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ 
(Service plan) 
  
  

1 90,280

พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคติดต่อ* 2 44,960

ป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยา 
อย่างสมเหตุสมผล* 

1 22,000

พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 0 0

พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด 0 0

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและการดูแล
ผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน 

0 
 

(บูรณาการ 
SP NCD) 

พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 1 224,000
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 1 32,050

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก   0 (บูรณาการ 
SP NCD)

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ   1 11,060
 

  



 

  

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข

 
๒๘ 

ยุทธศาสตร์

โครงการกระทรวง 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

ยุทธศาสตร์ แผนงานจังหวัด จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง ยุทธศาสตร์ท่ี 
2 การพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพให้มี
มาตรฐานและ
คุณภาพ
เชื่อมโยง
เครือข่าย (ต่อ)

6.การพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ 
(Service plan) 
(ต่อ) 
 

2 36,000

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 1 960
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 0 บูรณาการNCD

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 0 0
พัฒนาระบบบริการบําบัด รักษาผู้ป่วยยาเสพติด** 2 2,807,350
พัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care : IMC) 0 บูรณาการNCD
พัฒนาระบบบริการ one day surgery 0 0
พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ** 7.พัฒนาระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อ   

2 1,697,170
คุ้มครองสุขภาพประชาชน จากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีเสี่ยง  
(Hot Zone) 

2 17,780

 8.การพัฒนา 
ตามโครงการ
พระราชดําริ 

0 บูรณาการ
ร่วมกับครงการ
ต่างๆ 

พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 9.อุตสาหกรรม
ทางการแพทย์ 

0 บูรณาการกับ 
แพทย์แผนไทย 

ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ (HRD) ยุทธศาสตร์ท่ี 
3 พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการกําลัง 
คนด้าน
สุขภาพ 

10.การพัฒนา
ระบบบริหาร
กําลังคนด้าน
สุขภาพ (Happy 
MOPH) 

2 1,227,125

Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 0 (บูรณาการ
ร่วมกับHRD)

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ยุทธศาสตร์ท่ี 
4 พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

11. การพัฒนา
ระบบธรรมมา 
ภิบาล และ 
องค์กรคุณภาพ 

3 133,825
พัฒนาองค์กรคุณภาพ*, ** 5 858,455

พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 12. การพัฒนา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

1 129,270
Smart Hospital*  0 บูรณาการกับ

ระบบข้อมูล 
ลดความเหลื่อมล้ําของ 3 กองทุน  13. การบริหาร

จัดการด้าน
การเงินการคลัง
สุขภาพ 

2 72,180
บริหารจัดการด้านการเงินการคลงั** 

 
2 119,380

พัฒนางานวิจัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์   2 34,620
ปรับโครงสร้างและพัฒนากฏหมายด้านสุขภาพ   0 0

รวม 76 12,504,519

 



 

  

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นน ำด้ำนบริหำรระบบสุขภำพ พลังสังคมมสี่วนร่วมเพื่อคนสงขลำสุขภำพดี เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมสุข 

 

๒๙ 

คณะที่ 1 

คณะที่ 1 
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 

หัวข้อ  1. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

ตัวชี้วัด  1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ)  
 

1. สถานการณ์ 
สถำนกำรณ์มำรดำตำยของจังหวัดสงขลำ  ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐  มีอัตรำกำรตำยของมำรดำ ๕๑.๙  ๑๙.๙  

และ ๒๗.๐  ต่อแสนกำรเกิดมีชีพ   โดยปี ๒๕๖๑  จังหวัดสงขลำมีมำรดำเสียชีวิต จ ำนวน ๔ รำย  คิดเป็น ๒๕.๘๔ 
ต่อแสนกำรเกิดมีชีพ  ซึ่งสูงเกินเกณฑ์ค่ำเป้ำหมำย (ไม่เกิน ๒๐ ต่อแสนกำรเกิดมีชีพ) เมื่อพิจำรณำสำเหตุกำร
เสียชีวิตพบว่ำ ๓ รำย เป็นสำเหตุทำงตรง  (Direct Cause) ๓ รำย จำก Severe PIH with Severe PPH  , Severe 
PPH และ Septic Abortion  และสำเหตุทำงอ้อม ๑ รำย (Indirect Cause) จำก Renal Failure  ดังตำรำงที่  ๑7  
ส ำหรับในปี  ๒๕๖๒  (ตุลำคม ๒๕๖๑  ถึง  มกรำคม ๒๕๖๒)  จังหวัดสงขลำ ยังไม่มีมำรดำเสียชีวิต  เมื่อ
เปรียบเทียบเป้ำหมำยจำกปีที่ผ่ำนมำ ในช่วงเวลำเดียวกัน พบว่ำ สถำนกำรณ์มำรดำตำยในจังหวัดมีแนวโน้มที่ดีข้ึน   

 

ตารางท่ี 17  ข้อมูลมำรดำเสียชีวิต ปี 25๖๑ 
ที ่ ภูมิล าเนา สถานที่คลอด/ตาย สาเหตุการตาย ปัจจัยเสี่ยงท่ีพบ/โอกาสพัฒนา 
๑. อ.เทพำ 

(พฤศจิกำยน 
๒๕๖๐) 

รพ.สงขลำนครินทร์ 
(รับ Refer จำก รพ.
สมเด็จ
พระบรมรำชินีนำถ 
ณ อ ำเภอนำทวี) 

Severe PIH with 
Severe PPH  

ปัจจัยเสี่ยง 
- หญิงตั้งครรภ์มีประวัติควำมเสี่ยงโลหิต
สู งรุนแรงในขณะตั้ งครรภ์  ไม่ควร
ตั้งครรภ์ซ้ ำ 

โอกำสพัฒนำ 
-  กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรเว้น
ระยะ /คุมก ำเนิด ในกลุ่มหญิงวัยเจริญ
พันธุ์ ที่ มี โ รคประจ ำตั ว  หรื อ  หญิ ง
ตั้งครรภ์ที่มีประวัติกำรตั้งครรภ์เสี่ยงสูง 

๒. อ.หำดใหญ่ 
(ธันวำคม 
25๖๐) 

รพ.หำดใหญ่ 
 

Severe PPH ปัจจัยเสี่ยง 
- ขำดกำรซักซ้อมและกำรเตรียมควำม

พร้อมในกำรช่วยเหลือชีวิตฉุกเฉินใน
ห้องคลอด 

โอกำสพัฒนำ 
- ซ้ อมแผน เผชิญ เหตุ และปรั บปรุ ง
มำตรฐำนกำรช่วยเหลือฉุกเฉินในห้อง
คลอด (ด ำเนินกำรไปแล้ว) 

๓. อ.สะบ้ำย้อย 
(เมษำยน 
๒๕๖๑) 

รพ.หำดใหญ่ 
(รับส่งต่อจำก รพ.
สะบ้ำย้อย) 
 

Septic Abortion ปัจจัยเสี่ยง 
- หญิงตั้ งครรภ์ปกปิด และมีควำมไม่
พร้อมในกำรตั้งครรภ์ 

โอกำสพัฒนำ 
- พัฒนำระบบกำรบริกำรที่เข้ำถึงหญิง
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ให้สำมำรถเข้ำรับ
บริกำรได ้
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ที ่ ภูมิล าเนา สถานที่คลอด/ตาย สาเหตุการตาย ปัจจัยเสี่ยงท่ีพบ/โอกาสพัฒนา 
๔. อ.นำทวี 

(สิงหำคม 
25๖๑) 

รพ.หำดใหญ่ 
(รับส่งต่อจำก รพ.
สมเด็จ
พระบรมรำชินีนำถ 
ณ อ ำเภอนำทวี) 

Renal Failure 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
- หญิงตั้งครรภ์มีโรคประจ ำตัวเดิมเป็น
ควำมดันโลหิตสูง และโรคไต  ได้รับกำร
คุมก ำเนิดที่ไม่ถูกวิธี และหยุดเรื่องกำร
คุมก ำเนิดด้วยตนเอง 

โอกำสพัฒนำ 
-  กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรเว้น
ระยะ /คุมก ำเนิด ในกลุ่มหญิงวัยเจริญ
พันธุ์ ที่ มี โ รคประจ ำตั ว  หรื อ  หญิ ง
ตั้งครรภ์ที่มีประวัติกำรตั้งครรภ์เสี่ยงสูง 

 

ที่มา: รำยงำน CE ระดับจังหวัด และระดับเขต 
 

 จำกสำเหตุกำรตำยในปี ๒๕๖๑  ที่มีสำเหตุมำจำก Severe PPH  คณะอนุกรรมกำรวิเครำะห์สำเหตุกำร
ตำยของมำรดำ และคณะกรรมกำรพัฒนำงำนอนำมัยแม่และเด็ก (MCH Board) ได้มีกำรทบทวนแนวปฏิบัติในกำร
ดูแลป้องกันภำวะกำรตกเลือดหลังคลอด  โดยเริ่มตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ไปจนถึงระยะคลอด กำรเตรียมยำและ
เวชภัณฑ์ที่จ ำเป็น  กำรใช้ถุงรองเลือดทุกรำย  ตลอดจนกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรช่วยเหลือฉุกเฉิน    กำรช่วย
ฟ้ืนคืนชีพในห้องคลอด  นอกจำกนี้  ยังได้มีกำรวำงระบบกำรให้บริกำรเว้นระยะกำรมีบุตร กำรคุมก ำเนิดกึ่งถำวร 
กำรคุมก ำเนิดถำวร ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรคประจ ำตัวหรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีประวัติกำรตั้งครรภ์เสี่ยงสูง  โดยน ำ
ร่องในปี 2562  ในโซนอ ำเภอชบำแดง (จะนะ เทพำ  นำทวี และสะบ้ำย้อย) ซึ่งมีกำรตำยของมำรดำสูง ใช้
งบประมำณ PPA จำกส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 

 มำตรกำรส ำคัญในกำรเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำกำรตำยของมำรดำในพื้นที่ จังหวัดสงขลำได้ด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรที่กรมอนำมัยก ำหนด  โดยใช้กลไกของคณะกรรมกำรพัฒนำงำนอนำมัยแม่และเด็กทุกระดับทั้งระดับ
อ ำเภอและระดับจังหวัด  (MCH Board)  เป็นกลไกกำรขับเคลื่อนและพัฒนำงำนโดยใช้แนวทำงกำรดูแลครรภ์เสี่ยง
เพ่ือลดอัตรำตำย เป็นนโยบำยส ำคัญควบคู่กับกำรด ำเนินงำนพัฒนำมำตรฐำนงำนอนำมัยแม่และเด็ก  มีประเด็นที่
ส ำคัญเพ่ือลดกำรเสียชีวิตของมำรดำ ดังนี้ 

๑.  มีกำรปรับคณะกรรมกำรพัฒนำงำนอนำมัยแม่และเด็ก (MCH Board)  โดยเพิ่มคณะกรรมกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงมำรดำและเด็ก เพ่ือทบทวนและวำงแนวทำงกำรป้องกันภำวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์และเด็ก ตลอดจนวำง
แนวปฏิบัติในกำรดูแลภำวะเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ และทบทวนพัฒนำระบบกำรส่งต่อทำงสูติกรรมให้มีประสิทธิภำพ  
เพ่ือลดกำรตำยของมำรดำ จำกภำวะเสี่ยงในขณะตั้งครรภ์  

๒.  มีกำรวำงระบบในกำรดูแลผู้ป่วยที่มีควำมเสี่ยงสูง  โดยกำรประชุมเพ่ือหำแนวทำงกำรดูแลร่วมกัน  
ตั้งแต่ระดับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  จนถึง โรงพยำบำลทั่วไปและโรงพยำบำลศูนย์  โดยมีสูติแพทย์จำก
โรงพยำบำลศูนย์และโรงพยำบำลทั่วไป  ให้ค ำปรึกษำแนวทำงกำรดูแล  ในกรณีที่พบหญิงตั้งครรภ์ที่มีควำมเสี่ยงสูง 
และมีภำวะฉุกเฉิน  ให้ประสำนหัวหน้ำกลุ่มงำนสูติ -นรีเวชกรรมโรงพยำบำลแม่ข่ำย และรำยงำนให้ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดทรำบ เพื่อร่วมวำงแผนกำรดูแลและติดตำมหญิงตั้งครรภ์ที่มีภำวะเสี่ยงสูง 

๓.  มีกำรวำงระบบกำรสื่อสำรระหว่ำงห้องคลอดโรงพยำบำลชุมชน  กับ โรงพยำบำลศูนย์และโรงพยำบำล
ทั่วไป  โดยมีแพทย์และพยำบำลห้องคลอดของ โรงพยำบำลศูนย์ และ โรงพยำบำลทั่วไป เป็นผู้ให้ค ำปรึกษำ และ
แนวทำงในกำรดูแล   มีกำรใช้โปรแกรม Line ในกำรช่วยติดต่อห้องคลอดโรงพยำบำลแม่ข่ำยส ำหรับกรณีเร่งด่วน
สำมำรถติดต่อหัวหน้ำกลุ่มงำนสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยำบำลศูนย์และโรงพยำบำลทั่วไปได้ตลอดเวลำ   
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๓๑ 

คณะที่ 1 

๔. มีกำรจัดท ำสัญลักษณ์เพ่ือสื่อสำรว่ำเป็นครรภ์เสี่ยง เช่น ติดสติ๊กเกอร์สีแดงท่ีสมุดฝำกครรภ์  เพ่ือเป็นกำร
แจ้งเตือนให้ห้องคลอด โรงพยำบำลศูนย์ และ โรงพยำบำลทั่วไป ได้ด ำเนินกำรจัดระบบกำรดูแลพิเศษหญิงตั้งครรภ์
ที่มีภำวะเสี่ยง  

๕.  ก ำหนดนโยบำยและขอควำมร่วมมือให้สูติแพทย์คลินิกเอกชน ดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีควำมเสี่ยงสูง 
ร่วมกับระบบกำรดูแลของโรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไป   ส ำหรับในรำยหญิงตั้งครรภ์ที่มีควำมเสี่ยงทำง     
อำยุรกรรม  ให้มีอำยุรแพทย์ร่วมดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงนั้น ๆ 

๖.  มีกำรจัดระบบกำรท ำงำนเชิงรุก  เพ่ือค้นหำหญิงตั้งครรภ์  และให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภำวะเสี่ยงขึ้น
ทะเบียน  ให้กำรดูแลแบบ Case Manager มีเจ้ำของไข้ในทุกระดับตั้งแต่ รพ.สต. จนถึง โรงพยำบำลศูนย์ และ 
โรงพยำบำลทั่วไป  ในกรณีท่ีหญิงตั้งครรภ์ปฏิเสธกำรรักษำ  หำกเกินควำมสำมำรถของ รพ.สต. ในกำรให้ค ำปรึกษำ 
ให้ประสำนทีมแม่และเด็กระดับอ ำเภอ  หำกยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  ให้ประสำนมำยังหัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริม
สุขภำพ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ  เพ่ือด ำเนินกำรจัดหำทีมในกำรให้ค ำปรึกษำ และวำงระบบในกำรดูแล
หญิงตั้งครรภ์รำยนั้น 

๗.  มีกำรจัดท ำ CPG  Standing Order ในกำรดูแลภำวะครรภ์เสี่ยงสูง ได้แก่  PPH  PIH  โรคหัวใจ 
Prolong 2nd Stage  Safe Abortion (กำรใช้ Medaborn)  และ Preterm  

๘. มีกำรจัดท ำ Conference Near Miss Case ครรภ์เสี่ยงสูง  โดย โรงพยำบำลแม่ข่ำย  เพ่ือสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และแนวปฏิบัติในกำรดูแลครรภ์เสี่ยงสูง  

๙.  หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงทุกรำย  มีกำรน ำเสนอแนวทำงกำรดูแลร่วมกันภำยในอ ำเภอ  ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรพัฒนำงำนอนำมัยแม่และเด็กระดับอ ำเภอ (MCH Board)   และให้แต่ละอ ำเภอคัดเลือกรำยที่
น่ำสนใจ / มีควำมเสี่ยงสูง  น ำเสนอในกำรประชุมติดตำมระดับจังหวัด  นอกจำกนี้ยังได้มีกำรเร่งรัดให้ทุกอ ำเภอ
ปฏิบัติตามนโยบายตามแนวทางการดูแลครรภ์เสี่ยง เพ่ือแก้ไขปัญหามารดาตาย  และให้ด าเนินการดูแลครรภ์เสี่ยง
อย่างเป็นระบบ  โดยเน้นการท างานเชิงรุก  การเยี่ยมบ้านเพ่ือติดตามหญิงตั้งครรภ์  การพัฒนาสถานบริการให้ผ่าน
ตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก และให้มีการก ากับติดตามการด าเนินงานโดยคณะกรรมการพัฒนางานอนามัย
แม่และเด็กระดับอ าเภอ (MCH Board) 

นอกจำกประเด็นกำรจัดกำรระบบกำรติดตำมและกำรดูแลครรภ์เสี่ยง ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ  
ยังได้มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์กำรตำยของมำรดำทุกรำย โดยคณะอนุกรรมกำรวิเครำะห์กำรตำยมำรดำจังหวัด
สงขลำ  เพ่ือหำข้อสรุปสำเหตุกำรตำย ปัจจัยเสี่ยง  โอกำสพัฒนำ และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ  ผลจำกกำร
วิเครำะห์มำรดำตำย  ท ำให้เกิดมำตรกำรในกำรดูแลหญิงตั้งครรภ์เพ่ือลดกำรเสียชีวิต เช่น กำรจัดท ำ CPG เพ่ือดูแล
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภำวะเสี่ยง PIH  PPH  กำรคลอดก่อนก ำหนด กำรจัดท ำ Standing Order และกำรวำงระบบ
บริกำรช่วยเหลือในกรณีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม นอกจำกนี้ยังได้มีกำรทบทวนและซักซ้อมสถำนกำรณ์จริงในกำร
ช่วยเหลือภำวะฉุกเฉิน ณ ห้องคลอด  

มำตรกำรส ำคัญที่ผลักดันในปี ๒๕๖๒ อีกประเด็น คือ กำรลดคลอดก่อนก ำหนด  โดยด ำเนินโครงกำร
ร่วมกับโครงกำรเครือข่ำยสุขภำพมำรดำและทำรกในพระอุปถัมภ์ ฯ  กำรสื่อสำรสำธำรณะ และกำรสร้ำงควำมรับรู้
ในกำรดูแลสุขภำพอนำมัยแม่และเด็ก  โดยผ่ำนโรงเรียนพ่อแม่ อสม. ครอบครัว ผู้น ำชุมชน  และกำรใช้กลไก พชอ. 
มำขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน  โดยมุ่งเน้นให้หญิงตั้งครรภ์และครอบครัว สำมำรถดูแลตนเองและเตรียมควำมพร้อม
ก่อนกำรตั้งครรภ์ กำรดูแลตัวเองในระหว่ำงตั้งครรภ์ และกำรเลี้ยงดูลูกที่ถูกต้อง  

กิจกรรมที่ด ำเนินงำนในปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วย  กำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำงำนอนำมัยแม่และเด็ก
ระดับจังหวัด (MCH Board)  กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรวิเครำะห์กำรตำยของมำรดำ  และกำรพัฒนำศักยภำพ 
ผู้ประเมินในงำนอนำมัยแม่และเด็ก   

ส ำหรับผลกำรจัดบริกำรตำมมำตรฐำนงำนอนำมัยแม่และเด็กพบว่ำ ในปี ๒๕๖๑  โรงพยำบำลทุกแห่งผ่ำน
มำตรฐำนงำนอนำมัยแม่และเด็ก  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  โดยปี ๒๕๖๒  ไม่มีโรงพยำบำลที่ครบก ำหนดประเมิน  
นอกจำกนี้งำนบริกำรฝำกครรภ์คุณภำพ ได้แก่กำรฝำกครรภ์ครั้งแรกเมื่ออำยุครรภ์น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 12 สัปดำห์ 



 

  

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นน ำด้ำนบริหำรระบบสุขภำพ พลังสังคมมสี่วนร่วมเพื่อคนสงขลำสุขภำพดี เจ้ำหนำ้ที่มีควำมสุข 

 

๓๒ 

คณะที่ 1 

หญิงตั้งครรภ์ได้รับกำรฝำกครรภ์คุณภำพ ๕ ครั้งตำมเกณฑ์    มีผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ และไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๕)  คือ ร้อยละ ๘๒.๐๗ และร้อยละ ๗๒.๑๙ แต่ก็ยังพบว่ำภำวะ
โลหิตจำงในหญิงตั้งครรภ์ และกำรดูแลหลังคลอดครบ ๓ ครั้ง ยังด ำเนินกำรได้ต่ ำกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำย (ไม่เกินร้อยละ 
๑๘ และไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๕) คือ ร้อยละ ๑๙.๗๔ และร้อยละ ๖๓.๘๐ 

๓. การด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

แผนภูมิที ่7  อัตรำส่วนกำรตำยของมำรดำจังหวัดสงขลำ ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ตุลำคม-ธันวำคม ๒๕๖๐) 
 

 
 

ตารางท่ี 18  ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับกำรฝำกครรภ์ครั้งแรกเม่ืออำยุครรภ์ ≤ 12 สัปดำห์   (ร้อยละ ๗๐) 
ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด อ าเภอ หญิงคลอด ฝากครรภ์ 

 ๑๒ สัปดาห์ 
ร้อยละ 

๒. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับกำรฝำก
ครรภ์ครั้งแรกเมื่ออำยุครรภ์ ≤ 12 
สัปดำห์   (ร้อยละ ๗๐) 

1.เมืองสงขลำ ๑๗๕ ๑๕๓ ๘๗.๔๓ 
2.สทิงพระ ๔๖ ๓๘ ๘๒.๖๑ 
3.จะนะ ๒๕๘ ๒๑๘ ๘๔.๕๐ 
4.นำทวี ๑๕๘ ๑๓๒ ๘๓.๕๔ 
5.เทพำ ๑๙๒ ๑๔๙ ๗๗.๖๐ 
6.สะบ้ำย้อย ๒๑๒ ๑๖๗ ๗๘.๗๗ 
7.ระโนด ๘๖ ๗๕ ๘๗.๒๑ 
8.กระแสสินธุ์ ๑๔ ๑๒ ๘๕.๗๑ 
9.รัตภูม ิ ๑๒๕ ๑๐๓ ๘๒.๔๐ 
10.สะเดำ ๑๘๖ ๑๓๒ ๗๐.๙๗ 
11.หำดใหญ่ ๒๖๓ ๒๑๐ ๗๙.๘๕ 
12.นำหม่อม ๒๒ ๒๒ ๑๐๐.๐๐ 
13.ควนเนียง ๔๕ ๓๔ ๗๕.๕๖ 
14.บำงกล่ ำ ๕๘ ๕๓ ๙๑.๓๘ 
15.สิงหนคร ๑๔๕ ๑๓๐ ๘๙.๖๖ 
16.คลองหอยโข่ง ๓๙ ๓๓ ๘๔.๖๒ 

รวม ๒,๐๒๔ ๑,๖๖๑ ๘๒.๐๗ 
ที่มำ  รำยงำน HDC ณ  ๑๒  มกรำคม   ๒๕๖๒ 

ชุดขอ้มลู1, 58, 51.2

ชุดขอ้มลู1, 59, 19.9

ชุดขอ้มลู1, 60, 27

ชุดขอ้มลู1, 61, 25.8

ชุดขอ้มลู1, 62 (ตุลาคม 61-

มกราคม 62), 0

อัตราส่วนการตายของมารดาจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) 



 

  

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นน ำด้ำนบริหำรระบบสุขภำพ พลังสังคมมสี่วนร่วมเพื่อคนสงขลำสุขภำพดี เจ้ำหนำ้ที่มีควำมสุข 

 

๓๓ 

คณะที่ 1 

ตารางท่ี 19 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับกำรคัดกรองภำวะเสี่ยงและพบภำวะเสี่ยง (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๕) 
ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด อ าเภอ ตั้งครรภ์ เสี่ยง ร้อยละ 

๓. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ทุกรำยได้รับกำรคัด
กรองภำวะเสี่ยงและพบภำวะเสี่ยง  
 
หมำยเหตุ  ข้อมูลครรภ์เสี่ยงสูง ๕ โรค  

1.เมืองสงขลำ 512 ๒๙ 5.66 
2.สทิงพระ 78 ๕ 6.41 
3.จะนะ 500 ๒๓ 4.60 
4.นำทวี 438 ๓๘ 8.68 
5.เทพำ 356 ๓๒ 8.99 
6.สะบ้ำย้อย 437 ๒๔ 5.49 
7.ระโนด 115 ๒๙ 25.22 
8.กระแสสินธุ์ 22 ๗ 31.81 
9.รัตภูม ิ 234 ๔๑ 17.52 
10.สะเดำ 441 ๖๓ 14.29 
11.หำดใหญ่ 779 ๒๘ 3.59 
12.นำหม่อม 21 ๓ 14.29 
13.ควนเนียง 92 ๗ 7.61 
14.บำงกล่ ำ 74 ๔ 5.41 
15.สิงหนคร 129 ๑๑ 8.53 
16.คลองหอยโข่ง 36 ๕ 13.89 

รวม 4264 ๓๔๙ 8.18 
ที่มำ  รำยงำนครรภ์เสี่ยง จังหวัดสงขลำ ณ ๑๒  มกรำคม   ๒๕๖๒ 
 

ตารางท่ี 20   หญิงมีครรภ์ที่เป็นครรภ์เสี่ยงจ ำแนกรำยโรคและอ ำเภอ 

ที ่ อ าเภอ โรค รวม หัวใจ เบาหวาน HT PPH ไทรอยด์ HT & DM อื่น ๆ 
1. เมือง  ๑๙ ๒ ๑ ๔ ๒ ๑ ๒๙ 
2. สทิงพระ  ๒  ๑ ๑  ๑ ๕ 
3. จะนะ  ๑๑ ๘  ๒ ๑ ๑ ๒๓ 
4. เทพำ  ๕ ๙  ๕  ๑๙ ๓๘ 
5. นำทวี  ๑๐ ๕ ๕ ๕ ๒ ๕ ๓๒ 
6. สะบ้ำย้อย ๑ ๘ ๗ ๑  ๒ ๕ ๒๔ 
7. ระโนด ๑ ๑๔ ๓ ๒ ๕ ๑ ๓ ๒๙ 
8. กระแสสินธุ์  ๒     ๕ ๗ 
9. รัตภูม ิ ๓ ๑๕ ๑ ๓ ๔ ๑ ๑๔ ๔๑ 

10. สะเดำ  ๑๔ ๑๑ ๑ ๘ ๒ ๒๗ ๖๓ 
11. หำดใหญ่ ๒ ๔ ๕ ๑๑ ๔ ๑ ๑ ๒๘ 
12. นำหม่อม  ๒     ๑ ๓ 
13. ควนเนียง  ๕   ๒   ๗ 
14. บำงกล่ ำ   ๒  ๑  ๑ ๔ 
15. สิงหนคร  ๗ ๒ ๑   ๑ ๑๑ 
16. คลองหอยโข่ง  ๑ ๒ ๒    ๕ 

 รวม ๗ ๑๑๙ ๕๗ ๒๘ ๔๑ ๑๒ ๘๕ ๓๔๙ 
ที่มำ  รำยงำนครรภ์เสี่ยง จังหวัดสงขลำ ณ ๑๒  มกรำคม   ๒๕๖๒ 
  



 

  

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นน ำด้ำนบริหำรระบบสุขภำพ พลังสังคมมสี่วนร่วมเพื่อคนสงขลำสุขภำพดี เจ้ำหนำ้ที่มีควำมสุข 

 

๓๔ 

คณะที่ 1 

ตารางท่ี 21 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริกำรฝำกครรภ์คุณภำพครบ 5 ครั้งตำมเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๕) 
ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด อ าเภอ หญิงคลอด ฝากครรภ์ 

5 ครั้ง 
ร้อยละ 

๔. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริกำร
ฝำกครรภ์คุณภำพครบ 5 ครั้งตำมเกณฑ์ 
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๕) 

1.เมืองสงขลำ 174 135 77.59 
2.สทิงพระ 46 33 71.74 
3.จะนะ 253 193 76.28 
4.นำทวี 156 117 75 
5.เทพำ 187 121 64.71 
6.สะบ้ำย้อย 208 129 62.02 
7.ระโนด 83 66 79.52 
8.กระแสสินธุ์ 14 10 71.43 
9.รัตภูม ิ 124 97 78.23 
10.สะเดำ 185 109 58.92 
11.หำดใหญ่ 262 189 72.14 
12.นำหม่อม 22 22 100 
13.ควนเนียง 45 32 71.11 
14.บำงกล่ ำ 58 52 89.66 
15.สิงหนคร 145 119 82.07 
16.คลองหอยโข่ง 37 26 70.27 

รวม 1999 1450 72.54 
ที่มำ  รำยงำน HDC ณ ๑๒  มกรำคม   ๒๕๖๒ 
ตารางท่ี 22 ร้อยละของหญิงคลอดได้รับกำรดูแลครบ ๓ ครั้งตำมเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๕) 

ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด อ าเภอ เกิดมีชีพ ดูแลหลัง
คลอด 

ร้อยละ 

6. ร้อยละของหญิงคลอดได้รับกำรดูแล
ครบ ๓ ครั้งตำมเกณฑ์  
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๕) 

1.เมืองสงขลำ 204 172 84.31 
2.สทิงพระ 68 44 64.71 
3.จะนะ 273 218 79.85 
4.นำทวี 154 127 82.47 
5.เทพำ 217 139 64.06 
6.สะบ้ำย้อย 224 148 66.07 
7.ระโนด 94 69 73.4 
8.กระแสสินธุ์ 24 14 58.33 
9.รัตภูม ิ 138 129 93.48 
10.สะเดำ 211 118 55.92 
11.หำดใหญ่ 324 209 64.51 
12.นำหม่อม 25 25 100 
13.ควนเนียง 56 46 82.14 
14.บำงกล่ ำ 54 47 87.04 
15.สิงหนคร 158 120 75.95 
16.คลองหอยโข่ง 37 35 94.59 

รวม 2261 1660 73.42 
ที่มำ  รำยงำน HDC ณ ๑๒  มกรำคม   ๒๕๖๒ 
  



 

  

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นน ำด้ำนบริหำรระบบสุขภำพ พลังสังคมมสี่วนร่วมเพื่อคนสงขลำสุขภำพดี เจ้ำหนำ้ที่มีควำมสุข 

 

๓๕ 

คณะที่ 1 

ตารางท่ี 23 ภำวะโลหิตจำงในหญิงตั้งครรภ์ (ไม่เกินร้อยละ 18) 
ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด อ าเภอ หญิงตั้งครรภ์ โลหิตจาง ร้อยละ 

7. ภำวะโลหิตจำงในหญิงตั้งครรภ์ 
(ไม่เกินร้อยละ ๑๘) 

1.เมืองสงขลำ 474 78 16.46 
2.สทิงพระ 91 9 9.89 
3.จะนะ 650 132 20.31 
4.นำทวี 123 17 13.82 
5.เทพำ 379 54 14.25 
6.สะบ้ำย้อย 525 168 32 
7.ระโนด 113 22 19.47 
8.กระแสสินธุ์ 3 1 33.33 
9.รัตภูม ิ 171 21 12.28 
10.สะเดำ 239 57 23.85 
11.หำดใหญ่ 913 186 20.37 
12.นำหม่อม 6 1 16.67 
13.ควนเนียง 74 12 16.22 
14.บำงกล่ ำ 31 2 6.45 
15.สิงหนคร 83 7 8.43 
16.คลองหอยโข่ง 10 0 0 
รวม 3885 767 19.74 

ที่มำ  รำยงำน HDC ณ ๑๒ มกรำคม  ๒๕๖๒ 

ตารางท่ี 24 ร้อยละของโรงพยำบำลผ่ำนมำตรฐำนระบบบริกำรอนำมัยแม่และเด็กคุณภำพ (ร้อยละ ๘๐) 
ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

8. ร้อยละของโรงพยำบำลผ่ำนมำตรฐำน
ระบบบริกำรอนำมัยแม่และเด็กคุณภำพ 
(ร้อยละ 80) 

1.เมืองสงขลำ 1 ๑ ๑๐๐ 
2.สทิงพระ 1 1 100 
3.จะนะ 1 ๑ ๑๐0 
4.นำทวี 1 1 100 
5.เทพำ 1 1 100 
6.สะบ้ำย้อย 1 ๑ ๑๐๐ 
7.ระโนด 1 1 100 
8.กระแสสินธุ์ 1 1 100 
9.รัตภูม ิ 1 1 100 
10.สะเดำ 2 ๒ ๑๐๐ 
11.หำดใหญ่ 1 1 100 
12.นำหม่อม 1 1 100 
13.ควนเนียง 1 1 100 
14.บำงกล่ ำ 1 1 100 
15.สิงหนคร 1 1 100 
16.คลองหอยโข่ง 1 1 100 

รวม 17 1๗ ๑๐๐__
๘๘.๒๕ ที่มำ  รำยงำนกำรประเมินโรงพยำบำลมำตรฐำนงำนอนำมยัแม่และเด็ก 

  



 

  

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นน ำด้ำนบริหำรระบบสุขภำพ พลังสังคมมสี่วนร่วมเพื่อคนสงขลำสุขภำพดี เจ้ำหนำ้ที่มีควำมสุข 

 

๓๖ 

คณะที่ 1 

๔. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
  กำรจัดกำรควำมเสี่ยง เน้นกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรตั้งครรภ์ โดยกำรรับประทำนยำเม็ดเสริม
ธำตุเหล็กและโฟเลต  กำรวำงแผนกำรมีบุตรในช่วงเวลำที่เหมำะสม  โดยเฉพำะในรำยที่มีโรคประจ ำตัว หรือมีภำวะ
เสี่ยงอันตรำยหำกมีกำรตั้งครรภ์  เน้นให้มีกำรค้นหำหญิงตั้งครรภ์ที่มีภำวะเสี่ยงอย่ำงรวดเร็ว กำรวำงแนวทำงกำร
ดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภำวะเสี่ยงสูงให้ได้รับกำรดูแลตำมมำตรฐำน กำรวำงระบบส่งต่อ และช่วยเหลือในภำวะฉุกเฉิน 
ตลอดจนกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรคลอดท่ีปลอดภัย  เพื่อป้องกันและกำรตำยของมำรดำ   
  นอกจำกนี้ยังต้องมีกำรจัดกำรเรื่องระบบฐำนข้อมูลงำนอนำมัยแม่และเด็ก ให้มีควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลำ เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภำพ สำมำรถน ำไปใช้ในกำรวำงแผนแก้ไขพัฒนำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
 

๕. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
๑. ภำระงำนของเจ้ำหน้ำที่ ที่ลงไปในหน่วยบริกำรปฐมภูมิที่มีมำกขึ้น ทั้งในส่วนของคลินิกบริกำรและ

เรื่องกำรจัดท ำข้อมูล ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 
๒.  สมุดสีชมพูเล่มใหม่ ตัวอักษรเล็ก ไม่สำมำรถบันทึกรำยละเอียดกำรดูแลระหว่ำงตั้งครรภ์ได้ ไม่

สอดคล้องกับกำรใช้งำน ไม่มีเนื้อที่เพียงพอต่อกำรบันทึกควำมเสี่ยงและผลกำรตรวจ LAB  อีกทั้งจ ำนวนกำร
จัดสรรไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน 

๓.  กำรค้นหำหญิงตั้งครรภ์ที่มีภำวะเสี่ยงยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ครอบคลุม โดยเฉพำะในพ้ืนที่เขต
เทศบำล 
    ๔.  มำตรกำรที่ให้ด ำเนินกำร เช่น กำรป้องกันกำรคลอดก่อนก ำหนดโดยใช้ยำ Progesterone ไม่อยู่ใน
ชุดสิทธิประโยชน์ ท ำให้มีควำมยุ่งยำกในจัดหำยำ 

 

๖. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
๑. ควรมีกำรวำงแผนและจัดสรรสมุดสีชมพูให้เพียงพอต่อกำรใช้งำน 
๒.  ควรมีกำรทบทวนและติดตำมปัญหำในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรฝำกท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์  

ตลอดจนควรมีควำมชัดเจนในกำรจ่ำยเงินสนับสนุน 
๓.  กำรสร้ำงมำตรกำรหรือแนวทำงกำรด ำเนินงำน ควรมีชุดสิทธิประโยชน์รองรับ  เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหำ

ในเรื่องงบประมำณ และกำรเรียกเก็บเงิน 
 

๗. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ำมี) 
- รพ.สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ ณ อ ำเภอนำทวี  น ำร่องพัฒนำระบบกำรจัดบริกำรเว้นระยะกำรมี

บุตรในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีภำวะเสี่ยง และหญิงตั้งครรภ์ที่มีประวัติกำรตั้งครรภ์เสี่ยงสูง   
 
 

     ผู้รำยงำน นำงสำวศรัญญำ  ระยับแสงมงคล 
     ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

     วัน/เดือน/ปี  ๑๕  มกรำคม  ๒๕๖๒ 
     โทร ๐๘ ๑๓๘๘ ๖๒๖๖  

e-mail: mchsk@hotmail.com 
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๓๗ 

คณะที่ 1 

หัวข้อ  1. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
 

ตัวชี้วัด  1.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

1. สถานการณ์ 
สถำนกำรณ์เด็ก ๐-๕ ปี มีพัฒนำกำรสมวัยในจังหวัดสงขลำ จำกข้อมูล  ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ (ตุลำคม – 

ธันวำคม ๒๕๖๑)  พบเด็กสงขลำมีพัฒนำกำรสมวัยสูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด ร้อยละ ๙๐.๔๙, ๙๗.๕๓, ๙๗.๙๑  
และ ๙๗.๐๓ (ค่ำเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๕)  โดยผลกำรด ำเนินงำนปี ๒๕๖๑  1) เด็ก ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ 
เดือน มีอัตรำควำมครอบคลุมกำรตรวจคัดกรองพัฒนำกำรโดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ร้อยละ ๘๗.๔  ๒) พบเด็กสงสัย
พัฒนำกำรล่ำช้ำ ร้อยละ ๒๕.๘๗  ๓) เด็กสงสัยพัฒนำกำรล่ำช้ำ ได้รับกำรกระตุ้นและติดตำมพัฒนำกำรภำยใน ๓๐ 
วัน ร้อยละ ๙๓.๓๕  ซึ่งจำกกำรด ำเนินงำนพบเด็กจ ำนวน ๒๕๘ คน มีปัญหำพัฒนำกำร ซึ่งต้องได้รับกำรดูแลกระตุ้น  
โดยเด็กจ ำนวน ๑๐๕ คน เป็นเด็กกลุ่มล่ำช้ำส่งต่อทันที (รวมกลุ่มเด็กรักษำต่อเนื่อง)  และ ๑๕๓ คน  เป็นเด็กที่ต้อง
ได้รับกำรกระตุ้นพัฒนำกำรด้วยเครื่องมือ TEDA 4I  พบปัญหำพัฒนำด้ำนกล้ำมเนื้อมัดใหญ่ (GM)  ๘๐ คน 
กล้ำมเนื้อมัดเล็กและสติปัญญำ (FM) จ ำนวน ๘๖ คน  ด้ำนกำรเข้ำใจภำษำ (RL) ๘๗ คน  ด้ำนกำรใช้ภำษำ (EL) 
๑๐๐ คน และด้ำนกำรช่วยเหลือตนเองและสังคม จ ำนวน ๒๐ คน  ส ำหรับเด็กที่มีปัญหำพัฒนำกำรได้มีกำรจัดระบบ
กำรติดตำมกำรรักษำแบบ Case Manager  ในสถำนบริกำรทุกระดับ   

ส ำหรับในปี ๒๕๖๒ (ไตรมำส ๑)  มีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้  ๑)  เด็ก ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน  มีอัตรำ
ควำมครอบคลุมกำรตรวจคัดกรองพัฒนำกำรโดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ร้อยละ ๘๕.๑๐  ๒)  พบเด็กสงสัยพัฒนำกำร
ล่ำช้ำ ร้อยละ ๒๖.๒๔  ๓) เด็กสงสัยพัฒนำกำรล่ำช้ำ   ได้รับกำรกระตุ้นและติดตำมพัฒนำกำรภำยใน ๓๐ วัน      
ร้อยละ ๘๙.๙๗  (เด็กบำงส่วนยังไม่ครบก ำหนดติดตำม ๓๐ วัน) ซึ่งจำกกำรด ำเนินงำนพบเด็กจ ำนวน ๑๒ คนมี
ปัญหำพัฒนำกำร  โดยเด็กจ ำนวน ๕ คน  เป็นเด็กที่มีปัญหำพัฒนำกำรต้องส่งต่อทันที และมีประวัติกำรรักษำ
พัฒนำกำรเดิมอย่ำงต่อเนื่อง  จ ำนวน ๗ คน ค้นหำจำกกำรคัดกรองพัฒนำกำร และ กำรติดตำมใน ๓๐ วันแล้วยัง
พบพัฒนำกำรล่ำช้ำ  แบ่งเป็นด้ำนกล้ำมเนื้อมัดใหญ่และกำรเคลื่อนไหว (GM) ๒ คน ด้ำนกล้ำมเนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญำ (FM)  ๒ คน  ด้ำนควำมเข้ำใจภำษำ (RL) ๒ คน  ด้ำนกำรใช้ภำษำ (EL) ๕ คน  และด้ำนสังคมและกำร
ช่วยเหลือตัวเอง (PS) ๓ คน 

เด็กท่ีมีปัญหำพัฒนำกำรที่ต้องเข้ำ TEDA ๔ I (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒)  จ ำนวน ๓๙ คน  เข้ำสู่
ระบบกำรกระตุ้นพัฒนำกำรด้วย TEDA ๔I จ ำนวน ๑๘ คน ร้อยละ ๔๖.๑๕  โดยมีเด็กจ ำนวน ๒ คน ขำดกำร
ติดตำม คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๒ และ เด็กจ ำนวน ๑๙ คนอยู่ระหว่ำงติดตำม  โดยเด็กจ ำนวน ๑๘ คน ที่เข้ำระบบ 
TEDA ๔ I  ได้รับกำรดูแลกระตุ้นครบเกณฑ์ไปแล้ว จ ำนวน ๒ คน ผลกำรกระตุ้น กลับมำมีพัฒนำกำรสมวัย ๑ คน 
และไม่สมวัย ๑ คน (รักษำต่อที่โรงพยำบำลหำดใหญ่) 

กลวิธีส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย  ดังนี้  ๑.  กำรถ่ำยทอดนโยบำย และแนวทำงปฏิบัติอย่ำง
ชัดเจน มีควำมเป็นรูปธรรม และมีกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่ผู้ปฎิบัติงำน  ทั้งในส่วนของคุณภำพกำรตรวจคัดกรอง 
และกำรบันทึกข้อมูลในระบบ HDC  ๒.กำรพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนให้สำมำรถด ำเนินกำรคัดกรองได้อย่ำง
ถูกต้องและมีคุณภำพตำมหลักวิชำกำร  ๓.กำรเตรียมและจัดระบบกำรส่งต่อเด็กท่ีมีปัญหำพัฒนำกำร  ๔.กำรพัฒนำ
ระบบกำรติดต่อสื่อสำร และเป็นพ่ีเลี้ยง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน    ๕.กำรสื่อสำรสังคมและกำรสร้ำงควำมตระหนักและ
กำรรับรู้ในเรื่องกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กแก่ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กอย่ำงต่อเนื่อง  ๖. กำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำน จำกผู้บริหำร และทีม Child Project Manager (CPM)  โดยได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำเด็ก 
(Child Board)  ซึ่งเป็นคณะกรรมกำรภำยใต้คณะกรรมกำรพัฒนำงำนอนำมัยแม่และเด็กระดับจังหวัด (MCH 
Board) และ ๗. กำรคืนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน  เพ่ือกำรพัฒนำและปรับปรุงงำน  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะกำร
ปฏิบัติงำนแก่ผู้ปฏิบัติ   
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๓๘ 

คณะที่ 1 

ในปี ๒๕๖๒  ได้มีกำรปรับใช้กระบวนกำร Nurse Case Manager ในกำรติดตำมเด็กที่มีปัญหำพัฒนำกำร  
กำรพัฒนำศักยภำพ รพ.สต. ให้สำมำรถกระตุ้นพัฒนำกำรด้วยเครื่องมือ TEDA ๔ I  (ร่วมกับศูนย์สุขภำพจิตที่ ๑๒)  
เพ่ือลดช่องว่ำงและเพ่ิมกำรเข้ำถึงกำรกระตุ้นพัฒนำกำร  ได้มีแผนงำนกิจกรรมในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและ
กำรพัฒนำศักยภำพ  Child Project Manager ระดับอ ำเภอ  ให้สำมำรถประเมินคุณภำพกำรตรวจคัดกรอง
พัฒนำกำร และกำรก ำกับติดตำมงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  กำรสนับสนุนงบประมำณจำก สปสช. โดยจัดสรรเงิน
จ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร (QOF)  และกำรผลักดันให้กำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กเป็นวำระของจังหวัด
สงขลำ  โดยผ่ำนคณะอนุกรรมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย จังหวัดสงขลำ  ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน  
คณะอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร ประกอบด้วย ๔ กระทรวงหลัก  และกำรจัดท ำวำระจังหวัดเรื่องกำรพัฒนำสุขภำพ
ตำมช่วงวัย ซึ่งได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ เป็นประธำนคณะท ำงำนช่วงวัยปฐมวัย  
นอกจำกนี้ยังได้ประสำนกำรท ำงำนกับนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดสงขลำ ในกำรช่วยเหลือเด็กด้อยโอกำสที่มีปัญหำ
พัฒนำกำร  กำรเยี่ยมเสริมพลังและพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีควำมครอบคลุม
ในกำรได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำร  สำมำรถค้นหำเด็กที่มีปัญหำพัฒนำกำร เพ่ือเข้ำสู่ระบบกำรรักษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  ซึ่งจะสำมำรถช่วยเหลือเด็กให้มีพัฒนำกำรสมวัยได้อย่ำงคุณภำพ 

นอกจากการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแล้ว  การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโต เป็นอีกภารกิจ
งานส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ (ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๒)  เด็กปฐมวัยมีส่วนสูงระดับดีและ
รูปร่างสมส่วน ร้อยละ ๔๔.๒๕, ๔๖.๑๒  และ ๕๑.๖๖  มีแนวโน้มที่ดีข้ึน แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย  

 ในปี ๒๕๖๒  จังหวัดได้มีการด าเนินงานพัฒนาต าบลให้เป็นต าบลสูงดีสมส่วน  โดยได้คัดเลือก  ๓ ต าบล  
น าร่อง ด าเนินการร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ได้แก่ ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอสะเดา ต าบลห้วยลึก อ าเภอควนเนียง 
และต าบลเกาะสะบ้า อ าเภอเทพา  และอีก ๑๓ ต าบล (๑ อ าเภอ ๑ ต าบล)  เป็นอ าเภอน าร่องระดับจังหวัด  
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการ และก าหนดแผนติดตามทุกไตรมาส  นอกจากนี้ยังได้มีการฟ้ืนฟูศักยภาพระบบ
เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของหญิงตั้งครรภ์และเด็ก ๐-๑๘ ปี  และได้มีการสุ่มส ารวจภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย  
เพ่ือให้เป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไขปัญหาโภชนาการเด็กปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

  

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นน ำด้ำนบริหำรระบบสุขภำพ พลังสังคมมสี่วนร่วมเพื่อคนสงขลำสุขภำพดี เจ้ำหนำ้ที่มีควำมสุข 

 

๓๙ 

คณะที่ 1 

2. ผลการด าเนนิงาน 
ตารางท่ี  25  ร้อยละของเด็ก ๐-๕ ปีมีพัฒนำกำรสมวัย 

ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
๑. ร้อยละของเด็ก ๐-๕ ปี มพัีฒนำกำร
สมวัย 

1.เมืองสงขลำ 346 342 98.84 
2.สทิงพระ 93 93 100 
3.จะนะ 407 390 95.82 
4.นำทว ี 193 179 92.75 
5.เทพำ 210 200 95.24 
6.สะบ้ำย้อย 360 354 98.33 
7.ระโนด 128 120 93.75 
8.กระแสสินธุ์ 34 32 94.12 
9.รตัภูม ิ 249 240 96.39 
10.สะเดำ 215 209 97.21 
11.หำดใหญ ่ 605 591 97.69 
12.นำหม่อม 61 58 95.08 
13.ควนเนียง 97 97 100 
14.บำงกล่ ำ 103 103 100 
15.สิงหนคร 265 263 99.25 
16.คลองหอยโข่ง 72 65 90.28 
รวม 3438 3336 97.03 

 
ตารางที่ ๒6 ร้อยละของเด็กอำยุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนได้รับกำรตรวจคัดกรองพัฒนำกำร (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๕) 

ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
๒. ร้อยละของเด็กอำยุ 9, 18, 30 และ 
42 เดือน ได้รับกำรตรวจคัดกรอง
พัฒนำกำร (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๕) 

1.เมืองสงขลำ 359 346 96.38 
2.สทิงพระ 112 93 83.04 
3.จะนะ 436 407 93.35 
4.นำทว ี 206 193 93.69 
5.เทพำ 305 210 68.85 
6.สะบ้ำย้อย 389 360 92.54 
7.ระโนด 132 128 96.97 
8.กระแสสินธุ์ 39 34 87.18 
9.รตัภูม ิ 261 249 95.4 
10.สะเดำ 366 215 58.74 
11.หำดใหญ ่ 825 605 73.33 
12.นำหม่อม 68 61 89.71 
13.ควนเนียง 97 97 100 
14.บำงกล่ ำ 103 103 100 

 15. สิงหนคร 267 265 99.25 
16. คลองหอยโข่ง 75 72 96 

รวม 4040 3438 85.10 
ที่มา รำยงำน HDC ณ ๑๒  มกรำคม ๒๕๖๒ 
 

  



 

  

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นน ำด้ำนบริหำรระบบสุขภำพ พลังสังคมมสี่วนร่วมเพื่อคนสงขลำสุขภำพดี เจ้ำหนำ้ที่มีควำมสุข 

 

๔๐ 

คณะที่ 1 

ตารางที ่27  ร้อยละของเด็กอำยุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ได้รับกำรตรวจคัดกรองพัฒนำกำรและพบสงสัยล่ำช้ำ(ตรวจครั้งแรก) 
ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

๓. ร้อยละของเด็กอำยุ 9, 18, 30 และ 
42 เดือน ทุกคนได้รับกำรตรวจคัดกรอง
พัฒนำกำรและพบสงสัยล่ำช้ำ(ตรวจครั้ง
แรก) (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐) 

1.เมืองสงขลำ 346 132 38.15 
2.สทิงพระ 93 12 12.9 
3.จะนะ 407 97 23.83 
4.นำทว ี 193 70 36.27 
5.เทพำ 210 46 21.9 
6.สะบ้ำย้อย 360 59 16.39 
7.ระโนด 128 39 30.47 
8.กระแสสินธุ์ 34 11 32.35 
9.รตัภูม ิ 249 50 20.08 
10.สะเดำ 215 62 28.84 
11.หำดใหญ ่ 605 168 27.77 
12.นำหม่อม 61 12 19.67 
13.ควนเนียง 97 19 19.59 
14.บำงกล่ ำ 103 18 17.48 
15.สิงหนคร 265 79 29.81 
16.คลองหอยโข่ง 72 28 38.89 

รวม 3438 902 26.24 
 

ตารางท่ี 28 ร้อยละของเด็กอำยุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน หมำยถึง เด็กที่ตรวจคัดกรองพัฒนำกำรในครัง้แรกและ 
                    พบสงสยัล่ำช้ำ ได้รับกำรประเมินพัฒนำกำรซ้ ำภำยใน 30 วัน 

ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
๔. ร้อยละของเด็กอำยุ 9, 18, 30 และ 42 
เดือนหมำยถึง เด็กที่ตรวจคัดกรองพัฒนำกำร
ในครั้งแรกและพบสงสัยล่ำช้ำ ได้รับกำร
ประเมินพัฒนำกำรซ้ ำภำยใน 30 วนั  
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐) 
 

1.เมืองสงขลำ 131 128 97.71 
2.สทิงพระ 12 12 100 
3.จะนะ 97 80 82.47 
4.นำทว ี 70 57 81.43 
5.เทพำ 46 36 78.26 
6.สะบ้ำย้อย 58 53 91.38 
7.ระโนด 39 31 79.49 
8.กระแสสินธุ์ 11 9 81.82 
9.รตัภูม ิ 48 42 87.5 

 10.สะเดำ 62 59 95.16 
 11.หำดใหญ ่ 168 154 91.67 
 12.นำหม่อม 12 9 75 
 13.ควนเนียง 19 19 100 
 14.บำงกล่ ำ 18 18 100 
 15.สิงหนคร 79 79 100 
 16.คลองหอยโข่ง 27 21 77.78 
 รวม 897 807 89.97 

ที่มา รำยงำน HDC ณ ๑๒  มกรำคม ๒๕๖๒ 

 

  



 

  

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นน ำด้ำนบริหำรระบบสุขภำพ พลังสังคมมสี่วนร่วมเพื่อคนสงขลำสุขภำพดี เจ้ำหนำ้ที่มีควำมสุข 

 

๔๑ 

คณะที่ 1 

ตารางท่ี  29  เด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำได้รับกำรกระตุ้นพัฒนำกำรด้วยเครื่องมือ TEDA4I 
ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ อยู่ระหว่าง

การติดตาม 
ติดตาม
ไม่ได้ 

๕. เด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำได้รับ     
กำรกระตุ้นพัฒนำกำรด้วย
เครื่องมือ TEDA4I  
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐) 

1.เมืองสงขลำ 4 1 25.00 2 1 
2.สทิงพระ 0 0 0.00 0 0 
3.จะนะ 2 1 50.00 1 0 
4.นำทว ี 3 3 100.00 0 0 
5.เทพำ 0 0 0.00 0 0 
6.สะบ้ำย้อย 1 1 100.00 0 0 
7.ระโนด 2 1 50.00 1 0 
8.กระแสสินธุ ์ 0 0 0.00 0 0 
9.รตัภูม ิ 8 3 37.50 4 1 
10.สะเดำ 6 2 33.33 4 0 
11.หำดใหญ ่ 2 0 0.00 2 0 
12.นำหม่อม 0 0 0.00 0 0 
13.ควนเนียง 0 0 0.00 0 0 
14.บำงกล่ ำ 3 1 33.33 2 0 
15.สิงหนคร 7 4 57.14 3 0 
16.คลองหอย
โข่ง 

1 1 100.00 0 0 
รวม 39 18 46.15 19 2 

 
 
 

ตารางที่ 30  เด็กปฐมวัยมีส่วนสูงระดับดี และรูปร่ำงสมส่วน 
ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

๖. เด็กปฐมวัยมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่ำง
สมส่วน (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๔) 

1.เมืองสงขลำ 4,796 2,561 53.4 
2.สทิงพระ 2,122 1,050 49.48 
3.จะนะ 6,851 3,649 53.26 
4.นำทว ี 3,947 2,069 52.42 
5.เทพำ 5,156 2,740 53.14 
6.สะบ้ำย้อย 5,963 2,345 39.33 
7.ระโนด 2,266 1,061 46.82 
8.กระแสสินธุ์ 595 308 51.76 
9.รตัภูม ิ 4,312 2,070 48.01 
10.สะเดำ 4,531 2,106 46.48 
11.หำดใหญ ่ 11,187 6,230 55.69 
12.นำหม่อม 981 525 53.52 
13.ควนเนียง 1,584 929 58.65 
14.บำงกล่ ำ 1,829 1,029 56.26 
15.สิงหนคร 4,440 2,597 58.49 
16.คลองหอยโข่ง 1,326 703 53.02 

รวม 61,886 31,972 51.66 
ที่มา รำยงำน HDC ณ ๑๒  มกรำคม ๒๕๖๒ 
 
  



 

  

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นน ำด้ำนบริหำรระบบสุขภำพ พลังสังคมมสี่วนร่วมเพื่อคนสงขลำสุขภำพดี เจ้ำหนำ้ที่มีควำมสุข 

 

๔๒ 

คณะที่ 1 

ตารางที่ 31  ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กปฐมวัย เมื่ออำยุ ๕ ปี 
ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด อ าเภอ เด็กชาย เด็กหญิง 

7.ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กปฐมวัย เมื่ออำยุ  
๕ ปี 
 

1.เมืองสงขลำ 109.59 108.63 
2.สทิงพระ 110.38 109.45 
3.จะนะ 107.93 107.27 
4.นำทว ี 108.02 107.58 
5.เทพำ 107.27 106.79 
6.สะบ้ำย้อย 106.15 105.68 
7.ระโนด 109.63 109.2 
8.กระแสสินธุ์ 107.76 107.26 
9.รตัภูม ิ 108.36 107.48 
10.สะเดำ 106.89 107.55 
11.หำดใหญ ่ 108.4 107.72 
12.นำหม่อม 108.88 110.49 
13.ควนเนียง 108.03 107 
14.บำงกล่ ำ 108.56 107.59 
15.สิงหนคร 108.77 107.56 
16.คลองหอยโข่ง 107.3 106.62 

รวม 108.08 107.52 
ที่มา รำยงำน HDC ณ ๑๒  มกรำคม ๒๕๖๒ 
 
3. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
 ๑. เป้ำหมำยเด็กที่มีปัญหำพัฒนำกำรที่ต้องได้รับกำรกระตุ้นด้วยเครื่องมือ TEDA4I พบว่ำ บำงส่วนเป็นเด็ก
ที่รักษำต่อเนื่องเฉพำะทำง   ท ำให้ผู้ปกครองไม่น ำเด็กมำกระตุ้นด้วยเครื่องมือ TEDA๔ I  ส ำหรับประเด็นดังกล่ำว  
จังหวัดได้มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรด ำเนินงำน ให้ด ำเนินงำนเป็นกำรเยี่ยมบ้ำน เพ่ือติดตำมกำรกระตุ้นพัฒนำกำร  
โดยใช้กำรด ำเนินงำนเชิงรุก   

๒.  เด็กยังไม่เข้ำสู่ระบบกำรกระตุ้น  เนื่องจำกไม่มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลจำกกำรคัดกรองด้วยเครื่องมือ DSPM 
จำก รพ.สต. กับนักกระตุ้นพัฒนำกำร TEDA๔I ซึ่งอยู่ในโรงพยำบำล  ท ำให้ไม่มีกำรติดตำมเด็ก ส ำหรับประเด็น
ดังกล่ำว งำนอนำมัยแม่และเด็ก ได้นิเทศติดตำมปัญหำกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่  จึงได้มีแนวทำงให้ประสำนข้อมูล
ระหว่ำง รพ.สต. กับ รพ. โดยให้ CPM ระดับอ ำเภอ เป็นผู้เชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลเด็ก  โดยใช้กลุ่มเป้ำหมำยใน 
Data Exchange และให้น ำผลกำรติดตำม กระตุ้นพัฒนำกำรเด็กกลุ่มที่มีปัญหำพัฒนำกำร น ำเสนอในกำรประชุม
คณะกรรมกำรพัฒนำงำนอนำมัยแม่และเด็ก (MCH Board ระดับอ ำเภอ)  เพ่ือให้เกิดกำรดูแลเด็กที่มีปัญหำอย่ำง
เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ  และนอกจำกนี้ยังได้มีกำรน ำร่องให้ รพ.สต.ใช้เครื่องมือ TEDA๔I  เพ่ือกระตุ้น
พัฒนำกำรเด็ก  ซึ่งจะช่วยลดภำระผู้ปกครองในกำรเดินทำงไปกระตุ้นพัฒนำกำรที่ รพ. เพ่ิมกำรเข้ำถึงกำรกระตุ้น
พัฒนำกำร 
 ๓.  กำรติดตำมเรื่องคุณภำพกำรคัดกรอง ได้มีแผนกิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพทีม CPM ระดับอ ำเภอ ให้
เฝ้ำระวังคุณภำพกำรคัดกรอง กำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรก ำกับติดตำมข้อมูลจำกระบบ HDC 
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๔๓ 

คณะที่ 1 

4. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
4.๑  ควำมครอบคลุมกำรตรวจคัดกรองพัฒนำกำรเด็กในเขตเทศบำลนครหำดใหญ่ เทศบำลเมืองบ้ำนพรุ 

เทศบำลเมืองสะเดำ และเทศบำลเมืองปำดังเบซำร์ ต่ ำ  เนื่องจำกกำรดูแลประชำกรในเขตดังกล่ำว อยู่ในควำม
รับผิดชอบของสถำนบริกำรสำธำรณสุขสังกัดเทศบำล  ซึ่งเน้นกำรให้บริกำรเชิงรักษำ มำกกว่ำกำรส่งเสริมสุขภำพ 

4.๒  ภำระงำนของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขมีจ ำนวนมำก ท ำให้กำรท ำงำนเชิงคุณภำพที่ต้องอำศัยควำม
ต่อเนื่อง ยังท ำได้ไม่ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพมำกนัก 

4.๓  เจ้ำหน้ำที่ขำดทักษะกำรสื่อสำรผลกำรคัดกรองพัฒนำกำร ท ำให้ผู้ปกครองบำงส่วนไม่ยอมรับ และไม่
เห็นควำมส ำคัญของกำรกระตุ้นพัฒนำกำร 

4.๔  เครื่องมือมำตรฐำนในกำรเฝ้ำระวังภำวะโภชนำกำรและกำรเจริญเติบโต  โดยเฉพำะที่วัดควำมยำว 
และท่ีวัดส่วนสูง ไม่สำมำรถจัดหำได้ทั่วไป  เนื่องจำกไม่มีกำรผลิตที่ได้มำตรฐำนในประเทศไทย 

 

5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
5.๑  ควรมีกำรท ำ MOU ระหว่ำงกระทรวง เรื่องงำนส่งเสริมสุขภำพ  
5.๒  ควรมีกำรจัดอบรมทักษะกำรสื่อสำรเชิงบวกให้กับเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือสื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจให้

ผู้ปกครองเรื่องพัฒนำกำร 
5.๓  ควรจัดสรร / สนับสนุน เครื่องมือ มำตรฐำนในกำรเฝ้ำระวังภำวะโภชนำกำรและกำรเจริญเติบโต 
 

6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ำมี) 
กำรก ำกับติดตำมงำนที่เน้นกำรใช้ข้อมูลจำก Data Exchange  เพ่ือก ำกับกำรเข้ำถึงกำรกระตุ้น

พัฒนำกำรของเด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำเป็นรำยบุคคล และกำรคืนข้อมูล กำรติดตำมรำยบุคคล ท ำให้ช่วยแก้ปัญหำเด็ก
ไม่เข้ำสู่ระบบกำรกระตุ้นพัฒนำกำร จนมีผลกำรด ำเนินงำนดีขึ้นอย่ำงชัดเจน  เด็กเข้ำสู่ระบบกำรกระตุ้นพัฒนำกำร
เพ่ิมมำกข้ึน 

 
     ผู้รำยงำน นำงสำวศรัญญำ  ระยับแสงมงคล 
     ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

     วัน/เดือน/ปี  ๑๕  มกรำคม  ๒๕๖๒ 
     โทร ๐๘ ๑๓๘๘ ๖๒๖๖  

e-mail: mchsk@hotmail.com 
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คณะที่ 1 

หัวข้อ  2. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
 

ตัวชี้วัด  2.1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
      (ไม่เกิน 40:1000 ประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี) 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. กำรด ำเนินงำนตำม พรบ.กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 
2. กำรด ำเนินงำนอ ำเภออนำมัยกำรเจริญพันธุ์ และกำรพัฒนำโรงพยำบำลตำมมำตรฐำน (YFHS) 
3. กำรลดปัญหำกำรตั้งครรภ์ซ้ ำในวัยรุ่นด้วยกำรคุมก ำเนิดกึ่งถำวร 

 

 1. วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหาในภาพจังหวัดสงขลา 
      จังหวัดสงขลำ มีประชำกรวัยรุ่นหญิงช่วงอำยุระหว่ำง 15 - 19 ปี ในปี 2561 มีจ ำนวน 40,855 คน  มีอัตรำกำร
คลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15 - 19 ปี  ในปี 2557 - 2562 ต่อพันประชำกรหญิงอำยุ 15-19 ปี คิดเป็น 43.11,39.26 ,19.06 
(ข้อมูลจำก LR รพ.สังกัด สป.) 24.98 และ 23.93 และ 5.12 (ข้อมูล HDC 2562 ไตรมำส 1 ณ 10 ม.ค. 2562) 
ตำมล ำดับ ซึ่งปี 2562 มีแนวโน้มลดลง อ ำเภอที่พบปัญหำมำกที่สุดคือ อ ำเภอสิงหนคร อ ำเภอสะบ้ำย้อย และ
อ ำเภอควนเนียง ตำมล ำดับ ดังตำรำง 

ตารางที ่32     อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี แยกตำมปี 
    ไม่เกิน 38 ต่อประชำกรหญิงอำยุ 15-19 ปี 1000 คน) ปีงบประมำณ 2557 –2562  

ผลส ำเร็จ/
ตัวช้ีวัด 

อ ำเภอ/รพ. 

2557 
เกณฑ์ 50 

2558 
เกณฑ์ 50 

2559 
เกณฑ์ 50 

2560 
เกณฑ์ 42 

   2561 
เกณฑ ์40 

2562 
เกณฑ ์38 
ไตรมำส 1 

อัตรำ:
1,000 

อัตรำ:
1,000 

อัตรำ:
1,000 

อัตรำ:
1,000 

อัตรำ:
1,000 

อัตรำ:
1,000 

อัตรำกำร
คลอดของ
หญิงอำยุ 
15-19 ปี  
(ไม่เกิน 38 
ต่อประชำกร
หญิงอำยุ 
15-19 ปี 
1000คนใน
ปี57-62) 

1.เมือง 40.10 40.1 19.34 26.62 21.39 5.39 
2.สทิงพระ 49.81 45.92 20.77 19.5 17.67 2.15 
3.จะนะ 48.83 38.86 24.92 25.43 28.88 5.54 
4.นำทว ี 63.34 44.95 22.48 30.47 34.61 7.02 
5.เทพำ 41.56 42.22 22.99 37.86 29.66 6.36 
6.สะบ้ำย้อย 39.81 38.92 14.21 34.17 29.49 7.7 
7.ระโนด 38.99 37.26 13.44 19.62 18.79 7.08 
8.กระแสสินธุ ์ 49.64 34.35 15.95 21.74 13.61 2.48 
9.รตัภูม ิ 38.17 53.99 26.44 21.65 25.08 6.35 
10.สะเดำ 58.43 64.05 29.41 28.01 25.05 4.8 
11.หำดใหญ ่ 66.39 34.84 10.82 19.57 16.4 1.9 
12.นำหม่อม 37.12 16.39 15.23 18.07 17.13 6.28 
13.ควนเนียง 35.52 39.25 16.82 28.17 27.44 7.26 
14.บำงกล่ ำ 44.15 37.74 18.30 12.36 16.3 6.76 
15.สิงหนคร 36.84 53.28 24.05 27.51 27.95 8.02 
16.คลองหอยโข่ง 13.79 11.64 19.27 12.71 20.09 5.94 

รวม 43.11 39.26 19.06 24.98 23.93 5.12 
ข้อมูล พ.ศ. 2557 - 2559 อ้ำงอิงข้อมูลจำก งำนห้องคลอดใน รพ.สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข (จ.สงขลำ) 
ข้อมูล พ.ศ. 2560 – 2562 อ้ำงอิงข้อมูลจำก HDC 10 ม.ค. 2562 
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ตารางที ่33  อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15 - 19 ปี แยกรำยอ ำเภอ (เกณฑ์ไม่เกิน 38:1,000) 
                  (1 ตุลำคม 2561 – 10 มกรำคม 2562) ไตรมำส 1 
    

อ ำเภอ 
จ ำนวนหญิง15-19ปี

ทั้งหมด (B) 
คลอดมีชีพหญิง15-19ปี 

(A) 
อัตรำต่อพัน

(A/B)X1,000 

เมืองสงขลำ 4,078 22 5.39 
สทิงพระ 1,396 3 2.15 
จะนะ 3,611 20 5.54 
นำทวี 2,138 15 7.02 
เทพำ 2,675 17 6.36 
สะบ้ำย้อย 3,116 24 7.7 
ระโนด 1,836 13 7.08 
กระแสสินธุ์ 404 1 2.48 
รัตภูม ิ 2,361 15 6.35 
สะเดำ 3,962 19 4.8 
หำดใหญ่ 9,498 18 1.9 
นำหม่อม 637 4 6.28 
ควนเนียง 964 7 7.26 
บำงกล่ ำ 888 6 6.76 
สิงหนคร 2,618 21 8.02 
คลองหอยโข่ง 673 4 5.94 

ภาพรวมจังหวัด 40,855 209 5.12 
ที่มำ: HDC ณ วันท่ี 10 ม.ค. 2562   
A=จ ำนวนกำรคลอดมีชีพโดยหญิงอำยุ 15-19 ปี (จำกข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม) 

              ร้อยละของกำรคลอดซ้ ำในวัยรุ่นอำยุ 15-19 ปี ในปี 2557 – 2562  ในช่วง 4 ปีหลังมีแนวโน้มสูงขึ้น    
ร้อยละ 14.93 , 19.67 , 19.23 , 17.64 และ 17.11 (HDC 10 ม.ค. 2562 ไตรมำส 1)   ซึ่งอ ำเภอที่พบปัญหำ
มีกำรตั้งครรภ์ซ้ ำสูง ในปี 2562 ไตรมำส 1 คือ อ ำเภอสทิงพระ อ ำเภอคลองหอยโข่ง และอ ำเภอจะนะ  ตำมล ำดับ        
ดังตำรำง 
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ตารางที ่34     แสดงร้อยละของกำรตั้งครรภ์ซ้ ำในหญิงอำยุ น้อยกว่ำ 20 ปีแยกตำมปีรำยอ ำเภอ 
              ปีงบประมำณ 2557-2562 (ไตรมำส 1) 

ผลส ำเร็จ/
ตัวช้ีวัด 

อ ำเภอ. 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562(ไตรมำส 1) 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ร้อยละของกำร
ตั้งครรภ์ซ้ ำใน
หญิงอำยุ น้อย
กว่ำ 20 ปี 
(ปี 2562 ไม่
เกินร้อยละ 
14.5) 

1.เมือง 13.55 23.9 17.91 22.22 16.28 20.45 
2.สทิงพระ 7.79 21.12 18.46 6.67 22.22 50 
3.จะนะ 9.68 18.24 17.05 14.29 21.28 28.57 
4.นำทว ี 20 25.45 22.43 23.38 9.16 13.33 
5.เทพำ 8.8 14.96 19.85 11.54 27.54 25 
6.สะบ้ำย้อย 14.93 23.66 29.35 20.9 18.18 15.79 
7.ระโนด 3.33 17.44 16.13 17.39 3.85 20 
8.กระแสสินธ์ 3.33 22.22 18.75 0 0 0 
9.รตัภูม ิ 20 22.6 22.97 21.43 16.67 15.38 
10.สะเดำ 18.99 20.65 30.29 30.88 20 13.04 
11.หำดใหญ ่ 7.42 13.07 11.39 22.6 19.13 15.19 
12.นำหม่อม 26.79 33.33 4.17 33.33 40 0 
13.ควนเนียง 3.85 16.67 25.64 33.33 11.76 0 
14.บำงกล่ ำ 9.26 21.43 2.63 0 26.67 0 
15.สิงหนคร 4.88 22.98 17.39 26.32 0 25 
16.คลองหอยโข่ง 37.78 28.95 43.75 14.29 44.44 33.33 

รวม 14.93 19.67 19.23 21.72 17.64 17.11 
อ้ำงอิงข้อมูลจำก งำนห้องคลอด ภำยใน รพ.สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข(จ.สงขลำ)   
ข้อมูล พ.ศ. 2560-2562 อ้ำงอิงข้อมูลจำก HDC ณ วันท่ี 10 ม.ค. 2562 

 

ตารางที ่35  แสดงร้อยละกำรตั้งครรภ์ซ้ ำในหญิงอำยุ น้อยกว่ำ 20 ปี (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 14.5)  
                 (1 ตุลำคม 2561- 10 มกรำคม 2562) ไตรมำส 1 

ผลส ำเร็จ/ตัวช้ีวัด อ ำเภอ 
หญิงอำยุน้อยกว่ำ 20 
ปีมำคลอดหรือแท้ง (B) 

หญิงอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี
ตั้งครรภ์ตั้งแต่ครั้งท่ี 2 (A) 

ร้อยละ
(A/B)X100 

ร้อยละกำร
ตั้งครรภ์ซ้ ำใน
หญิงอำยุ น้อย
กว่ำ 20 ปี 
(เกณฑ์ไม่เกิน
ร้อยละ 14.5) 

เมืองสงขลำ 88 18 20.45 
สทิงพระ 2 1 50 
จะนะ 7 2 28.57 
นำทวี 30 4 13.33 
เทพำ 16 4 25 
สะบ้ำย้อย 19 3 15.79 
ระโนด 5 1 20 
กระแสสินธุ ์ 0 0 0 
รัตภมู ิ 13 2 15.38 
สะเดำ 23 3 13.04 
หำดใหญ ่ 79 12 15.19 
นำหม่อม 0 0 0 
ควนเนียง 8 0 0 
บำงกล่ ำ 7 0 0 
สิงหนคร 4 1 25 
คลองหอยโข่ง 3 1 33.33 
ภำพรวมจังหวัด 304 52 17.11 

       ที่มำ: HDC ณ วันที่ 10 ม.ค. 2562 
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จำกข้อมูลอัตรำคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15 – 19 ปี และร้อยละกำรตั้งครรภ์ซ้ ำในหญิงอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี 
ปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อปัญหำกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีหลำยสำเหตุด้วยกัน 

- พบมำกในวัยรุ่นที่กำรศึกษำไม่สูงและท ำงำนเป็นแม่บ้ำนท ำให้แนวโน้มกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีสูง และ
ชุมชนส่วนใหญ่ขำดควำมตระหนักต่อปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

- กำรเปลี่ยนแปลงของสังคม สถำนบริกำร สถำนเริงรมย์ สื่อต่ำงๆที่เข้ำถึงได้ง่ำยของกลุ่มวัยรุ่น 
- กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น เช่น เหล้ำ บุหรี่ กัญชำ ใบกระท่อม ฯลฯ 
- ในหลำยพ้ืนที่ยังขำดบริกำรที่เข้ำถึงได้ง่ำยส ำหรับวัยรุ่นนอกระบบสถำนศึกษำ กำรด ำเนินงำนส่งเสริม

ป้องกันยังไม่ครอบคลุม 
- กำรมีสังคมและเพ่ือนต่ำงเพศเร็วขึ้น ขำดทักษะในกำรปฏิเสธ ท ำให้มีเพศสัมพันธ์หรือมีกำรสมรสในขณะที่

อำยุยังน้อย 
- ค่ำนิยมเก่ียวกับพฤติกรรมทำงเพศเปลี่ยนแปลงไป กำรรักนวลสงวนตัวถูกมองว่ำเป็นเรื่องล้ำสมัยกำรแสดง

ควำมรักอย่ำงเปิดเผยกำรมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีกำรป้องกันรวมทั้งพฤติกรรมเลียนแบบในหมู่วัยรุ่นจึงท ำให้วัยรุ่นมี
เพศสัมพันธ์กันเร็วขึ้น 

- ควำมขัดแย้งในครอบครัว กำรไม่ได้รับควำมสนใจจำกครอบครัวก่อให้เกิดกำรตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
เนื่องจำกกลุ่มวัยรุ่นแสวงหำควำมรักจำกบุคคลอ่ืน โดยขำดควำมยับยั้งชั่งใจ 

ประเด็นกำรตั้งครรภ์ซ้ ำสูงขึ้น คือ พบในวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงคนเดิมเนื่องจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันขำด
ควำมยับยั้งชั่งใจ ขำดทักษะกำรป้องกันตนเอง ศำสนำและควำมเชื่อของวัยรุ่นและผู้ปกครองที่ถือว่ำมีควำมพร้อมใน
กำรมีครอบครัวแล้ว  ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ครอบครัวทั้ง 2 ฝ่ำยมีควำมยินยอมและพร้อมมีบุตร นอกจำกนี้พบว่ำกลุ่ม
วัยรุ่นเข้ำถึงบริกำรน้อย เนื่องจำกรูปแบบกำรให้บริกำรในสถำนบริกำรสำธำรณสุขไม่สอดคล้อง  กับทัศนคติ วิถีชีวิต
และสภำพปัญหำของวัยรุ่น รวมทั้งเข้ำไม่ถึงกำรบริกำรคุมก ำเนิดที่มีประสิทธิภำพ     

จังหวัดสงขลำ ด ำเนินงำนลดกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตำมแนวทำงอ ำเภออนำมัยเจริญพันธุ์ และคลินิก
ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น ในทุกอ ำเภอและโรงพยำบำลทุกแห่ง  กระตุ้นให้ด ำเนินงำนเชิงรุกท้ังในและนอกสถำนศึกษำ จัด
กิจกรรมให้ควำมรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนร่วมกับครู  สอดแทรกกำรสอนเพศศึกษำไว้ในคำบเรียน  กำรจัดกิจกรรม
นิทรรศกำรตำมโอกำสต่ำง ๆ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดกิจกรรม เพ่ือให้ได้เรียนรู้และตระหนักถึง
ปัญหำกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อม กำรให้บริกำรในโรงพยำบำล มีคลินิกให้ค ำปรึกษำใน รพ.สต. และสถำนศึกษำ มีบริกำร
คุมก ำเนิดหลังคลอดก่อนจ ำหน่ำย จัดช่องทำงกำรเข้ำถึงบริกำร ผ่ำน Facebook  สำยด่วน hotline   

ผลจำกกำรด ำเนินงำนพบว่ำ มีวัยรุ่นเข้ำรับบริกำรมำกขึ้นในสถำนบริกำรในโรงเรียน และ รพ.สต. ซึ่ง
เจ้ำหน้ำที่สร้ำงควำมเป็นกันเอง จัดกิจกรรมในชุมชน และเก็บข้อมูลเป็นควำมลับ วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงจึงกล้ำที่จะเปิดเผย
ตัวมำกขึ้น  

กำรด ำเนินงำนสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย ตำมมำตรฐำนอ ำเภออนำมัยเจริญพันธุ์  อ ำเภอที่ผ่ำน
กำรประเมิน  13 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอสิงหนคร/นำทวี/สทิงพระ/จะนะ/ควนเนียง/ระโนด/นำหม่อม/เมืองสงขลำ/
เทพำ/กระแสสินธุ์/รัตภูมิ/บำงกล่ ำ และคลองหอยโข่ง คิดเป็นร้อยละ 81.25 (เกณฑ์ร้อยละ 80) โรงพยำบำลที่
ผ่ำนกำรประเมินคลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น 14 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลสิงหนคร/สมเด็จฯ ณ อ.นำทวี/สทิงพระ/   
จะนะ/ควนเนียง/ระโนด/นำหม่อม/เมืองสงขลำ/เทพำ/กระแสสินธุ์/รัตภูมิ/บำงกล่ ำ/คลองหอยโข่ง และสะบ้ำย้อย 
คิดเป็นร้อยละ 82.35 (เกณฑ์ร้อยละ 80) ทั้งนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำลงเยี่ยม ติดตำมกำรขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนโดยกำรลงพ้ืนที่ให้ข้อมูลและสนับสนุนด้ำนวิชำกำรตำมมำตรฐำนอ ำเภออนำมัยเจริญพันธุ์ ชี้แจงกำร
ด ำเนินงำนและพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนวัยรุ่นระดับโรงพยำบำลและในระดับส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอ ในเรื่องทักษะและกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องอนำมัยเจริญพันธุ์  ให้แก่ อ ำเภอที่ยังไม่ผ่ำนกำรประเมิน 
เพ่ือเตรียมพร้อมรับกำรประเมิน ในปี 2562 
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๔๘ 

คณะที่ 1 

2.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

ล ำดับ ตัวชี้วัด รำยกำรข้อมูล 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
ข้อมูลอ ำเภอ 

2562 
ข้อมูลอ ำเภอ 

2562 
ภำพรวมจังหวัด 

2562 
1 อัตรำกำร

คลอดมีชีพใน
หญิงอำยุ  
15-19 ปี
(38/1,000) 
ไตรมำส 1 

1. ส่งเสริมกำร
จัดบริกำรสุขภำพที่เป็น
มิตรส ำหรับวัยรุ่นและ
เยำวชน (Youth 
Friendly Health 
Services) และกำร
ด ำเนินงำนอ ำเภอ
อนำมัยกำรเจริญพันธุ์ 
1.1 ร้อยละของ รพ.
สังกัด สป.กระทรวง
สำธำรณสุขที่ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนบริกำร
สุขภำพที่เป็น มิตร
ส ำหรับวัยรุ่นและ
เยำวชนฉบับบูรณำกำร 
1.2 ร้อยละของ/อ ำเภอ
ที่ผ่ำนเกณฑ์อ ำเภอ
อนำมัยกำรเจริญพันธุ์ 
2.แก้ไขปัญหำกำร
ตั้งครรภ์ซ้ ำในวัยรุ่นอำยุ
น้อยกว่ำ 20 ปี 
2.1 ร้อยละกำร
ตั้งครรภ์ซ้ ำในหญิงอำยุ
น้อยกว่ำ 20 ปี 
2.2 ร้อยละของหญิง
อำยุน้อยกว่ำ 20 ปี
หลังคลอดหรือหลัง
แท้งที่คุมก ำเนิดได้รับ
กำรคุมก ำเนิดด้วยวิธี
กึ่งถำวร 

3.ขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำร
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน
ระดับจังหวัด 

เป้ำหมำย 40,855   
ผลงำน 209   

อัตรำ/ร้อยละ 
 
 
 
 
 

5.12/1,000 1.สิงหนคร 
2.สะบ้ำย้อย 
3.ควนเนียง 

ติดตำมและ
ด ำเนินกำรให้วัยรุ่น
ได้เข้ำถึงและรับ
บริกำรคุมก ำเนิดกึ่ง
ถำวรอย่ำงทั่วถึง 
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๔๙ 

คณะที่ 1 

ล ำดับ ตัวชี้วัด รำยกำรข้อมูล 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
ข้อมูลอ ำเภอ 

2562 
ข้อมูลอ ำเภอ 

2562 
ภำพรวมจังหวัด 

2562 
2 ร้อยละของ

รพ.สังกัด สป.
กระทรวง
สำธำรณสุขที่
ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน
บริกำรสุขภำพ
ที่เป็นมิตร
ส ำหรับวัยรุ่น
และเยำวชน
ฉบับบูรณำ
กำร 
(ร้อยละ 80) 

2.1 พัฒนำ
โรงพยำบำลให้มีกำร
ด ำเนินงำนตำม
มำตรฐำนYFHS และ
ขอรับกำรเยี่ยม
ประเมินตำมเกณฑ์
มำตรฐำน YFHS ฉบับ
บูรณำกำร 
๒.๒ เยี่ยมเสริมพลัง
โรงพยำบำลตำม
มำตรฐำน YFHS ฉบับ
บูรณำกำร ส ำหรับ
โรงพยำบำลที่ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำน YFHS
ครบ 3ปีและติดตำม
แบบประเมินตนเอง
ตำมมำตรฐำนYFHS
ฉบับบูรณำกำร เพ่ือ
แจ้งแก่ศูนย์อนำมัย 
2.๓ พัฒนำคุณภำพ
และกำรเข้ำถึงบริกำร
สุขภำพที่เป็นมิตรของ
โรงพยำบำลในสังกัด
ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขอย่ำง
ต่อเนื่อง 
(๑.กำรวิเครำะห์ข้อมูล
สถำนกำรณ์ปัญหำที่
ส ำคัญของวัยรุ่นและ
เยำวชนในพื้นท่ี     
๒.กำรก ำหนดตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย และกำร
ประเมินผลลัพธ์กำร
ด ำเนินงำน  
๓.กำรส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมกำร
ด ำเนินกำรตำม

เป้ำหมำย 
ผลงำน 

อัตรำ/ 
ร้อยละ 

17 
14 

82.35 % 

สิงหนคร/    
สมเด็จฯ  

ณ  อ.นำทวี/
สทิงพระ/    
จะนะ/ 

ควนเนียง/  
ระโนด/      

นำหม่อม/เมือง
สงขลำ/เทพำ/  
กระแสสินธุ์/ 

รัตภูมิ/ 
บำงกล่ ำ/ 

คลองหอยโข่ง/ 
สะบ้ำย้อย   

ปี 2562 ตั้งเป้ำให้
โรงพยำบำลผ่ำน
เกณฑ์คลินิกที่เป็น
มิตรกับวัยรุ่น
เพ่ิมเติมอีก 3 
โรงพยำบำล คือ  
รพ.หำดใหญ่ 
รพ.สะเดำ  
รพ.ปำดังเบซำร์ 
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๕๐ 

คณะที่ 1 

ล ำดับ ตัวชี้วัด รำยกำรข้อมูล 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
ข้อมูลอ ำเภอ 

2562 
ข้อมูลอ ำเภอ 

2562 
ภำพรวมจังหวัด 

2562 
มำตรฐำน YFHS ฉบับ
บูรณำกำร 
๔.พัฒนำบุคลำกรและ
ภำคีเครือข่ำยอย่ำง
ต่อเนื่องในกำร
ด ำเนินงำนYFHSและ
กำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น)       

3 ร้อยละของ
อ ำเภอที่ผ่ำน
เกณฑ์อ ำเภอ
อนำมัยกำร
เจริญพันธุ์ 
(ร้อยละ 80) 

3.1 พัฒนำกำร
ด ำเนินกำรอ ำเภอ
อนำมัยกำรเจริญพันธุ์
ร่วมกับภำคีเครือข่ำย
ในพ้ืนที่และขอรับกำร
ประเมินตำมเกณฑ์
อ ำเภออนำมัยกำร
เจริญพันธุ์ 
๓.๒เยี่ยมเสริมพลัง
ตำมเกณฑ์อ ำเภอ
อนำมัยกำรเจริญ พันธุ์ 
ฉบับบูรณำกำร 
๓.๓ ส่งเสริมให้มีกำร
อบรมเรื่องเพศคุยได้ใน
ครอบครัวและขยำย
กำรด ำเนินงำนให้
ครอบคลุมในพ้ืนที่
รวมทั้งกำรติดตำม
ประเมินผล  

เป้ำหมำย 
ผลงำน 
อัตรำ/ 
ร้อยละ 

 

16 
13 

81.25 % 
 

 

สิงหนคร/ 
นำทวี/ 
สทิงพระ/ 
จะนะ/ 
ควนเนียง/       
ระโนด/ 
นำหม่อม/
เมืองสงขลำ/
เทพำ/
กระแสสินธุ์/ 
รัตภูมิ/ 
บำงกล่ ำ 
และ 
คลองหอย
โข่ง 
 

ปี 2562 ตั้งเป้ำให้
อ ำเภอผ่ำนเกณฑ์
อ ำเภออนำมัยกำร
เจริญพันธุ์เพ่ิมเติม
อีก 3 อ ำเภอ คือ
หำดใหญ่ 
สะบ้ำย้อย และ 
สะเดำ 
 

4 ร้อยละกำร
ตั้งครรภ์ซ้ ำใน
หญิงอำยุน้อย
กว่ำ 20 ปี 
(ไม่เกินร้อยละ 
14.5) 
ไตรมำส 1 
 

4.1 ส่งเสริมให้วัยรุ่น 
และครอบครัวมีควำมรู้
และทัศนคติท่ีดีต่อกำร
คุมก ำเนิดหลังคลอด
หรือหลังแท้ง 
4.2 ส่งเสริมกำรเข้ำถึง
สิทธิกำรคุมก ำเนิดหลัง
คลอดหรือหลังแท้ง 
(ภำยใน 6 สัปดำห์หลัง
คลอด/หลังแท้ง) 

เป้ำหมำย 
ผลงำน 
อัตรำ/ 
ร้อยละ 

 

304 
52 

17.11 

1.สทิงพระ 
2.คลองหอยโข่ง 
3.จะนะ 

 
 
 

ในภำพรวมของ
จังหวัดสงขลำ พบ
ร้อยละกำรตั้งครรภ์
ซ้ ำในวัยรุ่นเกิน
เกณฑ์มำกต่อเนื่อง
ทุกปียังคงเฝ้ำระวัง
และป้องกันรวมทั้ง
แก้ไขเพ่ือให้ลดลง
โดยใช้กระบวนกำร
อ ำเภออนำมัย 
เจริญพันธุ์ 
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๕๑ 

คณะที่ 1 

ล ำดับ ตัวชี้วัด รำยกำรข้อมูล 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
ข้อมูลอ ำเภอ 

2562 
ข้อมูลอ ำเภอ 

2562 
ภำพรวมจังหวัด 

2562 
5 ร้อยละของ

หญิงอำยุน้อย
กว่ำ 20 ปี
หลังคลอดหรือ
หลังแท้งที่
คุมก ำเนิด
ได้รับกำร
คุมก ำเนิดด้วย
วิธีกึ่งถำวร 
(เกณฑ์ร้อยละ
80) 

5.1 ส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคคลำกรผู้
ให้บริกำรมีควำมรู้และ
ทักษะกำรคุมก ำเนิด
ด้วยวิธีกึ่งถำวร 
5.2 ส่งเสริมกำรเข้ำถึง
สิทธิกำรคุมก ำเนิดหลัง
คลอดหรือหลังแท้ง
โดยเฉพำะด้วยวิธี
คุมก ำเนิดชนิดกึ่งถำวร 
(ยำฝังคุมก ำเนิด/ห่วง
อนำมัย) 

เป้ำหมำย 
ผลงำน 
อัตรำ/ 
ร้อยละ 

 

37 
53 

68.83 

พบ 100% 
ที่ สทิงพระ/
เทพำ/ 
ระโนด/ 
บำงกล่ ำ/ 
สิงหนคร/
คลองหอยโข่ง 

 
 
 

ในภำพรวมตำม
ข้อมูลใน HDC ยัง
ไม่ถึงเป้ำทีต่้อง

ด ำเนินกำร 

6 กำรขับเคลื่อน
กำร
ด ำเนินงำน
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหำ
กำรตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นใน
ระดับจังหวัด 

6.1 เร่งรัดกำรจัดตั้ง 
และกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำร
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นระดับจังหวัดและ
รำยงำนผลกำรประชุม
ต่อคณะกรรมกำร
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น (ในฐำนะ
เลขำนุกำร
คณะอนุกรรมกำรฯ)
โดยรำยงำนผ่ำนศูนย์
อนำมัย 
6.2 พัฒนำระบบ
บริกำรสุขภำพทำงเพศ
และอนำมัยกำรเจริญ
พันธุ์ และส่งเสริมกำร
เข้ำถึงบริกำรที่
หลำกหลำยครอบคลุม
ควำมต้องกำรของ
วัยรุ่นในพ้ืนที่ 
6.3 ประสำนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สนับสนุนทรัพยำกรใน
กำรด ำเนินงำนเพ่ือกำร

เป้ำหมำย 
ผลงำน 
อัตรำ/ 
ร้อยละ 

 

  จังหวัดได้ขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นในระดับ
จังหวัดอย่ำง
ต่อเนื่องและมีกำร
จัดประชุม
คณะอนุกรรมกำร
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัด  2 ครั้งในปี 
2561 
มีแผนจัดประชุม
คณะอนุกรรมกำร
ในปี 2562 วันที่ 
28 ก.พ. 2562 
มีแผนกำรจัดกำร
ผลักดันให้อ ำเภอ
อนำมัยเจริญพันธุ์
ผ่ำนกำรรับรองตำม
มำตรฐำนของกรม
อนำมัยครบ 
100% ในปี 
2562 
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๕๒ 

คณะที่ 1 

ล ำดับ ตัวชี้วัด รำยกำรข้อมูล 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
ข้อมูลอ ำเภอ 

2562 
ข้อมูลอ ำเภอ 

2562 
ภำพรวมจังหวัด 

2562 
ป้องกันและแก้ไขกำร
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
6.4 สร้ำงกำรสื่อสำร
สำธำรณะเพ่ือให้วัยรุ่น
เข้ำถึงบริกำรสุขภำพ
ทำงเพศและอนำมัย
กำรเจริญพันธุ์ใน
รูปแบบที่หลำกหลำย
ตรงตำมควำมต้องกำร 

 
3.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

         1.ขำดงบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
        2.ขำดทักษะควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำนที่ละเอียดอ่อนและใช้ควำมสำมำรถเฉพำะทำง 

             3.ขำดควำมชัดเจนและควำมต่อเนื่องจำกส่วนกลำงในกำรสั่งกำรท ำให้ล่ำช้ำ ควำมเข้ำใจไม่ตรงกัน สำระ
ประเด็นควำมส ำคัญท่ีต้องกำรค ำชี้แจงให้เกิดควำมเข้ำใจน้อย 

 

 4.ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้กำรด ำเนินงำน 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

 
1.ขำดงบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
 
 

ไม่สำมำรถจัดกิจกรรม/โครงกำรได้จำกขำดงบประมำณขอ
งบประมำณจำกส่วนกลำงและขอให้พ้ืนที่มำมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกิจกรรมในงบประมำณเดียวกัน 

2.ขำดทักษะควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำนที่
ละเอียดอ่อนและใช้ควำมสำมำรถเฉพำะทำง 

ต้องกำรอบรมเพ่ิมศักยภำพตนเองในกำรให้ควำมรู้เครือข่ำย
หรือเผื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทันสมัย ใช้ได้ผลจริง 

3.ขำดควำมชัดเจนและควำมต่อเนื่องจำกส่วนกลำง
ในกำรสั่งกำรท ำให้ล่ำช้ำ ควำมเข้ำใจไม่ตรงกัน สำระ
ประเด็นควำมส ำคัญที่ต้องกำรค ำชี้แจงให้เกิดควำม
เข้ำใจน้อย 

ส่วนกลำงสั่งกำรประเด็นอะไรขอค ำชี้แนะในกำรปฏิบัติงำนได้
จริง ข้อมูลต้องชัดเจนถูกต้องต้องชี้แจงให้ข้อมูลผ้รับผิดชอบ
งำนก่อนกำรสั่งกำร เพรำะท ำไม่ถูก ไม่เข้ำใจ เช่น กำรแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำร ภำยใต้ พรบ.59 

 
4. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
       กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับกระทรวง เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
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๕๓ 

คณะที่ 1 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
1. Teencard ของ รพ.บำงกล่ ำ ใช้ในกำรสื่อสำรของ เจ้ำหน้ำที่และผู้รับบริกำรที่เป็นวัยรุ่น ท ำให้เกิดบริกำรที่

วัยรุ่นสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย กล้ำ และเป็นควำมลับจึงเกิดควำมไว้วำงใจ 
2. กำรสื่อสำรกับเครือข่ำย ด้วยโปรแกรม hos-xp ประยุกต์เป็น micro soft excel ของ รพ.สะบ้ำย้อย 
3. คลิปวีดีโอ ละครสั้น ส ำหรับกลุ่มวัยรุ่นของ รพ.สะบ้ำย้อย 
4. น้ ำโมเดล ของ รพ.สต.เขำแก้ว เครือข่ำย สสอ.เมือง 
5. ทีมกระบวนกำร ของ ต.กระดังงำ อ.สทิงพระ 
6. สติ๊กเกอร์ประชำสัมพันธ์คลินิกวัยรุ่นในรถสองแถว ของ รพ.คลองหอยโข่ง 
8. เปิดห้องเรียนพ่อแม่ของ สสอ.เมืองสงขลำ ในเครือข่ำย รพ. และ รพ.สต. 
9. แนวทำงกำรดูแลและให้บริกำรวัยรุ่นในโรงงำน ของ รพ.สทิงพระ 
10. มำสเตอร์เทรนเนอร์ (MT) 8 เทศบำล ที่ด ำเนินกำรงำนวัยรุ่น จำกมูลนิธิแพธทูเฮลท์  
    (สิงหนคร/เมืองสงขลำ/พะวง/เขำรูปช้ำง/เกำะแต้ว/ทุ่งหวัง/เกำะยอ/ชิงโค) 
 
 
 

ผู้รำยงำน  นำงเสำวลักษณ์ เพชรชำตรี 
       ต ำแหน่ง  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
        วัน/เดือน/ปี 13-15/02/2562 
         โทร 08 3055 4487  

e-mail saophet25144@gmail.com 
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๕๔ 

คณะที่ 1 

หัวข้อ  3. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 

ตัวชี้วัด   3.1 ร้อยละต าบลทีม่ีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สงูอายุระยะยาว(Long Term Care) 
                        ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
1.สถานการณ์ : ผู้สูงอำยุในปัจจุบันมีอัตรำเพ่ิมมำกขึ้น มีผลต่อสภำพทำงสังคม สภำวะเศรษฐกิจและกำรจ้ำงงำน 
ตลอดจนกำรจัดสรรทรัพยำกรทำงสุขภำพและสังคมของประเทศอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว หำกมีกำรด ำเนินกำรที่
เหมำะสมจะช่วยให้ผู้สูงอำยุด ำรงอยู่ในชุมชนได้อย่ำงต่อเนื่อง ครอบครัวและชุมชนเป็นสถำบันหลักในกำรเกื้อหนุน
ผู้สูงอำยุ ท ำให้ผู้สูงอำยุด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำและศักดิ์ศรี ได้รับกำรพิทักษ์และคุ้มครองให้พ้นจำกกำรถูกทอดทิ้ง
และละเมิดสิทธิ โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ  โดยผู้สูงอำยุที่ยังมีสุขภำพดีสำมำรถชะลอกำรเข้ำสู่ภำวะพ่ึงพิง   
และผู้สูงอำยุที่ไม่สำมำรถพ่ึงตนเอง   หรืออยู่ในภำวะพ่ึงพิงทั้งกลุ่มติดบ้ำน    และติดเตียง ต้องได้รับกำรดูแลอย่ำง
เหมำะสมโดยกำรมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่ำงมี
ศักดิ์ศรีเข้ำถึงบริกำรอย่ำงถ้วนหน้ำและเท่ำเทียม 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : ร้อยละต ำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว  
    (Long Term Care) ในชุมชน ผ่ำนเกณฑ์ 

 

2.ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงาน 
 วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญ/สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
  ข้อมูลประชำกรผู้สูงอำยุจังหวัดสงขลำปี ๒๕๖๒ มีประชำกรผู้สูงอำยุ(๖๐ ปีขึ้นไป) ๑๘๗,๖๑๔ คน 
ได้รับกำรคัดกรอง จ ำนวน ๑๖๒,๓๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๕ ในจ ำนวนนี้เป็นกลุ่มติดสังคมจ ำนวน ๑๕๕,๑๙๙  คน 
ร้อยละ ๙๕.๕๗  ติดบ้ำน จ ำนวน ๕,๙๖๓ คน ร้อยละ ๓.๖๗ และติดเตียงจ ำนวน ๑,๒๒๖ คน ร้อยละ ๐.๗๕ พบ
ปัญหำสุขภำพอันเนื่องมำจำกควำมชรำ เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังได้แก่เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง ข้อเข่ำเสื่อม ภำวะ
สมองเสื่อม ปัญหำสุขภำพจิต ผู้สูงอำยุส่วนหนึ่งอยู่ล ำพัง   
(ท่ีมำ : ข้อมูลจำกระบบรำยงำน ๔๓ แฟ้ม ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ ณ วันที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๒)  
  ผู้สูงอำยุกลุ่มติดสังคมที่สำมำรถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ จ ำเป็นต้องได้รับกำรส่งเสริมให้มี
ควำมสำมำรถ ในกำรดูแลสุขภำพตนเอง สำมำรถเข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพได้อย่ำงเหมำะสมเท่ำเทียม เพ่ือชะลอกำร
เข้ำสู่ภำวะพ่ึงพิง และส ำหรับกลุ่มผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพ่ึงพิงทั้งกลุ่มติดบ้ำนและกลุ่มติดเตียง ส่วนหนึ่งบุคคลเหล่ำนี้
ต้องเผชิญกับปัญหำกำรเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องพ่ึงพำผู้อ่ืนในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน  และบำง
คนอยู่ในภำวะทุพพลภำพ จะต้องได้รับกำรดูแลอย่ำงเหมำะสมจำกทีมสหสำขำวิชำชีพจำกหน่วยบริกำรปฐมภูมิและ
เครือข่ำยโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต ำบล ให้บริกำรดูแลด้ำนสำธำรณสุขถึงท่ีบ้ำนอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
ตำมปัญหำสุขภำพและชุดสิทธิประโยชน์ โดยกำรมีส่วนร่วมของครอบครัว  ชุมชน และท้องถิ่นให้ผู้สูงอำยุมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่ำงมีศักดิ์ศรีเข้ำถึงบริกำรอย่ำงถ้วนหน้ำและเท่ำเทียม 
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๕๕ 

คณะที่ 1 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 

 3.๑ ผลการด าเนินงาน 
 

ตารางที ่36  ผลกำรคัดกรองผู้สูงอำยุ จ ำแนกรำยอ ำเภอ จังหวัดสงขลำ ปี ๒๕๖๒ 
 

อ าเภอ จ านวน
ผู้สูงอายุ
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง รวมผลงาน
การคัด

กรอง(คน) 

ร้อยละ ยังไม่คัด
กรอง(คน) 

ติดสังคม 
(ADL๑๒-๒๐) 

ติดบ้ำน 
(ADL๕-๑๑) 

ติดเตียง 
(ADL๐-๔) 

๑.เมืองสงขลำ 25,081 21,152 1,027 209 22,388 89.26 2,693 
๒.สทิงพระ 8,896 7,935 534 83 8,552 96.13 344 
๓.จะนะ 13,970 12,288 863 92 13,243 94.80 727 
๔.นำทวี 8,928 8,462 297 53 8,812 98.70 116 
๕.เทพำ 9,035 8,538 198 62 8,798 97.38 237 
๖.สะบ้ำย้อย 7,653 7,175 118 40 7,333 95.82 320 
๗.ระโนด 12,191 11,499 383 64 11,946 97.99 245 
๘.กระแสสินธุ์ 3,166 3,007 50 25 3,082 97.35 84 
๙.รัตภูม ิ 9,990 9,682 125 56 9,863 98.73 127 
๑๐.สะเดำ 14,249 10,313 489 87 10,889 76.42 3,360 
๑๑.หำดใหญ่ 45,364 28,062 756 193 29,011 63.95 16,353 
๑๒.นำหม่อม 3,940 3,674 157 33 3,864 98.07 76 
๑๓.ควนเนียง 5,414 4,859 267 64 5,190 95.86 224 
๑๔.บำงกล่ ำ 4,014 3,789 84 18 3,891 96.94 123 
๑๕.สิงหนคร 12,071 11,301 564 107 11,972 99.18 99 
๑๖.คลองหอยโข่ง 3,652 3,463 51 40 3,554 97.32 98 

รวม 187,614 155,199 5,963 1,226 162,388 86.55 25,226 
 
 จังหวัดสงขลำมีจ ำนวนผู้สูงอำยุ 187,614 คน ได้รับกำรคัดกรอง จ ำนวน 162,388 คน  คิดเป็นร้อยละ 
๘6.55 พบว่ำเป็นกลุ่มติดสังคม 155,199 คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๗ ติดบ้ำน 5,963  คน คิดเป็นร้อยละ   
๓.๖๗ ติดเตียง 1,226  คน คิดเป็นร้อยละ ๐.75 
 เมื่อพิจำรณำรำยอ ำเภอพบว่ำส่วนใหญ่คัดกรองผู้สูงอำยุได้มำกกว่ำร้อยละ ๙๐ ยกเว้นอ ำเภอสะเดำ และ
อ ำเภอหำดใหญ่ซึ่งค่อนข้ำงคัดกรองได้น้อยเนื่องจำกเป็นพ้ืนที่เขตเมือง กำรคัดกรองท ำได้ค่อนข้ำงยำก 
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๕๖ 

คณะที่ 1 

ตารางที ่37  ข้อมูลอัตรำของผู้สูงอำยุที่มีควำมเสี่ยงภำวะสมองเสื่อม จังหวัดสงขลำ ปี ๒๕๖๒ 
 

อ าเภอ 
จ านวน
ผู้สูงอายุ

(คน) 

จ านวนที่
คัดกรอง

(คน) 
ร้อยละ ปกติ(คน) ร้อยละ 

ผิดปก
ติ(คน) 

ร้อยละ ไม่ระบุ 

๑.เมืองสงขลำ 25,081 9,638 38.43 9,522 98.80 114 1.18 2 
๒.สทิงพระ 8,896 2,474 27.81 2,435 98.42 39 1.58 0 
๓.จะนะ 13,970 7,200 51.54 7,188 99.83 12 0.17 0 
๔.นำทวี 8,928 7,713 86.39 7,698 99.81 15 0.19 0 
๕.เทพำ 9,035 7,121 78.82 6,710 94.23 411 5.77 0 
๖.สะบ้ำย้อย 7,653 5,051 66.00 5,013 99.25 38 0.75 0 
๗.ระโนด 12,191 10,220 83.83 10,196 99.77 24 0.23 0 
๘.กระแสสินธุ์ 3,166 1,927 60.87 1,904 98.81 23 1.19 0 
๙.รัตภูม ิ 9,990 9,390 93.99 9,305 99.09 85 0.91 0 
๑๐.สะเดำ 14,249 6,960 48.85 6,896 99.08 64 0.92 0 
๑๑.หำดใหญ่ 45,364 13,138 28.96 13,086 99.60 52 0.40 0 
๑๒.นำหม่อม 3,940 3,649 92.61 3,578 98.05 71 1.95 0 
๑๓.ควนเนียง 5,414 2,764 51.05 2,737 99.02 26 0.94 1 
๑๔.บำงกล่ ำ 4,014 2,939 73.22 2,931 99.73 8 0.27 0 
๑๕.สิงหนคร 12,071 9,760 80.85 9,611 98.47 149 1.53 0 
๑๖.คลองหอยโข่ง 3,652 2,557 70.02 2,525 98.75 32 1.25 0 

รวม 187,614 102,501 54.63 101,335 98.86 1,163 1.13 3 
 
  ได้ด ำเนินกำรคัดกรองผู้สูงอำยุที่มีควำมเสี่ยงภำวะสมองเสื่อม  จ ำนวน ๑02,501 คน  คิดเป็น  
ร้อยละ 54.63 ของจ ำนวนผู้สูงอำยุทั้งหมด  ผลกำรคัดกรองพบว่ำปกติ จ ำนวน ๑01,335 คน คิดเป็นร้อยละ 
๙๘.๘๖  ผิดปกติ จ ำนวน ๑,163 คน คิดเป็นร้อยละ ๑.1๓  
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๕๗ 

คณะที่ 1 

ตารางท่ี 38  ข้อมูลอัตรำของผู้สูงอำยุที่มีควำมเสี่ยงหกล้ม จังหวัดสงขลำ ปี ๒๕๖๒ 
 

อ าเภอ 
จ านวน
ผู้สูงอายุ

(คน) 

จ านวนที่
คัดกรอง

(คน) 
ร้อยละ ปกติ(คน) ร้อยละ 

ผิด 
ปกติ
(คน) 

ร้อย
ละ 

ไม่
ระบุ 

๑.เมืองสงขลำ 25,081 9,770 38.95 9,389 96.10 380 3.89  
๒.สทิงพระ 8,896 2,493 28.02 2,429 97.43 64 2.57  
๓.จะนะ 13,970 7,193 51.49 7,127 99.08 66 0.92  
๔.นำทวี 8,928 7,728 86.56 7,569 97.94 151 1.95  
๕.เทพำ 9,035 7,132 78.94 6,696 93.89 396 5.55  
๖.สะบ้ำย้อย 7,653 5,050 65.99 4,936 97.74 113 2.24  
๗.ระโนด 12,191 102,071 83.73 10,050 98.46 157 1.54  
๘.กระแสสินธุ์ 3,166 1,937 61.18 1,905 98.35 25 1.29  
๙.รัตภูม ิ 9,990 9,365 93.74 9,055 96.69 309 3.30  
๑๐.สะเดำ 14,249 6,894 48.38 6,485 94.07 401 5.82  
๑๑.หำดใหญ่ 45,364 13,111 28.9 12,561 95.81 204 1.56  
๑๒.นำหม่อม 3,940 3,648 92.59 3,564 97.70 84 2.30  
๑๓.ควนเนียง 5,414 2,693 49.74 2,658 98.70 35 1.30  
๑๔.บำงกล่ ำ 4,014 2,938 73.19 2,805 95.47 133 4.53  
๑๕.สิงหนคร 12,071 11,790 97.67 11,257 95.48 498 4.22  
๑๖.คลองหอยโข่ง 3,652 2,542 69.61 2,423 95.32 103 4.05  

รวม 187,614 104,491 ๕๕.๖๙ 100,909 96.57 3119 2.98  
 
  ได้ด ำเนินกำรคัดกรองผู้สูงอำยุที่มีควำมเสี่ยงหกล้ม จ ำนวน 1๐๔,๔๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๙ 
ของผู้สูงอำยุทั้งหมด ผลกำรคัดกรองพบว่ำปกติ จ ำนวน 1๐๐,๙๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ 9๖.๕๗ ผิดปกติ จ ำนวน 
๓,๑๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๘  
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๕๘ 

คณะที่ 1 

3.๒ ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 

ปี   3.จ ำนวนผู้สูงอำยุในโครงกำรLTC   4. 
จ ำนวน 
Care 

Manag
er 

5. 
จ ำนวน 
Care 
Giver  

6.
จ ำนวน
กองทุน 
ท่ีซื้อ
บริกำร
ตำม 
Care 
plan 

7.จ ำนวน 
Care 
planท่ีท ำ
ในพื้นท่ี 

8.พื้นท่ี
ท่ีจัดท ำ 
Care 
plan 

9.
พื้นท่ีที
มีกำร
จ่ำย
ค่ำตอ
บแทน 
CG 
(แห่ง) 

10.
ผู้สูงอำ
ยุดีข้ึน 

 จ ำนวน
ต ำบล

เป้ำหมำย  

จ ำนวน
ต ำบล 
LTC ท่ี
ผ่ำน

เกณฑ ์ 

จ ำนวน
ผู้สูง 
อำยุ
สิทธิ์
UC 

จ ำน
วน
ผู้สูง
อำยุ
สิทธิ์
อ่ืน
ๆ 

กลุ่ม 
 1  

กลุ่ม  
2 

กลุ่ม 
 3 

กลุ่ม  
4 

รวม         กลุ่มติด
บ้ำน

เปลี่ยน 
เป็นติด
สังคม 

กลุ่มติด
เตียง

เปลี่ยนเป็
นติดบ้ำน 

ปี ๒๕๕๙ ๒๕ ๒๕ ๙๙๓ ๐ ๑,๐๖๖ ๒๓๒ ๓๑๒ ๖๕ ๑,๖๗๕ 209 837 ๗๗ ๑,๖๗๕ ๗๖ ๓๕ ๙๕ ๑๖ 

ปี ๒๕๖๐ ๓๐ ๓๐ ๖๘๒ ๐      

ปื ๒๕๖๑ ๒๒ ๑๘ ๓๒๔ ๐      

ปี ๒๕๖๒ อยู่ในระหว่ำงกำรรับสมัคร      - ๔๐ - - - - - - 

 
3.๓ รายละเอียดผลการด าเนินงาน   
 

ข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์ ล าดับที ่

ตัวชี้วัด รายการข้อมลู ณ วันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๒ รายละเอียด 

1 ต ำบลต้นแบบ Long Term 
Care ผ่ำนเกณฑร์้อยละ 50 

เป้ำหมำย รอกำรประเมินผลเดือนกรกฎำคม-
สิงหำคม ๒๕๖๒  ผลงำน 

 อัตรำ/ร้อยละ 
๒ ผู้สูงอำยไุด้รับกำรประเมินและ

จัดท ำแผนกำรดูแลรำยบคุคล 
ร้อยละ 80-100 

เป้ำหมำย รอกำรประเมินผลเดือนกรกฎำคม-
สิงหำคม ๒๕๖๒  ผลงำน 

 อัตรำ/ร้อยละ 
๓ จ ำนวน Care Manager ผ่ำน

กำรอบรม 
เป้ำหมำย ๔๐ 

 ผลงำน อบรมเดือนมีนำคม ๒๕๖๒ 
 อัตรำ/ร้อยละ  

4 จ ำนวน Care giver ผ่ำนกำร เป้ำหมำย ๘๐ 
 อบรม ผลงำน ๔๐ 
  อัตรำ/ร้อยละ ๕๐ 

(รุ่น ๒ อบรมเดือนมีนำคม ๒๕๖๒) 
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๕๙ 

คณะที่ 1 

ตารางที่ 39  พ้ืนที่ด ำเนินงำนดูแลระยะยำวผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง ( Long Term Care ) จังหวัดสงขลำ ป ี๒๕๕๙-๒๕๖๑ 

อ าเภอ พื้นที่ด าเนินการ ปี ๒๕๕๙ พื้นที่ด าเนินการ ปี ๒๕๖๐ พื้นที่ด าเนินการ ปี ๒๕๖๑ 
เมืองสงขลำ ๑.ทน.สงขลำ ๑.ทม.เขำรูปช้ำง - 
    ๒.ทต.เกำะแต้ว  
สทิงพระ ๒.สทิงพระ ๓.อบต.สนำมชัย ๑.อบต.ดหีลวง 
  ๓.อบต.คลองร ี ๔.อบต.คูขดุ ๒.อบต.ชุมพล 
   ๕.อบต.ท่ำหิน ๓.อบต.บ่อแดง 
จะนะ ๔.ทต.จะนะ ๖.อบต.สะพำนไม้แก่น ๔.อบต.น้ ำขำว 
    ๗.อบต.ท่ำหมอไทร  
เทพำ ๕ทต.เทพำ ๘.อบต.เกำะสะบ้ำ ๕.ทต.ล ำไพล 
    ๙.อบต.วังใหญ ่ ๖.อบต.สะกอม 
   ๗.อบต.ท่ำม่วง 
   ๘.อบต.สะท้อน 
นำทว ี ๖.ทต.นำทว ี ๑๐.ทต.นำทวีนอก - 
  ๗.อบต.นำหมอศร ี ๑๑.อบต.ทับช้ำง  
  ๑๒.อบต.ท่ำประดู ่  
สะบ้ำย้อย ๘.อบต.คูหำ ๑๓.ทต.ท่ำพระยำ ๙.อบต.ทุ่งพอ 
    ๑๔.อบต.เขำแดง ๑๐.ทต.สะบ้ำย้อย 
ระโนด ๙.ทต.ระโนด ๑๕.อบต.บ้ำนใหม ่ ๑๑.อบต.ระโนด 
    ๑๖.อบต.คลองแดน  
กระแสสินธุ ์ ๑๐.อบต.โรง ๑๗.ทต.เชิงแส ๑๒.ทต.กระแสสินธุ ์
รัตภมู ิ ๑๑.ทม.ก ำแพงเพชร ๑๘.อบต.คูหำใต ้ ๑๓.อบต.ท่ำชะมวง 
สะเดำ ๑๒.ทม.ปำดังฯ ๑๙.อบต.ส ำนักแต้ว - 
  ๑๓.ทม.สะเดำ ๒๐.อบต.ทุ่งหมอ  
  ๑๔.ทต.ปริก    
หำดใหญ ่ ๑๕.ทม.บ้ำนพร ุ ๒๑.อบต.ทุ่งใหญ ่ ๑๔.ทม.ทุ่งต ำเสำ 
  ๑๖.ทน.หำดใหญ ่ ๒๒.อบต.พะตง ๑๕.ทม.คลองแห 
  ๑๗.ทม.คอหงส ์ ๒๓.อบต.น้ ำน้อย ๑๖.ทม.คูเตำ่ 
  ๒๔.อบต.ท่ำข้ำม  
นำหม่อม ๑๘.อบต.พิจิตร ๒๕.อบต.คลองหรัง ๑๗.อบต.ทุ่งขมิ้น 
    ๒๖.อบต.นำหม่อม  
ควนเนียง ๑๙.ทต.ควนเนียง  - ๑๘.อบต.ควนโส 
   ๑๙.อบต.ห้วยลึก 
บำงกล่ ำ ๒๐.ทต.ท่ำช้ำง  - - 
  ๒๑.อบต.บำงกล่ ำ  -  
  ๒๒.อบต.แม่ทอม  -  
 ๒๓.ทต.บ้ำนหำร  -  
สิงหนคร ๒๔.ทม.สิงหนคร ๒๗.อบต.ร ำแดง ๒๐.ทต.ชะแล ้
    ๒๘.อบต.วัดขนุน ๒๑.ทม.ม่วงงำม 
คลองหอยโข่ง ๒๕.ทต.ทุ่งลำน ๒๙.อบต.คลองหลำ ๒๒.อบต.คลองหอยโข่ง 
    ๓๐.ทต.โคกม่วง  
  รวม ๒๕ ต าบล รวม ๓๐ ต าบล รวม ๒๒ ต าบล 
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ผลการด าเนินงาน 
 ๑.ต ำบลพ้ืนที่เป้ำหมำยกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง (Long term Care)  
ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ จ ำนวน ๗๗ แห่ง จำกกำรประเมินต ำบลที่เข้ำร่วมโครงกำร ปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๑ พบว่ำผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินตำมองค์ประกอบ ๗ ข้อทุกแห่ง ส ำหรับพ้ืนที่เข้ำร่วมโครงกำรในปี ๒๕๖๒ อยู่ในระหว่ำงกำรรับ
สมัครเข้ำร่วมโครงกำร และจะด ำเนินกำรประเมินฯ ประมำณเดือน กรกฎำคม-สิงหำคม ๒๕๖๒   
 ๒.กิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำรในพ้ืนที่เป้ำหมำยกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะ
พ่ึงพิง ( Long term Care )  ดังนี้ 
    -ด ำเนินกำรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอำยุ Care Giver ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสงขลำ ระหว่ำงวันที่   
๑๗ - ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๑  จ ำนวน ๔๐ คน  ณ ห้องประชุมศรีเกียรติบัตร อบจ.สงขลำ และวิทยำลัยพยำบำลบรม
รำชชนนีสงขลำ       

แผนการด าเนินงานในปี ๒๕๖๒ 
 ๑.จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนผู้สูงอำยุและระบบกำรดูแลระยะยำวส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะ
พ่ึงพิง (Long term Care ) ระบบวีดีโอผ่ำนจอภำพ  ในวันที่ ๒๑ มกรำคม ๒๕๖๒ 
 ๒.ร่วมกับ สปสช. เขต ๑๒ สงขลำ จัดอบรมระบบโปรแกรมรำยงำนกำรดูแลระยะยำวส ำหรับผู้สูงอำยุที่มี
ภำวะพ่ึงพิง (Long term Care)  
 ๓.ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสงขลำ ด ำเนินกำรดังนี้ 

- อบรมผู้ดูแลผู้สูงอำยุ Care Giver รุ่นที่ ๒ จ ำนวน ๕๐ คน ระหว่ำงวันที่ ๔-๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒ 
  ณ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ 
- อบรมผู้จัดกำรดูแลผู้สูงอำยุ Care Manager จ ำนวน ๕๐ คน ระหว่ำงวันที่ ๒๘ มีนำคม - ๕ เมษำยน ๒๕๖๒      

             ณ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ 
๔.จัดท ำแผนกำรนิเทศติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส ำหรับ

ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง ( Long term Care ) ทุกอ ำเภอ ประมำณเดือนกรกฎำคม-สิงหำคม ๒๕๖๒ 
 ๕.ประเมินชมรมผู้สูงอำยุคุณภำพทุกอ ำเภอ ประมำณเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๒ 
 ๖.สนับสนุนกำรด ำเนินงำนชมรมผู้สูงอำยุ  ครอบคลุม ๑๖ อ ำเภอ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
  - ตรวจคัดกรองสุขภำพ  
  - ส่งเสริมสุขภำพกำย จิต ฝึกอำชีพ  
  - กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน/บ ำเพ็ญประโยชน์  
  - คลังสมอง /ศูนย์กำรเรียนรู้  

 - สร้ำงสุข ๕ มิติ (สุขสบำย สุขสนุก สุขสง่ำ สุขสว่ำง สุขสงบ) โดยปี ๒๕๖๒ ด ำเนินกำรในชมรม  
            ผู้สูงอำยุ  ต.ท่ำประดู่ อ.นำทวี ชมรมผู้สูงอำยุม่วงงำม อ.สิงหนคร และชมรมผู้สูงอำยุ  
            ต.กระแสสินธุ์  อ.กระแสสินธุ์ 
 - ส่งเสริมคุณค่ำถ่ำยทอดภูมิปัญญำ เป็นต้น  

 ๗.ประกวดกำรด ำเนินงำนผู้สูงอำยุ กำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง  
( Long term Care ) ซึ่งจะด ำเนินกำรประมำณต้นเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๒ มีกิจกรรมดังนี้ 
  -ประกวดต ำบลดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง (Long term Care)                       
  - ประกวดนวัตกรรม/กิจกรรมเด่นชมรมผู้สูงอำยุ 
  - ประกวดผู้สูงอำยุสุขภำพดี/สุขภำพที่พึงประสงค์/ผู้สูงอำยุฟันดี ๑๐๐ ปี ชีวีมีสุข 
  - ประกวดชมรมผู้สูงอำยุคุณภำพ 
  - ประกวดผู้จัดกำรดูแลผู้สูงอำยุ Care Manager 
  - ประกวดผู้ดูแลผู้สูงอำยุ Care Giver 
  - ประกวดปิ่นโตสุขภำพ  
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  ๘.ด ำเนินกำรส่งเสริมสุขภำพจิตทั้งในกลุ่มติดสังคม ติดบ้ำนและติดเตียง 
  ๙.เยี่ยมเสริมพลังทีมสหวิชำชีพ Care Manager Care Giver และผู้สูงอำยุติดบ้ำนติดเตียงร่วมกับหน่วยงำน

และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

4. ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

  4.๑ กำรคัดกรองผู้สูงอำยุยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด โดยเฉพำะในเขตเมือง 
  4.๒ กำรเบิกงบประมำณค่ำตอบแทนผู้ดูแลผู้สูงอำยุค่อนข้ำงล่ำช้ำมำกในบำงพ้ืนที่      
 

ข้อสังเกตที่พบ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ประเด็น/หัวข้อ 

 
  (1) 

ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค 
(2) 

ข้อเสนอแนะ 
ต่อหน่วยรับ

ตรวจ 
(3) 

ข้อเสนอแนะ 
ต่อส่วนกลางหรือผู้บริหาร 

(4) 

1. กำรคัดกรองในเขตเมือง กำรคัดกรองผู้สูงอำยุในเขตเมือง 
ด ำเนินกำรได้ค่อนข้ำงน้อยเนื่องจำก
ผู้สูงอำยุอยู่ในบ้ำนไม่สำมำรถเข้ำไป
ให้บริกำรคัดกรองได้ 

- กำรติดตำมควบคุมก ำกับ
กำรด ำเนินงำนตำมบันทึก
ข้อตกลงของแต่ละ
กระทรวง โดยส่วนกลำง 

2. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ค่ำตอบแทนผู้ดูแลผู้สูงอำยุ  

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณค่ำตอบแทน
ผู้ดูแลผู้สูงอำยุค่อนข้ำงล่ำช้ำมำก  
เนื่องจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขำดควำมมั่นใจเกี่ยวกับระเบียบวิธี
ปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงิน 

 ประสำน สปสช. เพ่ือชี้แจง
แนวทำงกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณฯแก่ท้องถิ่นให้
ชัดเจน 

 
5.ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการ
ตรวจติดตาม 

5.๑ มีนโยบำยกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนทั้งภำพเขตบริกำรสุขภำพ และจังหวัด 
  5.๒ กำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุ ทุกให้หน่วยงำนทั้งภำครัฐ เอกชนให้ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมสุขภำพและ
สนับสนุนช่วยเหลือผู้สูงอำยุมำกขึ้น ท ำให้กำรประสำนงำนมีควำมสะดวก ทุกส่วนให้ควำมส ำคัญ 
 

6.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ไม่มี  
 

7.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
  7.๑ ควรมีกำรประสำนงำน หรือก ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินกองทุนฯ หรือเงิน
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนฯ แก่ CUP ให้ชัดเจน และสำมำรถให้เบิกจ่ำยเป็นค่ำอบรมผู้ดูแลผู้สูงอำยุได้ 
 7.๒  มำตรกำรกำรปลุกจิตส ำนึกให้คนในสังคมตระหนัก ถึงคุณค่ำและศักดิ์ศรีของผู้สูงอำยุ 
 7.๓  ส่งเสริมให้คนในครอบครัว เป็นหลักส ำคัญในกำรดูแลผู้สูงอำยุ 
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8.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 8.๑ กำรศึกษำตลอดชีวิตส ำหรับผู้สูงอำยุ เทศบำลต ำบลเขำรูปช้ำง อ ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ  
 8.๒ ชมรมผู้สูงอำยุคุณภำพ ได้แก่ชมรมผู้สูงอำยุม่วงงำม ชมรมผู้สูงอำยุท่ำประดู่ ชมรมผู้สูงอำยุ 
             บ้ำนทัพหลวง ชมรมผู้สูงอำยุคลองโหน 
 8.๓ โรงเรียนผูสู้งอำยุเทศบำลต ำบลนำทวี อ ำเภอนำทวี จังหวัดสงขลำ/ต ำบลม่วงงำม อ ำเภอสิงหนคร   
             จงัหวัดสงขลำ 
 8.๔ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพโดยชุมชนต ำบลทับช้ำง อ ำเภอนำทวี จังหวัดสงขลำ  
 8.๕ มีสถำนสงเครำะห์ผู้สูงอำยุ อ ำเภอสะบ้ำย้อย จ.สงขลำ 
 8.6 ต้นแบบกำรด ำเนินงำน Long Term Care ต าบลท่าช้าง อ ำเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 
 
 
                                                         ผู้รายงาน  นางสาวรวมพร กูลเริ่มตั้ง 
                ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
                 วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒  
                                                  เบอรโ์ทร ๐๙ ๓๔๖๓ ๒๔๙๖                                                                       
                E-mail : beeami50@yahoo.com 
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หัวข้อ  4. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ตัวชี้วัด   4.1 ระดบัความส าเรจ็ของจังหวัดในการพัฒนามีศูนย์ปฏิบัตกิารภาวะฉุกเฉิน (EOC)      
      และทีมตระหนกัรู้สถานการณ์ ( SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจ้ริง 

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัด : ระดับควำมส ำเร็จของจังหวัดในกำรพัฒนำมีศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้

สถำนกำรณ์ ( SAT) ที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง โดย    
ไตรมำส ที ่1 (รอบ 3 เดือน) หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ 1 ได้ 
ไตรมำส ที ่2 (รอบ 6 เดือน) หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ 2 และ 3 ได้ 
ไตรมำส ที ่3 (รอบ 9 เดือน) หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ 4 ได้ 
ไตรมำส ที ่4 (รอบ 12 เดือน) หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมข้ันตอนที่ 5 ได ้

 

2.สถานการณ์ 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำได้มีกำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : 
EOC) และระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข (Incident Command System : ICS)  เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรองรับ
กำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขระดับจังหวัด มีกำรจัดท ำค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ ที่ 137/2561        
ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตำมระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขส ำหรับทุก
โรคและภัยสุขภำพและศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข (Emergency Operation Center : EOC) ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ และค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ ที่ 138/2561 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2561  เรื่อง ให้
บุคลำกรส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำปฏิบัติหน้ำที่ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (Situation Awareness Team : SAT) 
 ในปีงบประมำณ 2562 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำได้เปิดศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินด้ำน
กำรแพทย์และสำธำรณสุข กรณีพำยุปำบึก ระหว่ำงวันที่ 3 - 7 มกรำคม 2562 

3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
 

ล ำดับ ตัวชี้วัด รำยกำรข้อมูล
เป้ำหมำย 

ภาพรวมจังหวัด  
 รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 (ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.61) 

1 ผู้บริหำรและหัวหน้ำกลุ่ม
ภำรกิจในระบบบัญชำกำร
เหตุกำรณ์ระดับจังหวัด ทุกคน
ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรระบบ
บัญชำกำรเหตุกำรณ์ภำวะ
ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข      
(ICS ส ำหรับผู้บริหำร) 
หมำยเหตุ :  
1.ผู้บริหำร หมำยถึง นพ.สสจ. 
ผชช.ว.  ผชช.ส.และ 
ผู้อ ำนวยกำร รพศ.หรือ รพท.
ในจังหวัด(ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตร ICS ส ำหรับผู้บริหำร 
ในปีงบประมำณ 2561 ไม่
จ ำเป็นต้องอบรมซ้ ำ)  

มีค ำสั่งแต่งตั้งฯ 
ร้อยละ 100 

1. มีค ำสั่งแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินทำง
สำธำรณสุขและคณะท ำงำนตำมระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์
ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขระดับจังหวัด                                                  
: ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ 137/2561 
ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2561                                           
2. รำยชื่อผู้บริหำรและหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจในระบบ
บัญชำกำรระดับจังหวัด ที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรระบบ
บัญชำกำรเหตุกำรณ์ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข  
(ICS ส ำหรับผู้บริหำร) (จ ำนวน 9 ชั่วโมง)                                                   
ผ่ำนกำรอบรม ดังนี้                                                    
2.1 นพ.อุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล นพ.สสจ.สงขลำ                  
ผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์                                                   
2.2 นพ.อนุรักษ์  สำรภำพ  รองผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ 
และหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ Operation 
2.3 นพ.ปพน  ดีไชยเศรษฐ ผู้ช่วย นพ.สสจ.สงขลำ      
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๖๔ 

คณะที่ 1 

ล ำดับ ตัวชี้วัด รำยกำรข้อมูล
เป้ำหมำย 

ภาพรวมจังหวัด  
 รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 (ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.61) 

 2.หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ หมำยถึง 
หัวหน้ำกลุ่มงำนที่รับผิดชอบ
ภำรกิจตระหนักรู้สถำนกำรณ์ 
(SAT) และหัวหน้ำกลุ่มงำนที่
รับผิดชอบภำรกิจปฏิบัติกำร
(Operation) ที่ยังไม่ผ่ำนกำร
อบรมหลักสูตร ICS ส ำหรับ

ผู้บริหำร รวมจังหวัดละ 2 คน 

  

2 ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ 
(SAT) จังหวัด สำมำรถเฝ้ำ
ระวัง ตรวจจับ และประเมิน
สถำนกำรณ์กำรเกิดโรคและ 
ภัยสุขภำพในพื้นที่ได้ 

 
 
 
 
 

1.มีตำรำงกำรปฏิบัติงำนของทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์
(SAT) จังหวัด เป็นรำยปี โดยระบุผู้ประสำนงำนหลักด้ำน
ข้อมูลเป็นรำยสัปดำห์ 
2.มีรำยงำนกำรตรวจสอบข่ำวกำรเกิดโรคและภัยที่ผิดปกติ
ประจ ำสัปดำห์ (SAT Weekly report)  

 
4.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

 1. ต้องมีกำรพัฒนำระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขด้ำนโรคและภัยสุขภำพ 
( Incidence Commander System : ICS) และศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข ( Emergency 
Operation Center : EOC) ให้กับ ผชช.ส. และผู้อ ำนวยกำร รพศ. และ รพท. รวมทั้งหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ SAT และ 
Operation จึงจ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญในกำรสนับสนุนกำรเข้ำรับกำรอบรม และควรมีกำรอบรมให้กับหัวหน้ำกลุ่ม
ภำรกิจต่ำงๆ ทั้งระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ 

 ๒. เนื่องจำกกำรจัดท ำรำยงำนในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงส ำคัญของโรคและภัยสุขภำพ  Rapid Risk 
Assessment ระดับจังหวัด รวมทั้ง Rapid Need Assessment และกำรจัดท ำอัตรำก ำลัง Surge capacity plan 
เป็นสิ่งที่เพ่ิมในตัวชี้วัดปีนี้ จึงต้องได้รับกำรพัฒนำและกำรเรียนรู้ จำกส่วนกลำง 

5.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์)  - 
 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อระเบียบ กฎหมาย  - 
 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ำมี) - 
 
 
 

      ผู้รำยงำน นำยคุณำกร  เตกฉัตร 
         ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 

        วัน/เดือน/ปี 16 มกรำคม 2562 
     โทร 08 5080 7532  

       e-mail: pheoc.songkhla@gmail.com 
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๖๕ 

คณะที่ 1 

หัวข้อ  4. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ตัวชี้วัด    4.2 อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่จากกลุม่เสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วย HT  
                        ได้รับการวัดความดันโลหิตทีบ่้าน 
ประเด็นการตรวจราชการ 

กำรด ำเนินงำนกำรคัดกรองโรคเบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูง ในประชำชนอำยุ 35 ปีขึ้นไป และกำรลด
ปัจจัยเสี่ยงในระดับบุคคลและประชำกร 

 

1. สถานการณ์ 
กำรคัดกรองโรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง ปี 2560-2561 ของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในจังหวัดสงขลำ พบว่ำ  

ตารางท่ี 40  ประชำกร 35 ปีขึ้นไปได้รับกำรคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรค จังหวัดสงขลำ ปี 2560-2561 

โรคเบำหวำน 
2560 2561 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
คัดกรอง 431,309 82.22 420,218 83.13 
ปกติ 381,687 88.50 375,010 89.24 
เสี่ยง 44,451 10.31 39,456 9.39 
สงสัยป่วย 4,478 1.04 4,007 0.95 

 

ตารางท่ี 41  อัตรำประชำกรกลุ่มเสี่ยงเบำหวำนในพ้ืนที่รับผิดชอบของปีที่ผ่ำนมำได้รับกำรตรวจน้ ำตำลซ้ ำ 
                 และได้รับกำรวินิจฉัยโรคเบำหวำนรำยใหม่ ปี 2560-2561 

กลุ่มเสี่ยงโรคเบำหวำนได้รับกำรตรวจน้ ำตำลซ้ ำ วินิจฉัยโรคเบำหวำนรำยใหม่ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

36,696 82.55 489 1.33 

37,030 93.85 601 1.62 

 

ตารางท่ี 42  ประชำกร 35 ปีขึ้นไปได้รับกำรคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคควำมดันโลหิตสูง จังหวัดสงขลำ ปี 2560-2561 
โรคเบำหวำน 2560 2561 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
คัดกรอง 364,638 83.50 370,626 82.47 
ปกติ 296,776 81.39 301,711 81.41 
เสี่ยง 50,649 13.89 51,865 13.99 
สงสัยป่วย 15,569 4.27 15,993 4.32 

ตารางท่ี 43  อัตรำประชำกรกลุ่มเสี่ยงควำมดันโลหิตสูงได้รับกำรวัดควำมดันโลหิตที่บ้ำนและได้รับกำรวินิจฉัย 
                 โรคควำมดันโลหิตสูงรำยใหม่ ปี 2561 

กลุ่มสงสัยป่วย 
โรคควำมดันโลหิตสูง 

กลุ่มสงสัยป่วยควำมดันโลหิตสูง 
ได้รับกำรวัดควำมดันโลหิตที่บ้ำน 

ผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงรำยใหม่จำก
กลุ่มผู้สงสัยป่วย (ท ำ Home BP) 

จ ำนวนเป้ำหมำย(คน) ผลงำน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

19,448 3,257 16.74 261 8.01 
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๖๖ 

คณะที่ 1 

 
2. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   

ตัวช้ีวัด  อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
 ตารางท่ี 44  ประชำกร 35 ปีขึ้นไปได้รับกำรคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคเบำหวำนสูง ของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขใน 
                    จังหวัดสงขลำ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกรำคม 2562) 

อ าเภอ เป้าหมาย คัดกรอง ร้อยละ 
ผลการคัดกรอง 

ปกต ิ ร้อยละ เสี่ยง ร้อยละ 
สงสัย
ป่วย 

ร้อยละ 

เมืองสงขลำ 63,558 39,699 62.5 37,344 94.07 2,006 5.05 261 0.66 

สทิงพระ 19,734 17,202 87.2 13,539 78.71 3,314 19.27 319 1.85 

จะนะ 39,957 38,092 95.3 34,061 89.42 3,628 9.52 371 0.97 

นำทว ี 27,111 26,174 96.5 22,441 85.74 3,414 13.04 293 1.12 

เทพำ 27,671 24,939 90.1 21,059 84.44 3,459 13.87 383 1.54 

สะบ้ำย้อย 27,064 26,218 96.9 23,975 91.44 1,931 7.37 272 1.04 

ระโนด 27,172 26,580 97.8 22,858 86.00 3,213 12.09 477 1.79 

กระแสสินธุ ์ 6,587 6,020 91.4 5,140 85.38 788 13.09 90 1.50 

รัตภมู ิ 29,368 28,822 98.1 24,612 85.39 3,647 12.65 520 1.80 

สะเดำ 46,141 29,403 63.7 24,276 82.56 4,701 15.99 377 1.28 

หำดใหญ ่ 142,009 56,186 39.6 51,711 92.04 4,019 7.15 390 0.69 

นำหม่อม 10,724 10,408 97.1 9,546 91.72 721 6.93 134 1.29 

ควนเนียง 13,059 11,012 84.3 9,256 84.05 1,494 13.57 247 2.24 

บำงกล่ ำ 11,963 11,476 95.9 10,503 91.52 854 7.44 112 0.98 

สิงหนคร 32,340 31,814 98.4 27,587 86.71 3,773 11.86 315 0.99 

คลองหอยโข่ง 10,187 6,794 66.7 5,214 76.74 1,404 20.67 168 2.47 

รวม 534,645 390,839 73.1 343,122 87.79 42,366 10.84 4,729 1.21 
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๖๗ 

คณะที่ 1 

 ตารางท่ี 45   อัตรำผู้ป่วยเบำหวำนรำยใหม่จำกกลุ่มเสี่ยงเบำหวำนสูง ของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในจังหวัดสงขลำ  
                     (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกรำคม 2562)  

 

      อ ำเภอ 
กลุ่มเสี่ยงโรคเบำหวำน 

ได้รับกำรตรวจน้ ำตำลซ้ ำ 
วินิจฉัยโรคเบำหวำนรำยใหม่ 

เป้ำหมำย จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
เมืองสงขลำ 1,820 1,446 79.45 14 0.78 
สทิงพระ 2,926 2,195 75.02 15 0.52 
จะนะ 3,709 3,387 91.32 33 0.90 
นำทวี 2,845 2,791 98.10 10 0.35 
เทพำ 3,457 3,101 89.70 10 0.29 
สะบ้ำย้อย 1,714 1,660 96.85 10 0.59 
ระโนด 3,409 3,309 97.07 19 0.57 
กระแสสินธุ์ 632 572 90.51 3 0.48 
รัตภูม ิ 2,574 2,504 97.28 24 0.95 
สะเดำ 5,165 4,046 78.33 20 0.39 
หำดใหญ่ 4,794 3,205 66.85 12 0.25 
นำหม่อม 1,238 1,191 96.20 7 0.57 
ควนเนียง 1,614 1,425 88.29 7 0.44 
บำงกล่ ำ 998 949 95.09 6 0.61 
สิงหนคร 5,877 5,757 97.96 15 0.26 
คลองหอยโข่ง 1,485 1,188 80.00 11 0.75 

รวม 44,257 38,726 87.50 216 0.49 
ที่มำ : ระบบข้อมูล HDC จังหวัดสงขลำ  

 

ผลกำรด ำเนินงำนคัดกรองประชำกร 35 ปีขึ้นไป ได้รับกำรคัดกรองและเสี่ยงต่อโรคเบำหวำน (ไม่รวม
ผู้ป่วยโรคเบำหวำน) จังหวัดสงขลำ จ ำนวน 534,645 คน ผลกำรด ำเนินงำน เดือน ตุลำคม-ธันวำคม 2561 
พบว่ำ คัดกรองกลุ่มเป้ำหมำย ร้อยละ 73.1 กลุ่มปกติร้อยละ 87.79  กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 10.84  และ กลุ่มสงสัย
ป่วย ร้อยละ 1.21 กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบำหวำน (ปี2561)  จ ำนวน 44,257 คน ได้รับกำรตรวจน้ ำตำลซ้ ำ ร้อยละ 
87.50 และได้รับวินิจฉัยโรคเบำหวำนรำยใหม่ ร้อยละ 0.49 
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๖๘ 

คณะที่ 1 

ตัวช้ีวัด  อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 

ตารางท่ี 46  ประชำกร 35 ปีขึ้นไปได้รับกำรคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคควำมดันโลหิตสูง ของหน่วยบริกำร 
                   สำธำรณสุขในจังหวัดสงขลำ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกรำคม 2562)  
                  

อ าเภอ เป้าหมาย คัดกรอง ร้อยละ 
ผลการคัดกรอง 

ปกต ิ ร้อยละ เสี่ยง ร้อยละ 
สงสัย
ป่วย 

ร้อยละ 

เมืองสงขลำ 54,959 34,500 62.77 31,150 90.29 2,492 7.22 829 2.40 

สทิงพระ 16,632 14,616 87.88 12,354 84.52 1,569 10.73 620 4.24 

จะนะ 32,169 30,680 95.37 25,432 82.89 4,330 14.11 850 2.77 

นำทวี 22,201 21,449 96.61 16,993 79.23 3,291 15.34 1,059 4.94 

เทพำ 23,571 21,407 90.82 16,774 78.36 3,295 15.39 1,316 6.15 

สะบ้ำย้อย 23,974 23,038 96.10 18,727 81.29 3,222 13.99 1,062 4.61 

ระโนด 22,135 21,651 97.81 16,853 77.84 3,801 17.56 989 4.57 

กระแสสินธุ์ 5,322 4,948 92.97 4,196 84.80 545 11.01 193 3.90 

รัตภูม ิ 26,078 25,570 98.05 20,891 81.70 2,987 11.68 1,660 6.49 

สะเดำ 40,076 25,001 62.38 19,005 76.02 4,751 19.00 1,216 4.86 

หำดใหญ่ 121,318 47,896 39.48 42,340 88.40 4,252 8.88 1,212 2.53 

นำหม่อม 8,673 8,370 96.51 6,605 78.91 1,198 14.31 565 6.75 

ควนเนียง 10,886 9,110 83.69 6,514 71.50 1,622 17.80 871 9.56 

บำงกล่ ำ 10,065 9,787 97.24 8,681 88.70 804 8.21 298 3.04 

สิงหนคร 27,725 27,159 97.96 24,180 89.03 2,367 8.72 577 2.12 

คลองหอยโข่ง 8,684 5,703 65.67 3,579 62.76 1,353 23.72 765 13.41 

รวม 454,468 330,885 72.81 274,274 82.89 41,879 12.66 14,082 4.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

  

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นน ำด้ำนบริหำรระบบสุขภำพ พลังสังคมมสี่วนร่วมเพื่อคนสงขลำสุขภำพดี เจ้ำหนำ้ที่มีควำมสุข 

 

๖๙ 

คณะที่ 1 

ตารางท่ี 47  อัตรำประชำกรกลุ่มสงสัยป่วยควำมดันโลหิตสูง ของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในจังหวัดสงขลำ  
          (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกรำคม 2562)  

 

อ าเภอ 
กลุ่มสงสัยป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง 

กลุ่มสงสัยป่วยความ
ดันโลหิตสูงได้รับ
การวัดความดัน

โลหิตท่ีบ้าน 

ร้อยละ 

จ านวนที่ถูก
วินิจฉัยเป็น

ผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงรายใหม่ 

อัตรา 
(ร้อยละ) 

เมืองสงขลำ 868 5 0.58 0 0 
สทิงพระ 648 0 0 0 0 
จะนะ 893 0 0 0 0 
นำทวี 1,082 65 6.01 0 0 
เทพำ 1,379 4 0.29 0 0 
สะบ้ำย้อย 1,125 0 0 0 0 
ระโนด 1,021 0 0 0 0 
กระแสสินธุ์ 197 0 0 0 0 
รัตภูม ิ 1,730 43 2.49 0 0 
สะเดำ 1,364 0 0 0 0 
หำดใหญ่ 1,396 25 1.79 0 0 
นำหม่อม 601 0 0 0 0 
ควนเนียง 900 0 0 0 0 
บำงกล่ ำ 329 0 0 0 0 
สิงหนคร 607 0 0 0 0 

คลองหอยโข่ง 784 0 0 0 0 
รวม 14,924 142 0.95 0 0 

 

ผลกำรด ำเนินงำนคัดกรองประชำกร 35 ปีขึ้นไปได้รับกำรคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคควำมดันโลหิตสูง     
(ไม่รวมผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง) จังหวัดสงขลำ จ ำนวน 454,468 คน ผลกำรด ำเนินงำน เดือนตุลำคม -
ธันวำคม 2561 พบว่ำ คัดกรองกลุ่มเป้ำหมำย ร้อยละ 72.81 กลุ่มปกติ ร้อยละ 82.89   กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 
12.66 และกลุ่มสงสัยป่วย ร้อยละ 4.26 กลุ่มสงสัยป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง จ ำนวน 14,924 คน  กลุ่มสงสัย
ป่วยควำมดันโลหิตสูงได้รับกำรวัดควำมดันโลหิตที่บ้ำน ร้อยละ 0.95  
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๗๐ 

คณะที่ 1 

หัวข้อ  4. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ตัวชี้วัด   4.3 ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงควบคุมได้ 
1.สถานการณ์  
ตารางที่ 48  ร้อยละผู้ป่วยโรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูงควบคุมได้ปี 2559 - 2561 ของหน่วยบริกำรสำธำรณสุข   
                  ในจังหวัดสงขลำ  

โรค 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน
ผู้ป่วย 

ควบคุม
ได้ 

ร้อยละ จ านวน
ผู้ป่วย 

ควบคุม
ได้ 

ร้อยละ จ านวน
ผู้ป่วย 

ควบคุม
ได้ 

ร้อยละ 

เบำหวำน 50,783 9,204 18.12 54,158 9,323 17.22 57,066 11,449 20.06 
ควำมดัน
โลหิตสูง 

122,092 27,289 22.35 131,905 33,408 25.33 141,327 39,339 27.84 

 
2.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
ตารางที่ 49  ร้อยละผู้ป่วยโรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูงควบคุมได้ปี 2562 ของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขใน 
                  จังหวัดสงขลำ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกรำคม 2562)  

อ าเภอ 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

จ านวนผู้ป่วย ควบคุมได้ดี ร้อยละ จ านวนผู้ป่วย ควบคุมได้ดี ร้อยละ 

เมืองสงขลำ 9,104 446 4.9 17,994 1,296 7.2 
สทิงพระ 2,237 143 6.39 5,487 938 17.09 
จะนะ 4,985 539 10.81 13,144 1,612 12.26 
นำทวี 2,276 335 14.72 7,403 1,813 24.49 
เทพำ 2,504 292 11.66 6,890 1,056 15.33 
สะบ้ำย้อย 1,626 176 10.82 4,936 695 14.08 
ระโนด 3,665 665 18.14 8,882 1,791 20.16 
กระแสสินธุ์ 937 22 2.35 2,227 493 22.14 
รัตภูม ิ 2,687 370 13.77 6,125 1,732 28.28 
สะเดำ 4,232 636 15.03 10,576 1,466 13.86 
หำดใหญ่ 13,689 888 6.49 35,132 2,118 6.03 
นำหม่อม 1,126 185 16.43 3,247 493 15.18 
ควนเนียง 1,407 235 16.7 3,655 812 22.22 
บำงกล่ ำ 1,480 140 9.46 3,472 897 25.84 
สิงหนคร 4,344 192 4.42 9,168 1,370 14.94 
คลองหอยโข่ง 947 67 7.07 2,484 525 21.14 

รวม 57,246 5331 9.31 140,822 19,107 13.57 
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๗๑ 

คณะที่ 1 

3. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน ในรอบไตรมำสแรก กำรคัดกรองกลุ่มเป้ำหมำย บำงอ ำเภอ ยังด ำเนินกำรไม่ครอบคลุมตำม
เป้ำหมำย โดยเฉพำะพ้ืนที่เขตเมือง เช่น อ ำเภอเมือง สะเดำ หำดใหญ่ และคลองหอยโข่ง ซึ่งตำมมำตรกำรและแนวทำงใน
จังหวัดสงขลำ ในเรื่องกำรคัดกรองโรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง จะต้องด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นภำยในไตรมำสแรก 
เพ่ือจัดด ำเนินกำรติดตำม ตรวจซ้ ำในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มสงสัยป่วย ต่อไป 
 กลุ่มผู้ป่วยโรคเบำหวำนแลควำมดันโลหิตสูง ในหน่วยบริกำรจังหวัดสงขลำ ยังพบปัญหำในเรื่องกำรขึ้นทะเบียน
ผู้ป่วย ตำมประเภทประชำกร 1 และ 3  ยังไม่ครอบคลุมผู้ป่วยเบำหวำน ขึ้นทะเบียน ร้อยละ 64.98  ผู้ป่วยโรคควำม
ดันโลหิตสูง ร้อยละ 61.86 ซึ่งส่งผลให้กำรกำรติดตำมกำรเข้ำถึงคัดภำวะแทรกซ้อนประจ ำปีในผู้ป่วยเบำหวำนและควำม
ดันโลหิตสูงได้ไม่ครอบคลุม และกำรวำงแผนกำรตรวจภำวะแทรกซ้อนประจ ำปีแบบบูรณำกำร และเชิงรุกยังด ำเนินกำร  
ไม่ครอบคลุมทุกอ ำเภอ 

 

4. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้กำร
ด ำเนินงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
สิ่งที่ผู้ท ำหน้ำที่ตรวจรำชกำรรับ
ไปประสำน หรือ ด ำเนินกำรต่อ 

กำรด ำเนินงำนในเขตชุมชนเมือง 1.กำรประสำนระดับนโยบำยในส่วน
ท้องถิ่น เช่น เทศบำล และ อบต. 
2.กำรเชื่อมโยงของข้อมูลในเขตเมืองที่
ยังไม่สำมำรถน ำข้อมูลเข้ำในระบบ HDC 

กำรประสำนงำนระดับนโยบำย
จำกส่วนกลำงจำกภำคส่วน
ท้องถิ่น เช่น เทศบำล และ อบต. 

กำรจัดกำรข้อมูล  1.จังหวัดสงขลำ เป็นจังหวัดใหญ่มีควำม
หลำกหลำยในพื้นที่หน่วยบริกำร      
กำรติดตำมตัวชี้วัด ควรควบคุมก ำกับ
แบบใช้ข้อมูล Base Line เพ่ือติดตำม
ก้ำวหน้ำและควำมส ำเร็จ 
2.กำรเก็บควำมครอบคลุมจำกผู้ป่วยที่
รับบริกำรจำก รพ. สังกัดมหำวิทยำลัย 
(เนื่องจำกไม่มีระบบสมุดผู้ป่วย และ
ระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกันได้) 

ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลควำม
ครอบคลุม จำกผู้ป่วยที่รับบริกำร
จำก รพ.สังกัดมหำวิทยำลัย 

กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
 
 

กำรพัฒนำศักยภำพ พยำบำลวิชำชีพ ใน 
รพ.สต. เป็น Case Manager ระดับ
ต ำบล 

หลักสูตร Case Manager ระดับ 
รพ.สต. และมีกำรฝึกอบรม 

 

5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
มำตรกำร กำรลดควำมเสี่ยงของประชำชน ควรมีกำรส่งเสริม สนับสนุน และประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชนทั่วไป
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล ที่เข้ำใจง่ำยได้อย่ำงทั่วถึง เช่น ทำงสื่อช่องทำงต่ำงๆที่ทันสมัย  เช่น สื่อออนไลน์ โทรทัศน์ ฯ 

 

                                                ผู้รำยงำน  นำงสำวประภำภรณ์  ศศิธร 
        ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
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วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นน ำด้ำนบริหำรระบบสุขภำพ พลังสังคมมสี่วนร่วมเพื่อคนสงขลำสุขภำพดี เจ้ำหนำ้ที่มีควำมสุข 

 

๗๒ 

คณะที่ 1 

หัวข้อ  4. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ตัวชี้วัด  4.4 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมไดต้ามเกณฑ์  
                        Green&Clean  Hospital 
 
ประเด็นการตรวจราชการ 

๑. ผลักดันและสนับสนุนกำรพัฒนำ GREEN & CLEAN Hospital ในพ้ืนที่ : กำรพัฒนำยกระดับ (ระดับดี      
ดีมำก ดีมำก Plus ) และกำรประเมิน (Re-accreditation) 

๒. มีกำรพัฒนำกำรหน่วยงำนในพ้ืนที่เพ่ือร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำ 
๓. มีแผนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

 

1. สถานการณ์ 
โรงพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขของจังหวัดสงขลำจ ำนวน ๑๗ แห่ง และสังกัดกรมวิชำกำรจ ำนวน 

๒ แห่ง รวม ๑๙ แห่ง   ได้พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital จ ำนวน ๑๙ แห่ง คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐  แบ่งเป็น ระดับพ้ืนฐำน ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๙  ระดับดี ๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๗   
ระดับดีมำก ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๔ (ข้อมูล วันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๑) 

 

2.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ผลักดันและสนับสนุนกำรพัฒนำในพื้นท่ี ๑.จังหวัดมีกำรประชุมชี้แจงเกณฑ์กำรประเมิน 
เนื่องจำกมีกำรปรับเกณฑ์ใหม่  
๒.มีกำรก ำหนด/ระบุโรงพยำบำลที่จะต้องมีกำร
พัฒนำยกระดับ 
๓.ก ำหนดให้โรงพยำบำลมีกำรส่งแบบประเมินตนเอง 
และแผนกำรพัฒนำ 
๔.ก ำหนดให้โรงพยำบำลน ำเสนอแผนกำรพัฒนำทุก
แห่ง เพื่อดูควำมพร้อมและควำมเป็นไปได้ในกำร
ยกระดับ 
๕.สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำให้ได้ตำม
เกณฑ์ (โดยใช้งบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรจำก 
กองบริหำรสำธำรณสุข สป.) 
๖.ก ำหนดแผนกำรตรวจติดตำม และเยี่ยมเสริมพลัง 
ทุก รพ. ระหว่ำงวันที่ ๑๑- ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ 

กำรสร้ำงควำมยั่งยืน ๑.จัดให้มีกำรศึกษำดูงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง 
รพ. เพ่ือให้ รพ. ได้น ำสิ่งดีๆมำพัฒนำต่อ 
๒.ก ำหนดให้ทุกโรงพยำบำลมีกำรสร้ำงเครือข่ำยกำร
พัฒนำสู่ชุมชน 

 
  



 

  

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นน ำด้ำนบริหำรระบบสุขภำพ พลังสังคมมสี่วนร่วมเพื่อคนสงขลำสุขภำพดี เจ้ำหนำ้ที่มีควำมสุข 

 

๗๓ 

คณะที่ 1 

3.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

ผู้บริหำรต้องเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ เนื่องจำกมีเรื่องงบประมำณเข้ำมำเกี่ยวข้อง และกำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ภำยในองค์กร รวมถึงกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้งำนประสบควำมส ำเร็จ    

 
4.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์) 

ขำดกระบวนกำรกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและกำรประสำนงำนของบุคลำกรในองค์กร ซึ่งกำรพัฒนำในเรื่อง 
GREEN & CLEAN Hospital   จะต้องอำศัยกระบวนกำรกำรท ำงำนเป็นทีม  และกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนทุก
ภำคส่วน 
 

5.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
นโยบำยควรมำควบคู่กับงบประมำณ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนในส่วนปฏิบัติท ำงำนได้จริงและมีประสิทธิภำพ 
 

6.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ำมี) 
นวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital  ระดับเขต จังหวัดสงขลำได้รับรำงวัลจ ำนวน ๒ รำงวัล ได้แก่ 
- รำงวัลชนะเลิศ โรงพยำบำลระโนด  ชื่อผลงำน “สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ำขยะ” 
- รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงพยำบำลบำงกล่ ำ ชื่อผลงำน “รวมพลังบำงกล่ ำสีเขียว (GREEN Ranger)  
 
 
 
 
 
 

                                                ผู้รำยงำน นำงสุนันทำ  อนุตรพงษ์สกุล 
       ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
       วัน/เดือน/ปี  ๑๖ มกรำคม  ๒๕๖๒ 
       โทร  ๐๙ ๒๒๕๘ ๒๒๒๓  

  e-mail: env_sk@yahoo.com  
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วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นน ำด้ำนบริหำรระบบสุขภำพ พลังสังคมมสี่วนร่วมเพื่อคนสงขลำสุขภำพดี เจ้ำหนำ้ที่มีควำมสุข 

 

๗๔ 

คณะที่ 1 

หัวข้อ  4. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ตัวชี้วัด  4.5 โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย  เทิดไท้องค์ราชัน” 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ประชำชนผู้สูบบุหรี่ เข้ำร่วมโครงกำรฯ ๓ ล้ำนคน (สะสม) 

 

2. สถานการณ์ 
ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๐ จังหวัดสงขลำได้ด ำเนินกำรให้ อสม.  เชิญชวนประชำชนเลิกสูบบุหรี่ โดย อสม.๑ คน   

เชิญชวนผู้เลิกสูบบุหรี่ ๓ คน  เพ่ือส่งรำยชื่อให้สถำนบริกำรสำธำรณสุขน ำประชำชนเข้ำสู่ระบบและกระบวนกำร
บ ำบัดเพื่อเลิกสูบบุหรี่ 

๓. การด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 

ตารางท่ี 50  ร้อยละกำรบ ำบัดผู้สูบบุหรี่ 
 

ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด อ าเภอ จ านวนผู้สูบบุหรี่ ได้รับการบ าบัด ร้อยละ 

ร้อยละกำรบ ำบัดผู้สูบบุหรี่ 1.เมืองสงขลำ 1,032 794 76.94 
2.สทิงพระ 1,920 1,067 55.57 
3.จะนะ 9,343 8,022 85.86 
4.นำทวี 4,584 2,768 60.38 
5.เทพำ 3,636 1,156 31.79 
6.สะบ้ำย้อย 6,012 4,415 73.44 
7.ระโนด 5,272 4,388 83.23 
8.กระแสสินธุ์ 526 490 93.16 
9.รัตภูม ิ 4,120 2,688 65.24 
10.สะเดำ 5,322 3,566 67 
11.หำดใหญ่ 3,848 2,830 73.54 
12.นำหม่อม 2,468 1488 60.29 
13.ควนเนียง 1,135 683 60.18 
14.บำงกล่ ำ 957 604 63.11 
15.สิงหนคร 3,844 3,622 94.22 
16.คลองหอยโข่ง 1,327 491 37 

รวม 55,346 39,072 70.60 
ที่มำ: รำยงำน HDC ณ  ๒๐  มกรำคม   ๒๕๖๒ 
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๗๕ 

คณะที่ 1 

ตารางท่ี 51 ร้อยละกำรเลิกบุหรี่  

ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด อ าเภอ เลิกบุหรี่ได้ 
 1 เดือน 

เลิกบุหรี่ได้ 
 3 เดือน 

เลิกบุหรี่ได้ 
 6 เดือน 

ร้อยละ 

 ร้อยละเลิกบุหรี่ได้ 1.เมืองสงขลำ 8 125 6 0.76 
2.สทิงพระ 6 2 6 0.56 
3.จะนะ 457 42 46 0.57 
4.นำทวี 15 41 96 3.47 
5.เทพำ 17 4 27 2.34 
6.สะบ้ำย้อย 83 33 244 5.53 
7.ระโนด 28 21 30 0.68 
8.กระแสสินธุ์ 3 4 6 1.22 
9.รัตภูม ิ 14 3 12 0.45 
10.สะเดำ 552 63 80 2.24 
11.หำดใหญ่ 80 30 309 10.92 
12.นำหม่อม 24 3 8 0.54 
13.ควนเนียง 7 4 31 4.54 
14.บำงกล่ ำ 1 1 1 0.17 
15.สิงหนคร 23 14 51 1.41 
16.คลองหอยโข่ง 2 0 3 0.61 

รวม 1,320 390 956 2.45 
ที่มำ:  รำยงำน HDC ณ  ๒๐  มกรำคม   ๒๕๖๒ 
 

๔. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

      - กลุ่มเป้ำหมำยบำงส่วนยังไม่ยอมเข้ำร่วมโครงกำร 
- ควำมต่อเนื่องของกำรติดตำมกำรเลิกบุหรี่ในกลุ่มเป้ำหมำย 

 

๘. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
- ผู้สูบบุหรี่ยังไม่เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด 
- ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลใน www.thaiphc.net 

๖.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
 - ควรเพิ่มกิจกรรม หรือนโยบำยสำธำรณะที่เกี่ยวข้องกับกำรเลิกบุหรี่ 

- ควรใช้ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลชุดเดียวกัน 
 

๗.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ำมี) 
- ผลิตภัณฑ์หญ้ำดอกขำว เลิกบุหรี่     

 
 ผู้รำยงำน นำงมะลิสำ  บุญรัตน์ 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วัน/เดือน/ปี  ๒๓  มกรำคม  ๒๕๖๒ 

 
 



 

 

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข

๗๖ 
คณะที่ 2

คณะที่ 2 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

หัวข้อ  แผนงานการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
ตัวชีว้ัด     ร้อยละ 60 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติระดบัอําเภอ (พชอ.) ทีมี่คุณภาพ 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 - มีการประชุม คัดเลือกประเด็นที่สําคัญตามบริบทในพ้ืนที่ที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาดําเนินการ
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหา อย่างน้อย 2 ประเด็น (รอบ 3 เดือน) 
 - มีคณะทํางาน วางแผนกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามที่พ้ืนที่
กําหนด/มีการบริหารจัดการทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(รอบ 6 เดือน) 
 

2. สถานการณ ์
เจตนารมณ์/วัตถุประสงค์ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ. 

2561 ของการกําหนดให้มี “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)” คือการทําให้มีกลไกในภาครัฐ 
ทําหน้าที่ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนตามคุณลักษณะเฉพาะของ “ความเป็นอําเภอ (District)” เพ่ือการบรรลุ
เป้าหมาย “สุขภาวะ/คุณภาพชีวิต” และ “คนอําเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน/คนไทยใส่ใจดูแลกัน” บนพ้ืนฐานของ
การส่งเสริมให้มี “ภาวะการนําร่วม (Collective Leadership)” “การบูรณาการ (Integration)” และ “การมีส่วน
ร่วม (Participation)” ในพ้ืนที่ นับเป็นมิติใหม่ของการปฏิรูปที่มีความเช่ือมโยง ผสมผสานการดูแลความเป็นอยู่ 
และการดูแลสุขภาพของประชาชน ที่สร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชนมีความเป็นอยู่ทางสังคม มีสุขภาวะ
ทางกาย จิตที่ดี เพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ําของประชาชน เกิดความย่ังยืนสืบไป  
 จังหวัดสงขลา ได้ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) โดยดําเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองตามนโยบายพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ (District Health System: DHS) ครอบคลุมในทุกอําเภอ จํานวน 
16 อําเภอ  ตามแนวทางการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพ้ืนที่เป็นฐานและ
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นเจ้าของ  และภาวะการนําร่วม เป็นการบริหารจัดการแบบประชารัฐ  โดย
บูรณาการและประสานความร่วมมือในการนําไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย 
จิต และสังคม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความย่ังยืนสืบไป  โดยจังหวัดสงขลา  มีฐานการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
โดยคณะกรรมการสุขภาพระดับอําเภอเต็มรูปแบบ (District Health Board) ในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ จํานวน ๕ อําเภอ 
ได้แก่ อําเภอนาทวี/เทพา/หาดใหญ่/สทิงพระ/จะนะ และกลางปี 2561 ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) มีการประชุมกําหนดประเด็นปัญหาเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในพ้ืนที่ ครบทุกอําเภอ 
3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา  ปี 2561 (ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562) 

1. รับการถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) และการบูรณาการงานพัฒนา
ระบบปฐมภูมิและสุขภาพอําเภอจากส่วนกลาง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานปฐมภูมิประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561  ณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
และประชุมการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2562 “อําเภอสุขใจ : 
เส้นทางการพัฒนา พชอ. สู่ความย่ังยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2562 แก่สาธารณสุขอําเภอ ซึ่งทําหน้าที่เป็นกรรมการและ
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เลขานุการฯ พชอ.ทุกอําเภอ/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้แทน/ผู้รับผิดชอบงาน พชอ.ระดับจังหวัดทุก
จังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนช่ัน เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร และนํามาประชุมช้ีแจงผู้บริหารระดับพ้ืนที่ (จังหวัด/อําเภอ) และผู้รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
จัดทําแผนงานโครงการ/ดําเนินงาน/นํานโยบายสู่การปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ต่อเน่ืองจากปีที่ผ่านมา 

2. ร่วมประชุมเตรียมการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอที่มีคุณภาพระดับ
เขตสุขภาพที่ ๑๒ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  

3. จัดทําแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์ความรู้ด้านการประเมินเพื่อ
การพัฒนา เพ่ือใช้พัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ และพัฒนาบุคลากรตลอดจนภาคีเครือข่าย
ด้านสุขภาพ  จํานวน 90 คน 

4. จัดให้มีวิทยากรภายนอกเข้ามาเป็นโค้ช (Coaching)/แลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้เกิดความกระตือรือร้น
ในพ้ืนที่อําเภอต้นแบบ เพ่ือเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อน/ขยายผลสู่พ้ืนที่อําเภออ่ืนๆ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์วราวุธ  สุรพฤกษ์ นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรติดตามเย่ียมเสริมพลัง ซึ่งดําเนินการในอําเภอเป้าหมาย
ต่อเน่ืองจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา อําเภอสะเดา และอําเภอหาดใหญ่  

5. การดําเนินการทุกอําเภอแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ตาม 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 มีการประชุม/กําหนดประเด็น 
และได้มีการทบทวนคําสั่ง ทบทวนประเด็นปัญหา และจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาตามประเด็นปัญหาที่กําหนด ปี 2562 
ทั้ง 16 อําเภอ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

ตารางที่ 52  การดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
  ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61 – ม.ค.62)   
 

อําเภอ คําสั่งคณะกรรมการ
พชอ. การทบทวนคําสั่ง ประเด็นปัญหา 

เมือง คําสั่งอําเภอเมือง 
ท่ี 120/2561 ลงวันท่ี  
20 เมษายน 2561 

คําสั่งอําเภอเมือง 
ท่ี 577/2562 ลงวันท่ี 14 

มกราคม 2562 

1.การจัดการขยะ 
2.การจัดการโฟม (No Foam) 

สทิงพระ คําสั่งอําเภอสทิงพระ 
ท่ี 210/2561 ลงวันท่ี  

26 มีนาคม 2561 

ระหว่างดําเนินการ 1.บ้านเมืองสะอาด (ขยะ) 
2.อาหารปลอดภัย (No Foam) 

จะนะ คําสั่งอําเภอจะนะ 
ท่ี 421/2561 ลงวันท่ี  
7 พฤษภาคม 2561 

ระหว่างดําเนินการ 1.การจัดการขยะ 
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงและ
ผู้ด้อยโอกาส 

นาทวี คําสั่งอําเภอนาทวี 
ท่ี 317/2561 ลงวันท่ี 
 3 พฤษภาคม 2561 

ระหว่างดําเนินการ 1.การพัฒนาผู้สงูอายุ 
2.การจัดการขยะ  

เทพา คําสั่งอําเภอเทพา 
ท่ี 245/2561 ลงวันท่ี  
20 เมษายน 2561 

คําสั่งอําเภอเทพา 
ท่ี 694/2561 ลงวันท่ี  
19 ธันวาคม 2561/
อนุกรรมการ 2 คณะ 

1.เทพาเมืองสะอาด ปลอดภัยเมืองท่องเที่ยว 
2.การป้องกันอุบติัเหตุทางถนน  
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ตารางที่ 52  การดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
  ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61 – ม.ค.62)  (ต่อ) 
 

อําเภอ คําสั่งคณะกรรมการพชอ. การทบทวนคําสั่ง ประเด็นปัญหา 
สะบ้าย้อย คําสั่งอําเภอสะบ้าย้อย  

ท่ี 309/2561  
ลงวันท่ี 30 เมษายน2561 

ระหว่างดําเนินการ 1.การจัดการขยะ 
2.การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยติดเตียง 

ระโนด คําสั่งอําเภอระโนด 
ท่ี 345/2561  

ลงวันท่ี 30 เมษายน 2561 

ระหว่างดําเนินการ 1.การจัดการขยะ 
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 

กระแสสินธ์ุ คําสั่งอําเภอกระแสสินธ์ุ 
ท่ี 151/2561  

ลงวันท่ี 30 เมษายน 2561 

คําสั่งอําเภอกระแสสินธ์ุ 
ท่ี 408/2561  

ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 
2561/อนุกรรมการ 2 คณะ 

1.การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
2. การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

รัตภูมิ คําสั่งอําเภอรัตภูมิ  
ท่ี 97/2561  

ลงวันท่ี 17 เมษายน 2561 

ระหว่างดําเนินการ 1.การจัดการขยะ 
2.การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

สะเดา คําสั่งอําเภอสะเดา 
ท่ี 129/2561  

ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2561 

คําสั่งอําเภอสะเดา 
ท่ี 441/2561  

ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2561/ 
พร้อมอนุกรรมการ 2 คณะ 

1.อาหารปลอดภัย 
2.ขยะ/การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

หาดใหญ่ คําสั่งอําเภอหาดใหญ่  
ท่ี 177/2561  

ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 

ระหว่างดําเนินการ 1. การจัดการขยะ 
2. การดูแลผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส 

นาหม่อม คําสั่งอําเภอนาหม่อม 
ท่ี 094/2561  

ลงวันท่ี 17 เมษายน 2561 

คําสั่งอําเภอนาหม่อม 
ท่ี 280/2561 ลงวันท่ี  
12 ธันวาคม 2561/ 

พร้อมอนุกรรมการ 2 คณะ 

1. การจัดการขยะ 
2. กลุ่มเปราะบางทางสังคม 
 

ควนเนียง คําสั่งอําเภอควนเนียง 
ท่ี 162/2561  

ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 

ระหว่างดําเนินการ 1.การดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง (LTC) 
2. จิตอาสา 
3. อาหารปลอดภัย (No Foam) 

บางกล่ํา คําสั่งอําเภอบางกล่ํา 
ท่ี 113/2561  

ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 

ระหว่างดําเนินการ 1.การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน 
2.การจัดการขยะ 
3.ยาเสพติด 

สิงหนคร คําสั่งอําเภอสิงหนคร 
ท่ี 480/2561  

ลงวันท่ี8 พฤศจิกายน 2561 

คําสั่งอําเภอสิงหนคร 
ท่ี 513/2561 ลงวันท่ี  
30 พฤศจิกายน 2561/ 
พร้อมต้ังอนุกรรมการ 

1.การจัดการขยะ 
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 

คลองหอยโข่ง คําสั่งอําเภอคลองหอยโข่ง 
ท่ี 90/2561  

ลงวันท่ี 30 เมษายน 2561 

ระหว่างดําเนินการ 1.การจัดการขยะ 
2.อาหารปลอดภัย (No foam) 
3. ยาเสพติด 
4.ครัวเรือนน่าอยู่ 

 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันท่ี 15 มกราคม 2562 
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 มาตรการแผนงาน   
 จังหวัดสงขลาได้กําหนดเป็นตัวช้ีวัด คปสอ. และกําหนดให้มีนําเสนอผลการดําเนินงานให้ผู้บริหาร
รับทราบทุกเดือน และมีการติดตามนิเทศระดับ คปสอ. ปีละ 2 ครั้ง 
 

 ปัจจัยการดําเนินงานที่สําเร็จ  
 ผู้บริหารให้ความสําคัญและมีนโยบายที่ชัดเจน  มีแนวทางการดําเนินงานจากส่วนกลาง  มีแผนงาน
โครงการรองรับ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบ
ความสําเร็จ (key Risk Area /Key Risk Factor)  
 ปีที่ผ่านมาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ  ได้มี
การประกาศใช้เป็นทางการล่าช้ากว่าแผนที่กําหนดเดิม หลังจากการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
(พชอ.) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หลายอําเภอได้กําหนดการประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดประเด็นปัญหา
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอขึ้น แต่เน่ืองจากแต่ละปี ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะบุคลากรส่วนที่เป็นภาคราชการ ทําให้บางพ้ืนที่ต้องทบทวนคณะกรรมการ ปรับ
แนวคิดใหม่ ทบทวนประเด็นปัญหา และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตตามประเด็นที่กําหนด ในปี 2562 จึงได้ให้มี
การทบทวนคําสั่งคณะกรรมการ พชอ. ทบทวนประเด็นพัฒนา และจัดทําแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาต่อเน่ือง 

  

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 

อําเภอ Best Practice ปี 2560 - 2562 
เทพา การดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI)  
นาทวี การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ  
สะเดา อาหารปลอดภัย/การจัดการขยะ (พ้ืนที่ ต.ปริก/ ต.ท่าโพธ์ิ) 

สทิงพระ การจัดการขยะ (พ้ืนที่ ต.คลองรี /ต.สนามชัย) 
นาหม่อม การจัดการขยะ (รางวัลชนะเลิศ โครงการจังหวัดสะอาด) 
บางกล่ํา การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสครบวงจร 

การจัดการขยะครบวงจร 
ควนเนียง อาหารปลอดภัย 

 

 ผู้รายงาน  นายสุจิตร  คงจันทร์ 
 ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 วัน/เดือน/ปี  15 มกราคม 2562 
 โทร 08 0545 1669, 08 8788 1751 
 E-mail: hsrdpsu1@gmail.com 
           skpcu61@gmail.com 
 

 นางวิจิตรา  ยอดรักษ์ 
 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
 โทร ๐๘ ๑๓๒๘ ๕๐๐๗ 
 E-mail: wichittrayod@gmail.com 
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หัวข้อ  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ  
ตัวชีว้ัด  ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดิดําเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
1. การจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว ความสําเร็จในการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัวกับแผน 10 ปี ในการจัดต้ัง    
    คลินิกหมอครอบครัว 
2. ผลการประเมินการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว (3S) จํานวนทีมสหวิชาชีพ การดําเนินงาน (Function) โอกาส   
    พัฒนา/ปัญหา/อุปสรรค 
3. กลไกการขบัเคลื่อนเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว 
 - แผนการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน 
 - แผนการพัฒนาและยกระดับสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
 - แผนการพัฒนาสหวิชาชีพ 
4. การประเมินตนเองของทีมคลินิกหมอครอบครัวในการพัฒนาบริการ ความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายการจัดต้ัง   
    คลินิกหมอครอบครัว การจัดบริการด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว หลักการมุ่งเน้นคุณค่า (Value-base     
    health care) ในเป้าหมายการจัดบริการสุขภาพด้วย Triple Aims 
 

2. สถานการณ ์
ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดต้ังหน่วยบริการสาธารณสุขเป็น 3 ระดับ ต้ังแต่ ปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ และ

ตติยภูมิ ในการให้บริการประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงซึ่งในการให้บริการน้ัน
มีความแตกต่างกันตามระดับและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ โดยจังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 16 อําเภอ มี
ประชากรรวม  1,417,440 คน โดยการจัดหน่วยบริการทั้ง 3 ระดับด้วยกัน และพบว่าการให้บริการมีความแตกต่างกัน
ตามระดับพ้ืนที่ มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป  

พ้ืนที่เขตเมืองมีการจัดต้ังโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป และศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเขตเมือง (ศสม.) 
โดยมีการจัดบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม การป้องกัน และฟ้ืนฟูโรค โดยส่วนใหญ่จะเน้นการจัดบริการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้น ในกลุ่มโรคท่ีไม่ซับซ้อน โดยหวังเพ่ือลดความแออัดของจํานวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ ในโรงพยาบาล 
และการทํางานเชิงรุกเพ่ือเช่ือมโยงการดําเนินงานของระบบสุขภาพร่วมกับชุมชน แต่ยังไม่ครอบคลุมได้ทุกกลุ่มวัย 

พ้ืนที่ชนบทจะมีโรงพยาบาลชุมชน คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน (PCU) และมีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล (รพ.สต.) เป็นฐานการให้บริการ ซึ่งเน้นการบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม  การป้องกันโรค และ
ฟ้ืนฟูโรค โดยเน้นการทํางานเชิงรุกในชุมชน มากกว่าการรักษาพยาบาล แต่ระบบการบริหารจัดการและการสนับสนุนให้
เกิดบริการแบบองค์รวมตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวยังขาดความชัดเจน และยังมีปัญหาในระบบงานเก่ียวกับการ
เช่ือมต่อบริการกับโรงพยาบาลแม่ข่ายระบบการส่งต่อ ระบบสนับสนุนด้านอ่ืนๆ  
 กระทรวงสาธารณสุข จึงมีการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข โดยการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว (Primary 
Care Cluster) เพ่ือปรับการบริการ ลดความเหลื่อมล้ํา และเป็นการดูแลแบบองค์รวมด้วยแนวคิด บริการทุกคน ทุกอย่าง 
ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีหมอประจําตัว ร่วมให้การดูแลประชาชนในเขต
รับผิดชอบตาม Catchment Area ด้วยระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของหน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็น
เครือข่ายสหวิชาชีพในการดูแลประชาชน จึงให้มีการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัวขึ้น ในรูปแบบเครือข่าย PCC ๑ Cluster 
ให้มี ๓ ทีม รับผิดชอบดูแลประชาชนทีมละ ๘,๐๐๐ – ๑๒,๐๐๐ คน รวมประมาณ ๓๐,๐๐๐ คนต่อ ๑ Cluster   

จังหวัดสงขลา มีทั้งหมด 16 อําเภอ มีประชากรรวม  1,417,440 คน โดยในปี 2560 - ๒๕๖๑ ได้ดําเนินการ
ตามนโยบายด้วยการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary Care Cluster) ผ่านการขึ้นทะเบียนในระบบของ
สํานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว โดยผ่านตามเกณฑ์ ๓ S ในเขตเมือง (แม่ข่ายโรงพยาบาล
หาดใหญ่ 4 Cluster จํานวน 12 Team และโรงพยาบาลสงขลา 3 Cluster จํานวน 9 Team แต่มี 1 ทีมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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3S ในปี 61) และเขตพ้ืนที่ชนบท จํานวน 8 ทีม รวมทั้งสิ้น 29 Team ผลงานรวมคิดเป็นร้อยละ ๒๓.58 ของเป้าหมาย
การจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว (PCC )   ในแผน ๑๐ ปี คือ 123 Team  ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนเน่ืองจาก
ลดการรอคอยเม่ือเทียบกับการรับบริการท่ีโรงพยาบาล และสามารถลดความแออัดของจํานวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ ใน
โรงพยาบาล 

การดําเนินการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ปี 2559 – 256๑ จํานวนที่เปิด 29 
Team (ข้อมูลการขึ้นทะเบียน PCC) สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานของคลินิกหมอครอบครัว โดยมีสถานการณ์การ
ดําเนินงานตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข ดังน้ี 

 

ทีมคลินกิหมอครอบครัว 
เปิดดําเนินการ 

ปี 2559 – 256๑ ระบขุ้อทีไ่ม่ผา่น 
ลงทะเบียน ผ่านเกณฑ์

คลินิกเวชปฏิบัติ (รพ.หาดใหญ่) 2561 ผ่าน  
ศูนย์บริการโพธิพงษา (รพ.หาดใหญ่) 2561 ผ่าน  
ศูนย์บริการสาธารณสุขสามชัย (รพ.หาดใหญ่) 2561 ผ่าน  
ศูนย์บริการสาธารณสุขชลาทัศน ์(รพ.สงขลา) 2561 ผ่าน  
ศูนย์บริการสาธารณสุขพานิชย์สร้างสุข (รพ.สงขลา) 2561 ผ่าน  
ศูนย์บริการสาธารณสุขสามกุโบว์รวมใจ  (รพ.สงขลา) 2561 ผ่าน  
ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง (รพ.สงขลา) 2561 ผ่าน  
คลินิกหมอครอบครัวบ้านทุ่ง/นาปอ๋ง(รพ.สมเด็จฯนาทวี) 2561 ผ่าน  
รพ.สต.บ้านใหม่/รพ.สต.เกาะจง (รพ.สมเด็จฯ นาทวี) 2561 ผ่าน  
รพ.สต.ท่าข้าม/ทุ่งใหญ่  (ศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ตําบล) 2561 ผ่าน  
รพ.สต.น้ําน้อย/ ท่าจีน (ศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ตําบล) 2561 ผ่าน  
รพ.สต.คอหงส์ (ศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ตําบล) 2561 ผ่าน  
สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ /รพ.สต.ทุ่งปรือ   
(ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลพะตง) 

2561 ผ่าน  

รพ.สต.บ้านพรุ/ศบส.บ้านพร(ุศูนย์แพทย์ชุมชน ท.พะตง) 2561 ผ่าน  
ศบส.บ้านพรุ (หมู่6-10)(ศูนย์แพทย์ชุมชน  ท.พะตง) 2561 ผ่าน  
รพ.สต.ควนลัง   (ศูนย์แพทย์ชุมชนควนลัง) 2561 ผ่าน  
รพ.สต.ฉลุง/รพ.สต.หูแร่  (ศูนย์แพทย์ชุมชนควนลัง) 2561 ผ่าน  
รพ.สต.ทุ่งตําเสา/รพ.สต.หินผุด(ศูนย์แพทย์ชุมชนควนลัง) 2561 ผ่าน  
รพ.สต.พะวง / รพ.สต.นาป๋อง/  (รพ.สต.พะวง) 2561 ผ่าน  
ศสช.128 (หมู่ท่ี1และ2) (รพ.สต.พะวง) 2561 ผ่าน  
ศสช.128 (หมู่ท่ี8 โคกไร่/ สวนเรียนและท่าไทร) 
(รพ.สต.พะวง) 

2561 ผ่าน  

ศสช.ใจกลางเมือง / ชลาทัศน์ 2(วชิราซอยคู่/คี่ วชิราดอก
รักและวชิราทะเลหลวง) (ศสช.ใจกลางเมือง) 

2561 ผ่าน  

ศสช.สมิหลา/สระเกษ)   (ศสช.ใจกลางเมือง) 2561 ผ่าน  
คลินิกเวชฯ (รพ.เทพา) 2561 ผ่าน  
รพ.สต.ลําไพล (รพ.เทพา) 2561 ไม่ผ่าน FM ลงตรวจน้อยกว่าสัปดาห์ละ 3 วัน 
(รพ.สต.ทุ่งลาน/ รพ.สต.โคกม่วง) (รพ.คลองหอยโข่ง) 2561 ไม่ผ่าน FM ลงตรวจน้อยกว่าสัปดาห์ละ 3 วัน 
รพ.สต.เกาะใหญ่ (รพ.ควนเนียง) 2561 ผ่าน  
รพ.สต.ท่าช้าง (รพ.บางกล่ํา) 2561 ผ่าน  
รพ.สต.ศรีประชาเขต (รพ.ปาดังเบซาร์) 2561 ผ่าน  

หมายเหตุ ใช้เกณฑ์การประเมินการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว (3S) 
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การดําเนินการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ปี 2559 – 256๑ จํานวนที่เปิด 29 
Team ทั้งน้ีมีการเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบการเข้ารับและการให้บริการของผู้ป่วยนอก (OPD) ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งเสริม
สุขภาพ (PP) และการเย่ียมบ้านคุณภาพ ดังตารางต่อไปน้ี (โดยเปรียบเข้ารับบริการของPCCที่เปิดปี 2560 และ
2561 เพ่ือดูแนวโน้มการเข้ารับบริการของประชาชน ) 

 
 

3. การดําเนนิงาน/ผลการดาํเนนิงานตามมาตรการสําคญั 
๓.๑ การจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัวและเปิดดําเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care Cluster) จังหวัดสงขลา  

ตามเป้าหมายเดิมของการจัดต้ังสะสมถึงปี ๒๕๖๒ จํานวน 64 ทีม (ปี 2560 จํานวน 8 ทีม ปี 2561 จํานวน 34 ทีม 
และปี 2562 จํานวน 22 ทีม) แต่เน่ืองจากจํานวนบุคลากรที่สําคัญ เช่น  แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ที่มีจํานวนจํากัด 
ทําให้ในปี 2561 มีการเปิดสะสม จํานวน 29 ทีม คิดเป็นร้อยละ 23.58 ของแผนการจัดต้ัง ๑๐ ปี คือ 123 ทีมได้
ดําเนินการเปิดจนถึงปัจจุบัน และอยู่ระหว่างการดําเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอีก 4 ทีม คาดว่า
ในปี ๒๕๖๒ จังหวัดสงขลาจะได้เปิดคลินิกหมอครอบครัว PCC ทั้งหมด 33 ทีม คิดเป็นร้อยละ 26.83 

  1. ทีมคลินิกหมอครอบครัวซึ่งกําลังดําเนินการตามแผนการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัวปี 2562 
 

ทีมคลินิกหมอครอบครัว ผ่านเกณฑ์ แผนการเปิด 
ระบุวัน / เดือน /ปีที่เปิดดําเนินการ Structure Staff System 

รพ.สต.บ้านหาร (รพ.บางกล่ํา) / / / 1 ตุลาคม 2561 
รพ.สต.บ้านคู (รพ.จะนะ) / / / 1 ตุลาคม 2561 
รพ.สต.ลําชิง (รพ.สมเด็จฯ นาทวี) / / / 1 สิงหาคม 2562 
PCU รพ.สะเดา (รพ.สะเดา) / / / 1 พฤศจิกายน 2562 

หมายเหตุ ใช้เกณฑ์การประเมินการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว (3S) 
 

 2. ผลการดําเนินงานประเมินการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว ไม่ผ่าน   
 

ลําดบั ชื่อทีมคลนิกิหมอครอบครัว แนวทางการพฒันา 
ก คลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดําเนินการ ปี 2559 – 256๑   
 ศูนย์บริการสาธารณสุขชลาทศัน์ (รพ.สงขลา)  2560 มีการเพ่ิมจํานวน นักวิชาการ

สาธารณสุขใหค้รบตามเกณฑ์ในปี 
2562 แล้ว 

ข คลินิกหมอครอบครัวทีจ่ะเปิดดําเนินการ ปี 256๒  
 ผ่านหมด  

 -

 200,000

 400,000
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 1,000,000

รพ. PCC รพ. PCC หลังคาเรือน เย่ียมคุณภาพ

(OPD) (PP) เย่ียมบาน

เปรียบเทียบการเข้ารับบริการระหว่าง รพ.และPCC 
ที่เปิดบบริการปี 2560 - 2561

PCC เมืองหาดใหญ ป 60

PCC เมืองหาดใหญ ป 61

PCC 1 - เตาหลวง ป 60

PCC 1 - เตาหลวง ป 61

PCC บานทุง ป 60

PCC บานทุง ป 61
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 ๓.๒ แผนการพัฒนาและการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จังหวัดสงขลามีโรงพยาบาลท่ีเปิดเป็นสถาบัน
หลัก คือ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรมแพทย์      
เวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตร In-service training จํานวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนาทวี 
และโรงพยาบาลสงขลา ซึ่งปัจจุบันกําลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีที่ 2 จํานวน ๑ คน โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
ปีที่ 1 จํานวน ๑ คน ปีที่ 2 จํานวน  5 คน ปีที่ 3 จํานวน 2 คน   โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอ
นาทวี ปีที่ 1 จํานวน 1 คน ปีที่ 2 จํานวน 2 คน ปีที่ 3 จํานวน 2 คน และโรงพยาบาลสงขลา ปีที่ 3 จํานวน ๑ คน 

 ตารางที่ 53  อัตรากําลังด้านแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในจังหวัดสงขลา ในปี ๒๕๖๒ 
รายชื่อรพ. จํานวน (คน) วว. อว. อบรมระยะสั้น ผอ หมายเหตุ 
หาดใหญ่ 13 9 4 - -  
สงขลา 10 5 1 4 -  
นาทวี 6 3 2 1 -  
เทพา 5 - 2 3 1  

สะบ้าย้อย 3 1 1 1 1 FM วว ไปเรียนต่อ ER 
จะนะ 7 1 2 4 1  

นาหม่อม 4 - 2 2 1  
สะเดา 2 - 1 1 -  

ปาดังเบซาร์ 2 - - 2 1  
คลองหอยโข่ง 4 1 2 1 1  

รัตภูมิ 0 - - - -  
ควนเนียง 2 1 1 - 1  
บางกล่ํา 4 1 2 1 1  
สิงหนคร 0 - - - -  
สทิงพระ 2 1 1 - -  

กระแสสินธ์ุ 0 - - - -  
ระโนด 1 - 1 - - 
รวม 65 23 22 20 8 ** 65 - 8 = 57 คน 

 ๓.๓ การจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัวของจังหวัดสงขลา ต้นแบบ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และพัฒนาระบบบริการปฐม
ภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัวได้น้ัน คือ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ที่เป็นสถาบันหลัก ในการผลิตกําลังด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และมี
การจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว PCC ที่เปิดให้บริการท้ังหมด 4 Cluster 12 Team โดย PCC คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว 
สามารถเป็นต้นแบบในการให้บริการแบบเวชศาสตร์ครอบครัวสําหรับเขตเมือง  และในส่วนของเขตชนบทนั้น ได้แก่ โรงพยาบาล
บางกล่ํา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยสําหรับฟ้ืนฟูสุขภาพหลังการรักษา และมีการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว PCC ท่าช้าง 
และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนาทวี คลินิกหมอครอบครัว PCC บ้านทุ่ง ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับจังหวัด
สงขลา ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัวให้กับอําเภออ่ืนได้  
  ๓.๔ มีมาตรการการดําเนินงาน ได้มีแผนในการดําเนินงานในระดับจังหวัดโดยได้จัดทําโครงการ   เพ่ือสนับสนุนให้
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทุกคนทั้ง อว. ,วว. และ อบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตรระยะสั้น จากราชวิทยาลัย   
ที่ปฏิบัติงานใน PCC หรือกําลังจะเปิด PCC ใหม่เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
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4. สรปุประเดน็สาํคญัทีเ่ปน็ความเสี่ยงต่อการทาํใหก้ารขบัเคลื่อนนโยบายหรือการดาํเนนิงานไมป่ระสบ
ความสาํเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  
  ๑. ความพร้อมด้านบุคลากร เช่น แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แต่ไม่สามารถลงไป
ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่กระทรวงกําหนด เน่ืองจากจํานวนแพทย์ในโรงพยาบาลมีไม่พอ  และบางอําเภอแพทย์จะต้องลงไป
ตรวจที่โรงพยาบาลใกล้เคียง 
  ๒. ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเปิด PCC และระบบการให้บริการแบบ PCC ของพื้นที่ยังน้อย 
  ๓. FTE ของแพทย์พอดีหรือเกินเล็กน้อย ซึ่งแพทย์ FM ยังคิดรวมกับแพทย์ทั่วไป ทําให้แพทย์ในทุติยภูมิไม่เพียงพอ 
และบางโรงพยาบาลแพทย์ต้องไปอยู่เวรให้กับอีกโรงพยาบาล จึงเป็นอุปสรรค์ในการลงพื้นที่เพ่ือเปิด PCC อย่างเต็มรูปแบบ 
 

5. ปญัหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปญัหา/อุปสรรค/ปจัจัย 

ทีท่าํใหก้ารดําเนนิงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะที่ใหต้อ่หน่วยรบัตรวจ 

แพทย์สมคัรใจไปเรียนและเขา้รับการอบรม  
ยังน้อย 

ควรวางมาตรการเป็นแผนการผลิตแพทย์ FM และควรวาง
แผนการแก้ไขการขาดแพทย์เวชศาสตร์ในระดับกระทรวง 

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไม่สามารถลง
ให้บริการในคลินิกหมอครอบครัวและจัดต้ัง
คลินิกหมอครอบครัวได้ 

เน่ืองจากจํานวนแพทย์ที่มีอย่างจํากัด ย่ิงแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวก็ยังคงต้องให้การรักษาในโรงพยาบาล ทําให้ไม่
สามารถลงปฏิบัติหน้าที่ในคลินิกหมอครอบครัวได้เต็มรูปแบบ 

ทัศนคติความเข้าใจในการจัดต้ัง การบริหาร
จัดการ  ในเรื่องของระบบการให้บริการของ 
PCC ให้กับผู้เก่ียวข้องในทุกระดับ 

ควรมีการถ่ายทอดนโยบาย วัตถุประสงค์ การบริหารจัดการแก่
ผู้บริหารทุกระดับอย่างจริงจังเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน จะ
ทําให้การพัฒนาระบบ PCC สําเร็จลุล่วงตามแผนที่วางไว้ 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผูบ้รหิาร / ต่อระเบยีบ กฎหมาย 
 มีการกําหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการของ PCC และมีการถ่ายทอดลงสู่พ้ืนที่ทุกระดับอย่างจริงจัง
เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในการเปิดให้บริการคลนิิกหมอครอบครัวโดยส่วนกลางเป็นผู้ดําเนินการ 
 มีการวางแผนการผลิตอัตรากําลังเพ่ิมทั้งแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ต้ังแต่นโยบายการเปิดหลักสูตร ซึ่งเป็น
การวางแผนของกระทรวงในระดับประเทศ ซึ่งหากให้แต่ละจังหวัดมาจัดการและสรรหาจะเป็นไปได้ยากเน่ืองจาก
แพทย์บางคนก็ไม่ได้สนใจที่จะเรียนด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เพราะยังมีอีกหลายสาขาที่สามารถลงเรียนได้  
 ทําการเปิดกรอบอัตรากําลังและเพ่ิม FTE ของแพทย์ในโรงพยาบาลทุกระดับหากต้องการให้มีการพัฒนา
ระบบ Primary Care Cluster อย่างจริงจัง เน่ืองจาก หากต้องให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวลงปฏิบัติในคลินิกหมอ
ครอบครัว จําเป็นต้องคิดเพ่ิมเพ่ือไม่ทําให้เกิดผลกระทบในส่วนของโรงพยาบาล 
7.นวัตกรรมทีส่ามารถเปน็แบบอย่าง (ถ้ามี) 

ยังไม่มีนวัตกรรมที่ชัดเจน แต่ก็มีการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัวที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัวได้ ซึ่งมีโรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นสถาบันหลักในการผลิต
กําลังด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และมีการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว PCC ที่เปิดให้บริการท้ังหมด 4 Cluster 12 Team โดย PCC 
คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว สามารถเป็นต้นแบบในการให้บริการแบบเวชศาสตร์ครอบครัวสําหรับเขตเมือง ในส่วนของเขตชนบท 
ได้แก่ โรงพยาบาลบางกล่ํา มีการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว PCC ท่าช้าง  และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนาทวี 
คลินิกหมอครอบครัว PCC บ้านทุ่ง 

ผู้รายงาน นายรุสลาม ชาล ี   นายสุจิตร  คงจันทร ์
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข    ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
โทร: ๐๘ ๒๘๓๓ ๑๔๑๗     โทร: 08 0545 1669  
e-mail: ruskakee@gmail.com    e-mail: hsrdpsu1@gmail.com 
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หัวข้อ  การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ  
ตัวชีว้ัด  ร้อยละของ รพ.สต.ติดดาว  ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ตดิดาว 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ปี 2562 กําหนดประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ประเด็นการพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.ติดดาว) กําหนดให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทั้งหมด (ไม่นับรวม 
รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ในปี 2560 และ ปี 2561) ดําเนินการพัฒนาตามเกณฑ์
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว โดยพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาวที่
กําหนดคือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย 1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรดี 4) บริการดี     
5) ประชาชนมีสุขภาพดี โดยกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) ประกอบด้วย 

1. รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 3 ดาว ร้อยละ 100 
2. รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 60 (สะสม) 

 

2.สถานการณ ์(Level  เป็นอย่างไร / Trend เป็นอยา่งไร / Compare กบัระดบัประเทศเปน็อย่างไร) 
ข้อมูลเชิงปริมาณ / คณุภาพ แสดงผลการดาํเนินงานไตรมาสที่ 1 ปงีบประมาณ 256๒ หรือการบรรลุ
เป้าหมาย 

 จากการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว ซึ่งเริ่มดําเนินงานในปี 2560 
เป้าหมาย คือ รพ.สต.ทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 9,806 แห่ง ซึ่งในปี 2560 ถึง   
ปี 2561 มีหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว 5,089 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.90 เกินเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
ในปี 2561 คือ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 25 กระทรวงสาธารณสุขเห็นความสําคัญและประโยชน์ของ
โครงการน้ี จึงได้ดําเนินการต่อเน่ืองในปี 2562 โดยต้ังเป้าหมาย รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ระดับ 5 ดาว           ทั่ว
ประเทศ ร้อยละ 60 (สะสม ปี 2560 – 2562) และ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพทุกแห่งภายในปี 2564  
 จังหวัดสงขลา มี รพ.สต. ทั้งหมด จํานวน 175 แห่ง, PCU/ศสม. จํานวน 29 แห่ง รวม 204 แห่ง     
ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.      
(รพ.สต.ติดดาว) จากผลการประเมินระดับจังหวัดปี 2560 มี รพ.สต.ผ่านเกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ติดดาว (5 ดาว 
5 ดี) จํานวน 13 แห่ง จาก 175 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.43 (จากหน่วยปฐมภูมิทั้งหมด 204 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
6.37)  และในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดสงขลาได้จัดทําแผนการเย่ียมเสริมพลัง ประเมินและพัฒนาตามเกณฑ์
คุณภาพ  รพ.สต.(รพ.สต.ติดดาว) โดยกําหนดให้เป็นตัวช้ีวัดสําคัญ กําหนดให้หน่วยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต./ศสม./
PCU รวม 204 แห่ง) ของแต่ละ คปสอ. มีกระบวนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาวที่กําหนด คือ 5 ดาว 5 ดี  มีระดับความสําเร็จของการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 
ในแต่ละอําเภอผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 25 ผลการประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์รวมสะสม 122 แห่ง คิดเป็น  
ร้อยละ 69.71 มีอําเภอที่ผ่านตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. (5 ดาว 5 ดี) ระดับ
จังหวัด ทุกอําเภอและมีอําเภอที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 จํานวน 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอระโนด อําเภอหาดใหญ่ 
และอําเภอบางกล่ํา มีต้นแบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล(รพ.สต.) บ่อตรุ อําเภอระโนด ผ่านการ
ประเมินระดับเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/สถานีอนามัยเฉลิมพะเกียรติ 60 
พรรษา นวมินทราชินีตําบลพะตง  ผ่านการประเมินดีเด่นระดับจังหวัด  ปี 2561 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ่ ผ่านเกณฑ์ดีเด่นของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ระดับเขต 
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ตารางที่ 54  สรุป รพ.สต.ทีผ่่านการรับรองการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.(รพ.สต.ติดดาว) ระดับจังหวัด  
                 จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2560-2561 (สะสม) 
 

หน่วยงาน/อําเภอ 
ปี 2560 ปี 2561 รวมสะสม 

หมายเหตุ 
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ 

เมืองสงขลา 10 2 47.06 10 5 50.00 10 7 70.00 สรุปประเมินรับรอง 
สทิงพระ 12 0 15.38 12 8 66.67 12 8 66.67 ถึง 30 ก.ย.61 
จะนะ 19 3 28.57 19 9 47.37 19 12 63.16   
นาทวี 17 0 5.56 17 9 52.94 17 9 52.94  
เทพา 11 1 14.29 11 7 63.64 11 8 72.73   
สะบ้าย้อย 15 1 17.65 15 5 33.33 15 6 40.00   
ระโนด 12 1 14.29 12 11 91.67 12 12 100.0   
กระแสสินธ์ุ 4 0 20.00 4 2 50.00 4 2 50.00   
รัตภูมิ 11 0 50.00 11 7 63.64 11 7 63.64   
สะเดา 18 2 20.00 18 11 61.11 18 13 72.22   
หาดใหญ่ 16 1 64.71 16 15 93.75 16 16 100.0   
นาหม่อม 3 0 25.00 3 1 33.33 3 1 33.33   
ควนเนียง 6 0 28.57 6 3 50.00 6 3 50.00   
บางกล่ํา 5 1 42.86 5 4 80.00 5 5 100.0   
สิงหนคร 12 0 15.38 12 11 91.67 12 11 91.67   
คลองหอยโข่ง 4 1 20.00 4 1 25.00 4 2 50.00   

รวมทั้งหมด 17 13 26.96 17 10 62.29 175 12 69.71  สรุป: ผ่านเกณฑ์ 
หมายเหตุ      - B หมายถึง เป้าหมาย,  A หมายถึง ผลงาน 

- นับเฉพาะ รพ.สต. (ไม่นับรวม ศสม./PCU ท่ีผ่านการประเมิน) 

 สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561 
จังหวัดสงขลา ผ่านเกณฑ์คุณภาพ  รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว รวมสะสม จํานวน 122 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 69.71   
โดยมีอําเภอหาดใหญ่ ระโนด บางกล่ํา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 และทุกอําเภอผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดปี 2561 (ร้อยละ 
25 สะสม) 
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แผนภูมิที่ 8  สรุปผลการดําเนินงาน รพ.สต.ติดดาว จังหวัดสงขลา ปี 2561 

 

3. การดําเนนิงาน/ผลการดาํเนนิงานตามมาตรการสําคญั 
1) ประชุมช้ีแจงนโยบาย (kickoff) ระดับจังหวัด ช้ีแจง KPI และ Template  ในการดําเนินงานพัฒนา  

รพ.สต.ติดดาว ช่วงไตรมาสแรกเมื่อธันวาคม  ๒๕๖1 
2). ทีมเย่ียมเสริมพลังระดับจังหวัดร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทีมประเมินระดับเขต (ครู ก) /ร่วม

เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทีมประเมินระดับจังหวัด (ครู ข)  
3) จัดทําคู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ให้ทุกเครือข่ายอําเภอเพ่ือศึกษารายละเอียด

เกณฑ์ และวางแผนในการพัฒนา เพ่ือเตรียมพร้อมรับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562 
4) แต่งต้ังคณะกรรมการเย่ียมเสริมพลังเพ่ือประเมินและพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพ  รพ.สต.(รพ.สต.ติดดาว) 

ระดับจังหว ัด 1 ทีม ระดับอําเภอทุกอําเภอ 
5) จัดอบรมและทบทวนเกณฑ์การประเมิน แก่ทีมคณะกรรมการเย่ียมเสริมพลังและประเมินระดับอําเภอ 

(ครู ค) ผู้รับผิดชอบงานระดับอําเภอ และผู้เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและกําหนดแนวทางร่วมกันใน
การเย่ียมเสริมพลังประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว เมื่อวันที่ 8 มกราคม ๒๕๖๒ 

6) ร่วมวางแผน/กําหนด Time Line ในการดําเนินการให้ทุก รพ.สต.ได้ประเมินตนเอง อําเภอประเมิน 
และจังหวัดประเมินรับรอง โดยคณะกรรมการประเมินและพัฒนาระดับอําเภอวางแผนเยี่ยมทุก รพ.สต. ในอําเภอ
เพ่ือการพัฒนาตามคุณภาพมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐ (จังหวัดต้ังเป้าหมายเพ่ิม เน่ืองจากผ่าน
เกณฑ์ที่กระทรวงกําหนด ร้อยละ 60) และส่งรายช่ือ รพ.สต.ติดดาว ระดับอําเภอ พร้อมทั้ง Profile ส่ง สสจ.ภายใน
เดือน เมษายน ๒๕๖๒ เพ่ือรับการประเมินระดับจังหวัดใน พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๒  

7) คณะกรรมการเย่ียมเสริมพลังและประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดับจังหวัด กําหนดแผนลงเยี่ยมและ
ประเมินแบบเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาวที่ผ่านเกณฑ์ ๕ ดาว ระดับอําเภอ เพ่ือรับรอง ๕ ดาว  
 8) สร ุปผลการประเม ินพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส ่งเสร ิมส ุขภาพตำบลที่ผ ่านเกณฑ ์การ ประเม ิน รพ.สต.
ติดดาว และถอดบทเรียน 
 

16 12 5 11 8 13 7 8 7 12 9 3 2 2 6 1

122
100.00 100.00 100.00

91.67

72.73 72.22 70.00
66.67

63.64 63.16

52.94 50.00 50.00 50.00

40.00
33.33

69.71

จํานวน (แหง)

รอยละ จังหวัด รพ.สต. 175 แห่ง ผ่านสะสม 
จํานวน 122 แห่ง  ร้อยละ 69.71 (ผ่าน 100 % 3 อําเภอ)
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4. สรปุประเดน็สาํคญัทีเ่ปน็ความเสี่ยงต่อการทาํใหก้ารขบัเคลื่อนนโยบายหรือการดาํเนนิงานไมป่ระสบ
ความสาํเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซ่ึงได้จากการวินจิฉัย ประมวล วิเคราะห์ สงัเคราะห์จาก
การตรวจตดิตาม 

๑) การปรับเปลี่ยนรายละเอียดเกณฑ์มาตรฐานแต่ละปี ซึ่งต้องทําความเข้าใจในรายละเอียดเพ่ือปรับแนว
ทางการดําเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กําหนดในแต่ละส่วน  

๒) การเตรียมทีมพ่ีเลี้ยง/ทีมประเมิน ในแต่ละเครือข่ายอําเภอมีความแตกต่างกัน ขึ้นกับความพร้อมและ
การสนับสนุนของแต่ละเครือข่าย 
 3) เกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ติดดาวเป็นเกณฑ์ที่มุ่งเน้นคุณภาพ มาตรฐานบริการ และระบบสนับสนุน ซึ่ง
ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น งานเทคนิคการแพทย์ งานควบคุมการติดเช้ือ (IC)     
งานเภสัชกรรม เป็นต้น ซึ่งส่วนหน่ึงต้องได้รับการสนับสนุน การให้คําปรึกษา คําแนะนํา การร่วมกันพัฒนาคุณภาพ 
ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องดําเนินการพัฒนาในรูปของ คปสอ. หรือ สหสาขาวิชาชีพ รวมถึงภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง จึงจะ
ทําให้ประสบความสําเร็จ 
 
 

5.นวัตกรรมทีส่ามารถเปน็แบบอย่าง (ถ้ามี) 
รพ.สต.ต้นแบบ ได้แก่ รพ.สต.บ่อตรุ อําเภอระโนด ได้รับการประเมินดีเด่นระดับเขตปี 2560 /รพ.สต. คลองแห 

อําเภอหาดใหญ ่ ได้รับการประเมินคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่น ระดับเขต ของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย / สถานีอนามยั
เฉลมิพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ ่ผา่นประเมินคัดเลือกดีเด่นระดับจังหวัด และ รพ.
สต.ที่เป็นตัวแทนระดับโซน สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาให้กับ รพ.สต.อ่ืนๆ  

 
 

 
 ผู้รายงาน  นายสุจิตร  คงจันทร์ 
 ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 วัน/เดือน/ปี  15 มกราคม 2562 
 โทร: 08 0545 1669, 08 8788 1751 
 E-mail: hsrdpsu1@gmail.com 
            skpcu61@gmail.com 
    
                                                                             นางวิจิตรา  ยอดรักษ์ 
 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
 โทร: ๐๘ ๑๓๒๘ ๕๐๐๗ 
 E-mail: wichittrayod@gmail.com 
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ตัวชี้วัด  อัตราความสําเร็จของการรกัษาผูป้่วยวัณโรคปอดรายใหม ่
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
อัตราความสําเร็จการรักษาผูป่้วยวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าเท่ากับร้อยละ 85 
 

2. สถานการณ์ 
 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์วัณโรค แผนงานวัณโรค ปี 2560-2561 ในพืน้ทีท่ี่รบัผดิชอบของ
จังหวัดสงขลา ประกอบดว้ย 

2.1 สถานการณ์วัณโรคและผลการดําเนนิงานตามแผนงานวัณโรค ปี 2560-2561  
วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทยเป็นเวลานาน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียหายทางสังคมและ

เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์ขนาดปัญหาวัณโรคของประเทศไทย น่าจะมี
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภทปีละ ๑๑๐,๐๐๐ ราย (อุบัติการณ์ ๑๗๒ ต่อแสนประชากร) พบผู้ป่วยวัณโรคที่มี
การติดเช้ือเอชไอวีร่วมด้วย ๑๕,๐๐๐ ราย เสียชีวิตปีละ ๗,๔๐๐ ราย และคาดประมาณปัญหาวัณโรคด้ือยาหลาย
ขนานปีละ ๑,๑๐๐ ราย 

จังหวัดสงขลา   ผลการดําเนินงานวัณโรคปี 25๕๙ – ๒๕๖๑  พบว่า การค้นหาผู้ป่วยเพ่ือขึ้นทะเบียน
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ําทุกประเภท (All Form)  จํานวน ๑,๘๘๘ , ๑,๙๘๖ และ ๑,๙๖๘ ราย คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๔๖ , ๑๐๔.๔ และ ๙๙.๕ ตามลําดับ สําหรับในปี ๒๕๖๑  ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ํา จํานวน 
๑,๙๖๘ ราย  คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕ (เป้าหมาย ๑,๙๘๐ ราย) เมื่อจําแนกเป็นรายกลุ่มเป็นผู้ป่วยวัณโรคปอดตรวจ
พบเช้ือจํานวน ๗๘๗ ราย คิดเป็นร้อยละ 40  ผู้ป่วยวัณโรคปอดตรวจไม่พบเช้ือจํานวน ๗๖๑ ราย คิดเป็นร้อยละ 
๓๘.๗ วัณโรคนอกปอดผลตรวจพบเช้ือหรือไม่มีผลจํานวน ๓๒๔ ราย คิดเป็นร้อยละ 16.5   และผู้ป่วยที่กลับเป็น
ซ้ําจํานวน 96 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.9%  นอกจากน้ีมีผู้ป่วยวัณโรคที่เคยรักษามาก่อน ทั้งมีผลตรวจยืนยันและไม่มี
ผลตรวจโดยไม่รวมกลับเป็นซ้ํา (Previously Treated,excluding Relapse)  จํานวน ๑๒๒ ราย นอกจากน้ียังพบ
ผู้ป่วยวัณโรคด้ือยาหลายขนาน(MDR-TB) จํานวน 1๓ ราย และผู้ป่วยวัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก
(XDR-TB) จํานวน ๑ ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่  โดยในปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ จํานวนวัณโรคราย
ใหม่และกลับเป็นซ้ํา   มีผลการรักษาสําเร็จ ร้อยละ 83.4 , 81.8 และ 83.4 ซึ่งผลการรักษาสําเร็จของจังหวัด
สงขลาไม่ผ่านตัวช้ีวัด เมื่อเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดที่กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดไว้ที่ อัตราความสําเร็จของการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๕  พบว่า สาเหตุมาจากผู้ป่วยเสียชีวิตร้อยละ ๘.๗ และ
ผู้ป่วยขาดยา  ร้อยละ ๖.๐ 
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ประเดน็ตดิตาม  ๑. การค้นหาเพือ่ขึ้นทะเบียนรกัษา  
ตัวชี้วัด   ๑.อัตราการค้นหาผูป้่วยวัณโรครายใหม่ทกุประเภท(Register All Form) ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 8๒.๕ 

  ๒.อัตราความสําเร็จการรกัษาวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าหรือเทา่กบัร้อยละ 85 
 ตารางที่ 55  แสดงผลการดําเนินงานด้านการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท (All Form) ของ 
                  จังหวัดสงขลา  ไตรมาสที ่๑  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาล ประชากร เป้าหมายป ี๖๒  
(ร้อยละ 82.5) 

ขึ้นทะเบียน
1/๖๒ 

จํานวนผูป้่วย
ตาม PA 62 

อัตรารกัษา
สําเร็จ >85 

สสจ.สงขลา 1,424,230 1,965 472 369 314 

หาดใหญ ่ 400,038 515 124 78 67 

สงขลา 163,373 218 170 152 130 

ระโนด 65,906 88 6 4 4 

กระแสสินธ์ุ 15,145 21 7 6 6 

สทิงพระ 48,506 65 6 5 5 

สิงหนคร 83,610 112 7 5 5 

บางกล่ํา 31,211 42 4 4 4 

ควนเนียง 34,627 46 2 2 2 

รัตภูมิ 75,148 101 3 3 3 

นาหม่อม 22,889 31 3 3 3 

คลองหอยโข่ง 26,530 36 0 0 0 

สะเดา 125,978 168 13 11 10 

ปาดังเบซาร์ - - 6 6 6 

นาทวี 64,940 87 18 16 14 

สะบ้าย้อย 73,530 98 12 10 9 

เทพา 72,111 97 5 4 4 

จะนะ 106,635 143 14 11 10 

มิตรภาพสามัคคี - - 2 0 0 

สงขลานครินทร์ - - 70 49 42 
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ตัวชี้วัด ๓. อัตราการคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง มากกว่าร้อยละ 60  
ตารางที่ 56   เป้าหมายการคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

ลําดบั อําเภอ ผู้สัมผัส บคุลากร เอชไอวี สูงอายุ 
โรคร่วม เบาหวาน รวม 

1. กระแสสินธ์ 18 132 47 44 448 689 
2. ระโนด 78 279 368 249 1,445 2,419 
3. สทิงพระ 51 239 214 270 795 1,569 
4. สิงหนคร 66 245 131 347 1,580 2,369 
5. เมือง 414 1,546 2,112 840 2,584 7,496 
6. บางกล่ํา 15 198 71 16 653 953 
7. ควนเนียง 24 155 103 45 567 894 
8. รัตภูมิ 54 282 149 69 890 1,444 
9. หาดใหญ ่ 660 2,103 3,122 487 3,853 10,225 

10. นาหม่อม 18 148 65 108 456 795 
11. คลองหอยโข่ง 15 166 62 45 282 570 
12. สะเดา 177 224 198 258 1,381 2,238 
13. นาทวี 81 244 195 151 853 1,524 
14. สะบ้าย้อย 66 131 83 238 737 1,255 
15. เทพา 87 363 159 141 1,315 2,065 
16. จะนะ 81 320 249 769 1,594 3,013 

 รวม 1,905 6,775 7,328 4,077 19,433 39,518 
 

หมายเหตุ   กลุ่มเสี่ยงเฉพาะ ดําเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่าง สสจ. และ รพ. ได้แก่ 
1. เรือนจํา   จํานวน 12,939 คน 
2. แรงงานต่างด้าว  ตามจํานวนที่มาตรวจสุขภาพ 

 

2.2 ผลการดาํเนนิงานตัวชีวั้ดคาํรบัรองการปฏบิตัิราชการ (PA) ปี 2561  
        มีผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึน้ทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  จํานวน ๓๖๙ ราย 
จะต้องรักษาให้สําเร็จ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 82.5  คิดเป็นจํานวน ๓๑๔ คน  ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการรักษา 
 

2.3 สถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของปัญหา กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย ช่องว่าง
และปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการเสียชีวิต การขาดยา การส่งต่อ การติดตามผลการรักษา และการเพิ่มความ
ครอบคลุมของการค้นพบและขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่ที่รับผิดชอบของแต่ละจังหวัด 
       1.อัตราความสําเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค-ปอดรายใหม่ ตํ่ากว่าเป้าหมายท่ีกระทรวงกําหนดไว้  
ข้อมูลความสําเร็จย้อนหลัง 5 ปี (ร้อยละ 82.2/86.3/83.4/80.2/83.4 ตามลําดับ) เฉลี่ยอัตราความสําเร็จ  
ร้อยละ 83.1  ทั้งน้ีเน่ืองจาก  
     ๑.๑ อัตราการเสียชีวิต มากกว่าร้อยละ 5 ข้อมูลย้อนหลัง (ร้อยละ 7.1/4.4/3.7/5.6/8.3 
ตามลําดับ)  เฉลี่ยอัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 5.8 
     ๑.๒ อัตราการขาดยา มากกว่าร้อยละ 3 ข้อมูลย้อนหลัง (รอ้ยละ 4.5/5.1/3.7/4.8/5.8 
ตามลําดับ) เฉลี่ยอัตราการขาดยา ร้อยละ 4.8 
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      ๒.การค้นหาวัณโรคในประชากรกลุ่มเสีย่ง โดยเฉพาะการคัดกรองด้วยวิธีการเอกซเรย์ทําได้ไม่
ครอบคลุม การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง จํานวน 82,137 คน ได้รับการเอกซเรย์จํานวน 44,731 คน คดิเป็นร้อยละ 
54.5  พบผู้ป่วยวัณโรค 316 คน 

2.4 การวิเคราะห์ช่องว่าง  ปญัหาอุปสรรคของการดาํเนินงานมาตรการการเร่งรดัการดําเนนิงาน    
วัณโรค ในปี 2561 ในพื้นทีท่ีร่บัผดิชอบของจังหวัดสงขลา 

- การใหค้วามสําคัญของหน่วยงานระดับพ้ืนที่บางแห่งน้อย 
- ปัญหาในจํานวนผู้ป่วยพบมากในโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ , โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร์ ซึ่งมผีู้ป่วยที่มารับบริการจากต่างพ้ืนที่ทําให้การติดตามผู้ป่วยทําได้ยาก 
- ตัวช้ีวัดนับรวมข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร ์ยากลําบากในการ

กํากับติดตาม การบริหารจัดการและการสั่งการ  
  - ติดตามเย่ียมผู้ป่วยวัณโรคของเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ ไม่ครอบคลุม 
  - สาเหตุการขาดยา พบว่า ผู้ป่วยไม่ยินยอมรักษา/ที่อยู่(ไมชั่ดเจน/ย้ายที่อยู่/พ้นโทษ)/แรงงานต่างด้าว
เดินทางกลับประเทศ/ขาดการติดตามเย่ียมของเจ้าหน้าที่ 

- การกํากับติดตามผู้ป่วยไม่เป็นปัจจุบัน ทําให้ทราบข้อมูลผู้ป่วยล่าช้า 
- การคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงมีปริมาณมาก ทําให้คัดกรองได้ไม่ทั่วถึงไม่ครอบคลุม 
- ภาระค่าใช้จ่ายที่ใช้สําหรับการคัดกรอง/การบันทึกข้อมูล 

2.5 มาตรการ แนวทาง แผนงาน และกิจกรรมสําคัญ ที่จะตอบสนองต่อการป้องกัน ควบคุมและลดปัญหา
การเสียชีวิต การขาดยา การส่งต่อ การติดตามผลการรักษา และการเพิ่มความครอบคลุมของการค้นพบและขึ้น
ทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ วัณโรคของแต่ละพื้นที่ 
มาตรการที่สําคัญ 
  1.เพ่ิมความสําเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค โดย   

    - ลดการขาดยา 
    - ลดการเสยีชีวิต 

  2.การคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง 
แผนงานและกจิกรรม ได้แก่ 
  1.การทํา Dead Case Conference  

2.กิจกรรม DOT Meeting ระดับจังหวัด 2 ครั้ง/ปีและการนําเสนอในเวทีผู้บริหาร 
3.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร การดําเนินงานระบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคฯ 

  4.การติดตามการดําเนินงานวัณโรค และประเมินมาตรฐานระดับจังหวัด 
  5.มีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ บุคลากร/เรือนจํา/สัมผสัร่วมบ้าน/เบาหวาน/เอชไอวี/สูงอายุและแรงงาน
ข้ามชาติ 
   6.พัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลผูป่้วยวัณโรคเพ่ือกํากับติดตามอันจะนําไปสู่ลดการขาดยา 
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3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 
ผลการดําเนนิงาน เพ่ือลดปัญหาการเสียชีวิต การขาดยา การส่งต่อ การติดตามผลการรักษา และการเพ่ิมความ
ครอบคลุมของการค้นพบและขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรคในพ้ืนที่ที่รับผดิชอบ 
กิจกรรมที่ได้ดําเนินการตามมาตรการสําคัญ  
  ๑. วิเคราะห์สถานการณ์ ขนาด และความรุนแรงของปัญหา กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่เป้าหมาย
ช่องว่างและปัญหาอุปสรรค 

๒. มีการจัดทําแผนงาน กิจกรรมและโครงการฯ 
๓. มีการนิเทศคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ เพ่ือกํากับติดตามการดําเนินงานวัณโรค 

  ๔. มีการกําหนดเป้าหมาย และวางแผนการคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง 
๕. มีการรายงานผลและกํากบัการดําเนินงานทุกเดือน  

  3.1 รายงานความก้าวหน้าและสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และกิจกรรมสําคัญ ที่จะ
ตอบสนองต่อการป้องกัน ควบคุมและลดปัญหาการเสียชีวิต การขาดยา การส่งต่อ การติดตามผลการรักษา และการ
เพ่ิมความครอบคลุมของการค้นพบและขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรคในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ โดยมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์วัณโรคของแต่ละพ้ืนที่  (รายละเอียดมาตรการดังเอกสารแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Inspection Guideline):อัตราความสําเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่) 

มาตรการ กิจกรรมสาํคญั ความกา้วหนา้/ผลการดาํเนนิงาน   
ปญัหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

มาตรการและแนวทาง กิจกรรมสําคญัในการดาํเนินงาน 
มาตรการที่ 1 
ลดการเสียชีวิต
ของผู้ป่วย 
วัณโรค 

๑.การทํา Dead Case Conference 
 

เมื่อมีผู้ปวยวัณโรคเสียชีวิต โรงพยาบาลและ
เครือข่ายในการระดับพ้ืนที่ควรมีการทํา Dead 
case Conference  เพ่ือหาสาเหตุและวางแนว
ทางแก้ไขต่อไป 

มาตรการที่ 2 
ลดการขาดยา
ในผู้ป่วยวัณโรค 

1.การติดตามเย่ียมผู้ป่วยภายใน 7 วัน
นับจากวันที่ทราบ 
2.กิจกรรม DOT Meeting ระดับ
อําเภอ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 
3.การติดตามการเยี่ยมผู้ป่วยโดยการ
ทํา DOT หรือ Case management 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

1.การเย่ียมผู้ป่วยเพ่ือให้ความรู้คําแนะนําต่าง ๆ 
ภายใน 7 วัน 
2.เข้าร่วมประชุมติดตามเพ่ือควบคุมกํากับการ
ดําเนินงานในพ้ืนที่ฯ 
3.ติดตามเย่ียมผู้ป่วยอย่างสมํ่าเสมอและบันทึกใน
สมุด DOT  
 

มาตรการที่ 3 
พัฒนาระบบ
การส่งต่อและ
ติดตามการ
รักษาผู้ป่วย 
วัณโรคทุกราย 
 
 
 
 

๑.ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคเพ่ือกํากับ
ติดตามอันจะนําไปสู่ลดการขาดยา 

๑. สสจ.สงขลา มีการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยทั้งใน
ระบบโปรแกรมและระบบปกติ ให้กับโรงพยาบาล
ทั้งในและต่างอําเภอ  รวมทั้งต่างจังหวัด 
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มาตรการ กิจกรรมสาํคญั ความกา้วหนา้/ผลการดาํเนินงาน   
ปญัหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

มาตรการเร่งรดัผลสําเร็จของตัวชี้วัด (Quick win) 
มาตรการ
บริหารจัดการ
และตรวจ
ทดสอบความไว
ต่อยา (DST) 
เพ่ือค้นหา
ผู้ป่วยวัณโรค
ด้ือยา  
(MDR/RR-TB) 

การทดสอบความไวต่อยา (DST) ใน
กลุ่มผู้ป่วยเสี่ยงสูงที่จะเป็นวัณโรคด้ือ
ยาหลายขนาน* 

โรงพยาบาลทุกแห่งมีการส่งทดสอบความไวของ
ยาในผู้ป่วยที่มคีวามเสี่ยงสูง 

มาตรการจัดต้ัง
กลไกการกํากับ
การกินยาและ
ติดตามรักษา
อย่างต่อเน่ือง 

จัดต้ัง คณะทํางานบริหารจัดการดูแล
ผู้ป่วยรายบุคคล (case management 
team) ในทุกโรงพยาบาล 
 

โรงพยาบาลมีคําสั่ง MR.TB ที่มีอยู่แล้ว ซึ่ง
ประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพที่มีหน้าที่ดูแลทั้งใน
สถานบริการและในชุมชน 

การต้ังคณะกรรมการผู้เช่ียวชาญ     
วัณโรคด้ือยาระดับเขตสุขภาพ  

- 

มาตรการกํากับ
ติดตามและ
ประเมิน
ผลการรักษา
ด้วยระบบ
ข้อมูล  
TBCM online 

โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (รฐัและเอกชน) บันทึก
และรายงานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคใน
โปรแกรม TBCM online 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้มีการ
ประสานและกาํหนดให้โรงพยาบาลนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (รัฐและเอกชน) บันทึกและ
รายงานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคในโปรแกรม TBCM 
online ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2561 

 

หมายเหตุ  * กลุ่มผู้ป่วยเสี่ยงสูงที่จะเป็นวัณโรคด้ือยาหลายขนาน (อ้างอิงจากแนวทางการควบคุมวัณโรค 
                ประเทศไทย พ.ศ. 2561) ซึ่งได้แก่  

      (1) ผู้ป่วยเก่าที่เคยรักษาวัณโรคมาก่อน (previously treated patients) ได้แก่  
(1.1) ผู้ป่วยทีล่้มเหลวต่อการรักษาด้วยสูตรยารักษาซ้ําหรือสูตรยาผู้ป่วยใหม่    
(1.2) ผู้ป่วยทีก่ลับเป็นซ้ํา     
(1.3) ผู้ป่วยกลับมารักษาซ้ําหลังขาดยา   
(1.4) ผู้ป่วยอ่ืนๆ ที่เคยรักษามาแล้วแต่ไมท่ราบผลการรกัษาชัดเจน 
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3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุง/พฒันาการดําเนนิงาน  
๑. กรมควบคุมโรคควรมีการช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน ในรูปแบบหนังสือราชการ เพ่ือให้การ

ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
๒. กรมควบคุมโรคควรมีศูนย์กลาง หรือระบบในการติดต่อหรือส่งต่อข้อมูล โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มาต่าง

อําเภอหรือต่างจังหวัด  เพ่ือจะได้ช่วยเหลือกํากับติดตามต่อไป 
3.3 ปญัหาอุปสรรคและชอ่งว่าง ในการดําเนนิงาน ในพืน้ที่รบัผดิชอบ 

     ๑. ผู้ป่วยวัณโรคที่มารับบริการในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา (รับบริการที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์) สว่นหน่ึง
เป็นผู้ป่วยที่มาจากต่างพ้ืนที่ ต่างจังหวัด  และการขึ้นทะเบียนรักษาท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งถ้านับตาม PA 
จะเป็นเป้าหมายในการดําเนินงานของจังหวัดสงขลา  โดยในความเป็นจริงผู้ป่วยเหล่าน้ีไม่ได้มีภูมิลําเนาในจังหวัด
สงขลาทําให้การติดตามเร่งรัด  ไม่สามารถทําได้ 
     ๒. การติดตามเย่ียมผู้ป่วย  บางครั้งผู้ป่วยไม่สมัครใจในการให้เจ้าหน้าที่ไปเย่ียม นิเทศ กํากับติดตาม  
ทําให้เกิดความลําบากในการติดตามของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที ่
 

4. สรุปประเด็นสําคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาํเนนิงานไมป่ระสบความสาํเรจ็ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

 ช่องว่างในการดาํเนินงานตา่งๆ ทีเ่ป็นปจัจัยสําคญัต่อการบรรลเุป้าหมายทีก่าํหนด 
มาตรการ/ยุทธศาสตร์  การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้มีการรักษาสําเร็จ 

 ปัจจัยที่ขาด : พัฒนาการดูแล case ที่ซับซอ้น(ผู้สูงอายุที่มีโรคร่วมและ MDR-TB) 
       : พัฒนาระบบและเครือข่ายการมีส่วนร่วมชุมชน 

     : พัฒนาทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลและหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ร่วมดําเนินการ 
     : พัฒนาระบบส่งข้อมูลผูป่้วยวัณโรคให้แก่หน่วยบริการระดับพ้ืนที่ 
     : ผลักดันนโยบาย (ครอบคลุมนโยบายในและนอกกระทรวงสาธารณสุข  สนับสนุนการต้ัง

กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วย การใช้กฎหมาย) 
มาตรการ/ยุทธศาสตร์เร่งรัด  การค้นหาคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง  
ปัจจัยที่ขาด : การให้คําจํากัดความท่ีชัดเจน กําหนดเป้าหมายให้กับพ้ืนที่ในการดําเนินการคัดกรอง 
      : การมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่าง ๆ ในสถานบริการ เช่น แผนกต่าง ๆ ,สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล , เรือนจําและหน่วยงาน NGOs ในพ้ืนที่ 
     : การใช้กฎหมายช่วยการค้นหา เช่น กลุ่มแรงงานต่างด้าว กลุ่มวัณโรคด้ือยา 

 
 

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทําให้การ
ดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะทีใ่ห้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

๑.การรักษาสําเร็จในผู้ป่วยวัณโรค
ตํ่ากว่าเป้าหมายที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนดไว้ 

๑.มีประชุมติดตามเพ่ือควบคุมกํากับการดําเนินงานในพ้ืนที่การ
ประสานในระดับนโยบาย สรุปปัญหา/อุปสรรคการทํางานและมีการ
นําเสนอในเวทีผู้บริหารอย่างต่อเน่ือง 
๒.ร่วมนิเทศติดตามงานวัณโรค กับ สคร.12 , สสจ.สงขลา , สสอ., 
รพ., รพ.สต. 
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5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทําให้การ
ดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะทีใ่ห้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

๒.อัตราการเสียชีวิตสูง โดยเฉพาะ
ในกลุ่มสูงอายุ / ผู้สูงอายุที่มีโรค
ร่วม / ผู้ติดเช้ือเอชไอวี 

๑.เน้นมาตรการคัดกรองเชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยง เพ่ือส่งต่อเข้าสู่
ระบบการรักษาที่รวดเร็ว /ผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวีปรับนโยบายในเรื่อง
การเข้าถึงยาต้านไวรัสให้เร็วย่ิงขึ้น 
๒.มีการจัดทํา Dead Case Conference เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุการ
เสียชีวิตและวางมาตรการแก้ไขในระยะยาวต่อ 
๓.มีการติดตามเย่ียมผู้ป่วยตามเกณฑ์ 

๓.อัตราการขาดยาสูง โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่อําเภอเมืองและอําเภอ
หาดใหญ ่

๑.เน้นมาตรการคัดกรองเชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยง เพ่ือส่งต่อเข้าสู่
ระบบการรักษาที่รวดเร็ว /ผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวีปรับนโยบายในเรื่อง
การเข้าถึงยาต้านไวรัสให้เร็วย่ิงขึ้น 
๒.มีการจัดทํา Dead Case Conference เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุการ
เสียชีวิตและวางมาตรการแก้ไขในระยะยาวต่อ 
๓.การเย่ียมผู้ป่วยเพ่ือให้ความรู้คําแนะนําต่าง ๆ ภายใน ๗ วันและมี
การเย่ียมตามเกณฑ์ ๑๒ ครั้งตลอดการรักษา 
๔.การนําร่องระบบส่งยาให้กับ รพ.สต.นําจ่ายผู้ป่วยเป็นสัปดาห์ 

๔.การคัดกรองวัณโรคในประชากร
กลุ่มเสี่ยงทําได้น้อย ไม่ครอบคลุม 

๑.มีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยมุ่งเน้นการคัดกรองเชิงรุกแก่เป้าหมายที่ 
ได้แก่ บุคลากร,เรือนจํา,ผู้สัมผัส,ผู้ป่วยเอชไอวี ,ผู้ป่วยเบาหวาน,
ผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม,กลุ่มแรงงานต่างด้าว,กลุ่มเสี่ยงอ่ืน ๆ เช่น ผู้ป่วย
ติดเตียง,ผู้ที่มีภาวะทุพโภชนาการ เป็นต้น 
๒.มีแผนงาน/กิจกรรมการคดักรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง เน้น
การคัดกรองเชิงรุกในโรงพยาบาล (Active Case Finding on 
Hospital) โดยการคัดกรองและเอ็กซเรย์ในประชากรกลุ่มเสี่ยงที่
เดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล โดยเน้นการประสานกับคลินิก 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
3.การค้นหาผูส้ัมผสัร่วมบ้านเพ่ือนํามาเอ็กซเรย์ปอดยังดําเนินงานไม่
ครอบคลุม ได้เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ค้นหาผู้สัมผัสร่วมบ้านย้อนหลัง 2 ปี 
นํามา x-ray ปอดทุกราย 
4.กรณีคนไข้ติดเตียงซึ่งไม่ได้อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงจะไม่ได้รับการ       
คัดกรองโดยเอ็กซเรย์ปอด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ลงนิเทศ
และแก้ปัญหาให้กับพ้ืนที่โดยให้โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล(รพ.สต.) เก็บเสมหะและส่ง gene x-pert 

๕.พัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลผูป่้วย  
วัณโรค 

๑.มีการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคในพ้ืนที่เพ่ือควบคุมกํากับติดตาม
ผู้ป่วยวัณโรค ทุกเดือน 
๒.มีการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยทั้งในระบบโปรแกรม TBCM และระบบ
ปกติ ให้กับพ้ืนที่ทั้งในและต่างอําเภอและต่างจังหวัด 

 
 

  



 

   

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข

คณะที่ 2
 

๙๗ 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
 ๑. ประเด็นเรื่องงบประมาณ ควรมีการประสาน  และมีความชัดเจนในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณด้าน
ต่าง ๆ เช่น การรักษาสําเร็จ/การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจในการทํางานแก่พ้ืนที่ 

๒. การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง  สํานักวัณโรค ควรมีการประสานกับส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือกําหนดเป็นนโยบายท่ี
ชัดเจนจากระดับกรม เช่น การคัดกรองในผู้ติดเช้ือเอชไอวี , การคัดกรองในผู้ป่วยเบาหวาน, การคัดกรองวัณโรค
ในบุคลากร เป็นต้น 
  ๓. ศูนย์วัณโรคที่ ๑๒ จังหวัดยะลา,สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา,สํานักวัณโรค,            
กรมควบคุมโรค ควรจะมีความชัดเจน เช่น การคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง , การบันทึกและ    
รายงานผลผ่านโปรแกรม TBCM และงบประมาณท่ีใช้สําหรับคัดกรองการคัดกรองเช่น ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจ
เสมหะ 
  ๔. ควรมีหนังสอืสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับจังหวัด เพ่ือให้หน่วยงานในจังหวัดหรือภายในเขตใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติที่เหมือนกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
  ๕. จังหวัดสงขลา  มีผู้ป่วยวัณโรคจํานวนมาก  และบางส่วนมาจากต่างพ้ืนที่ ต่างจังหวัด ดังน้ัน ศูนย์วัณโรค
ที่ ๑๒ จังหวัดยะลา  ควรเป็นศูนย์กลางในเรื่องการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยให้กับแต่ล่ะพ้ืนที่ได้รับทราบและวาง
แนวทาง มาตรการในการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือในชุมชน 

 
 

  ผู้รายงาน  นายศักด์ิณรงค์ สอนคง 
ตําแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

        วัน/เดือน/ปี  ๑๖ มกราคม 256๒ 
โทรศัพท์  08 3511 9211 
Email : gvd_sk@hotmail.com 
 
 

  ผู้รายงาน  นางทัศนีย์  พงษ์ไพบูลย์ 
ตําแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

        วัน/เดือน/ปี  ๑๖ มกราคม 256๒ 
โทรศัพท์  08 1957 2114 
Email : tassaneeppb@hotmail.com 
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หัวข้อ การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตผุล (RDU) และ 
การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)   

ตัวชีว้ัด     ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใชย่าอย่างสมเหตุผล (RDU) 
 
1. สถานการณ์ 

การดําเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในจังหวัดสงขลาเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ในปีงบประมาณ 2560 จากข้อมูลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 1/2560 พบว่ามีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์เป็น 
RDU Hospital ขั้นที่ 1 เพียง 2 แห่ง จากโรงพยาบาลทั้งหมด 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.76 ต่อมาจังหวัด
สงขลา มีการดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้าง awareness อย่างต่อเน่ือง  มีการส่งเสริมการใช้ยาในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ การพัฒนาฉลากยาให้มีช่ือภาษาไทยและคําเตือน การปรับปรุงรายการยาให้มีรายการยาที่มี
ประสิทธิผลและปลอดภัย และกิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพ PTC ในการส่งเสริมช้ีนํา RDU และ
การส่งเสริมจริยธรรมและส่งเสริมการขายยา และกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่ที่ไม่สามารถดําเนินการบรรลุเป้าหมายได้  ทํา
ให้ผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ปี 2560 มีโรงพยาบาลที่ผ่าน RDU ขั้นที่ 1 เพ่ิมขึ้นตามเกณฑ์เป้าหมาย คือ 15 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.23 ของโรงพยาบาลทั้งหมดในจังหวัดสงขลา  ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดสงขลา
ยังคงมีการดําเนินทุกกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง และให้ความสําคัญในกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะใน
โรงพยาบาลอย่างสมเหตุผลมากยิ่งขึ้น จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาพบว่าโรงพยาบาลในจังหวัด
สงขลา ยังติดปัญหาในประเด็นการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน  โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 
แผลสดจากอุบัติเหตุ หญิงคลอดปกติครบกําหนดทางช่องคลอด   จึงนํามาเป็นจุดเน้นในการพัฒนา  ทําให้ผลการ
ดําเนินงานในไตรมาส 1/2562 มีการพัฒนาข้ึนอย่างเห็นได้ชัด คือ มีโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ขั้นที่ 3 จํานวน 5 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 29.41 โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลขั้นที่ 2 จํานวน      
5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.41 และโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลขั้นที่ 1 จํานวน 7 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 41.18  

 
2. ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น :  การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

2.1  โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
2.2  รพ.สต. ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 
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ตารางที ่57  ผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
เป้าหมาย มาตรการดําเนินการ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ท่ีต้องการ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
RDU 1  ขั้นที่ 1 
และ 2 
 

ดําเนินกิจกรรมตาม
กุญแจ PLEASE 

1. ติดตามกิจกรรม ข้ันท่ี 1 
- ส่ง เส ริมการใช้ยาในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ 

- PTC เข้มแข็ง 
- ฉลากยามาตรฐาน 
- ตัดยาท่ีไม่เหมาะสมออกจากบัญชียา
โรงพยาบาล 

- ส่งเสริมจริยธรรมฯ 
2. ติดตามกิจกรรม ข้ันท่ี 2 
- ลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จําเป็นใน 

4 กลุ่มโรค 
- ดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 

สตรีต้ังครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต 

RDU ข้ันท่ี 1 ≥ 95 % 
RDU ข้ันท่ี 2 ≥ 20 % 

2. รพ.สต. ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ  
RDU 2 ขั้นที่ 1  
และ 2 

ลดการใช้ยาปฏิชีวนะใน 
2 กลุ่มโรค ได้แก่ RI 
และ AD 

ติดตามร้อยละของ รพ.สต. ใน CUP ท่ี
ใช้ยาปฏิชีวนะผ่านเกณฑ์ท้ัง RI และ AD 

 

3. Small Success  
ไตรมาส 1 

RDU ข้ันท่ี 1 ≥ ร้อยละ 80 
RDU ข้ันท่ี 2 ≥ ร้อยละ 10 

ไตรมาส 2 
RDU ข้ันท่ี 1 ≥ ร้อยละ 85 
RDU ข้ันท่ี 2 ≥ ร้อยละ 10 

ไตรมาส 3 
RDU ข้ันท่ี 1 ≥ ร้อยละ 90 
RDU ข้ันท่ี 2 ≥ ร้อยละ 15 

ไตรมาส 4 
RDU ข้ันท่ี 1 ≥ ร้อยละ 95  
RDU ข้ันท่ี 2 ≥ ร้อยละ 20 

 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   

ลําดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันท่ีรับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 

(ข้อมูล ต.ค.60-มี.ค.61)

1 ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล  
(โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไขตาม RDU1 
และ รพ.สต.ผ่านเงื่อนไขตาม RDU2) 
เกณฑ์ตัวชี้วัด :  
1. RDU ข้ันท่ี 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของ รพ.ท้ังหมด 
2. RDU ข้ันท่ี 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

20 ของ รพ.ท้ังหมด 

เป้าหมาย 
(จํานวน รพ.ท้ังหมด) 

17 17 

ผลงาน 
1. จํานวน รพ. ผ่าน RDU ข้ันท่ี 1 

17 17 

     RDU ข้ันท่ี 1 ร้อยละ 100 100 

2. จํานวน รพ.ผ่าน RDU ข้ันท่ี 2 10 10 

    RDU ข้ันท่ี 2 ร้อยละ 58.82 58.82 
 *หมายเหตุ : ร้อยละ RDU ข้ันท่ี 1 คํานวณจาก จาํนวน รพ.ท่ีผ่านข้ันท่ี 1 และขั้นท่ี 2 รวมกัน เช่น  จังหวัด ก. มีจํานวน รพ.
ท้ังหมด 10 แห่ง  ผ่านเงื่อนไขเฉพาะขั้น 1 จํานวน 6 แห่ง และผ่านเงื่อนไขข้ันท่ี 2 จํานวน 2 แห่ง  ดังนั้น  ร้อยละของ RDU ข้ันท่ี 
1 = (6+2) x100 /10   = 80% 
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๑๐๐ 
คณะที่ 2

ตารางที่ 58  ผลการดําเนินงาน RDU ขั้นที่ 1 , ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3  จังหวัดสงขลา ข้อมลู ณ สิ้นไตรมาส 1/2562 

รพ. 

ระดับ 
A  
S 

M1 
M2 
F1 
F2 
F3 

RDU 1(ขั้นที่1) RDU1 (ขั้นที่ 2) RDU 2  
สรุปผลการประเมิน 

RDU 
 
 
 

1)  ร้อยละการสัง่ใช้
ยาในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ 

2)  การ
ดําเนินงาน
ของPTC ใน
การชี้นํา
ส่งเสริม 
RDU 

3)  รายการยาที่
ควรตัดออก 8 
รายการซึ่งยังคงมี
อยู่ในบัญชีรพ. 

4)  การ
จัดทํา 
ฉลาก
มาตรฐาน 
 
 

5) การ
ส่งเสริม
จริยธรรมใน
การจัดซื้อยา
และส่งเสริม
การขายยา 

ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค 5) ร้อยละการ
ใช้Gliben 
clamideใน 
DM สูงอายุ/ไต
ระดับ3 

6) ร้อยละ
การใช้ 
NSAIDs ใน
ผู้ป่วยไต 
ระดับ 3 

7.) จํานวน
สตรี
ตั้งครรภ์ที่
ใช้ยา 
Warfarin, 
Statin, 
Ergots 

6) รอ้ยละของ รพ.สต. ใน
เครอืข่ายระดับอําเภอที่ผ่าน
เกณฑ์ใช้ยาปฏิชีวนะทั้งโรค   
RI และ AD 
 

1)  RI 2)  AD 3)  FTW 4) APL 

ร้อยละ ระดับ จํานวน(รายการ) ระดับ ระดับ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ ร้อยละ  ร้อยละ ร้อยละ  ราย ผ่าน ทั้งหมด ร้อยละ ขั้นที่ 
1 

ขั้นที่ 
2 

ขั้นที่ 
3 

สมเด็จฯ ณ อ.นาทวี M2 97.57 3 0 3 3 19.26 18.50 34.59 8.82 0 0.56 0 18 18 100   / 

บางกล่าํ F2 92.70 3 0 3 3 19.69 28.42 59.77 0 0 0.54 0 6 6 100 /   

รัตภูมิ F1 95.11 3 1 4 3 19.75 25.66 49.07 2.86 0 0 0 13 13 100 /   

สะเดา F2 95.01 4 1 4 4 18.99 12.63 36.26 9.38 0 2.43 0 11 14 78.57  /  

ควนเนียง F2 92.07 4 0 5 4 7.37 7.09 36.46 7.69 0 0.93 0 7 7 100  /  

ปาดังเบซาร์ F2 95.82 4 0 3 3 14.56 18.42 19.71 2.22 0 0.25 0 8 8 100   / 

เทพา F2 95.97 4 0 4 3 27.25 16.84 51.99 14.10 0 0.43 0 14 14 100 /   

สิงหนคร F2 98.22 4 0 4 3 19.32 18.68 41.63 6.67 0 6.64 0 11 11 100  /  

หาดใหญ่ A 94.40 3 1 3 3 29.67 26.18 28.44 13.31 0 0.45 0 26 37 70.27 /   

กระแสสินธุ์ F2 92.97 4 0 5 3 14.70 13.10 31.58 0 0 0 0 5 5 100   / 

คลองหอยโข่ง F2 93.31 3 1 3 3 19.03 19.40 18.03 5.56 0 0 0 5 5 100   / 

นาหม่อม F2 90.64 3 0 3 3 26.58 42.65 42.81 50 0 0.96 0 4 4 100 /   

สทิงพระ F2 97.46 4 0 5 4 13.31 9.67 36.15 11.76 0 0.41 0 13 13 100  /  

สะบ้าย้อย F2 94.36 3 0 4 4 10.96 5.08 20.93 1.25 0 0.44 0 16 16 100   / 

สงขลา S 91.56 3 0 5 3 26.53 24.51 54.58 19.09 0 0.25 0 16 18 88.89 /   

จะนะ F2 90.37 3 0 4 3 33.83 29.01 37.79 0 0 0 0 19 21 90.48 /   

ระโนด F1 91.70 3 0 3 3 14.10 7.69 50.00 0 0 0 0 14 14 100  /  



 

   

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพื่อคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

คณะที่ 2

 
๑๐๑ 

เกณฑ์เป้าหมาย  

รพ. ระดับ 
A ≥ 75 % 
S ≥ 80% 

M1-M2 ≥ 85%
F1-F3 ≥  90%

ระดับ 3  ≤ 1 รายการ ระดับ 3  ระดับ 3  ≤ ร้อยละ 20 ≤ ร้อยละ 20 ≤ ร้อยละ 40 ≤ ร้อยละ 10 ≤ ร้อยละ 5 ≤ ร้อยละ 
10 0 ราย ขั้น 1 ≥ ร้อยละ 40 

ขั้น 2 ≥ ร้อยละ 60 

 

 = ผ่าน 
X  = ไม่ผ่าน 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 

1)  A   =  จํานวน รพ.ที่ผ่าน  
               ขั้นที่ 1   ภาพรวมจังหวัด จํานวน ....17.... แห่ง  
               ขั้นที่ 2   ภาพรวมจังหวัด  จํานวน ....10... แห่ง  
               ขั้นที่ 3  ภาพรวมจังหวัด   จํานวน ....5... แห่ง 
2)  B    =  จํานวน รพ. ทั้งหมดในจังหวัด    จํานวน .....17..... แห่ง

 3)  C   =  ร้อยละของโรงพยาบาลที่เป็น รพ.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในจังหวัด  ( A / B ) x 100 
      ขั้นที่ 1   คิดเป็นร้อยละ................100..................... 
      ขั้นที่ 2   คิดเป็นร้อยละ...............58.82.................... 
      ขั้นที่ 3   คิดเป็นร้อยละ................29.41................... 
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๑๐๒ คณะที่ 2

7. แผนงาน/โครงการ มาตรการ ที่จะดําเนนิการในปงีบประมาณ 2562 
ลําดบั แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย/ 

พืน้ทีด่าํเนินการ
ระยะเวลา ผู้รบัผดิชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริม     
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

คณะกรรมการฯ ม.ค.-มิ.ย 62 นางปณิชา   
ปิยกะพันธ์ 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทํางาน 
RDU Hospital 

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

มิ.ย. 62 นางปณิชา   
ปิยกะพันธ์ 

3. จัดทําสื่อเพ่ือการรณรงค์สร้าง awareness เจ้าหน้าที่/
ประชาชนทั่วไป 

ม.ค. 62 นางปณิชา   
ปิยกะพันธ์ 

8. สรุปประเด็นสําคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินงานในไตรมาส 1 /2562 ถึงแม้ว่าจะมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น แต่
บางพ้ืนที่ก็ยังติดปัญหาเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 โรค โดยเฉพาะใน RDU 1 ทั้งน้ีอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง 
เช่น ความรู้ ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติตามแนวทางของการใช้ยาอย่าง     
สมเหตุผล ความตระหนักในการสั่งใช้ยาเพ่ือป้องกันการเกิดเช้ือด้ือยา บางโรงพยาบาลมีแพทย์ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนอยู่เสมอ ทําให้เกิดความไม่ต่อเน่ืองในการปฏิบัติตามแนวทาง นอกจากน้ีความรู้ความเข้าใจของประชาชน
ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ควรมีการส่งเสริมไปด้วยกัน  อีกทั้งการผลักดันให้เกิดการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
ต้องอาศัยความเข้มแข็งของคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทั้งในระดับจังหวัด
และหน่วยบริการ   แต่เน่ืองจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ประกอบไปด้วยหลายภาคส่วน การดําเนินงานให้
สอดคล้องและเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันเป็นไปด้วยความยากลําบาก  
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๑๐๓ 

9. ปญัหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทําให้การ
ดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะทีใ่ห้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ทําหน้าทีต่รวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ดําเนินการต่อ 

ผู้สั่งใช้ยาขาดความตระหนักและ
ยอมรับในแนวทางการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล  

ควรจัดทํา CPG สําหรับโรคที่มีการ
ใช้ยาไม่สมเหตุผล ที่มีผลกระทบ
มาก เปน็ CPG ของประเทศที่
ยอมรับใชด้้วยกัน 

 

ขาดโปรแกรมการประมวลผล 
ที่สมบูรณ ์

ควรมีระบบประมวลผลกลางที่ใช้
ร่วมกันทั้งประเทศเพ่ือเป็นมาตรฐาน
เดียวกันในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ทําให้เป็นปัจจบัุนอยู่เสมอ 

 

ขาดสื่อประชาสัมพันธ์ในภาพรวม
ประเทศที่เข้าถงึประชาชน 

ผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ เพ่ือประชาสัมพันธ์ใน
ภาพรวมระดับประเทศ ให้เขา้ถึง
ประชาชน 

 

 

10. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
1. จัดทํา CPG กลาง สําหรับโรคที่มีการใช้ยาไม่สมเหตุผลที่มีผลกระทบมาก 
2. จัดทําระบบประมวลผลกลางที่ใช้ร่วมกันทั้งประเทศเพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกันในการวิเคราะห์ข้อมูล และ

ทําให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กลาง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และยอมรับในหลักการ

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
4. บรรจุเรื่อง RDU และ AMR เข้าไปในหลักสูตรการศึกษาของบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ 
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  หัวข้อ    การพฒันาระบบบริการให้มีการใช้ยาอยา่งสมเหตุสมผล (RDU) และ 
   ร้อยละของโรงพยาบาลทีมี่ระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชพีอย่างบรูณาการ (AMR) 

 

 ตัวชี้วัด    ร้อยละของโรงพยาบาลทีมี่ระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ 

1. สถานการณ ์
การจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดสงขลาได้ดําเนินกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ยา

ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีสําคัญในการลดปัญหาการด้ือยาต้านจุลชีพ ได้แก่  การจัดทําแผนปฎิบัติการ
การจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพ การรณรงค์สร้างความตระหนักในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในทุกหน่วย
บริการ การบูรณาการระบบงานและการดําเนินงานของคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตามการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2560 ยังไม่มีการจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการเต็มรูปแบบ จึงมีการพัฒนารูปแบบการ
จัดการการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการมากย่ิงขึ้นตามแนวทางการประเมินของกระทรวงสาธารณสุข ใน
ปีงบประมาณ 2561  โรงพยาบาลหาดใหญ่และโรงพยาบาลสงขลา  จึงได้ดําเนินกิจกรรมการประเมินระบบจัดการ
การด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ  5 กิจกรรมสําคัญ ซึ่งผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 1/2561 ทั้งสอง
โรงพยาบาลยังมีกิจกรรมไม่ครบ 5 กิจกรรม  ไตรมาสที่ 2/2561 มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจึงทําให้ โรงพยาบาล
หาดใหญ่ มีการจัดการ AMR อย่างบูรณาการตามเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้มีการ
พัฒนาระบบควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลจนสามารถมีระบบการจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณา
การ ในระดับ intermediate แต่โรงพยาบาลสงขลาสามารถพัฒนาคะแนนภาพรวมให้อยู่ในระดับ intermediate ได้
แต่ยังมีข้อบังคับ Basic บางข้อที่ยังเป็น 0 จึงทําให้โรงพยาบาลสงขลาอยู่ในระดับ inadequate ซึ่งเป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาต่อไป 

2. สรปุการดาํเนนิงานของจังหวัด 

ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ภาพรวมจังหวัด 
ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบจัดการการด้ือยาต้าน   
จุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)  
 
เกณฑ์ตัวชี้วัด :  
ระดับ Intermedaiteไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ผลงาน 
จํานวน รพ. ผ่านระดับ intermediate 

1 

เป้าหมาย 
(จํานวนรพ.ระดับ A,S,M1 ท้ังหมด) 

2 

ร้อยละ 50 
 

สรุปคะแนนการดําเนินงาน 5 กิจกรรมสําคัญ รพ.หาดใหญ่ รพ.สงขลา 
1. กลไกการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ   52 60 
2. การเฝ้าระวังเชื้อด้ือยาทางห้องปฏิบัติการ 80 75 
3. การควบคุมกํากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล 32 37 
4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. 73 58 
5. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และระบบจัดการ AMR  ของโรงพยาบาล และ

นําไปสู่มาตรการแก้ปัญหา AMR อย่างบูรณาการ 
25 29 

รวม (คะแนนเต็ม 500 คะแนน) 262 259 
* ข้อบังคับ basic ทุกข้อ  > 0 คะแนน  (/)ใช่  

(    ) ไม่ใช่ 
()ใช่  
(  /  ) ไม่ใช่ 

** ข้อบังคับ Intermediate ทุกข้อ  > 0 คะแนน (/)ใช่  
(    ) ไม่ใช่ 

(/)ใช่  
(    ) ไม่ใช่ 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

รายละเอียดการประเมิน 5 กจิกรรมสาํคญั คะแนน 
เต็ม 

รพ.
หาดใหญ่ 

รพ.
สงขลา หมายเหตุ * เป็นข้อบังคับขั้น basic  **เป็นข้อบังคับ Intermediate

สามารถ download แบบประเมินตนเอง ได้ทาง https://goo.gl/qtJLuv

1 กลไกการจัดการ AMR อย่างบรูณาการ  
(Governance mechanism on AMR)  (100 คะแนน) 
(1) คณะกรรมการที่มีบทบาทด้านการจัดการ AMR *  
(2) มีการประชุมอย่างสมํ่าเสมอ *   
(3) เป้าหมายการจัดการ AMR ที่ชัดเจน * 
(4) แผนการขับเคลือ่นมาตรการ AMR * 
(5) การกํากับติดตามข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าในการ 
    ดําเนินงาน  
(6) โรงพยาบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือ และ 
    บุคลากร เพ่ือการแก้ไขปัญหา** 
(7) มีการจัดการ AMR อย่างบูรณาการในระดับเขต เพ่ือให้ระบบมีความ 
     เข้มแข็งและย่ังยืน 
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2  การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทางห้องปฏบิตักิาร (100 คะแนน) 
(1) การตรวจ identify เช้ือแบคทีเรียตามมาตรฐาน *  
(2) การเลือกชนิดของยาในการทดสอบความไวของเช้ือตามมาตรฐาน*  
(3) ระบบ Lab Alert * 
(4) ระบบการเฝ้าระวังพิเศษในเช้ือด้ือยาสําคัญสอดคล้องกับการเฝ้าระวังทาง
     ระบาดวิทยาระดับประเทศ ** 
(5) การจัดทํา Antibiogram ตามมาตรฐานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(6) การรายงานการเฝ้าระวังเช้ือด้ือยาทางห้องปฏิบัติการ  
(7) ระบบบันทึกผลห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(8) มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเน่ือง เช่น CQI, R2R  
(9) รพ.ระดับ A,S มกีารรายงานเช่ือมโยงกับระดับประเทศ (NARST)** 
(10) การประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนร่วมกับเขตสุขภาพ ศูนย์ 
       วิทยาศาสตร์ฯ สคร.เขต 
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3 การควบคุมกํากบัดูแลการใชย้าในโรงพยาบาล (100 คะแนน) 
(1)  การวางระบบการคัดเลือก กระจาย และควบคุมกํากับดูแลการใช้ยาใน 
     โรงพยาบาล และในเครือข่าย * 
(2)  การขับเคลื่อนและกํากับติดตามมาตรการลดการใช้ยาในโรค/ภาวะ ได้แก่ 
     RI, AD, FTW, APL * 
(3) การติดตามปริมาณและมูลค่าการใช้ยาต้านจุลชีพ * 
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รายละเอียดการประเมิน 5 กจิกรรมสาํคญั คะแนน 
เต็ม 

รพ.
หาดใหญ่ 

รพ.
สงขลา หมายเหตุ * เป็นข้อบังคับขั้น basic  **เป็นข้อบังคับ Intermediate

สามารถ download แบบประเมินตนเอง ได้ทาง https://goo.gl/qtJLuv
(4)  การกําหนดแนวทางการรักษา/ข้อแนะนําในการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในโรค 
      ติดเช้ือที่พบบ่อย และกํากับให้มีการปฏิบัติตามแนวทาง * 
(5)  การติดตามและประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีฤทธ์ิกว้างหรือสงวน 
     สําหรับเช้ือด้ือยา * 
(6)  มาตรการพร้อมแนวปฏิบัติในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม  
(7)  การสอนและฝึกอบรมทักษะ 
(8)  ระบบคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการตัดสินใจเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม  
(9)  มีการประเมินผลที่สอดคล้องตามาตรการที่ใช้ รวมทั้งสรุปการดําเนินงาน
      และสะท้อนกลับ 
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4 การเฝ้าระวัง ปอ้งกันและควบคุมการตดิเชื้อใน ร.พ. (100 คะแนน) 
(1) จํานวนพยาบาล ICN ที่เพียงพอ * 
(2) การประชุมคณะกรรมการ ICC อย่างสมํ่าเสมอ * 
(3) โรงพยาบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานเอื้อต่อการจัดการ AMR *  
(4) IPC guideline * 
(5) ระบบการรับ-สง่ต่อผู้ป่วยติดเช้ือด้ือยา  
(6) การจัดการเมื่อเกิดการระบาด (Outbreak)  
(7) ร่วมคิดโดยผู้ปฏิบัติที่ทํางานหน้างาน และมีการประเมินและปรบัปรุง 
     แนวปฏิบัติ  
(8) การสอนและฝกึอบรมทักษะ  
(9) มีการเฝ้าระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาล (HAI Surveillance)  
(10) การติดตามสถานการณก์ารพบเช้ือด้ือยา ทั้ง colonization และ    
      infection  
(11) มีการกํากับติดตาม วิเคราะห ์และสรุปผลความก้าวหน้าในการดําเนินงาน 
      IPC 
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5 การวิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา และระบบจัดการ AMR ของโรงพยาบาล 
และนาํไปสู่มาตรการของโรงพยาบาลในการแกป้ญัหา A M R อยา่งบรูณา

การ  
(100 คะแนน) 
(1) การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ปัญหาเช้ือด้ือยาของโรงพยาบาล 
(2) การวิเคราะห์และการจัดการระบบของโรงพยาบาลในการดําเนินงาน 
     เก่ียวกับเช้ือด้ือยา  
(3) การตอบสนองต่อการระบาดของเช้ือด้ือยาในโรงพยาบาล  
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4. Small Success  
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

- AMR ขั้น Intermediate 
≥ 10 % 

- AMR ขั้น Intermediate 
≥ 20 % 

5 .ปญัหา อุปสรรค  และขอ้เสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะทีใ่ห้ต่อหน่วยรับตรวจ 

-อุปกรณ์ PPE และห้องแยกโรคมีไม่เพียงพอ 
-เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในการป้องการการแพร่ 
กระจายเช้ือด้ือยาไม่เพียงพอ 
-ความตระหนักรู้เรื่องการแพร่กระจายเช้ือด้ือยาใน
ชุมชนไม่เพียงพอ 

-ควรเพ่ิมงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ PPE และห้อง
แยกโรค 
-รณรงค์เพ่ิมความรับรู้และความตระหนักในการ
แพร่กระจายเช้ือด้ือยาแก่บุคลากรทางการแพทย ์
-จัดหาทีมผู้ดูแลประชาสัมพันธ์เพ่ิมความรู้แก่ประชาชน 

 

  6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผูบ้รหิาร / ต่อระเบยีบ  กฎหมาย 
  กลไกการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือด้ือยา นอกจากความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และ
ประชาชนซ่ึงเป็นหัวใจสําคัญน้ัน อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการควบคุมป้องกันก็เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญที่จะนําไปสู่
ความสําเร็จ หากมีการจัดสรรอุปกรณ์และเครื่องมือ เช่น อุปกรณ์ PPE ห้องแยกโรค ให้เพียงพอก็จะนําไปสู่การ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพอย่างชัดเจน 

  8.นวัตกรรมทีส่ามารถเปน็แบบอย่าง (ระบุกรณีที่กิจกรรมสําคัญได้คะแนนต้ังแต่ 70 คะแนนขึ้นไป) 
1) ระบบ lab alert+การแจ้งเตือนประวัติเช้ือด้ือยาของระบบโรงพยาบาล  เพ่ือให้บุคลากรทางการ

แพทย์ แยกโรคผู้ป่วย ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ  
2) วางแผนการรักษาผู้ป่วยและญาติ เรื่องการใช้ antibiogram ในการเลือกใช้ ATB อย่างเหมาะสม มี

การประเมินการใช้ ATB ระบบการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาเช้ือด้ือยาและ
ผู้ป่วยเช้ือด้ือยา เป็นศูนย์ทางภาคใต้โดยร่วมกับสมาคมโรคติดเช้ือในการฝึกอบรมทักษะเรื่อง IC  ให้แก่บุคลากรทาง
สาธารณสุขทุกๆ ปี 

 
 

ผู้รายงาน นายธรรมชน  ฉายบุญชยภัทร 
       ตําแหน่ง เภสัชกรเช่ียวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) 
       โทร: 08 9654 4555 
       e-mail: omyimm9@gmail.com   

ผู้รายงาน ภญ.ปณิชา  ปิยกะพันธ์ 
ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ(ด้านเภสัชกรรมคลินิก) 
โทร:08 9738 4562 
e-mail:  beecheerful@hotmail.com 
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ตัวชีว้ัด  การบําบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพตดิ 
1. สถานการณป์ญัหายาเสพตดิ : การแพร่ระบาด  นโยบายและการสนับสนุนการดําเนินงานในระดับจังหวัดและ 
     เขตสุขภาพ 

สถานการณ ์
    ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความม่ันคงปลอดภัยของมนุษยชาติ (Human security) และยาเสพติดเป็น

ตัวการที่สําคัญในการบ่อนทําลายกําลังทรัพยากรบุคคลของชาติ ความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติดจะเป็นตัวแปรที่
สําคัญให้มีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ทุกรัฐบาลให้ความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับที่สูงมาก โดยการกําหนดเป็นวาระแห่งชาติ 
(National agenda) ซึ่งจังหวัดสงขลาดําเนินงานตามยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โดยยึดหลักผู้เสพ
เป็นผู้ป่วยตามนโยบายรัฐบาล ต้องได้รับบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ อย่างเหมาะสม โดยนําผู้เสพยาเสพติดเข้าบําบัดรักษา
ในทุกระบบ (ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบําบัด และระบบต้องโทษ) ทั้งน้ีโดยมีการคัดกรอง จําแนก และบําบัดรักษาฯ 
ในระบบที่เหมาะสมตามสภาพการเสพติด รวมทั้งมีการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดรักษาอย่างครบวงจร เพ่ือ
ลดการเสพซ้ําและสามารถกลับมาดํารงชีวิตได้ตามปกติสุข    

สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดสงขลา  พบว่ามีการแพร่ระบาดของพืชกระท่อมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
57.84  ในพ้ืนที่อําเภอหาดใหญ่, อําเภอสะเดา และอําเภอเมืองสงขลา รองลงมา คือ ยาบ้า ร้อยละ 18.49 ในพ้ืนที่
อําเภอเมืองสงขลา, อําเภอนาทวี และอําเภอสิงหนคร และไอซ์ ร้อยละ 13.52 ในพ้ืนที่อําเภอหาดใหญ่,อําเภอสะเดา
และอําเภอเมืองสงขลา ซึ่งปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของพืชกระท่อมเพ่ิมมากขึ้นในขณะที่ยาบ้าและไอซ์  มีการแพร่
ระบาดที่ลดลง จากปีงบประมาณ 2561 เน่ืองจากยังมีการลักลอบนําเข้าพืชกระท่อมอย่างต่อเน่ือง  จากจังหวัดและ
ประเทศใกล้เคียง 

  ในด้านของการบําบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดทุกระบบ ทั้งระบบสมัครใจ ระบบบังคับบําบัด และระบบ
ต้องโทษ  ปี ๒๕6๑  มีรายละเอียดดังน้ี  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ ๙๓.44  เพศหญิง ร้อยละ 6.55  อายุของ    
ผู้เข้ารับการบําบัดรักษาฯ  ในทุกระบบส่วนใหญ่อายุระหว่าง ๑๘-๒๔ ปี ร้อยละ ๓3.90  รองลงมา  คือ อายุระหว่าง 
๒๕-๒๙ ปี ร้อยละ 22.12 และอายุระหว่าง 30-34 ปี  ร้อยละ 16.51 อาชีพของผู้เข้ารับการบําบัดรักษาฯ  ส่วน
ใหญ่อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 39.07  รองลงมา คือ ว่างงาน ร้อยละ 17.11   และการเกษตร  ร้อยละ 15.13   สาร
เสพติดที่ใช้มากที่สุด/ชนิดแรก ส่วนใหญ่ใช้ยาบ้า ร้อยละ 60.81  รองลงมาคือ ไอซ์  ร้อยละ  14.85  และ กระท่อม 
ร้อยละ 12.85 การจําแนกผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เข้ารับการบําบัดรักษาฯ คิดเป็นเป็นผู้เสพร้อยละ 63.57 ผู้ติดร้อยละ 
33.31 และผู้ใช้ร้อยละ 2.31   
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2.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
    2.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
ตารางที่ 59  ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่บําบัดครบตามเกณฑ์ที่กําหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate) (เป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561)  

                      (ข้อมูลรวมทกุระบบ) รายงานสะสมเป็นรายไตรมาส 

อําเภอ 

รายการข้อมูล 
จํานวนผู้ป่วยยาเสพติดที่
ได้รับการบําบัดรักษาเทียบ
กับเป้าหมาย (เป้าหมาย/

 
  ร้อยละ 

จํานวนผู้ติดยาเสพติดที่
ได้รับการบําบัดรักษาทุก
ระบบที่ได้รับการติดตาม

จํานวนผู้ติดยาเสพติด
ทุกระบบที่ได้รับการ
บําบัด รักษาและ

ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่
บําบัดครบตามเกณฑ์ที่
กําหนดของแต่ละระบบ

จํานวนผู้ใช้และผู้เสพ
ยาเสพติดที่บําบัดครบ
ตามเกณฑ์ที่กําหนด

จํานวนผู้ใช้และผู้
เสพยาเสพติดที่
ได้รับการจําหน่าย

ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บําบัด
ครบตามเกณฑ์ที่กําหนดของแต่
ละระบบหยดเสพตอ่เนื่องหลังจํา

1.เมืองสงขลา 160/18 11.25 7 17 41.14 27 63 42.86 
2.สทิงพระ 50/11 22.00 0 0 0 3 8 37.5 
3.จะนะ 130/89 68.46 1 10 10 29 7 14.29 
4.นาทวี 130/44 33.85 0 2 0 0 1 0 
5.เทพา 130/120 92.31 0 1 0 1 10 10 
6.สะบ้าย้อย 120/95 79.17 0 2 0 0 19 0 
7.ระโนด 70/45 64.29 3 4 75 8 34 23.53 
8.กระแสสินธุ์ 25/0 0.00 0 0 0 0 0 0 
9.รัตภูมิ 70/25 35.71 0 2 0 9 35 25.71 
10.สะเดา 70/22 31.43 0 2 0 2 31 6.45 
11.หาดใหญ่ 250/220 88.00 1 16 6.25 30 116 25.86 
12.นาหม่อม 50/5 10.00 0 0 0 7 15 46.67 
13.ควนเนียง 49/2 4.08 0 0 0 0 7 0 
14.บางกล่ํา 50/3 6.00 0 0 0 1 30 3.33 
15.สิงหนคร 90/33 36.67 0 2 0 5 62 8.06 
16.คลองหอยโข่ง 50/3 6.00 1 3 33.33 0 6 0 
*17.ปาดังเบซาร์ 50/9 18.00 0 0 0 0 4 0 
รวม 1544/744 48.19 13 60 21.17 122 448 27.23 
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2.2 ข้อมูลผลการดําเนนิงานเชิงคุณภาพ  
    (1) การต้ังคณะกรรมการและกําหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับ รพ.สต. รพ. ระดับจังหวัด และ 
         ระดับเขตสุขภาพ 

             มีคําสั่งศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา ที่ 13/2561 ลงวันที่ 3 
ธันวาคม 2561 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการ วิทยากรฝ่ายวิชาการ และชุดวิทยากรกระบวนการเพ่ือ
ดําเนินการโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสงขลา และศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอําเภอ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีกรอบการดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ระบบสมัครใจ ในรูปแบบศูนย์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา (ศป.ปส.จ.สงขลา) ร่วมกับศูนย์
อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ (ศป.ปส.อ.)  กําหนดเป้าหมายสําหรับดําเนินการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ระบบสมัครใจ  ในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวม
จํานวน 2,580 คน ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด  จํานวน 4 ศูนย์  และศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอําเภอ 
จํานวน 5 ศูนย์ 

 (2) แผนและผลการพัฒนาระบบบริการที่ครอบคลุมในแต่ละด้าน 
(2.1) ระบบบริการและการรบัส่งต่อผู้ป่วยภายในจังหวัดและเขตสุขภาพ 

                 แนวทางการดําเนินงานของพื้นที่จังหวัดสงขลา ด้านการบําบัดรักษาและการบูรณาการการ
บําบัดรักษาท้ัง ๓ ระบบ (สมัครใจ บังคับ ต้องโทษ) นโยบายด้านการบําบัดรักษาและการบูรณาการการบําบัดรักษา
ทั้ง ๓ ระบบ จังหวัดสงขลาดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และ คสช. ผู้เสพ คือผู้ป่วยให้การบําบัดรักษาทั้ง  ๓ ระบบ 
ตามมาตรฐานการบําบัดรักษาของกระทรวงสาธารณสุข  กรมคุมประพฤติ  และกรมราชทัณฑ์  
แนวทางการปฏิบัติของจังหวัดสงขลา คือ 
    ๑).การค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
  - รณรงค์ค้นหาผู้เสพผู้ติดและชักจูงผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ให้สมัครเข้ารับบริการบําบัดรักษา ในชุมชน
โดยกํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน ,สถานประกอบการโดยนายจ้าง,  ครอบครัวโดยพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   
  - สุ่มตรวจค้นในพ้ืนที่แพร่ระบาด ต้ังด่าน/จัดระเบียบสังคม 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา( สะบ้าย้อย 
เทพา นาทวี จะนะ) ตามนโยบายแม่ทัพภาคที่ 4  เพ่ือค้นหากลุ่มเป้าหมายท่ีเสี่ยง และ ชักจูงให้ยินยอมเข้ารับการ
บําบัดรักษา  ด้านการค้นหา ตํารวจหรือฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ในการค้นหา เมื่อพบผู้เสพ ให้จัดทําบันทึกตามแบบ     
บ.๑๐๘-๒๕๕๗-๑ ,บ.๑๐๘-๒๕๕๗-๒ และ บ.๑๐๘-๒๕๕๗-๓    (กรณีพบของกลาง) ส่งให้ ศป.ปส.อ. กรณีค้นหายาม
วิกาลหรือวันหยุด ให้นัดหมายผู้เสพผู้ติด ไปยัง  ศป.ปส.อ. ในวันรุ่งขึ้นหรือวันทําการวันแรก พร้อมแบบบันทึกดังกล่าว 
ศป.ปส.อ. รับตัวส่งศูนย์คัดกรองอําเภอ 
    2.การคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
    คัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (โรงพยาบาลทุกแห่งเป็นศูนย์คัดกรอง) เพ่ือให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้า
รับการบําบัดฟ้ืนฟูที่เหมาะสมตามระดับความรุนแรงของการเสพติด  โดยอาศัยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
108/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557   ให้เข้ารับการบําบัดในระบบสมัครใจเป็นอันดับแรก 
    ๓) การบําบัดรักษา บําบัดฟ้ืนฟู ต้องได้รับการคัดกรอง จําแนกโดยผ่านศูนย์คัดกรอง (รพ.ทุกแห่ง) และ
เข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาฟ้ืนฟูที่เหมาะสมตามระดับความรุนแรงของการเสพติดและการส่งต่อที่มีคุณภาพ 
  - ผู้เสพ  ให้บําบัดฟ้ืนฟูรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ฝ่ายปกครองเป็นผู้บริหารจัดการค่าย  / 
ฝ่ายสาธารณสุข สนับสนุนวิทยากร/ควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ 
  - ผู้ติดและผู้ติดรุนแรง  ให้สง่ต่อเข้าบําบัดฟ้ืนฟูในสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข 
  - ผู้ติดที่มีอาการทางจิตเวช  ให้ส่งต่อเข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟูในโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช 
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  - นักเรียนที่มีปัญหาการเสพ/ติด ให้โรงเรียนจัดตารางการสอน (เพ่ือให้เจ้าหน้าสาธารณสุขจัดกิจกรรม
กลุ่มบําบัดจิตสังคมในโรงเรียน) หากขาดการบําบัดให้สถานพยาบาลน้ัน จําหน่ายออกจากการบําบัด และแจ้งผลการ
บําบัดให้ ศป.ปส.อ. ทราบ 
 4.การติดตามผู้ผ่านการบําบัดรักษา 
  - ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีชุดปฏิบัติการระดับตําบลและทีมติดตามในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ใน
การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดรักษาตามวงรอบที่กําหนดอย่างน้อย  4 ครั้ง/ปี   
  - สมัครใจในสถานพยาบาล  หลังจําหน่ายเป็นผู้ผ่านการบําบัดรักษาครบตามเกณฑ์ มีการนัดติดตาม
ในสถานพยาบาลที่บําบัดหรือส่งข้อมูลติดตามให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนที่ติดตาม ต่อเน่ืองอย่าง
น้อย  7 ครั้ง/ปี 
 5.การช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด 
  - ผู้ผ่านการบําบัดรักษาฟื้นฟู ต้องรายงานตัวที่ศูนย์ประสานความช่วยเหลือระดับอําเภอ ภายใน      
10 วัน เพ่ือขอรับความช่วยเหลือด้านการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล การช่วยเหลือด้านอาชีพ  การทํางาน การศึกษา  
สุขภาพ ฯลฯ 
 6.การป้องกันและประชาสัมพันธ์ 
  - ให้ความรู้เรื่องโทษของสารเสพติด บุหรี่ สรุา  โรคสมองติดยา ในกลุ่มเยาวชนและประชาชน 

 - ประชาสัมพันธ์ คลินิกเลิกบุหรี่ สุรา และคลินิกบําบัดรักษายาเสพติด 
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๑๑๒ 
คณะที่ 2

(2.2)  การพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล/สถานฟื้นฟู (HA ยาเสพติด) ในจังหวัดและเขตสุขภาพ 
          ๑) การจัดระบบบริการและมาตรฐานบุคลากร 
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ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค.– ธ.ค.61) 

  
1 ร้อยละของผู้ป่วยยา

เสพติดที่หยุดเสพ
ต่อเนื่อง 3 เดือน  
หลังจําหน่ายจากการ
บําบัดรักษา ทุกระบบ 
เป้าหมาย ร้อยละ 90 
(Leading Indicator) 

เป
้าห

มา
ย 24

9 - - - 86 - - - - - - - - - - 90 425 

 

 

ผล
งา

น 18
5 - - - 64 - - - - - - - - - - 90 339 

 

 

ร้อ
ยล

ะ 

74
.30

  
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

74
.42

  
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 10

0.0
0 

79.76 

 

2 ร้อยละของผู้ป่วยยา
เสพติดที่หยุดเสพ
ต่อเนื่อง 3 เดือน หลัง
จําหน่ายจากการ
บําบัดรักษาทุกระบบ 
เป้าหมาย ร้อยละ 50 
(Lagging Indicator) 

เป
้าห

มา
ย 83

6 - - - 92 - - - - - - - - - - 116 1,044 
 

 

ผล
งา

น 18
5 - - - 64 - - - - - - - - - - 90 339 

 

 

ร้อ
ยล

ะ 

22
.12

 

- - - 

69
.56

 

- - - - - - - - - - 

77
.58

 

32.47 
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วันที่รับตรวจ)

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค.– ธ.ค.61) 

  
3 รพ.ระดับ A S M1 มี

เตียง (เตียงห้อง
ฉุกเฉิน/เตียงรวม/ 
Unit/ward) ที่
สามารถดูแลผู้ป่วยยา
เสพติดภาวะเร่งด่วน
(Acute care) อย่าง
น้อย 48 ชม. 

เป
้าห

มา
ย 

1               1 2 
ประชุมคณะกรรมการ 

SP จังหวัด ลงความเห็น
ว่า A/Sไม่มีความพร้อม
ในการเปิดให้บริการ 
แก้ไขปัญหา ..โดย
พัฒนาศักยภาพ

บุคลากร รพ ทุกแห่งให้
สามารถให้บริการผู้ป่วย

ฉุกเฉินได้ 

ผล
งา

น 0               0 0 

ร้อ
ยล

ะ 0.0
0 

              0.00 0.00 

4 สถานพยาบาลยาเสพ
ติดได้รับรองคุณภาพ
งาน (เป้าหมาย 12 
เดือน ร้อยละ 80) 

 

 

 

 

 

เป
้าห

มา
ย 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 17 
 

 

ผล
งา

น 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 17 
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ะ 

10
0.0

0 

10
0.0

0 

10
0.0

0 

10
0.0

0 

10
0.0

0 
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0.0

0 
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0.0

0 

10
0.0

0 

10
0.0

0 

10
0.0

0 

10
0.0

0 

10
0.0

0 

10
0.0

0 

 10
0.0

0 

10
0.0

0 

100.00 
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- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค.-ธ.ค.61) 

 
5 5.1โรงพยาบาลระดับ 

F-A มีแพทย์ผ่านการ
อบรมระยะสั้นเวช
ศาสตร์ยาและสารเสพ
ติดอย่างน้อย          
รพ.ละ 1 ท่าน 

เป
้าห

มา
ย 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 17  

ผล
งา

น 

1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 8  

ร้อ
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ะ 

10
0.0

0 

0.0
0 

10
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0 

0.0
0 

10
0.0

0 

0.0
0 
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0 

10
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0 

10
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0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

10
0.0

0 

10
0.0

0 

47.05  

 

5.2 โรงพยาบาล
ระดับ F-A มีพยาบาล
ผ่านอบรมระยะ 
สั้นเวชศาสตร์ยาและ
สารเสพติด อย่างน้อย 
รพ. ละ 1 ท่าน 
 

เป
้าห

มา
ย 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 17  

ผล
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0.0
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0.0
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0.0
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0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

10
0.0

0 

0.0
0 

0.0
0 

10
0.0

0 

0.0
0 

0.0
0 11.76  
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(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ)

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค.– ธ.ค.61) 

 

 

5.3 โรงพยาบาล
ระดับ F-A มีพยาบาล
ผ่านการอบรมเฉพาะ
ทางการพยาบาลยา
และสารเสพติด อย่าง
น้อย รพ.ละ 1 ท่าน 

เป
้าห

มา
ย 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 17  

ผล
งา

น 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5  
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10
0.0

0 

0.0
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0.0
0 
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0 
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0 
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0 

0.0
0 

0.0
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10
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20
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5.4 โรงพยาบาลทุก
ระดับเจ้าหน้าที่ผ่าน
การอบรมระยะสั้น 
การบําบัด (3-5 วัน) 
อย่างน้อย 1 คน 
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- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค.– ธ.ค.61) 

  

 

5.5 โรงพยาบาล
ระดับ A S และ M1 
มีนักจิตวิทยาผ่าน 
การอบรมระยะสั้นยา
เสพติดอย่างน้อย  
1 คน 
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้าห

มา
ย 

1               1 2  

ผล
งา

น 0               0 0  

ร้อ
ยล

ะ 0.0
0               0.00 0.00  

 
 

5.6 โรงพยาบาล
ระดับ A S และ M1 
มีนักสังคมสงเคราะห์ 
ผ่านการอบรมระยะ
สั้นยาเสพติด อย่าง
น้อย 1 คน 
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- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค.– ธ.ค.61) 

  

 

5.7 โรงพยาบาล
ระดับ A และ S  มีนัก
กิจกรรมบําบัด 
ผ่านการอบรมระยะ
สั้นยาเสพติด       
อย่างน้อย 1 คน 
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้าห

มา
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1 - - - - - - - - - - - - - - 1 2  
ผล

งา
น 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0  

ร้อ
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0.0
0 - - - - - - - - - - - - - - 

0.0
0 0.00  

6 
 

ร้อยละการนําเข้า
ข้อมูลการบําบัดรักษา
ยาเสพติดในฐานข้อมูล 
บสต. เป
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ย 18
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25 25 25 70 25 25 25 25 50 25 25 65 25 50 145 2495  
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น 56
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0 0 0 13 0 2 1 1 10 0 1 7 1 5 42 651  
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ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค.–ธ.ค.61) 

  
7 โรงพยาบาลมี

มาตรการลดอันตราย 
(Harm Reduction) 
ร้อยละ 50 
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๒) รูปแบบการบําบัดยาเสพติดที่ดําเนินการอยูใ่นปัจจุบัน  
    โรงพยาบาล / รพ.สต. ให้บริการบําบัดรกัษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดตามระดับการให้บริการบําบัดรกัษา ดงันี้   
    ข้อมูลระดับสถานพยาบาล ภายในจังหวัดสงขลา 

- รพศ. (A)      จํานวน ๑ แห่ง (รพศ.หาดใหญ)่ 
- รพท. (S)     จํานวน ๑ แห่ง (รพท.สงขลา) 
- รพช. (M1)  จํานวน 1 แห่ง (โรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชินีนาถอําเภอนาทวี) 
- รพช (F1)    จํานวน 1 แห่ง ( รพช.ระโนด,รพช.สะเดา) 
- รพช (F2)    จํานวน 13 แห่ง 
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(2.3) การพัฒนาระบบบริการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction) 
  1.มีคําสั่งคณะทํางานลดอันตรายจากยาเสพติด ระดับจังหวัด 
  2.มีแผนการดําเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด 
  3.การประชุมให้ความรู้การลดอันตรายจากยาเสพติดแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
               4.พัฒนา Drop In Center 
               5.สถานพยาบาลให้บริการเมทาโดน จํานวน 13 แห่ง  
               6.Harm reduction unit จํานวน 5 แห่ง  

 (2.4) การดําเนินงานการบําบัดฟ้ืนฟูโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง  
         (Community based treatment and rehabilitation) 

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการดําเนนิงาน 
มีแนวทางและกําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน CBTx 
คือ ตําบลคลองแห อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

1. กําหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 
๒. วางแผนการดําเนินงานในพ้ืนที่เป้าหมาย 

  
(2.5) การกํากับดูแลและการประสานความร่วมมือกับหน่วยบําบัดฟ้ืนฟูนอกสังกัด สธ. 

    บูรณาการร่วมกับ ศอ.ปส.จ.สงขลา ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลาวาระสงขลา 2562 
“สงขลาเมืองแห่งความสุข” โดยมีวาระการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพของจังหวัด และร่วมมือกันในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชายแดนใต้ 
3. พื้นทีแ่ละรปูแบบการดาํเนินงานการบําบดัฟืน้ฟโูดยชมุชนเปน็ศูนย์กลางในพืน้ที ่: CBTx (การกําหนด
นโยบาย หน่วยงานที่มีส่วนร่วม รูปแบบ/กระบวนการ ปัจจัยและผลความสําเร็จ ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน) 

พ้ืนที่ดําเนินการดําเนินงานบําบัดฟ้ืนฟูโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพ้ืนที่ : CBTx  ในเขตชุมชน หมู่ ๓  
บ้านพรุหมาก – เกาะครก  ตําบลเทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา :  วิสัยทัศน์   ชีวิตด้ีดี  หมู่ 3 เทพา   ไม่ยุ่งคิด   
เรื่องยาเสพติด 

หน่วยงานที่มีส่วนร่วม รูปแบบ/กระบวนการ  การมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ทีม
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ชวน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทพา คุยแนวทางการดําเนินงานของ พชอ. ในบริบท
ยาเสพติด และ แกนนําชุมชน (Core Team)   แกนนําเยาวชน ประชาชนในหมู่บ้าน   
        แนวทางการดําเนินงาน 

        ขั้นก่อนการดําเนนิการ  
         การเตรียมชุมชนโดยประสานเครือข่ายโรงพยาบาลเทพา/ทีม โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี 

ชวน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทพาคุยแนวทางการดําเนินงานของ พชอ.ในบริบทยาเสพติด 
         ประเด็นการชวนคุย   โดยเน้นรูปแบบการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน   โดยชุมชน  และ  

การบูรณาการการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดร่วมกัน     
ขั้นดําเนนิการ 

การปฏิบัติการในชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่านกิจกรรมการจัดสนทนากลุ่ม           
(Focus Group)  ใน ๓ กลุม่  

กลุ่มที ่๑ แกนนําชุมชน (Core Team) 
กลุ่มที ่๒ แกนนําเยาวชน 

      กลุ่มที ่๓ ประชาชนในหมู่บ้าน     
  หลังจากน้ันได้ร่วมกันจัดแผนดําเนินงาน 
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ปัจจัยและผลความสาํเร็จ 
  1.ชุมชนและเครือข่ายให้ความสําคัญกับปัญหาและการแก้ไขปัญหา 

2.คนในชุมชนมีจิตอาสา มีความเสียสละและทุ่มเท 
3.ผู้นําให้ความร่วมมือมีทมีงานที่เข้มแข็ง คณะทํางานมีระดับการศึกษาดี 
4.มีลูกหลานในชุมชนรับราชการต้องการ เข้ามาพัฒนาบ้านเกิด  
5.ต้นทุนทางสังคม เช่น มีฟาร์มตัวอย่าง เศรษฐกิจพอเพียง มีชมรมคนรักษ ์ม. 3  ชุมชนได้รับรางวัล 

                ชุมชนปลอดขยะ(โฟม) 
6.หน่วยงานด้านสาธารณสุขเห็นความสําคัญและให้ความร่วมมือ และมกีารบูรณาการการทํางานใน   
   ทุกกิจกรรมเช่ือมกับภาคีเครือข่าย เช่น SP ระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอําเภอ  ,พชอ. 
7.มีเป้าหมายชัดและการให้การสนับสนุนพ้ืนที่และเครือข่าย 

 
 

ผู้รายงาน  นางสาวยุวดี  มะประสิทธ์ิ 
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
วัน/เดือน/ปี 20 มกราคม ๒๕๖2 
โทร: 08 8788 1753 
e-mail: purisha2222@gmail.com 
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หัวข้อ  สาขา สุขภาพจิตและจิตเวช 
ตัวชีว้ัด  อัตราการฆ่าตัวตายสําเรจ็ 

1.ประเดน็การตรวจราชการ 
1.1 อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จไม่เกิน  6.3 ต่อประชากรแสนคน  
1.2  ร้อยละ 80 ของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปทําร้ายตนเองซ้ําภายใน 1 ปี 

  

2.สถานการณ ์(เชิงปริมาณ ปงีบประมาณ 2562 (ต.ค.-ธ.ค.2561)) 
1. อัตราการฆา่ตัวตายสาํเรจ็ 
 

ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย : 1.1 อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน 
    1.2. ร้อยละ 80 ของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไป  ทําร้ายตนเองซ้ํา ภายใน 1 ปี  
 

  ปัญหาการป้องกันการฆ่าตัวตาย พบว่า อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จ ภาพรวมทั้งจังหวัดสงขลา      
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เกณฑ์ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร ) จํานวน 55 ราย คิดเป็น 3.95 ต่อประชากรแสน
คน  พบ 3 อําเภอที่มีอัตราสูงกว่าเกณฑ์ คือ อําเภอนาหม่อม (จํานวน 3 ราย) คิดเป็น 13.20 ต่อแสนประชากร 
อําเภอกระแสสินธ์ุ  (จํานวน 2 ราย) คิดเป็น 13.15 ต่อแสนประชากร อําเภอคลองหอยโข่ง (จํานวน 2 ราย)  7.66 
ต่อแสนประชากร  และอําเภอรัตภูมิ (จํานวน 5 ราย)  คิดเป็น 6.77 ต่อแสนประชากร ตามลําดับ  จากข้อมูลการฆ่า
ตัวตายสําเร็จถึงแม้ไม่เกินเกณฑ์เป้าหมาย (6.3 ต่อประชากรแสนคน) แต่พบว่ามีผู้ฆ่าตัวตายสําเร็จอยู่อย่างต่อเน่ือง  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการฆ่าตัวตายสําเร็จจังหวัดสงขลา จํานวน 55 ราย ต่างด้าว  1 ราย ไม่นํามาวิเคราะห์ พบว่า 
การฆ่าตัวตายสําเร็จ เพศชาย (จํานวน 41 ราย) มากกว่าเพศหญิง (จํานวน 13 ราย)  สถานภาพมากท่ีสุด คู่(จํานวน 
30 ราย) รองลงมา โสด (จํานวน 14 ราย) กลุ่มอายุมากที่สุด คือ วัยทํางาน (จํานวน 39 ราย)  รองลงมา กลุ่ม
ผู้สูงอายุ(จํานวน 13 ราย) เด็ก (จํานวน 1 ราย) อาชีพ รับจ้างมากท่ีสุด (จํานวน 20 ราย) รองลงมา ว่างงาน (จํานวน 
16 ราย) เดือนที่มีจํานวนฆ่าตัวตายสูงสุด เดือน ตุลาคม (จํานวน 8 ราย) รองลงมา มกราคม (จํานวน 7 ราย) มีโรค
ประจําตัว (จํานวน 32 ราย) ไม่มีโรคประจําตัว(จํานวน 22 ราย) ไม่มีประวัติการทําร้ายตนเอง (จํานวน 49 ราย) มี
ประวัติ (จํานวน 5 ราย) วิธีการฆ่าตัวตายมากที่สุด คือ ผูกคอ(จํานวน 40 ราย) รองลงมา กินสารเคมี/ยาเกินขนาด
(จํานวน 7 ราย) สาเหตุการฆ่าตัวตาย ซึ่งมีหลายรายที่มีหลายปัญหามากที่สุด คือ ปัญหาความสัมพันธ์คนใกล้ชิด
(จํานวน 26 ราย) รองลงมา คือ โรคทางจิต(จํานวน 6 ราย) โรคทางกาย(จํานวน 6 ราย)   ยาเสพติด (จํานวน 3 ราย) 
และเศรษฐกิจ(จํานวน 3 ราย) และไม่ทราบสาเหตุ(จํานวน 2 ราย) สถานการณ์ การฆ่าตัวตายสําเร็จ ไตรมาสที่ 
1/2562 (ตุลาคม –ธันวาคม 2561) จํานวน  15 ราย คิดเป็น 1.35 ต่อแสนประชากร พบ 2 อําเภอที่ควรติดตาม 
เฝ้าระวังและขับเคล่ือนกิจกรรมการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายอย่างจริงจังต่อเน่ือง คือ บางกล่ํา จํานวน 2 ราย     
คิดเป็น 8.02  ต่อประชากรแสนคน   รองลงมา คือ ควนเนียง จํานวน 2 ราย  คิดเป็น 7.14 ต่อประชากรแสนคน  
ดังตารางที่ 60 และข้อมูลการพยายามฆ่าตัวตาย (ไตรมาส 1/2562 ) พบว่า มีผู้พยายามฆ่าตัวตาย จํานวน 101  
คน ฆ่าตัวตายสําเร็จ จํานวน 15 คน ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปทําร้ายตนเองซ้ํา จํานวน 95 คน ร้อยละ 94.06 
กลับไปทําร้ายซ้ํา จํานวน 6 ราย ร้อยละ 5.94 ซึ่งต้องมีการบูรณาการและสะท้อนข้อมูลให้พ้ืนที่ทราบเพ่ือให้เห็น
ความสําคัญและร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาติดตามเย่ียม ร่วมกับส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป ดังตารางที่ 61 
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3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห ์
ตารางที่ 60  อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จ ไตรมาสที่ 1/2562 (ตุลาคม –ธันวาคม 2561) 

ตัวช้ีวัด อําเภอ/รพ. เป้าหมาย ฆ่าตัวตาย
สําเร็จ อัตรา 

เกณฑ์
เป้าหมายทั้งปี 

(คน) 
อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จไม่เกิน 
6.3 ต่อประชากรแสนคน    
(ปชก. 15 ปีขึน้ไป) 

1. เมือง 132,288 1 0.76 8 
2. สทิงพระ 40,326 0 0 3 
3. จะนะ 82,016 0 0 5 
4. นาทวี 52,995 0 0 4 
5. เทพา 58,876 1 1.70 4 
6. สะบ้าย้อย 56,223 0 0 4 
7. ระโนด 54,813 2 3.65 4 
8. กระแสสินธ์ุ 12,930 0 0 1 
9. รัตภูมิ 58,168 0 0 4 
10. สะเดา 93,663 0 0 6 
11. หาดใหญ ่ 309,605 3 0.97 20 
12. นาหม่อม 19,029 0 0 1 
13. ควนเนียง 28,013 2 7.14 2 
14. บางกล่ํา 24,943 2 8.02 2 
15. สิงหนคร 66,538 2 3.01 4 
16. คลองหอยโข่ง 21,687 0 0 2 

รวม 1,112,118 15 1.35 74 
 หมายเหต ุคํานวณจากประชากรทั้งหมดประจําปี 2560 อายุ 15 ปีขึน้ไป(กรมการปกครอง ) 
 ที่มา :  สอบถามพ้ืนที ่( ส่งข้อมูลให้ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์) 
 

  



 

   

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข

คณะที่ 2
 

๑๒๓ 

ตารางที่ 61 รอ้ยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปทําร้ายตนเองซ้ํา ภายใน 1 ปี (ร้อยละ 80) เปรียบเทยีบ  
                 ปีงบประมาณ 2561(ตุลาคม 2560 –ธันวาคม 2561) 

ผลสําเร็จ/ตัวช้ีวัด อําเภอ/รพ. เป้าหมาย
การทําร้ายตนเอง อัตราไม่

กลับทําร้าย
ซ้ํา 

หมาย
เหตุ ไม่กลับทํา

ร้ายซ้ํา ทําร้ายซ้ํา 

ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตาย
ไม่กลับไปทํารา้ยตนเองซ้ํา
ภายใน 1 ปี  (รอ้ยละ 80) 

1. เมือง 10 8 2 80.00  
2. สทิงพระ 3 3 0 100  
3. จะนะ 3 3 0 100  
4. นาทวี 5 4 1 80.00  
5. เทพา 1 0 1 0  
6. สะบ้าย้อย 3 3 0 100  
7. ระโนด 6 6 0 100  
8. กระแสสินธ์ุ 0 0 0 0  
9. รัตภูมิ 6 6 0 100  
10. สะเดา 14 12 2 85.71  
11. หาดใหญ ่ 64 64 0 100  
12. นาหม่อม 2 2 0 100  
13. ควนเนียง 1 1 0 100  
14. บางกล่ํา 2 2 0 100  
15. สิงหนคร 5 5 0 100  
16. คลองหอยโข่ง 5 5 0 100  

รวม 130 124 6 95.38  
ที่มา :  ไตรมาส 1 ปี 2562 จาก HDCกลุ่มรายงานมาตรฐาน >> การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิต >>จํานวน 
         ผู้ป่วยนอก/ในจิตเวชที่มารับบริการจําแนกรายกลุม่โรคและสิทธิ (X60-X84)  
 

4. ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเนน้ 
1) บริการจิตเวชเร่งด่วน (acute care) ในโรงพยาบาลระดับ A – M2 ทุกแห่ง 

 - โรงพยาบาลหาดใหญ่มีคลินิกจิตเวช แต่ไม่มีหอผู้ป่วยจิตเวช แต่หมุนเวียนรับผู้ป่วย acute  ที่หอผู้ป่วย
อายุรกรรม จํานวน 5 เตียง และขยายการรับผู้ป่วย sub acute ที่โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง จํานวน 5 เตียง ไตรมาส1/62 
มีผู้ป่วย จํานวน 29 ราย โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชนประจําที่ รพ. เป็นแพทย์ที่ปรึกษา สามารถ
ปรึกษาจิตแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
 - โรงพยาบาลสงขลา มีคลินิกจิตเวช มีระบบบริการจิตเวชเร่งด่วน (acute care) ที่หน่วยบริการฉุกเฉิน  มี
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย และศัลยกรรมรับผู้ป่วยจิตเวช โดยมีการพิจารณาตามอาการและการมีโรคร่วม ดังน้ี   
 1.อาการเล็กน้อยถึงปานกลาง 
 จัดการอาการฉุกเฉินที่แผนกจติเวชแบบ One stop service ร่วมกับค้นหา Organic cause ถ้ามี Organic 
cause ส่ง admit  ตามสาเหตุโดยมีจิตแพทย์รักษาร่วมกับแพทย์ทางกาย ถ้าไม่มี Organic cause ประเมินอาการซ้ําหลัง 
ฉีดยา ถ้าดีขึ้นจําหน่ายได้ ถ้าไม่ดีขึ้น ส่งต่อโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร ์
 2.อาการรุนแรง จัดการภาวะฉุกเฉินร่วมกับการค้นหา Organic cause ตาม Routine และส่งต่อ
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร ์
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2) ระบบการจัดบริการจิตเวชได้มาตรฐานในโรงพยาบาลทุกระดับ 
- มีการประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบบริการจิตเวช พบว่า โรงพยาบาลหาดใหญ่(A) ระดับ 2 ด้านสถานที่ 
โรงพยาบาลสงขลา(S) ระดับ  2 ด้านบุคลากร   โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ อําเภอนาทวี(M2) ระดับ 1 ทุกด้าน 
โรงพยาบาลชุมชน รอปรับปรุงข้อมูล 31 มกราคม 2562 เพ่ือรองรับการจัดต้ังกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 
พบว่า มี 2  โรงพยาบาลคือ คลองหอยโข่ง สะบ้าย้อย ระดับ 1 ทุกด้านส่วน โรงพยาบาลอ่ืน ๆ พบปัญหา 
ด้านบุคลากร และสถานที่  

3) การใช้โปรแกรม 3ส ในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย 
 - ขาดการบูรณาการกับกลไกท้องถิ่นอย่างจริงจัง การใช้โปรแกรม 3ส ผ่านการอบรม อสม.เช่ียวชาญ

สุขภาพจิต  ตําบลละ 2 คน การจัดทําโครงการด้านจิตเวชของสถานบริการและการบริหารจัดการทีม MCATT (สสจ.
จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพทีม MCATT เพ่ือรองรับการจัดต้ัง EOC จังหวัดสงขลา เดือนกุมภาพันธ์ 2562) 

 - มีการเฝ้าระวังคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยง ๓ กลุ่ม (๑.โรคจิต/โรคซึมเศร้า ๒.โรค
ทางกายเรื้อรัง  ๓.โรคสุรา/สารเสพติด) และให้การดูแลต่อเน่ืองตามแนวทางมาตรฐาน 

 

5.ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจตดิตาม 
5.๑ ปัจจัยความสําเร็จ (Key Success factors)  

       - ทีมงาน ระดับ สสจ. และโรงพยาบาลทุกระดับ มีความมุ่งมั่น ต้ังใจทํางาน สามัคคีร่วมกัน และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีการประชุม นิเทศติดตามในระดับอําเภออย่างต่อเน่ือง 
       - มีการทํางานแบบเครือข่าย/พ่ีสอนน้อง/ระบบService Plan ทั้งระดับเขตและจังหวัดมีความเข้มแข็ง 
ต่อเน่ือง 
       - มีศูนย์วิชาการในพ้ืนที่เป็นพ่ีเลี้ยง (รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์และศนูย์สุขภาพจิตที่ 12) 
 

  5.๒ ปัจจัยทีท่าํใหก้ารดําเนินงานไมบ่รรลุวัตถุประสงค ์
  - ปัญหาสุขภาพจิต ไม่ได้บูรณาการกับกลไกท้องถิ่นอย่างจริงจัง 
  - ขาดการประชาสัมพันธ์ สัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตาย และการช่วยเหลือเบ้ืองต้น ผู้ที่เสี่ยงและ  

ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายในภาพกว้าง  
        - ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านจิตเวชไม่สะดวกดึงมาใช้งานและวิเคราะห์เชิงลึกได้ 
       - โครงสร้างกลุ่มงานไม่ได้รับการขับเคลื่อนที่จริงจัง บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านจิตเวชไม่เพียงพอไม่

สอดคล้องกับภาระงาน (ไม่สามารถอบรมเฉพาะทางต่างๆ ได้ ) ทําให้ส่งผลต่อคุณภาพของงานและคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน      

5.3 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการผลักดนังานพฒันาระบบบริการ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช  
                - ผู้บริหารเห็นความสําคัญในการจัดต้ัง WARD จิตเวชในโรงพยาบาลระดับ A S 
  - โครงสร้างกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ในระดับโรงพยาบาล มีการนํามาใช้ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง 
พร้อมสนับสนุน อัตรากําลังบุคลากร  
      - ระบบข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูล ควรใช้ฐานข้อมูลเดียวกันทุกระบบ 
   - สื่อสารมวลชน ควรสร้างความตระหนัก ของประชาชนทั่วไปและญาติ  แกนนําชุมชน ให้รู้ถึง
สัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตาย และการช่วยเหลือเบ้ืองต้น ผู้ที่เสี่ยงและผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย 

 
ผู้รายงาน  นายอรรถพงศ์  เพ็ชร์สุวรรณ์ 

     ตําแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
     วัน/เดือน/ปี  16  มกราคม 2562 
     โทร:  08 16082 754 

e-mail: petsuwan9@gmail.com 
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หัวข้อ   สาขารับบรจิาคและปลกูถ่ายอวัยวะ 
ตัวชีว้ัด  1.1 อัตราส่วนของจํานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจํานวนผู้ป่วย 
                       เสียชวีิตในโรงพยาบาล 

      1.2   อัตราส่วนของจํานวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ตอ่ จํานวนผู้ป่วยเสียชีวิต 
              ในโรงพยาบาล  
 

1. สถานการณ์  
ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดสงขลา มีผลการดําเนินงานผู้ป่วยสมองตายที่ยินยอมบริจาคอวัยวะ จํานวน 3 ราย 

โดย รายท่ี 1 ยินยอมบริจาค ไต 2 ข้าง ดวงตา 2 ดวง และ กระดูก รายที่ 2 ยินยอมบริจาคดวงตา จํานวน 2 ดวง 
รายที่ 3 ยินยอมบริจาค ดวงตา 2 ดวง และ กระดูก อัตราส่วน ของจํานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย
ต่อ จํานวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน โรงพยาบาลของจังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 0.32 และ อัตราส่วนของจํานวนผู้ยินยอม
บริจาคดวงตาต่อจํานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาลของจังหวัดสงขลา  คิดเป็นร้อยละ 0.18 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์    

3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
- ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสงขลา มีจํานวนผู้แสดงความจํานงบริจาคอวัยวะ  65 ราย และผู้แสดงความ

จํานงบริจาคดวงตา (จํานวน 70 ราย) ในจํานวนน้ีมีผู้เสียชีวิต จํานวน 2 ราย ซึ่งยินยอมบริจาคอวัยวะและดวงตา จาก
ผู้เสียชีวิตทั้งหมดของโรงพยาบาลเป้าหมาย จํานวน 1,760 ราย โดยคิดเป็นอัตราส่วนดังน้ี 

- อัตราส่วนของจํานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจํานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
(เป้าหมาย ≥  0.8 : 100) คิดเป็นอัตราส่วน 0.11    

- อัตราส่วนของจํานวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา จํานวน 8 ดวง อัตราส่วนของจํานวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อ
จํานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (เป้าหมาย ≥  1.3: 100) คิดเป็นอัตราส่วน 0.45   
 

*นอกจากนี้มีการปลกูถ่ายอวัยวะ (ปลกูถ่ายไต 3 ราย) 
 

โรงพยาบาล 

จํานวนผูบ้ริจาคอวยัวะ
จากผูป้่วยสมองตาย  
(actual  donor) 

 (A) 

จํานวนผูป้่วยทีเ่สียชีวติใน 
รพ. ระดบั A,S ทุกสาเหต ุ
 ในปีงบประมาณ 2561 

(B) 

อัตราส่วนของจํานวนผู้ยินยอม
บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย

ต่อจํานวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล 
(A/B)x100 

หมายเหตุ

หาดใหญ ่ 2 ราย 1760 ราย 0.11 เป้า 0.8 
สงขลา  - - - - 

ภาพรวมจังหวดั 
(ข้อมูล ณ วนัที่รับตรวจ) 

2 ราย 1760 ราย 0.11 เป้า 0.8 

 

โรงพยาบาล 
จํานวนผู้ยนิยอมบริจาค

ดวงตา 
(A) 

จํานวนผูป้่วยทีเ่สียชีวติใน 
รพ. ระดบั A,S ทุกสาเหต ุ
 ในปีงบประมาณ 2561 

(B) 

อัตราสว่นของจํานวนผู้ยนิยอม
บริจาคดวงตาต่อจํานวนผูป้่วย

เสียชีวติในโรงพยาบาล 
(A/B)x100 

หมายเหตุ

หาดใหญ ่ 8 ดวง 1760 ราย 0.45 เป้า 1.3 
สงขลา      

ภาพรวมจังหวดั 
(ข้อมูล ณ วนัที่รับตรวจ) 

8 ดวง 1760 ราย 0.45 เป้า 1.3 
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3.2 ข้อมูลเชงิคณุภาพ 
    การจัดบริการ

สุขภาพ 
(Health Service 

delivery) 

ระบบ
สารสนเทศ 

(Information 
system and 

sharing) 

กําลังคน 
ด้านสุขภาพ 
(Health 

workforce) 

การเงิน การ
คลัง และการ
สาธารณสุข 

(Financing ) 

ผลิตภัณฑ์ 
ทางการแพทย์ 
วัคซีน และ
เทคโนโลยี 

การอภิบาล
ระบบสุขภาพ 

การมี 
ส่วนร่วม 

-โรงพยาบาล
หาดใหญ่มีการ
รับบริจาค
อวัยวะและ
ดวงตา 

-โรงพยาบาล
หาดใหญ่มี
จํานวนข้อมูล
รายปี  คือ 
1.potential 
doder 
2. eligible 
doder 
3.actual 
doder 
4.utilized 
doder 

-โรงพยาบาล
หาดใหญ่มี
ผู้รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย
1.แพทย์  
2.วิสัญญี
แพทย์ 
3.วิสัญญี
พยาบาล 
4.พยาบาล   
ผู้
ประสานงาน 
5เจ้าหน้าที่
จัดเก็บ
ดวงตา 

-โรงพยาบาล
หาดใหญ่ได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
สภากาชาด
ไทย เพ่ือดูแล 
donor  

-โรงพยาบาล
หาดใหญ่
ดําเนินการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
ได้ครบ 

-โรงพยาบาล
หาดใหญ่มี
การวินิจฉัย
ภาวะสมอง
ตายตาม
เกณฑ์แพทย์
สภา 
-การขอรับ
บริจาค
อวัยวะ
หลังจาก
ผู้ป่วยได้รับ
การวินิจฉัย
ภาวะสมอง
ตายหรือเสีย
แล้วเท่าน้ัน 

-โรงพยาบาล
หาดใหญ่มี
รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์
ร่วมกับเหล่า
กาชาดจังหวัด 
 
 

-โรงพยาบาล
หาดใหญ่มีการ
ปลูกถ่ายไต 

-โรงพยาบาล
หาดใหญ่มี
จํานวนข้อมูล
ปลูกถ่ายไต 
รายปี   

โรงพยาบาล
หาดใหญ่มี
ผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน 

-โรงพยาบาล
หาดใหญ่ได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก  
3 กองทุน 

-โรงพยาบาล
หาดใหญ่   
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
ได้ครบ 

มีการ
คัดเลือก
ผู้ป่วยรอรับ
ไตอย่างเป็น
ระบบ 

โรงพยาบาล
หาดใหญ่มี
รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์

-โรงพยาบาล
หาดใหญ่มีการ
ปลูกถ่ายกระจก
ตา 

-โรงพยาบาล
หาดใหญ่มี
จํานวนข้อมูล
ปลูกถ่ายไต 
รายปี   

โรงพยาบาล
หาดใหญ่มี
ผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน 

-โรงพยาบาล
หาดใหญ่ได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก  
3 กองทุน 

-โรงพยาบาล
หาดใหญ่   
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
ได้ครบ 

มีการ
คัดเลือก
ผู้ป่วยรอ
ปลูกถ่าย
กระจกตา
อย่างเป็น
ระบบ 

โรงพยาบาล
หาดใหญ่มี
รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์

4. สรปุประเดน็สาํคญัทีเ่ปน็ความเสี่ยงต่อการทาํใหก้ารขบัเคลื่อนนโยบายหรือการดาํเนนิงานไม่ประสบความสําเรจ็  
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจ้ากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจตดิตาม 
      จังหวัดสงขลา มี โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1 แห่ง โรงพยาบาลสงขลา 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 15 แห่ง  แต่
ดําเนินการได้เฉพาะ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความเช่ือกลัวเกิดมาชาติหน้าอวัยวะไม่ครบ 
หรือกลัวญาติเจ็บ  จึงควรจัดอบรมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ในจังหวัดสงขลา เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในการรณรงค์
ให้ประชาชนมีความรู้  เข้าใจ  เรื่องการบริจาคอวัยวะ 



 

   

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข

คณะที่ 2
 

๑๒๗ 

  5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปญัหา/อุปสรรค/ปจัจัยทีท่ําใหก้าร
ดําเนนิงานไมบ่รรลุวัตถุประสงค ์ ข้อเสนอแนะที่ใหต้อ่หน่วยรบัตรวจ 

ทัศนคติ ความเช่ือ  การเสนอสื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่านองค์กร หน่วยงานทุกแห่ง โดยการ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับแนวคิด
ทัศนคติในการบริจาคอวัยวะ  ดวงตา ในภาพรวมของจังหวัด หรือเขต  

ยังขาดการประชาสัมพันธ์ เรื่องการ
รณรงค์ให้ประชาชนบริจาคอวัยวะและ
ดวงตา ในอําเภออ่ืนๆ  

แจ้งให้แต่ละพ้ืนที่ทราบเกี่ยวกับงานรับบริจาคอวัยวะและดวงตาโดย
ครอบคลุมถึงโรงพยาบาลอําเภอทุกแห่ง 

             
ผู้รายงาน นางณัฐวิมล วรรณโร 
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
ข้อมูล ณ วันที ่17 มกราคม 62 
โทร: 09 1049 8099  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

   

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข

คณะที่ 2
 

๑๒๘ 

หัวข้อ   สาขาโรคไต 
ตัวชีว้ัด  

- ร้อยละของผูป้ว่ย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (เปา้หมาย: ≥66%) 
- หน่วยบรกิารฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสขุผ่านการประเมิน

คณุภาพจาก ตรต. เป้าหมาย 100 % 
- ร้อยละของผูป้ว่ย DM และ/หรือ HT ที่ไดร้บัการค้นหาและคดักรองโรคไตเร้ือรงั (เปา้หมาย: ≥80%) 
 

1. สถานการณ์  
โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease) เป็นโรคที่พบบ่อยและถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของ

ประเทศไทย National Kidney Foundation (2002) ได้จําแนกความรุนแรงในการดําเนินของโรคไตเร้ือรังเป็น 5 
ระยะ ตามอัตราการกรองของไต คือ ระยะที่ 1 ไตยังทํางานปกติแต่ตรวจพบความผิดปกติของไต เช่น มีโปรตีนใน
ปัสสาวะ ปัสสาวะมีเลือดปน ระยะที่ 2 ถึงระยะท่ี 4 เป็นระยะที่ไตเริ่มทํางานลดลงเล็กน้อยจนถึงระดับรุนแรง อัตรา
การกรองของไตจะลดลงเรื่อยๆ จนถึงระยะสุดท้ายคือระยะที่ 5 ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะน้ีจะมีภาวะไตสูญเสียหน้าที่หรือ
ภาวะไตวายระยะสุดท้ายทําให้ต้องเข้ารับการบําบัดทดแทน  เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
นอกจากน้ีมีการเรียกผู้ป่วยกลุ่มโรคไตเรื้อรังที่การทําหน้าที่ของไตลดลงแต่ยังไม่จําเป็นต้องรับการบําบัดทดแทนไตว่า
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบําบัดทดแทนไต (pre-dialysis patient)  มีการศึกษาที่บ่งบอกว่าการดูแลเพ่ือชะลอการ
เสื่อมของไตอย่างมีประสิทธิภาพสามารถยืดเวลาการเสื่อมของไตได้ถึง 7 ปี  ปัญหาที่พบ คือ การคัดกรองโรคไตใน
ผู้ป่วยโรค HT/DM ทําได้ไม่ทั่วถึง ทําให้การชะลอการเสื่อมของไตเริ่มต้นได้ช้าเกินไป ประกอบกับผู้ป่วยปฏิบัติตัวไม่
เหมาะสม ไม่มีความตระหนักในการดูแลตนเอง เพราะมีความรู้สึกว่ายังสบายดีอยู่ ทําให้ไม่มีการเตรียมตัวก่อนเข้ารับ
การบําบัดทดแทนไตที่เหมาะสม (pre-dialysis preparing) ทําให้อัตราป่วย อัตราตายและการใช้ทรัพยากรในการดูแล
สูง ดังน้ัน การที่ผู้ป่วยได้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติตัวเพ่ือชะลอไตเสื่อมและนําไปปฏิบัติ จะช่วยยืดระยะเวลา
ของการเข้าสู่ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้ 
แนวทางการดําเนินการ CKD clinic ตาม Service plan เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานของจังหวัดสงขลา มีดังน้ี 
   - ต้ัง CKD clinic ในโรงพยาบาลทุกแห่ง 
   - Screening & Staging patient 
   - Monitoring & Treatment 
   - Referring 
   - Dialysis service  
  ด้านการดูแลผู้ป่วย CAPD ของจังหวัดสงขลา  มีโรงพยาบาลหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลสงขลา เป็นเครือข่าย 
ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง  โดยมีคลินิก CKD ในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ซึ่งจะให้การดูแลและให้ความรู้ในการ
ชะลอไต และส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ระดับ A  โรงพยาบาลสงขลาระดับ S เมื่อค่า eGFR อยู่ในระดับที่ 
3b ขึ้นไป  ซึ่งได้มีการส่งต่อ-กลับ ระหว่างโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชน 
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2. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์    
 (1) ร้อยละของผูป้่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ e-GFR<4 ml/min/1.73m2/yr  
      (เปา้หมาย: ≥66%) 
ตารางที่ 62  ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ e-GFR<4 ml/min/1.73m2/yr  
 

อําเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ e-GFR<4 ml/min/1.73m2/yr 
(เป้าหมาย: ≥ 66% เม่ือสิ้นสุดปีงบฯ 2562) 

จํานวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน 
สัญชาติไทยที่มารับบริการท่ี
โรงพยาบาลได้รับการตรวจ 

creatinine และ มีผล eGFR 
≥ 2 ค่า และมีค่าเฉล่ีย 
การเปลี่ยนแปลง <4  

(A) 

จํานวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน 
สัญชาติไทยที่มารับบริการท่ี
โรงพยาบาลได้รับการตรวจ 

creatinine และมีผล 
 eGFR ≥ 2 ค่า  

(B) 

จํานวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 
ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยท่ีมารับ
บริการท่ีโรงพยาบาลได้รับการตรวจ 
creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2  
ค่าร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรา

การลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr ≥ 66% 

(A/B)x100 
อําเภอนาทวี 38 51 74.51 
อําเภอปาดังเบซาร์ 53 73 72.6 
อําเภอจะนะ 14 21 66.67 
อําเภอเทพา 33 54 61.11 
อําเภอระโนด 15 25 60 
อําเภอหาดใหญ่ 93 160 58.13 
อําเภอเมือง 99 176 56.25 
อําเภอรัตภูมิ 19 35 54.29 
อําเภอสะเดา 9 17 52.94 
อําเภอนาหม่อม 15 29 51.72 
อําเภอกระแสสินธ์ 1 2 50 
อําเภอบางกล่ํา 2 4 50 
อําเภอสิงหนคร 3 7 42.86 
อําเภอคลองหอยโข่ง 3 8 37.5 
อําเภอสะบ้าย้อย 7 19 36.84 
อําเภอสะทิงพระ 1 4 25 
อําเภอควนเนียง 0 2 0 

ภาพรวมจังหวัด 
ข้อมูลวันท่ี 17 ม.ค. 
62) 

405 687 58.95 
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(2) หน่วยบรกิารฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมิน
คณุภาพจาก ตรต. 

ตารางที่ 63  หน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมิน    
             คณุภาพจาก ตรต. 

อําเภอ 

จํานวนหน่วยบริการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่อง

ไตเทยีมใน
โรงพยาบาลสงักดั

กระทรวงสาธารณสุข
ผ่านการประเมิน
คณุภาพจาก ตรต. 

(A) 

จํานวนหน่วยบริการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่อง

ไตเทยีมใน
โรงพยาบาลสงักดั

กระทรวงสาธารณสุข
ทั้งหมด  

(B) 

ร้อยละหน่วยบริการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่อง

ไตเทยีมใน
โรงพยาบาลสงักดั

กระทรวงสาธารณสุข
ผ่านการประเมิน
คณุภาพจาก ตรต. 

(A/B)x100 

หมายเหต ุ

อําเภอเมืองสงขลา 3 3 100 (outsource 2) 
อําเภอสทิงพระ 0 0 0  
อําเภอจะนะ 0 0 0  
อําเภอนาทวี 0 0 0  
อําเภอเทพา 0 0 0  
อําเภอสะบ้าย้อย 0 0 0  
อําเภอกระแสสินธ์ุ 0 0 0  
อําเภอรัตภูมิ 0 0 0  
อําเภอสะเดา 0 0 0  
อําเภอนาหม่อม 0 0 0  
อําเภอควนเนียง 0 0 0  
อําเภอบางกล่ํา 0 0 0  
อําเภอสิงหนคร 0 0 0  
อําเภอคลองหอยโข่ง 0 0 0  
อําเภอหาดใหญ ่ 1 1 100  
อําเภอนาทวี  1 1 100  
อําเภอระโนด 1 1 100 (outsource) 
ภาพรวมจังหวัด 6 6 100  
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(3) ร้อยละของผูป้ว่ย DM และ/หรือ HT ที่ไดร้บัการค้นหาและคดักรองโรคไตเร้ือรงั 
ตารางที่ 64  ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 

อําเภอ 

จํานวนผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ท่ี
ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไต

เรื้อรังในเขตรับผิดชอบ  
ท่ีได้รับการตรวจคัดกรอง  

(A) 

จํานวนผู้ป่วย DM และ/หรือ 
HT ท่ีไม่เคยได้รับการวินิจฉัย
ว่าเป็นโรคไตเรื้อรังในเขต

รับผิดชอบ 
(B) 

ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/
หรือ HT ท่ีได้รับการค้นหา
และคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 

(A/B)x100 

อําเภอคลองหอยโข่ง 1,474 2,553 57.62 
อําเภอระโนด 3,677 8,630 42.61 
อําเภอบางกล่ํา 1,282 3,154 40.65 
อําเภอรัตภูมิ 2,259 5,881 38.41 
อําเภอนาหม่อม 1,095 3,082 35.53 
อําเภอเทพา 2,366 6,811 34.74 
อําเภอสะเดา 3,148 9,796 32.14 
อําเภอควนเนียง 1,019 3,486 29.23 
อําเภอจะนะ 2,894 12,140 23.84 
อําเภอนาทวี 1,513 6,508 23.25 
อําเภอสะบ้าย้อย 1,054 5,087 20.72 
อําเภอสทิงพระ 880 5,532 15.91 
อําเภอหาดใหญ่ 5,370 34,806 15.43 
อําเภอกระแสสินธ์ 323 2,178 14.83 
อําเภอสิงหนคร 1,059 8,982 11.79 
อําเภอเมือง 1,749 16,685 10.48 

ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูลวันท่ี18 มค62) 

31,159 135,311 23.03 

 

ข้อมูลเชิงคณุภาพ(วิเคราะหต์ามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 
 

ตัวชี้วัด 
(เป้าหมาย) 

การบริหารระบบ (ตาม  6 Building Blocks ) 
การจัดบริการ
สุขภาพ 
(Health 
Service 
Delivery) 

ระบบ
สารสนเทศ
(Information  
System  and  
sharing) 

กําลังคนด้าน
สุขภาพ
(Health 
workforce) 

การเงิน    
การคลัง
สาธารณสุข
(Financing) 

ผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ 
วัคซีน และ
เทคโนโลยี 

การอภิบาล
ระบบสุขภาพ
(Leadership  
and 
Governance) 

ร้อยละของผู้ป่วย
ท่ีมีอัตราการลง
ลงของ e 
GFR<4 
ml/min/1.72  
m2/yr 
-เพ่ือชะลอไต
เสื่อม 
 

การจัดต้ัง 
CKD Clinic 
และ Dyalysis 
รพศ.หาดใหญ่ 
1.จัดต้ังบริการ 
HD, CAPD , 
CKD Clinic 
2.เป็นศูนย์รับ
บริจาคและ
ผ่าตัดอวัยวะ 

มีระบบ
ฐานข้อมูลป่วย 
CKD ท่ีเชื่อม
เข้าสู่ฐานข้อมูล 
43 แฟ้ม และ 
HDC กระทรวง 
ครบทุกจังหวัด
และสามารถ
นํามาใช้ M&E 

-อายุรแพทย์
โรคไต 
-พยาบาล
CAPD 
-พยาบาล HD 
-พยาบาล
ผู้รับผิดชอบ 
CKD คลินิก 
-นักโภชนาการ 
-เภสัชกร 
-นักกายภาพ 

บูรณาการ  งบ 
SP เขตงบ 
สปสช.(งบ
สนับสนุน
ส่งเสริมการ
จัดบริการ,
กองทุนโรคไต,
กองทุนโรค
เรื้อรัง 

กําหนด      
มาตฐานการ
ตรวจหาค่า Cr 
โดยวิธี         
–emzymatic 
method   
-การรายงาน 
eGFR 

-คณะกรรมการ 
SP สาขาไตเขต 
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๑๓๒ 

ตัวชี้วัด 
(เป้าหมาย) 

การบริหารระบบ (ตาม  6 Building Blocks ) 
การจัดบริการ
สุขภาพ 
(Health 
Service 
Delivery) 

ระบบ
สารสนเทศ
(Information  
System  and  
sharing) 

กําลังคนด้าน
สุขภาพ
(Health 
workforce) 

การเงิน    
การคลัง
สาธารณสุข
(Financing) 

ผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ 
วัคซีน และ
เทคโนโลยี 

การอภิบาล
ระบบสุขภาพ
(Leadership  
and 
Governance) 

3.เป็นพ่ีเลี้ยง
ให้โรงพยาบาล
ในเครือข่ายใน
จังหวัด 
รพท.สงขลา 
1.จัดต้ังบริการ
HD,CAPD , 
CKD Clinic ใน
รพ.ระดับ     
A- F2 
รพ.(M2 ,F1) 
1.จัดต้ังบริการ
CAPD, CKD 
Clinic 
รพช.(F2) 
1.ให้บริการ 
CKD Clinic
แยกจาก NCD 
Clinic 100%  
รพ.สต. 
1.คัดกรองหา
ผู้ป่วย CKDให้
ความรู้ในการ
ปรับเปลียน
พฤติกรรม 
2.เย่ียมบ้าน 
 

 
 

 
ความสาํเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) 
ปัจจัยสําคญัทีท่าํใหก้ารดําเนินงานสําเร็จ 
 การกําหนดเป็นนโยบายการดําเนินงานโรคไตเรื้อรังเพ่ือชะลอการเสื่อมของไต ในระดับจังหวัดและประเด็น
จุดเน้นของระดับโซน และ ระดับ CUP  
  
  



 

   

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข

คณะที่ 2
 

๑๓๓ 

ปญัหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทําให้การ
ดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะทีใ่ห้ต่อ         
หน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ทําหน้าทีต่รวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ดําเนินการต่อ

- การคัดกรองโรคไตในผู้ป่วยโรค 
HT/DM ทําได้ไม่ทั่วถึงทําใหก้ารชะลอ
การเสื่อมของไตเร่ิมต้นได้ช้าเกินไป 

 

- เร่งรัดการคัดกรองโรคไตใน
ผู้ป่วยโรค HT/DM 

พัฒนารูปแบบการเร่งรัด 
คัดกรองที่รวดเร็วทําได้จริง
ผลลัพธ์ออกมาดีเสนอผู้ตรวจ
ราชการ 

-การนําเข้าข้อมูลการการชะลอไตเสื่อม
ที่เช่ือมต่อกับฐานข้อมูลกลาง  HDC  ยัง
ไม่สมบูรณ ์ทําให้ไม่สามารถติดตาม
ตัวช้ีวัดได้ 

-ตรวจสอบข้อมูลและประสาน 
งานสถานบริการทุกแห่งในการ
บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
และนําเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจบัุน 

กําหนดผู้รับผดิชอบข้อมูล
จังหวัดวิเคราะห์สาเหตุที่ทํา
ไม่ได้เสนอผู้ตรวจราชการ 

- ผู้ป่วยโรคไตยังขาดความตระหนักรู้ใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 

-วางแผนร่วมกับ PCC ในการ
ติดตามเย่ียมบ้านผู้ป่วยเพ่ือ
สร้างความตระหนักและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

กําหนดนโยบายให้หน่วยบริการ
ปฐมภูมิเร่งรัดโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็น
รูปธรรมและมผีลลัพธ์การ
ดําเนินงานที่ชัดเจนเสนอ
ผู้ตรวจราชการ 

- การประสานการทํางานในระดับ เขต 
จังหวัด อําเภอ ยังไม่เป็นระบบ 

- ควรมีการสื่อสารนโยบาย     
เชิงระบบ  กําหนดผู้รับผิดชอบ
ที่ชัดเจน 

พัฒนานวัตกรรมรูปแบบการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพเสนอ
ผู้ตรวจราชการ 

  
ผู้รายงาน รศ.พิเศษ นพ. เจรญิ  เกียรติวิชรชัย  นายแพทย์เช่ียวชาญ รพ.หาดใหญ่                             

  ดร.เนาวรัตน์         รักชาติ         พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สงขลา 
  นางสาวชไมพร       อุทัยมณ ี      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สสจ.สงขลา 

                             Email:chamaipornuth @gmail.com 
          โทร: 09 4595 0088  

            วันที่ 18 มกราคม 2562 
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หัวข้อ   สาขาการผ่าตัด One Day Surgery 
 

ตัวชีว้ัด  ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารบัการผ่าตัด One Day Surgery (เป้าหมาย : ร้อยละ 20) 
 

1. สถานการณ์  
จังหวัดสงขลา มีโรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลา   ผ่านการประเมินการผ่าตัดวันเดียวกลับ   (one day 

surgery : ODS ) และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ ODS ของประเทศไทย ทั้ง 2 แห่ง  ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้น
ไป ให้บริการผ่าตัดวันเดียวกลับ ODS 12 กลุ่มโรค ประกอบด้วย Inguinal hernia, Hydrocele, Hemorrhoid, Vaginal bleeding, 
(Esophagogastric varices (Esophageal varices,Gastric varices)), Esophageal-Gastric stricture, (Esophagogastric cancer with 
obstruction (Esophageal cancer, gastric cancer)), (Colorectal polyp (colonic, rectal polyp)), (Common bile duct stone 
(bile duct stone)), Pancreatic duct stone, Bile duct stricture และ Pancreatic duct stricture โดยเบิกจ่ายค่าบริการจาก สปสช. 
ผ่านระบบ e-Claim จนถึงปัจจุบัน 

โรงพยาบาลสงขลาให้บริการ ODS และพบว่าผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการรับบริการ มีความสะดวก และ
บริการที่ดี นอกจากน้ีพบว่ามีปัญหาอุปสรรคในเรื่องการเบิกจ่ายค่าบริการจาก สปสช. ในกรณีที่ให้บริการน้อยกว่า 6 
ช่ัวโมง แต่สามารถอุทธรณ์ และรับเงินในเวลาต่อมาได้  ในขณะน้ีโรงพยาบาลสงขลามีการเตรียมความพร้อมในการ
ขยายการบริการในกลุ่มโรคเพ่ือให้ครอบคลุมได้ทั้ง 12 กลุ่มโรค และยังจัดประชุมหารือเก่ียวกับ pterygium ของ
แผนกตา ซึ่งคาดการณ์ว่าสามารถเริ่มให้บริการได้ในปี 2562  
2. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ข้อมูลไตรมาส 1 ตั้งแต่ ตุลาคม – ธันวาคม 61) 
 2.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery (เป้าหมาย : ร้อยละ 20) 
คําอธบิาย : (A) คือ จํานวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการผ่าตัด One Day Surgery 

    (B) คือ จํานวนผู้ป่วยที่เข้าเง่ือนไขในการเข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery ด้วยโรคที่กําหนด  
             (Principle diagnosis) 

สตูรคาํนวณ คือ ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery = (A/B) x 100 
 

ตารางที่ 65  ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery  
 

กลุ่มโรค ODS 
ร้อยละของผูป้ว่ยที่เข้ารับการผ่าตดัแบบ One Day Surgery 

รพ.หาดใหญ ่ รพ.สงขลา ภาพรวมจังหวดั 
(A) (B) ร้อยละ (A) (B) ร้อยละ (A) (B) ร้อยละ 

Inguinal hernia 9 58 15.52 11 45 24.44 20 103 19.42 
Hydrocele - - - 2 2 100 2 2 100 

Hemorrhoid 1 1 100 - - - 1 1 100 
Esophagogastric varices 

(Esophageal varices,Gastric varices) 
19 19 100 - - - 19 19 100 

Colorectal polyp(colonic,rectal polyp) 11 11 100 14 17 82.35 25 28 89.29 
ภาพรวม 40 89 44.94 27 64 42.19 67 153 43.79 

ท่ีมาข้อมูล : โปรแกรม e-Claim สปสช. จากโรงพยาบาลเป้าหมาย 
  

2.2 ข้อมูลเชงิคณุภาพ  
โรงพยาบาลสงขลาได้วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดําเนินงาน OSD ในด้านต่างๆ ดังน้ี 
ด้านระบบการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการเชิงระบบได้รับการพัฒนา และมีประสิทธิภาพดี โดยมีการประสานงานระหว่างหน่วยต่างๆ 

ส่งผลให้โรงพยาบาลสามารถลดอัตราครองเตียง ผู้ป่วยได้รับความสะดวกขึ้นและค่าใช้จ่ายลดลง 
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 ด้านกําลังคน 
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ ODS เพียง 1 คน และมีเจ้าหน้าที่ห้องส่องกล้องมาช่วยดูแลในบางช่วงเวลา ซึ่งการ

ดําเนินงาน ODS ให้มีประสิทธิภาพน้ัน จําเป็นต้องพัฒนาบุคลากร และเพ่ิมจํานวนให้สอดคล้องกับภาระงานในศูนย์ ODS  
ด้านการสื่อสาร 
- การกระจายข้อมูลข่าวสารให้ผู้ให้บริการที่เก่ียวข้องทราบผ่านการประชุมต่างๆ ยังขาดความครอบคลุม  
- ผู้ป่วยหรือญาติรับทราบข้อมูลการนัดวันผ่าตัด หรือรายละเอียดอ่ืนๆ ผ่านแพทย์เท่าน้ัน ซึ่งไม่มีการแจ้ง

ประชาสัมพันธ์จากระบบหลักของส่วนรวม หรือส่วนกลาง 
ด้านอุปกรณ์ 
ศูนย์ ODS มีความจําเป็นในการใช้กล้องส่องตรวจลําไส้ใหญ่อย่างเพียงพอต่อผู้รับบริการ ซึ่งขณะน้ีมีกล้องส่องประจํา

ศูนย์เพียง 1 เครื่องเท่าน้ัน และใช้การยืมเครื่องจากแผนกอื่น แต่พบข้อจํากัดบ่อยครั้ง เช่น กล้องชํารุดเน่ืองจากมีผู้ใช้งาน
ร่วมกันหลายคน เป็นต้น 

ด้านธรรมาภิบาล 
มีข้อจํากัดในการใช้กองทุนแต่ละกองทุนที่มีระเบียบต่างกัน เช่น การทํา ODS มีการเบิกจ่ายจําเพาะใน สปสช. 

3. สรุปประเด็นสําคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
 - การบริหารจัดเก็บเอกสาร เน่ืองจากความครบถ้วนของเอกสารมีผลต่อการขอรับเงินจาก สปสช. และอาจมี
การสุ่มตรวจ 
 - เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ ODS มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยที่เพ่ิมมากขึ้น 
 - สถานที่สําหรับผู้ป่วยพัก ในขณะท่ีรอรับการผ่าตัด มีไม่เพียงพอ และหากในอนาคตขยายการให้บริการให้
ครอบคลุมทั้ง 12 กลุ่มโรค จะทําให้ผู้ป่วยไม่มีที่พัก และมีความยากลําบากในการดําเนินงานของผู้ให้บริการ 
4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปญัหา/ อุปสรรค/ ปจัจัย 
ทีท่าํใหก้ารดําเนนิงานไม่บรรลุวัตถุประสงค ์ ข้อเสนอแนะที่ใหต้อ่หน่วยรบัตรวจ 

โรงพยาบาลสงขลามีเครื่องมอืผ่าตัดโดยเฉพาะ
กล้องตรวจลําไส้ใหญ่ไม่เพียงพอ 

เครื่องมือผ่าตัดโดยเฉพาะกล้องตรวจลําไส้ใหญ ่

โรงพยาบาลสงขลามีปัญหาการเบิกจ่ายค่าบริการ
จาก สปสช. 

ประสาน สปสช. ปรับปรุงโปรแกรม e-claim กรณี “ให้บริการ
อย่างน้อย 6 ชม.” เปลี่ยนเป็น “ให้บริการอย่างน้อย 2 ชม.” 

 

5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ ต่อส่วนกลาง/ ต่อผูบ้รหิาร/ ต่อระเบียบ กฎหมาย 
เสนอส่วนกลางประสาน สปสช. ให้ปรับปรุงโปรแกรม e-claim กรณี “ให้บริการอย่างน้อย 6 ช่ัวโมง” 

เปลี่ยนเป็น “ให้บริการอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง” ตามเกณฑ์คู่มือ ODS 
 

ผู้รายงาน 
1. นายพงศธร อาสนศักด์ิ นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) รพ.สงขลา 
2. นางสาวปารมี ดอกบัว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สงขลา 

 
นางสาวมลิสา ฉิมอินทร ์ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.สงขลา (ผู้ประสาน) 

     วัน/ เดือน/ ปี : 21 มกราคม 62 
     โทร: 088 2889848      e-mail: maylissa@hotmail.com 
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หัวข้อ   สาขาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
 

ตัวชีว้ัด 
1. ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เป้าหมาย 18.5) 
2. ร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพร โดยมีจํานวนรายการยาสมุนไพรมากกว่าร้อยละ 6 ของการสั่งใช้ยา

ทั้งหมด 
3. คลินิกแพทย์แผนไทยที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD คู่ขนาน)  
4. คลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร (คลินิก 4 โรค) 

 

1. สถานการณ ์
1.๑   การจัดบรกิารการแพทย์แผนไทยในหน่วยบรกิารสาธารณสุขของรัฐ (รพศ. รพท. รพช. สอน. และ รพ.สต.) 
1.๒   จํานวนแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในหน่วยบรกิารสาธารณสขุของรัฐ 
1.๓   การจัดบริการผูป้่วยในการแพทย์แผนไทย (IPD) มีการดําเนนิงานอย่างไร 

  จังหวัดสงขลาได้ส่งเสริมและสนับสนุนศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เป็นส่วน
หน่ึงของระบบสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย และพบว่า
ประชาชนมีแนวโน้มในการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพ่ิมมากขึ้น พบว่า ร้อยละ
ของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (ไม่รวมการส่งเสริมและ
ป้องกัน) ในจังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 15.17 จากค่าเป้าหมาย ที่ร้อยละ 18.5 และมีร้อยละการใช้ยาสมุนไพร
เมื่อเทียบกับยาแผนปัจจุบันอยู่ที่ 4.09 จากค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 6 

  ทั้งน้ีได้มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทั้งในระดับโรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โดยในโรงพยาบาลทุกระดับมีการให้บริการบริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค 
และ ฟ้ืนฟูสภาพ การจัดบริการคลินิกเฉพาะโรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ๑๗ แห่ง  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
และยังมีการจัดบริการผู้ป่วยในด้วยการแพทย์แผนไทย   โดยจัดบริการแบบบูรณาการร่วมกับการแพทย์แผน
ปัจจุบัน ในกลุ่ม หญิงหลังคลอด ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง   รวมถึงกลุ่มอาการอ่ืนๆ มีการจ่ายยาสมุนไพรและทํา
หัตถการ เช่น การนวดรักษา นวดกระตุ้นนํ้านม พอกยา เผายา และรักษาผู้ป่วยตามอาการต่างๆ ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย  การจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล มีการจ่ายยาสมุนไพรโดยผู้สังการรักษาทุกแห่ง และมีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานทั้งสิ้น 31 แห่ง จาก ๑๗๕ 
แห่ง โดยมีการเปิดบริการครบทุกด้านรวมถึงมีการจัดบริการคลินิกเฉพาะโรค   และการบูรณาการรักษาร่วมกับ
การแพทย์แผนปัจจุบันด้วย 

  ในการดําเนินงานจังหวัดสงขลามีบุคลากรแพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขของ
รัฐทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ดังน้ี แพทย์แผนไทย จํานวน ๗๓ คน เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน (อายุรเวท) จํานวน 9 คน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จํานวน 315 คน ซึ่งพร้อมที่จะขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานแพทย์แผนไทยของจังหวัดให้เป็นไปตามตัวช้ีวัดต่อไป  
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2. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห/์ผลการดาํเนินงานตามมาตรการสําคญั 
ตารางที่ 66  แสดงข้อมูลร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ 

   ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เป้าหมาย 18.5) 

อําเภอ 

 ข้อมูลผลการดําเนินงาน ณ วันที่รับตรวจราชการ(รอบที่ 1 ใช้ข้อมูล 3 เดือน ) 

บริการผู้ป่วยนอก 
(ครั้ง) 

บริการแพทย์ 
แผนไทย 
(ครั้ง) 

ร้อยละ
การรับ
บริการ 

การส่ังใช้ยา
แผนปัจจุบัน 
(drug_opd) 

การส่ังใช้ยา
สมุนไพร 

ร้อยละ
การใช้ยา
สมุนไพร 

เมืองสงขลา 170,782 26,435 15.48 455,649 14,280 3.13 
สทิงพระ 45,181 3,265 7.23 87,577 3,522 4.02 
จะนะ 99,823 17,300 17.33 206,700 11,923 5.77 
นาทวี 87,083 9,910 11.38 153,133 8,055 5.26 
เทพา 64,882 12,808 19.74 135,685 9,126 6.73 
สะบ้าย้อย 63,629 11,591 18.22 128,164 8,004 6.25 
ระโนด 63,076 13,206 20.94 145,911 8,159 5.59 
กระแสสินธ์ุ 12,364 1,452 11.74 33,850 1,276 3.77 
รัตภูมิ 59,066 12,999 22.01 135,605 8,052 5.94 
สะเดา 95,047 10,937 11.51 226,558 12,775 5.64 
หาดใหญ ่ 238,841 32,529 13.62 642,331 9,352 1.46 
นาหม่อม 23,003 3,696 16.07 20,712 1,166 5.63 
ควนเนียง 28,690 4,251 14.82 56,420 2,078 3.68 
บางกล่ํา 25,567 4,034 15.78 68,276 3,762 5.51 
สิงหนคร 58,525 10,048 17.17 131,827 7,047 5.35 
คลองหอยโข่ง 19,297 727 3.77 47,720 954 2.00 
ภาพรวมจังหวัด 1,154,856 175,188 15.17 2,676,118 109,531 4.09 
ภาพรวมเขตสุขภาพ 3,588,997 674,690 18.80 8,966,862 509,302 5.68 

ตารางที่ 67  แสดงข้อมูลคลินิกแพทย์แผนไทยที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD คู่ขนาน) เป้าหมาย รพศ. รพท. และ รพช.(A-F3) 

ประเดน็การตดิตาม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน โปรดระบรุายชื่อหน่วยบริการ 
ที่จัดบรกิาร 

คลินิกแพทย์แผนไทยทีแ่ผนก
ผู้ป่วยนอก (OPD คู่ขนาน) 
เป้าหมาย รพศ. รพท. และ 
รพช.(A-F3) 

รพศ. 1 แห่ง 1 แห่ง ร้อยละ100 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
รพท.1 แห่ง 1 แห่ง ร้อยละ100 โรงพยาบาลสงขลา 
รพช.15แห่ง 1 แห่ง ร้อยละ100 รพ.สทิงพระ,รพ.จะนะ,รพ.เทพา,    

รพ.สมเด็จฯนาทวี,รพ.สะบ้าย้อย,    
รพ.ระโนด,รพ.นาหม่อม,รพ.ควนเนียง
,รพ.บางกล่ํา,รพ.สิงหนคร,รพ.สะเดา
รพ.คลองหอยโข่ง, รพ.รัตภูมิ,  
รพ.กระแสสินธ์ุ,รพ.ปาดังเบซาร์ 

รวม 17 แห่ง 17แห่ง ร้อยละ100 คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตารางที่ 68  แสดงข้อมูลคลนิิกบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร (คลินิก 4 โรค)  
                 เป้าหมาย รพศ. / รพท. 
 

ประเด็นการติดตาม เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน โปรดระบุรายชื่อหน่วยบริการ 
ท่ีจัดบริการ 

คลินิกบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกแบบครบ
วงจร (คลินิก 4 โรค) เป้าหมาย 
รพศ. รพท. 

รพศ. 1 แห่ง 1 แห่ง ร้อยละ 100 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
รพท. 1 แห่ง 1 แห่ง ร้อยละ 100 โรงพยาบาลสงขลา 
รวม  ๒ แห่ง 1 แห่ง ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 100 

3. สรุปประเด็นสําคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
 จากผลการดําเนินงานไตรมาสที่ ๑ พบว่า ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (ไม่รวมการส่งเสริมและป้องกัน) ในจังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 15.17 จากค่าเป้าหมายท่ี
ร้อยละ 18.5 ซึ่งหากนับรวมการส่งเสริมป้องกันด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย จะมีผลการดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
๒๙.๐๕ ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งน้ีเน่ืองจากสัดส่วนของบุคลากรแพทย์แผนไทยต่อประชากรน้อยเมื่อเทียบกับ
จํานวนผู้ป่วยนอกในพ้ืนที่และไม่มีตําแหน่งในการบรรจุเป็นข้าราชการ อีกทั้งราคายาสมุนไพรค่อนข้างมีราคาสูงเมื่อ
เทียบกับยาแผนปัจจุบัน 
 
4.ปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 1 .สัดส่วนแพทย์แผนไทยต่อประชากรยังน้อย 

2. ยาสมุนไพรมีราคาสูง 
3. ขาดงบประมาณในการพัฒนางาน 
4. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
 

  
 

  ผู้รายงาน  นางเปรมรัตน์  อุไรรัตน์ 
  ตําแหน่ง  เภสัชกรชํานาญการ 
  วัน/เดือน/ปี  16 มกราคม 256๒  
   โทร  08 1963 4519 
  e-mail: Skttmed@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

   

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข

คณะที่ 2
 

๑๓๙ 

หัวข้อ    สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 
ตัวชีว้ัด   ร้อยละอัตราตายของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง 
 

1.สถานการณ ์
ตารางที่ 69  ผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดสาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2559 ปี2560 ปี 2561 
1.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) < ร้อยละ 7 9.95 9.11 7.26 

1.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic : 
I60-I62) 

< ร้อยละ 25 NA 23.25 18.66 

1.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตัน (Ischemic 
: I63) 

< ร้อยละ 5 NA 4.36 3.42 

ที่มา : HDC สงขลา 
 

แผนภูมิที่ 9   ผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดสาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 
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วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข

คณะที่ 2
 

๑๔๐ 

2.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห ์
 2.1 ข้อมูลเชงิปริมาณ 
ตารางที่ 70  ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) (เป้าหมาย : < ร้อยละ 7)           
                  ของหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดสงขลา (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2562)  

โรงพยาบาล 

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) 
(เป้าหมาย : < ร้อยละ 7) 

จํานวนครั้งของการ
จําหน่ายของผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองจากทุกหอ
ผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน
(รหัส ICD-10 = I60-I69 

จํานวนครั้งของการ
จําหน่ายสถานะตายของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองจากทุกหอผู้ป่วย
(รหัส ICD-10 = I60-

I69) 

จํานวนครั้งของการ
จําหน่ายสถานะตายของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองจากทุกหอผู้ป่วย
(รหัส ICD-10 = I60-

I69) 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ 59 5  8.47 
โรงพยาบาลสงขลา 367 27  7.36 
โรงพยาบาลสทิงพระ 4 0 0 
โรงพยาบาลจะนะ 12 0 0 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  
ณ อําเภอนาทวี 58 3 5.17 
โรงพยาบาลเทพา 4 0 0 
โรงพยาบาลสะบ้าย้อย 26 1 3.85 
โรงพยาบาลระโนด 7 0 0 
โรงพยาบาลกระแสสินธ์ุ 3 0 0 
โรงพยาบาลรัตภูมิ 10 0 0 
โรงพยาบาลสะเดา 15 0 0 
โรงพยาบาลนาหม่อม 12 2 16.67 
โรงพยาบาลควนเนียง 10 0 0 
โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ 9 0 0 
โรงพยาบาลบางกล่ํา 19 0 0 
โรงพยาบาลสิงหนคร 4 0 0 
โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง 17 1 5.88 
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร ์ 0 0 0 
โรงพยาบาลธัญญารักษส์งขลา 0 0 0 

รวม 636 39 6.13 
 

  



 

   

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข

คณะที่ 2
 

๑๔๑ 

ตารางที่ 71  ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic : I60-I62)(เป้าหมาย : <ร้อยละ 25)  
                 ของหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดสงขลา (ข้อมลู ณ วันที่ 15 มกราคม 2562)  

โรงพยาบาล 

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic : I60-I62) 

(เป้าหมาย : < ร้อยละ 25) 
จํานวนครั้งของการ

จําหน่ายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองแตกจาก
ทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลา
เดียวกัน(รหัส ICD-10 = 

I60-I62) 

จํานวนครั้งของการจําหน่าย
สถานะตายผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองแตกจากทุกหอ

ผู้ป่วย(รหัส ICD-10 = I60-
I62) 

ร้อยละอัตราตายของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองแตก 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ 15 4 26.67 
โรงพยาบาลสงขลา 71 14 19.72 
โรงพยาบาลสทิงพระ 1 0 0 
โรงพยาบาลจะนะ 1 0 0 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
ณ อําเภอนาทวี 17 1 5.88 
โรงพยาบาลเทพา 3 0 0 
โรงพยาบาลสะบ้าย้อย 1 0 0 
โรงพยาบาลระโนด 0 0 0 
โรงพยาบาลกระแสสินธ์ุ 0 0 0 
โรงพยาบาลรัตภูมิ 1 0 0 
โรงพยาบาลสะเดา 0 0 0 
โรงพยาบาลนาหม่อม 3 0 0 
โรงพยาบาลควนเนียง 0 0 0 
โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ 1 0 0 
โรงพยาบาลบางกล่ํา 2 0 0 
โรงพยาบาลสิงหนคร 0 0 0 
โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง 3 0 0 

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร ์ 0 0 0 
โรงพยาบาลธัญญารักษส์งขลา 0 0 0 

รวม 119 19 15.97 
 

  



 

   

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข

คณะที่ 2
 

๑๔๒ 

ตารางที่ 72   ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตัน (Ischemic : I63) (เป้าหมาย : < ร้อยละ 5)  
                   ของหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดสงขลา (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2562)  

โรงพยาบาล 

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตัน (Ischemic : I63) 

(เป้าหมาย : < ร้อยละ 5) 

จํานวนครั้งของการจําหน่ายของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อดุ
ตันจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลา
เดียวกัน (รหัส ICD-10 = I63) 

 

จํานวนครั้งของการจําหน่าย
สถานะตายผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองตีบ/ อุดตันจากทุก
หอผู้ป่วย(รหัส ICD-10 = 

I63) 

ร้อยละอัตราตาย
ของผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมอง
ตีบ/ อุดตัน 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ 44 1 2.27 
โรงพยาบาลสงขลา 291 13 4.47 
โรงพยาบาลสทิงพระ 0 0 0 
โรงพยาบาลจะนะ 2 0 0 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
ณ อําเภอนาทวี 

31 0 0 

โรงพยาบาลเทพา 0 0 0 
โรงพยาบาลสะบ้าย้อย 13 1 7.69 
โรงพยาบาลระโนด 1 0 0 
โรงพยาบาลกระแสสินธ์ุ 0 0 0 
โรงพยาบาลรัตภูมิ 1 0 0 
โรงพยาบาลสะเดา 2 0 0 
โรงพยาบาลนาหม่อม 1 0 0 
โรงพยาบาลควนเนียง 6 0 0 
โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ 3 0 0 
โรงพยาบาลบางกล่ํา 6 0 0 
โรงพยาบาลสิงหนคร 2 0 0 
โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง 5 0 0 
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร ์ 0 0 0 
โรงพยาบาลธัญญารักษส์งขลา 0 0 0 

รวม 408 15 3.68  
 

 
  



 

   

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข

คณะที่ 2
 

๑๔๓ 

ตารางที่ 73    ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ช่ัวโมง  
                   ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดําภายใน 60 นาที (door to needle time)                
                   (เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 50) ของหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดสงขลา  
                     (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2562)  

 

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ช่ัวโมง 
ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดําภายใน 60 นาที (door to needle time) 

(เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 50) 
จํานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลันท่ีมี
อาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง ได้รับการ
รักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทาง
หลอดเลือดดําในช่วงเวลาเดียวกัน 
(รหัส ICD-10 = I63) 

 

จํานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ 
อุดตันระยะเฉียบพลันที่มีอาการไม่เกิน 

4.5 ช่ัวโมงได้รับการรักษาด้วยยา
ละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดํา
ภายใน 60 นาที นับต้ังแต่ผู้ปว่ยมาถึง

โรงพยาบาล (OPD/ER) 
(รหัส ICD-10 = I63) 

 

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ/ อุดตันระยะ

เฉียบพลันที่มอีาการไม่เกิน 4.5
ช่ัวโมงได้รับการรักษาด้วยยา

ละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือด
ดําภายใน 60 นาที 

(door to needle time) 
 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ - - - 
โรงพยาบาลสงขลา 24 16 66.67 
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 
ณ อําเภอนาทวี 

**ระบบSEVER โรงพยาบาล
เสีย รอกู้ข้อมูล** 

- 

ภาพรวมจังหวัด 24 16 66.67 
 

ตารางที่ 74  ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ช่ัวโมง ได้รับการรักษาใน Stroke Unit       
                  (เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 40)ของหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดสงขลา(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2562)  

อําเภอ/ จังหวัด 

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ช่ัวโมง ได้รับการรักษาใน Stroke 
Unit (เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 40) 

จํานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมี
อาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน
ช่วงเวลาเดียวกัน(รหัส ICD-10 = I60-

I69) 

จํานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ท่ีมีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง 

ได้รับการรักษาใน Stroke Unit 
(รหัส ICD-10 =I60-I69) 

 

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองที่มีอาการไม่เกิน 72

ช่ัวโมง 
ได้รับการรักษาใน Stroke 

Unit 
 

โรงพยาบาล
หาดใหญ ่

- - - 

โรงพยาบาลสงขลา 86 32 37.12 
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 
ณ อําเภอนาทวี 

**ระบบ SEVER โรงพยาบาลเสีย  
รอกู้ข้อมูล** 

- 

ภาพรวมจังหวัด 86 32 37.12 
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ตารางที่ 75   ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัดสมอง ภายใน 90 นาที  
                    (door to operation room time) (เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 60) ของหน่วยบริการสาธารณสุขใน 
                      จังหวัดสงขลา  (ข้อมลู ณ วันที่ 15 มกราคม 2562)  

โรงพยาบาล 

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัดสมอง ภายใน 90 นาที 
(door to operation room time) (เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 60) 

จํานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองแตกท่ีมาท่ี ER และได้รับ
การผ่าตัดสมองในช่วงเวลา

เดียวกัน 
(รหัส ICD-10 =I60-I62) 

 (L)  

จํานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
แตกท่ีมาท่ี ER และได้รับการผ่าตัด
สมองภายใน 90 นาท ีนับต้ังแต่

ผู้ป่วยจํานวนผู้ป่วยโรค 

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองแตกได้รับการผ่าตัด
สมอง ภายใน 90 นาที 

(door to operation room time) 
(K/L) x 100 

โรงพยาบาล
หาดใหญ ่

- - - 

โรงพยาบาลสงขลา 0 0 0 
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 
ณ อําเภอนาทวี 

**ระบบSEVER โรงพยาบาล
เสีย รอกู้ข้อมูล** 

- 

ภาพรวมจังหวัด 0 0 0 
 
 2.2 ข้อมูลเชงิคณุภาพ  

      โรงพยาบาลหาดใหญ่และโรงพยาบาลสงขลา มีการให้บริการโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันอย่าง
เหมาะสม  การให้ยาสลายลิ่มเลือด  การดูแลผู้ป่วยในหอบริบาลโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke Unit) ยาต้านเกล็ดเลือด 
บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และมีระบบส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระหว่าง โรงพยาบาลในเครือข่าย 
 
3. สรปุประเดน็สาํคญัทีเ่ปน็ความเสี่ยงต่อการทาํใหก้ารขบัเคลื่อนนโยบายหรือการดาํเนนิงานไม่ประสบความสําเรจ็ 
   (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงได้จากการวินจิฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจตดิตาม 

3.1.การรณรงค์ เรื่อง Stroke Alert ที่ทําให้ประชาชนตระหนักและเข้าถึงอาการของโรคหลอดเลือดสมอง 
และเข้ารับการรักษาที่ทันเวลา  ลดอัตราการตาย และความพิการ   รวมถึงการสนับสนุนองค์กรและผู้นําชุมชนให้มี  
ส่วนร่วมในการรณรงค ์

3.2.การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่เก่ียวข้องกับเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน  

3.3.การพัฒนาเครือข่าย โรงพยาบาลแม่ข่าย และลกูข่าย ให้มีการเช่ือมต่อระบบบริการ ทั้งในเรื่องการรักษา
และการส่งต่อ 
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4. ปญัหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปญัหา/ อุปสรรค/ ปจัจัยทีท่าํใหก้าร

ดําเนนิงานไมบ่รรลุวัตถุประสงค ์
ข้อเสนอแนะที่ใหต้อ่หน่วยรบั

ตรวจ 
สิ่งทีผู่ท้ําหน้าทีต่รวจราชการ 

รบัไปประสาน หรือ ดําเนนิการต่อ
การประชาสัมพันธ์อันตรายของโรค
หลอดเลือดสมอง อาการและอาการ
แสดงของโรคหลอดเลือดสมองตลอดจน
จุดบริการ 

การประชาสัมพันธ์ ใช้ช่องทางสื่อ
ต่างๆ เช่น ออนไลน์ สื่อ โทรทัศน์

ผลิตสื่อจากส่วนกลาง
ประชาสัมพันธ์ ใช้ช่องทางสื่อ
ต่างๆ เช่น ออนไลน์ สื่อ โทรทัศน์

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย์ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทาง
การแพทย์ที่เก่ียวข้องกับเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน 
 

งบประมาณ และหลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพ 

งบประมาณ และหลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพ 

 
 
 
 
 

     ผู้รายงาน   1.นายวัชระ วิรัตยาภรณ์ 
     ตําแหน่ง       นายแพทย์ชํานาญงาน รพ.หาดใหญ ่
          2.นางภัทรพร  วงศ์กระพันธ์ 
             พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สงขลา 
          3.นางสาวประภาภรณ์ ศศิธร 
              เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญการ 
                       วัน/ เดือน/ ปี  15  มกราคม  2562 
     โทร: 08 0867 5059  

e-mail: mookaitoon@gmali.com 
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หัวข้อ    สาขาอายรุกรรม (Sepsis) 
ตัวชีว้ัด   อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด  community-acquired 
 

1. ประเดน็การตรวจราชการ  
 (1) อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired น้อยกว่าร้อยละ 30 
 (2) อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ≥ ร้อยละ 90 
 (3) อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) ≥ ร้อยละ 90 
 (4) อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) ≥ ร้อยละ 90 
 (5) อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ภายใน 3 ชม. ≥ ร้อยละ 30 
 (6) มีการจัดต้ังระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team ใน รพ.ประจําจังหวัด (ระดับ A และ S) 
2. สถานการณ์  
 จังหวัดสงขลามีการดําเนินงาน Sepsis โดยมีโรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลา เป็นโรงพยาบาล
แม่ข่าย และโรงพยาบาลชุมชน 15 แห่ง เป็นลูกข่าย ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือด
แบบรุนแรงชนิด community-acquired    และใช้ระบบข้อมูลเดียวกัน (HDC)   สําหรับการจัดเก็บข้อมูลในตัวช้ีวัด
อ่ืนๆ น้ัน อยู่ในขั้นตอนดําเนินการจัดเก็บให้เป็นระบบ ซึ่งขณะนี้มีการดําเนินงานในโรงพยาบาลแม่ข่าย และกําลังขยาย
ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด 
แผนพัฒนาการดําเนินงาน Sepsis เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหา ดังน้ี 

1) ประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย sepsis  
- ปรับปรุง CPG/ CNPG/ Standing Order 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วย Sepsis สามารถปฏิบัติตามแนวทางการดูแล

ผู้ป่วย sepsis ได้อย่างถูกต้อง 
- พัฒนาระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 
- สร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายระดับชุมชนในการดูแลประชาชน 

2) จํานวนเตียง ICU ไม่เพียงพอต่อการใช้บริการผู้ป่วย Severe Sepsis/Septic shock  
-   พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับ M2 ให้มีหอผู้ป่วยวิกฤต และเป็น node. ในการดูแล รพช. F1 ใกล้เคียง 
- เพ่ิมจํานวนเตียงดูแลผู้ป่วยวิกฤต ในโรงพยาบาล ระดับ A, S และ M 

3) ขาดเคร่ืองมือช่วยในการวินิจฉัยรักษา และเวชภัณฑ์ยา 
- ขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเคร่ืองตรวจ blood lactate 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
อัตราตายผูป้่วยตดิเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนดิ community-acquired น้อยกว่าร้อยละ 30 

คําอธบิาย :  
(A) คือ จํานวนผู้ป่วยท่ีเสียชีวิต (dead) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิดcommunity-acquired ท่ีลง 

ICD10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมท่ีลงใน Post Admission Comorbidity 
(complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative  
(รหัส Z 51.5)  

(B) คือ จํานวนผู้ป่วยท่ีปฏิเสธการรักษาเพ่ือกลับไปเสียชีวิตท่ีบ้าน (against advise) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รนุแรงชนิด community-acquiredท่ีลง ICD10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมท่ี
ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) โดยมีสถานภาพการจําหน่าย 
(Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจําหน่าย (Discharge type) = 2 ดีข้ึน 
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(C) คือ จํานวนผู้ป่วยท่ีปฏิเสธการรักษาเพ่ือกลับไปเสียชีวิตท่ีบ้าน (against advise) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด community-acquired ท่ีลง ICD10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมท่ีลง
ใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) โดยมีสถานภาพการจําหน่าย 
(Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจําหน่าย (Discharge type) = 3 ไม่ดีข้ึน  

(D) คือ D= จํานวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ท้ังหมดท่ีลง ICD 10 รหัส R 65.1 
และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมท่ีลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่
นับรวมผู้ป่วยpalliative (รหัส Z 51.5)  

สูตรคํานวณ คือ อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรนุแรงชนิด community-acquired = (A+C) / D × 100 
ตารางที่ 76  อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 

โรงพยาบาล รายการข้อมูล 
 (A) (B)  (C)  (D) (A+C)/D×100(%) 

หาดใหญ ่ 7 0 1 20 40 
สงขลา 56 0 6 164 37.8 
สมเด็จฯ ณ อําเภอนาทวี 7 0 0 30 23.33 
ระโนด 0 0 0 6 0 
สทิงพระ 1 0 0 5 20 
จะนะ 0 0 0 6 0 
เทพา 0 0 1 4 25 
สะบ้าย้อย 0 0 0 1 0 
กระแสสินธ์ุ 0 0 0 0 0 
รัตภูมิ 0 0 0 5 0 
สะเดา 0 0 0 3 0 
นาหม่อม 0 0 0 0 0 
ควนเนียง 1 0 0 3 33.33 
ปาดังเบซาร์ 0 0 0 0 0 
บางกล่ํา 0 0 0 1 0 
สิงหนคร 0 0 0 2 0 
คลองหอยโข่ง 0 0 0 5 0 

ภาพรวมจังหวัด 
(ณ 24 ม.ค.62) 72 0 8 255 31.37 

ข้อมูลจากระบบ HDC ณ วันท่ี 14 ม.ค. 62 (ไตรมาสแรก ต้ังแต่ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 
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4. มีการจัดตั้ ง ระบบ  Rapid Response System และ  Rapid Response Team ใน  รพ .ประจํ า จังหวัด  
    (ระดับ A และ S) 
 1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน โดยผู้อํานวยการโรงพยาบาลมีหนังสือแต่งต้ังชัดเจน 
 2. มีแนวทางการดําเนินการของ rapid response system ในโรงพยาบาลโดยมีหนังสือคําสั่งแนวทาง โดย    

    ผู้อํานวยการโรงพยาบาล 
3. เริ่มดําเนินการโดยมีทีม rapid response team เพ่ือดูแลผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วย sepsis โดยมีการนําเสนอ

ผลงานในแต่ละเดือน มีการบันทึกเป็นลายลกัษณอั์กษรชัดเจน 

วิธีประเมินการจัดตั้งระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team ในโรงพยาบาลประจําจังหวัด 
(ระดับ A และ S) 
 ยังไม่ได้ดําเนินการ = ยังไม่ได้ทําทุกข้อ 
 เริ่มดําเนินการ = มีข้อ 1 
 กําลังดําเนินการ = มีข้อ 1 และ ข้อ 2  
 ดําเนินการเรียบร้อย = มีครบทั้ง 3 ข้อ 
โรงพยาบาลหาดใหญ่มแีนวคิดและได้พูดคุยกันในทีมการดูแลผู้ป่วยsepsis ในการจัดต้ัง rapid response team อยู่ใน
ขั้นตอนการจัดต้ังกรรมการ คณะทํางาน และกําหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการ นําเสนอผู้บริหาร 

5. สรุปประเด็นสําคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

5.1 การใช้แนวทางการดูแลรักษายังไม่ครอบคลุมผู้ป่วย Sepsis ทุกรายและทุกสาขา ส่งผลให้การประเมิน
และการวินิจฉัยล่าช้า ทําให้การดูแลรักษาล่าช้า    

5.2 ผู้ป่วย severe sepsis, Septic shock ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตได้ เน่ืองจาก จํานวน
เตียงรับผู้ป่วยวิกฤตไม่เพียงพอ การดูแลรักษาในหอผู้ป่วยสามัญไม่สามารถจัดการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากจํานวนบุคลากรไม่เพียงพอเหมาะสมกับภาระงาน  

5.3 การจัดเก็บข้อมูลยังขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ การลงข้อมูลในแฟ้มประวัติไม่ครบ การเก็บข้อมูลยังมี
ความคลาดเคลื่อน ไม่เป็นระบบ และส่วนใหญ่เป็นข้อมูลของสาขาอายุรกรรมแผนกเดียว ยังไม่ครอบคลุมของสาขาอ่ืน
ทั้งโรงพยาบาล 

5.4 การพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเช้ือในโรงพยาบาลชุมชน และการคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเช้ือใน
ระดับปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
6. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปญัหา/อุปสรรค/ปจัจัยทีท่ําใหก้าร
ดําเนนิงานไมบ่รรลุวัตถุประสงค ์ ข้อเสนอแนะที่ใหต้อ่หน่วยรบัตรวจ 

ประสิทธิผลการดูแลรักษาผู้ป่วย sepsis - 
จํานวนเตียง ICU ไม่เพียงพอต่อการใช้
บริการผู้ป่วย Severe Sepsis/ 
Septic shock  

1. พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับ M2 ให้มีหอผู้ป่วย
วิกฤต และเป็น node ในการดูแล รพช.F1 ใกล้เคียง 
2. เพ่ิมจํานวนเตียงดูแลผู้ป่วยวิกฤต ในโรงพยาบาล 
ระดับ A, S และ M 

ขาดเคร่ืองมือช่วยในการวินิจฉัยรักษา 
เวชภัณฑ์ยา 

ขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเคร่ืองตรวจ blood 
lactate 
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7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผูบ้รหิาร / ต่อระเบยีบ กฎหมาย 
       -  สนับสนุนอัตรากําลังของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะกับภาระงาน 

-  สนับสนุนงบการพัฒนาบุคลากร เช่น การอบรมเฉพาะทางการดูแลผูป่้วยวิกฤต  
-  การประชุมพัฒนาและติดตามงานควรมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน  

    
 

ผู้รายงาน 
นางชนัญญา   ชงัดเวช  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รพ.หาดใหญ่ 
นางเผอิญ      ณ พัทลุง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  รพ.สงขลา 
นางสาวมลิสา ฉิมอินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสจ.สงขลา  
โทร: 08 8288 9848  
E-mail: maylissa@hotmail.com 
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หัวข้อ   โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคหลอดเลือดหัวใจ 
ตัวชีว้ัด    (1) อัตราตายของผูป้่วยโรคหลอดเลือดหวัใจไม่เกนิ 26 ต่อแสนประชากร 
         (2) ร้อยละผูป้่วยโรคกลา้มเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนัเสียชีวิตในโรงพยาบาล <10% 
1.สถานการณ์ 
           โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสงขลาสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ พร้อมทั้งมีการจัดระบบบริการแบบ
ช่องทางด่วนในกลุ่ม acute STEMI เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด ได้อย่างรวดเร็ว 
และมีการเช่ือมโยงระบบส่งต่อในการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PPCI) กับสถานบริการภายในเขต และ โรงพยาบาลสังกัด 
ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลเอกชน คือ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่  
           ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2559 โดยคณะกรรมการ Service Plan เขตสุขภาพที่ 12 ได้มีมติในที่ประชุม 
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559  กําหนดแนวทางการส่งผู้ป่วย STEMI ดังน้ี พ้ืนที่จังหวัดสงขลา แบ่งตามพ้ืนที่ ไม่มีวันคู่ /วันคี่   
ดังน้ี อําเภอ ระโนด, สทิงพระ,  สิงหนคร, เมือง, จะนะ และเทพา ให้ส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อที่ โรงพยาบาล    
สงขลานครินทร์  ที่เหลือส่งไปรักษาต่อที่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ พร้อมกับใช้แนวทางเดียวกันทั้งจังหวัดและเขตสุขภาพ  
2.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
ตารางที่ 77  อัตราตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ( เป้าหมายไม่เกิน 26 ต่อแสนประชากร) 
ตัวชี้วัด : อัตราตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ( เป้าหมายไม่เกิน 26 ต่อแสนประชากร) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอ้มูล ณ 15 มกราคม 2562 
2559 2560 2561 อําเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ  สทิงพระ 39,428 10 25 
   จะนะ 95,940 20 20 

ระดับเขต เทพา 67,548 5 7.4 
   ระโนด 53,315 17 31.8 

ระดับจังหวัดสงลา กระแสสินธ์ 12,383 1 8 
2559 2560 2561 ควนเนียง 26,928 1 3.7 
31.88 21.3 20.96 สิงหนคร 71,206 9 12.6 

 คลองหอยโข่ง 20,741 0 0 
เมืองสงขลา 126,845 16 12.6 
หาดใหญ ่ 285,493 18 6.3 
นาทวี 59,708 2 3.3 
สะบ้าย้อย 71,970 10 13.8 
บางกล่ํา 25,972 0 0 
รัตภูมิ 64,597 6 9.2 
นาหม่อม 20,660 1 4.8 
สะเดา 104,309 8 7.6 
รวม 1,147,043 124 10.8 

ที่มา : HDC ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 
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ตารางที่ 78  ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล ≤10% 
 

อําเภอ 

รายการข้อมูล 
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน (รหสั ICD-
10 = I21-I21.3) ที่เสียชีวิต
ในโรงพยาบาล (A) 

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน (รหสั 
ICD-10 = I21-I21.3) 
ทั้งหมด (B) 

ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่
เสียชีวิตในโรงพยาบาล  
(A/B) x 100 

หาดใหญ ่ 0 11 0 
เมืองสงขลา 0 0 0 
สทิงพระ 0 0 0 
จะนะ 0 0 0 
นาทวี 0 5 0 
เทพา 0 0 0 
สะบ้าย้อย 0 2 0 
ระโนด 0 0 0 
กระแสสินธ์ 0 0 0 
รัตภูมิ 0 1 0 
สะเดา 0 2 0 
นาหม่อม 0 0 0 
ควนเนียง 0 0 0 
บางกล่ํา 0 3 0 
สิงหนคร 0 0 0 
คลองหอยโข่ง 0 0 0 

รวม 0 24 0 
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3.ข้อมูลเชิงคณุภาพ(วิเคราะหต์ามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 
 
 
การจดับรกิารสุขภาพ 

- เป็นศูนย์ความเช่ียวชาญด้านโรคหัวใจ 
- มีการจัดระบบช่องทางด่วน STEMI fast track ใน รพ. ทุกระดับ  
- มีระบบ cardio consultant ในเครือข่าย 24 ช่ัวโมง 
- ให้การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดได้ใน รพ. ทุกระดับ 
- มีระบบการรบั-ส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริการ EMS 1669  
- ส่งเสริมการดูแลตนเอง โดยเครือข่ายภาคประชาชน  

ระบบสารสนเทศ - พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลในเครือข่าย ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยใช้  
  แบบฟอร์ม Thai ACS Registry  
- พัฒนาโปรแกรม Thai ACS Registry เพ่ือใช้จัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบเช่ือมโยง 
  ในเครือข่ายระดับจังหวัดและระดับเขต 

กําลังคนด้านสุขภาพ - มแีพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านโรคหัวใจ 
- ม ีnurse case manager/ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางโรคหัวใจ  

การเงนิการคลัง - งบประมาณการประชุม MI Conference  และพัฒนาเครือข่าย จากสาํนักงาน 
  สาธารณสุขจงัหวัดสงขลา 

ผลติภณัฑ์ทางการแพทย์ 
และเทคโนโลยี  

- มีเครื่อง Cath  lab / echo / EST /EKG / VS monitor  
- มี CCU รองรับผู้ป่วย ที่ รพ.หาดใหญ่ และ ICU ที่ รพ.สงขลา 

ธรรมาภบิาล  - มีคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายบริการผู้ป่วยโรคหัวใจระดับจังหวัด  ในการ 
  วางแผน และติดตาม การพัฒนาระบบบริการ  

การมีส่วนร่วมของชุมชน  - มีเครือข่ายภาคประชาชน อําเภอละ 1 ชุมชน ในอําเภอหาดใหญ่  เมืองสงขลา
ระโนด  จะนะ นาทวี เพ่ือใหม้ีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง ติดตามเย่ียมผู้ป่วยใน 
ชุมชน และช่วยค้นหากลุ่มเสีย่ง พร้อมทั้งการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือลด หรือป้องกัน
การเกิดโรค  

 
4.สรุปประเด็นสําคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม  

               -   มีการพัฒนาศักยภาพการบริการการดูแล ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด มีการประชุมวิชาการ 
MI Conference  ทุก 3 เดือน  ในจังหวัดสงขลา  เรื่องการดูแลรักษา และการพัฒนาระบบส่งต่อ เครือข่ายบริการ
ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด แก่แพทย์  เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ ในหน่วยบริการ ระดับ M2 – F2  สงขลา  

               - มีการจัดบริการ โดยโรงพยาบาลชุมชน 15 แห่งในจังหวัดสงขลา เพ่ือสร้างเครือข่ายและการให้ยา 
SK  สามารถให้การดูแลผู้ป่วย STEMI  รักษาด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือด SK ก่อนส่งผู้ป่วยมารับการรักษาต่อที่
โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจ (Primary PCI, Rescue PCI) 
                    - จัดทําคู่มือและแนวทางการส่งต่อ ครอบคลุมทั้งด้านการรักษา ฟ้ืนฟู และป้องกันโรคกล้ามเน้ือหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน สําหรับสถานบริการ  
           -  มีการจัดต้ัง  Warfarin  Clinic, Heart Failure Clinic  ในโรงพยาบาลหาดใหญ่และเครือข่าย 
ต้ังเป้าหมาย การจัดต้ังให้ได้ 50%  ภายใน 2 ปี 
                    -  การติดตามประเมินผล ติดตามเย่ียมโรงพยาบาลชุมชน 15 แห่งอย่างต่อเน่ือง โดยโรงพยาบาล
หาดใหญ่ 

 - ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและญาติ  
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5.ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะทีใ่ห้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

1.ระบบรายงานผู้ป่วย STEMI ยังไม่ครอบคลุม
ทั้งเครือข่าย  

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล  เพ่ือการเช่ือมโยงข้อมูล การส่งต่อ
ข้อมูลการรักษาให้กับหน่วยบริการในเครือขา่ย 

2.ยังขาดความต่อเน่ืองในการติดตาม
เครือข่ายภาคประชาชน เพ่ือให้มีส่วนร่วมใน
การดูแลตนเอง ติดตามเย่ียมผู้ป่วยในชุมชน 
และช่วยค้นหากลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งการส่งเสริม
สุขภาพเพ่ือลด หรือป้องกันการเกิดโรค 

2.1 ควรมีการเย่ียมติดตาม และขยายเครือข่ายเพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  
2.2 การประชาสัมพันธ์  STEMI  ALERT  
  

                                                      
 
 

 ผู้รายงาน   นางสาวชไมพร  อุทัยมณ ี  
                           ตําแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

                                           โทร: 09 4595 0088 
       วันที่ 18 มกราคม 2562  
                                                  E-mail: chamaipornuth@gmail.com 
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หัวข้อ   การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
 

ตัวชีว้ัด   อัตราการเสียชีวิตของผู้ปว่ยฉุกเฉิน (Triage Level ๑) ภายใน 24 ชั่วโมง  
             ในโรงพยาบาล A , S เป้าหมาย: น้อยกว่าร้อยละ 12 
 

1. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
  แสดงขอ้มูลเชงิปรมิาณ : อัตราการเสียชีวิตของผูป้ว่ยฉุกเฉิน (Triage Level ๑) ภายใน 24 ชั่วโมง    
                                      ในโรงพยาบาล A , S เปา้หมาย : น้อยกว่ารอ้ยละ 12 
 

ตารางที่ 79  อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยฉกุเฉิน (Triage Level ๑) ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาล A , S  
                    เป้าหมาย : น้อยกว่าร้อยละ 12 

โรงพยาบาล 

รายการข้อมูล 

หมายเหตุ จํานวนผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
ท่ีเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง 

(A) 

จํานวนผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ท้ังหมด 

(B) 

อัตราการเสียชีวิต 
ของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

(A/B) x100 
โรงพยาบาลหาดใหญ่  A ๖ ๔๒ ๑๔.๒๙ 

  โรงพยาบาลสงขลา  S ๗ ๓๔ ๒๐.๕๙ 
ภาพรวมจังหวัด 

(ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๘ ม.ค.๖๒) ๑๓ ๗๖ ๑๗.๑๐  

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 (ข้อมูล ต.ค.6๑-๑๘ม.ค.๖๒) 
 

๑๓ ๗๖ ๑๗.๑๐ 
 

 ที่มา : HDC วันที่ ประมวลผล : ๑๘ มกราคม 256๒ 
 

2. สรุปประเด็นสําคญัทีเ่ป็นความเสี่ยงต่อการทําใหก้ารขบัเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จ (Key Risk 
Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
 
เป้าหมายท้าทาย มาตรการ /กลวธิ ี แผนงาน/โครงการ/

กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ปี 256๒ ลดอัตรา
การเสียชีวิต
ของผู้ป่วย
วิกฤติ
ฉุกเฉิน 

 - เพ่ิมการเข้าถึง
บริการของผู้ป่วย
วิกฤติฉุกเฉิน 
-  เพ่ิมคณุภาพการ
บริการทั้งในและ
นอกโรงพยาบาล
ฉุกเฉิน 

1. ประชุมผู้รบัผิดชอบ
ห้องฉุกเฉินและ
ผู้รับผิดชอบงาน
อุบัติเหตุ 

๒๘,๘00 ทุก ๓ เดือน นายประสิทธ์ิ ง๊ะสตูล 

2. ประชาสัมพันธ์
หมายเลขฉุกเฉนิ 
๑๖๖๙ 

- ต.ค.6๑ - 
ก.ย.6๒ 

นายประสิทธ์ิ ง๊ะสตูล
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3. ปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปญัหา/อุปสรรค/ที่ทําใหก้ารดาํเนนิงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค ์ ข้อเสนอแนะ 

สิ่งทีต่อ้งการใหผู้้ทําหน้าทีต่รวจ
ราชการรับไปประสาน  
หรือดําเนนิการต่อ 

ความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับโรคที่ต้อง
ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน เช่น FAST 
TRACK STROKE ,STEMI ,ความรู้การ
ช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ยังมีน้อย 

- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางสื่อ
ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สื่อการ
เรียนการสอนของนักเรียน 

โครงสร้าง ER คับแคบ ทําใหไ้ม่ผ่าน
เกณฑ์ECS ด้านอาคารสถานที่ 

- พิจารณางบประมาณสนับสนุน  

ข้อมูลใน HDC ไม่ตรงกับข้อมูลจริง - ทบทวนการบันทึกข้อมูลใน HDC 

4. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผูบ้รหิาร/ต่อระเบยีบ กฎหมาย 
      กระทรวงสาธารณสุข  และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ควรกําหนดนโยบาย  หลักเกณฑ์มาตรฐาน  และ
บุคลากรประจําสํานักงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  และศนูย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ  รวมถึงการควบคุม  กํากับ  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด  เพราะเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของประชาชน 
 
 
 
     ผู้รายงาน  นายประสิทธ์ิ  ง๊ะสตูล 

     ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน. 
     โทร: ๐๘ ๙๗๓๙ ๖๙๑๐   

e-mail: Prasitn08@gmail.com 
     วัน / เดือน / ปี  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒. 
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 หัวข้อ  ทารกแรกเกิด 
 

ตัวชี้วัด    อัตราตายทารกแรกเกิด < 3.8 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ 
 

1. สถานการณ์ 
จังหวัดสงขลามีจํานวนทารกเกิดมีชีพในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑  

เท่ากับ ๑๐,๙๔๓  ๑๓,๒๙๔  และ ๑๒,๑๕๑ คน (รายงาน HDC Service ข้อมูล ณ ๑๒  มกราคม ๒๕๖๒)  การพัฒนา
ตามแนวทางของ Service Plan ของจังหวัดสงขลา ในปี ๒๕๖๐ - 25๖๒  มีเป้าหมายที่สําคัญ ๔ ประการ คือ ๑) การ
ลดอุบัติการณ์ทารกเกิดก่อนกําหนด ลดอัตราการเสียชีวิต ลดความพิการ และลดภาวะแทรกซ้อน  มีแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยและแนวทางการป้องกัน   ๒) ลดภาวะแทรกซ้อนจากการส่งต่อ ๓)  ลดอัตราการเกิด birth asphyxia และ
ภาวะแทรกซ้อน(ตาย/พิการ) และ ๔) ลดอุบัติการณ์การเกิดความพิการแต่กําเนิด และลดอัตราการเสียชีวิตจากความพิการ   

ข้อมูลเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ – มกราคม ๒๕๖๒ มีทารกอายุ ≤ 28 วัน เสียชีวิต จํานวน ๘ คน จํานวนทารก
เกิดมีชีพโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ๓,๑๕๘  คน  คิดอัตราการตายของทารกอายุ ≤ 28 วัน  2.๕๓  
ต่อพันการเกิดมีชีพ ค่าเป้าหมาย (ไม่เกิน ๔ ต่อพันการเกิดมีชีพ) จํานวนเตียง NICU  ภาพรวมทั้งจังหวัด จํานวน ๓๔ 
เตียง  จํานวนเด็กเกิดมีชีพในจังหวัดสงขลา (รวมการคลอดจากโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ต่างจังหวัด และต่างด้าว)   ประมาณ ๑๘,๕๐๐ คนต่อปี  คิดเป็นสัดส่วน  ๑: ๕๔๔ ทารกเกิดมีชีพ  ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อ
การรองรับผู้ป่วย   

 การดําเนินงาน Service Plan สาขาทารกแรกเกิดของจังหวัดสงขลา ใช้กรอบ 6 Building Box โดยได้มีการ
พัฒนาที่สําคัญดังน้ี 

๑. เพ่ิมจํานวนเตียง NICU โดยในปี ๒๕๖๒ มีแผนขยายการจัดต้ัง Mini NICU  ใน โรงพยาบาลสะเดา 
๒. พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ทันสมัย เช่น  PPHN, Severe Birth Asphyxia  
๓. พัฒนารูปแบบการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด 
๔.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลต่อเน่ือง   
๕. มีแนวทางการส่งต่ออย่างปลอดภัย  มีการประเมินผู้ป่วยส่งต่อต้ังแต่แรกรับและ feed back ข้อมูล

กลับไปยัง โรงพยาบาลต้นทาง 
๖. มีแนวทางการรักษาโดยวิธีลดอุณหภูมิกาย (therapeutic hypothermia) ในทารกแรกเกิดที่มีภาวะ

พร่องออกซิเจนปริกําเนิด (perinatal Asphyxia)  
๗. โครงการพัฒนาการส่งต่อทารกแรกเกิดเพ่ือรักษาภาวะพร่องออกซิเจนแต่กําเนิดด้วยการลดอุณหภูมิทั้ง

ร่างกาย ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่12   และหากพ้นภาวะวิกฤตมีระบบการส่งกลับไปยังโรงพยาบาล  เพ่ือการดูแลต่อเน่ือง 
 นอกจากน้ี จังหวัดสงขลา  ได้มีนโยบายการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด (เฉพาะโรงพยาบาลที่
พร้อมและมีศักยภาพ) และดําเนินการคัดกรองภาวะหัวใจพิการต้ังแต่กําเนิดในโรงพยาบาลทุกแห่ง (ดําเนินการต่อเน่ือง
ต้ังแต่ปี ๒๕๖๐)   ทั้งน้ีโรงพยาบาลหาดใหญ่  ได้ทําหัตถการผ่าตัดทรวงอกทารกแรกเกิด (Open Heart)  เพ่ือลดการ
ส่งต่อไปรักษาที่กรุงเทพฯ ลดความเส่ียงในการเดินทางและลดระยะเวลาในการรอส่งต่อ  เริ่มดําเนินการในวันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน  ๒๕59 จนถึงปัจจุบัน 
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2. ผลการดําเนินงาน 
ตารางที่  80 อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 28 วัน  

ผลสําเร็จ/ตัวชี้วัด อําเภอ เกิดมีชีพ ทารกตาย ร้อยละ 
อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 28 วัน (ไม่เกิน ๓.๘ ต่อพันการ
เกิดมีชีพ) 

1.สงขลา 1,112 1 0.9
2.สทิงพระ 725 6 8.28
3.จะนะ 26 0 0 
4.นาทวี 80 0 0 
5.เทพา 363 1 2.75
6.สะบ้าย้อย 177 0 0 
7.ระโนด 217 0 0 
8.กระแสสินธ์ุ 42 0 0 
9.รัตภูมิ 6 0 0 
10.สะเดา 75 0 0 
11.หาดใหญ่ 165 0 0 
12.นาหม่อม 2 0 0 
13.ควนเนียง 33 0 0 
๑๗. ปาดังเบซาร์ 69 0 0 
14.บางกล่ํา 21 0 0 
15.สิงหนคร 22 0 0 
16.คลองหอยโข่ง 23 0 0 
รวม 3,158 8 2.53

 
3. สรปุประเดน็สาํคญัทีเ่ปน็ความเสี่ยงต่อการทาํใหก้ารขบัเคลื่อนนโยบายหรือการดาํเนนิงานไมป่ระสบความสําเรจ็ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจ้ากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจตดิตาม 
 ปัญหาการขาดแคลนอัตรากําลังเป็นปัญหาสําคัญในการพัฒนางาน ปัจจุบัน อัตรากําลังของพยาบาล      
1 คน ต้องดูแลผู้ป่วยจํานวน ๓-๔ เตียง  ซึ่งไม่เพียงพอ  (อัตรากําลังที่เหมาะสมคือ พยาบาล ๑ คน ต่อการดูแลผู้ป่วย  
๒ เตียง)  นอกจากการขาดอัตรากําลังพยาบาลแล้ว ยังขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางอีกด้วย  และในปัจจุบันเน่ืองจากมี
การทําหัตถการผ่าตัดทรวงอก (Open Heart)  ซึ่งต้องอาศัยทีมสหสาขา และใช้บุคลากรเพ่ิมในการดูแลระยะ ๑-๓ วัน
แรกหลังผ่าตัด  และต้องใช้พ้ืนที่ ๒ เตียง ต่อผู้ป่วย ๑ ราย  เพ่ือใช้ Monitor ๒ เครื่อง   

       ซึ่งทําให้เกิดข้อจํากัดในการดูแลทารกแรกเกิดในช่วงเวลาดังกล่าว  แต่อย่างไรก็ตามได้มีการประสาน
เครือข่าย Zoning ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องส่งต่อ 
4. ปญัหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

๑. ขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง 
๒. อัตรากําลังพยาบาลไม่เพียงพอ (สถานการณ์ของโรงพยาบาลสงขลา หออภิบาลทารกแรกเกิดมี ๒  

หน่วยงาน (NICU &Sick Newborn) ทําให้มีข้อจํากัดในเรื่องอัตรากําลังของพยาบาลในการดูแลทั้งทารก NICU &Sick 
Newborn  จากการเพ่ิมเตียง NICU ทําให้ไม่สามารถดูแลทารกป่วยได้ตามมาตรฐานที่ต้องการ 
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5. นวัตกรรมทีส่ามารถเปน็แบบอย่าง (ถ้ามี)  
- โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา Service Plan สาขาทารกแรกเกิดในเขตบริการสุขภาพที่ ๑๒  
-   โรงพยาบาลหาดใหญ่  ทําหัตถการผ่าตัดทรวงอก (Open Heart)  ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวในภาคใต้  

เพ่ือลดความเสี่ยงและการรอคอยในการส่งต่อทารกแรกเกิดไปผ่าตัดที่กรุงเทพ ฯ   
 
 
 

ผู้รายงาน    นางสาวศรัญญา ระยับแสงมงคล   
                                    ตําแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันที่ ๑๕  มกราคม ๒๕๖๒ 
                               โทร: 08 1๓๘๘ ๖๒๖๖    

e-mail: mchsk@hotmail.com  
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 หัวข้อ  โรคมะเร็ง 
 ตัวชี้วัด    

1. ร้อยละของผูป้่วยมะเร็ง 5 อันดบัแรก ได้รบัการรกัษาภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 
2. ร้อยละของผูป้่วยได้รบัการรักษาด้วยการผ่าตดั ภายในระยะเวลา 4 สปัดาห์ >=70% 
3. ร้อยละของผูป้่วยที่ได้รบัการรักษาด้วยเคมีบาํบดัภายในระยะเวลา 6 สปัดาห์ >=70% 
4. ร้อยละของผูป้่วยที่ได้รบัการรักษาด้วยรังสีรกัษาภายในระยะเวลา 6 สปัดาห์ >=60% 

   

1. สถานการณ์ 
จากสถิติข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล จังหวัดสงขลา พบผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก (ข้อมูล 

ณ 1 ต.ค.61 – 10 ม.ค.62) เรียงตามลําดับดังน้ี CA Colorectal, CA Breast, CA Liver and bile duct, CA 
Trachea brochus and lung  และ CA Cervix  โดยมีสัดส่วนผู้ป่วย Early/ Late ดังน้ี 
ตารางที่ 81  ผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก (ขอ้มูล ณ 1 ต.ค.61 – 10 ม.ค.62) 

 

Organ 
2559 2560 2561 2562(ต.ค.61-ม.ค.62)

Early Late ไม่
ระบุ Early Late ไม่

ระบุ Early Late ไม่
ระบุ Early Late ไม่

ระบุ 

Breast 
ผลงาน
(ราย) 115 89 17 77 69 11 96 58 13 10 5 35 

ร้อยละ 56% 84% 8% 53% 86% 7% 62% 38% 8% 67% 33% 70%

Cervix uteri 
ผลงาน
(ราย) 46 16 7 41 26 6 25 20 7 6 8 4 

ร้อยละ 74% 70% 10% 61% 81% 8% 56% 44% 13% 43% 57% 22%

Colorectum 
ผลงาน
(ราย) 57 96 8 35 87 5 33 115 30 15 29 15 

ร้อยละ 37% 92% 5% 29% 95% 4% 2% 78% 17% 34% 66% 25%

Liver and 
bile duct 

ผลงาน
(ราย) 13 24 72 15 13 41 26 29 71 3 4 18 

ร้อยละ 35% 25% 66% 54% 24% 59% 47% 53% 40% 43% 57% 72%

Trachea, 
bronchus 
and lung 

ผลงาน
(ราย) 1 137 38 0 86 64 1 119 57 0 20 5 

ร้อยละ 1% 78% 22% 0% 57% 43% 1% 99% 32% 0% 100% 20%

รวม 
ผลงาน
(ราย) 232 362 142 168 281 127 181 341 178 34 66 77 

ร้อยละ 39% 72% 19% 37% 69% 22% 34% 66% 24% 34% 66% 44%
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2.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
ตารางที่ 82  ผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดสาขาโรคมะเร็ง 
                 : ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 (ข้อมลูที่ใช้จากฐานข้อมูล HDC ให้ประมวลผลวันที่ 10 ม.ค.62)  

ตัวชี้วัดระยะเวลารอคอย เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

2559 2560 2561 
2562 

 (ต.ค.-ม.ค.62)

จํานวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ ราย 221 157 167 50 
จํานวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ ราย 69 73 52 18 
จํานวนผู้ป่วยมะเร็งลําไส้ใหญ่และทวารหนัก
รายใหม่ ราย 161 127 178 59 

จํานวนผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่ ราย 176 150 177 25 
จํานวนผู้ป่วยมะเร็งตับรายใหม่ ราย 109 69 176 25 
ภาพรวม 
1. ร้อยละของการรอคอยผลชิ้นเนื้อภายใน
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ (ร้อยละ 80) 

เป้าหมาย 539 457 543 136 
ผลงาน 529 453 504 134 
ร้อยละ 98 99 93 99 

2. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ร้อยละ 80)ปี 62 
ร้อยละ 70 

เป้าหมาย 268 232 251 70 
ผลงาน 141 134 141 48 
ร้อยละ 53 58 56 69 

3. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับยาเคมีบําบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ 80)ปี 
62 ร้อยละ 70 

เป้าหมาย 384 307 271 78 
ผลงาน 284 221 194 55 
ร้อยละ 74 72 72 71 

4.ร้อยละของผู้ป่วยได้รับรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ 80)ปี 62 
ร้อยละ 70 

เป้าหมาย 17 39 16 2 
ผลงาน 10 20 9 2 
ร้อยละ 59 51 56 100 

มะเร็งเต้านม 
1. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ร้อยละ 80) 

เป้าหมาย 156 112 127 32 
ผลงาน 68 60 64 20 
ร้อยละ 44 54 50 63 

2. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับยาเคมีบําบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ 80) 
ปี 62 ร้อยละ 70 

เป้าหมาย 181 145 102 30 
ผลงาน 133 100 71 19 
ร้อยละ 73 69 70 63 

มะเร็งปากมดลูก 
1. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ร้อยละ 80) ปี 62 
ร้อยละ 70 

เป้าหมาย 5 11 9 0 
ผลงาน 3 9 6 0 
ร้อยละ 60 82 67 0 

2. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับยาเคมีบําบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ 80)ปี 
62 ร้อยละ 70 

เป้าหมาย 2 9 2 0 
ผลงาน 0 6 2 0 
ร้อยละ 0 67 100 0 
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 ตารางที่ 82  ผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดสาขาโรคมะเร็ง (ต่อ) 
                 : ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 (ข้อมลูที่ใช้จากฐานข้อมูล HDC ให้ประมวลผลวันที่ 10 ม.ค.62) 

ตัวชี้วัดระยะเวลารอคอย เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

2559 2560 2561 
2562 

 (ต.ค.-ม.ค.62)

มะเร็งลําไส้ 
1. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ร้อยละ 80)ปี 62 
ร้อยละ 70 

เป้าหมาย 100 106 115 38 
ผลงาน 66 65 71 28 
ร้อยละ 66 61 62 74 

2. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับยาเคมีบําบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ 80)ปี 
62 ร้อยละ 70 

เป้าหมาย 97 72 96 34 
ผลงาน 69 53 64 24 
ร้อยละ 71 74 67 71 

มะเร็งปอด 
1. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ร้อยละ 80)ปี 62 
ร้อยละ 70 

เป้าหมาย 4 0 0 0 
ผลงาน 2 0 0 0 
ร้อยละ 50 0 0 0 

2. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับยาเคมีบําบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ 80)ปี 
62 ร้อยละ 70 

เป้าหมาย 88 66 57 14 
ผลงาน 72 51 47 12 
ร้อยละ 82 77 82 86 

มะเร็งตับ 
1. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ร้อยละ 80)ปี 62 
ร้อยละ 70 

เป้าหมาย 3 1 0 0 
ผลงาน 2 0 0 0 
ร้อยละ 67 0 0 0 

2. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับยาเคมีบําบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ 80)ปี 
62 ร้อยละ 70 

เป้าหมาย 16 15 14 0 
ผลงาน 10 11 10 0 
ร้อยละ 63 73 71 0 

 
3.สรปุประเดน็สําคญัทีเ่ปน็ความเสี่ยงต่อการทาํใหก้ารขบัเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนนิงานไม่ประสบความสําเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจ้ากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจตดิตาม 

ปี 2561 เขตสุขภาพมีนโยบายในการพัฒนาให้โรงพยาบาลนาหม่อมให้เป็นศูนย์รังสีรักษาของเขตโดยใช้ช่ือว่า 
โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหมอ่ม ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีเครื่องฉายรังสี แต่อาคารสร้างเสร็จแล้ว  จึงวางแผนให้บริการผู้ป่วยที่
รับยาเคมีบําบัดทั้งประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ในเดือนมีนาคม 2562  
 และเพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ คือ ลดอัตราป่วย ลดอัตราตาย และลดระยะเวลารอคอย จังหวัด
สงขลา ได้ดําเนินกิจกรรม ดังน้ี 
                1.  รณรงคใ์หค้วามรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งลําไส้ใหญ ่มะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหมาก 
       2.  คัดกรองโรคมะเร็งที่เป็นปัญหาในโรงพยาบาล และในเขต 
                       2.1  คัดกรองมะเร็งเต้านมมุ่งเน้นแบบ CBE 
                       2.2  คัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ ่โดยใช้ FIT Test ค่า Cut offที่ 100 ng/ml (National Program)  
                       2.3  คัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากร่วมกับการตรวจสุขภาพเพศชาย ในผู้ชายอายุ 50 -70 ปี 
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                       2.4  survillance ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี และซี รวมท้ังผู้ป่วยโรคตับแข็ง เพ่ือเฝ้าระวังการเกิดเป็น
โรคมะเร็งตับ โดยนัดผู้ป่วยต่อเน่ืองและกําหนดแนวปฏิบัติให้มีการส่งอัลตร้าซาวด์ตับ ทุก 6 เดือน เพ่ือติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของตับ  
                       2.5  ทําการส่องกล้อง Colposcopy และทํา LEEP (ตัดช้ินเนื้อปากมดลูกโดยใช้ขดลวดไฟฟ้า) ใน
ผู้ป่วยทีมีผล pap smear ผิดปกติ ทุกราย 100% ช่วยลดระยะเวลารอคอย Colposcopy และทํา LEEP จาก 1-2 
เดือน เป็น ไม่เกิน 2 อาทิตย์  
               3.  พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลนาหม่อมในการให้ยาเคมีบําบัด และโรงพยาบาลคลองหอยโข่งในการ 
improve nutrition ผู้ป่วยมะเร็งลําไส้ใหญ่   
               4.  ปรับปรุงห้องผ่าตัดให้มีจํานวนห้องมากข้ึนเพ่ือลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดจากการที่ห้องผ่าตัดไม่
เพียงพอกับจํานวนแพทย์ 
  5.  จัดทีมแพทย์เพ่ือทําการส่องกล้อง Colonoscopy ในโรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา และ
โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นการเพ่ิมการเข้าถึงบริการและลดความวิตกกังวลของประชาชนที่มีผลการตรวจ
คัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่ (FIT Test) ผิดปกติ 
               6.  พัฒนาทีม Palliative care เพ่ือดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทั้งในโรงพยาบาลและดูแลต่อเน่ืองในชุมชน 
 

4.ปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ปญัหา/อุปสรรค/ปัจจัยทีท่าํใหก้ารดําเนนิงานไมบ่รรลุวัตถุประสงค์) 
1. การดําเนินงานทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล (Hospital-Based Cancer Registry) ยังไม่เป็นระบบ 

ขาดผู้รับผิดชอบชัดเจน (ปัจจุบันพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ key โปรแกรม Thai Cancer Based) ในส่วนของการทํา
ทะเบียนมะเร็งระดับประชากร (Population- Based Cancer Registry) ยังไม่ดําเนินการ 

          2. ขาดแพทย์อายุรกรรมโรคมะเร็ง (onco medicine) 
 

5.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อระเบยีบ กฎหมาย 
จังหวัดสงขลากําหนดแผนพฒันางานปี ๒๕๖๒ ดังนี ้

          1 พัฒนาให้โรงพยาบาลนาหม่อมเป็นศูนย์รังสีรักษาของเขต โดยใช้ช่ือว่า โรงพยาบาลหาดใหญ ่- นาหม่อม ซึง่
ปัจจุบันยังไม่มีเครื่องฉายรังสี แต่อาคารสร้างเสร็จแล้ว จึงวางแผนให้บรกิารผู้ป่วยที่รับยาเคมีบําบัดทั้งประเภทผู้ป่วยใน
และผู้ป่วยนอก(day care) ภายในเดือนมีนาคม 2562  
          2 พัฒนาศูนย์ส่องกล้องโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพ่ือการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแบบ one stop 
service ที่ช้ัน 3 ตึก 50 ปี โดยให้บริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งต่างๆ ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งลําไส้ใหญ่ มะเร็ง
ต่อมลูกหมาก รวมทั้งการทํา Colonoscopy ในผู้ที่ประสงค์จะตรวจคัดกรองและประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
National Program 
          3 พัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ประสานการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง (CNC) และพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
(Palliative care nurse) เพ่ือให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการดูแลตามแผนการรักษาอย่างต่อเน่ือง 
          4 พัฒนาการทําทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล 

 

     ผู้รายงาน 1. นางปิยะธิดา  สุวรรณโชติ 
     ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
     วัน/เดือน/ปี  20 มกราคม  2562 
     โทร: 08 8398 8159   e-mail:  spiyatida@gmail.com 

 2. นางสาวรัฐชญา  ล่องเซ่ง 
     ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
     วัน/เดือน/ปี  20 มกราคม  2562 
     โทร 09 8714 5435  e-mail:  newratchaya@gmail.com 
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หัวข้อ   การดูแลผู้ปว่ยระยะท้ายแบบประคบัประคองและการดูแลผู้ปว่ยก่ึงเฉียบพลัน 
ตัวชีว้ัด    ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจดัการอาการต่างๆ ด้วย  

Strong Opioid Medication ในผู้ปว่ยประคบัประคองอย่างมีคุณภาพ 
Health outcome:  
- ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคองตามมาตรฐานจนถึงวาระสุดท้าย 

  KPI : ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ 
Service outcome:  
- ผู้ป่วยระยะท้ายเข้าถึงการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Accessibility) จากทีมสุขภาพ ครอบครัวและชุมชน 

รวมทั้งผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ในช่วงเวลาของภาวะโรคและอาการอย่างเหมาะสม 
- ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวได้รับข้อมูล (Information) อย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในการวางแผน

ล่วงหน้า (Advance Care Plan) เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาพจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 
  KPI : - ผู้ป่วยได้รับการจัดการอาการปวดด้วย Strong Opioid Medication อย่างมีคุณภาพ 

- มี Advance Care Plan 
- มี Home Visit 

 

1. สถานการณ์ 
ปัจจุบันการเจ็บป่วยจากโรคเร้ือรังและโรคไม่ติดต่อร้ายแรงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และ

เศรษฐกิจ ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้  จึงต้องทนทุกข์ทรมานจากการรักษาเพ่ือย้ือชีวิต ดังน้ัน      
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่มุ่งเน้นการดูแลที่ครอบคลุมทุกมิติลดความทุกข์ทรมาน    
เพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว  ทําให้ผู้ป่วยสามารถเผชิญกับความตายได้อย่าง สมศักด์ิศรี จังหวัดสงขลา    
มีผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองทั้งหมด 894 คน โดยจํานวนผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์และ
ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง จํานวน 869 คน คิดเป็นร้อยละ 97.20 
การจาํแนกโรค 1.ผู้ป่วยโรคมะเร็ง  จํานวน  430 คน   

2.ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะท้าย จํานวน  159 คน   
3.ผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง จํานวน    35 คน   
4.ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน    90  คน   
5.โรคอ่ืนๆ    จํานวน  180  คน   
( ข้อมลู ณ วันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 6๑ )   

2.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
2.1  ข้อมูลเชิงปริมาณ 

(1) ร้อยละ 100 โรงพยาบาลท่ีมีการดูแลแบบประคับประคอง มีการดําเนินการตามขั้นตอนการดูแล 
                     แบบประคบัประคอง 
   โรงพยาบาลระดับ A  รพ.หาดใหญ ่

       โรงพยาบาลระดับ S  รพ.สงขลา 
   โรงพยาบาลระดับ M๒ รพ.สมเด็จฯ 

       โรงพยาบาลระดับ F๑  รพ.ระโนด  
       โรงพยาบาลระดับ F๒  รพ.สิงหนคร,สทิงพระ,กระแสสินธ์ุ,จะนะ,เทพา,สะบ้าย้อย,สะเดา    

                    รพ.ปาดังเบซาร์,นาหม่อม,บางกล่ํา,ควนเนียง,คลองหอยโข่ง,รัตภูมิ 
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(๒) ร้อยละของผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองได้เข้าสู่กระบวนการดูแล    97.20 % 
(3) ร้อยละของผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองได้รับการเตรียม Advance care plan    
     83.00% 
(4) ร้อยละของผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองได้รับการดูแลต่อเน่ือง  92.43 % 
(5) ร้อยละของผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองได้รับการจัดการอาการอย่างเหมาะสมโดย  
     ใช้ ESAS ประเมิน 

- อาการปวด  97.69 % 
- อาการเหน่ือยหอบ 97.22 % 

(6) ร้อยละของผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองและมีความจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ 
     ทางการแพทย์ได้รับอุปกรณ์ใช้ที่บ้าน  95.18 % 
(7) ร้อยละของผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองเสียชีวิตตามความต้องการ 76.62% 
(๘) ร้อยละของผู้ป่วย Palliative Care ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รบัการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong 
Opioid Medication อย่างมีคุณภาพ (ข้อมลู 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 6๑) 

ตารางที่ 83   ร้อยละของผูป่้วย Palliative Care ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ 
                  ด้วย Strong Opioid Medication อย่างมีคุณภาพ (ข้อมลู 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 6๑) 

ตัวชี้วัด โรงพยาบาล เป้าหมาย(คน) ผลงาน(คน) ร้อยละ 
ผู้ป่วย Palliative 
Care ได้รับการ
บรรเทาอาการ
ปวดและจัดการ
อาการต่างๆด้วย 
Strong Opioid 
Medication 
อย่างมีคุณภาพ 

1.สงขลา 151 60 39.74 
2.สทิงพระ 2 2 100 
3.จะนะ 15 15 100 
4.สมเด็จฯ 29 14 48.28 
5.เทพา 10 7 70.00 
6.สะบ้าย้อย 13 5 38.46 
7.ระโนด 21 2 9.52 
8.กระแสสินธ์ุ 27 14 51.85 
9.รัตภูมิ 16 5 31.25 
10.สะเดา 2 2 100 
11.หาดใหญ ่ 246 166 67.48 
12.นาหม่อม 6 6 100 
13.ควนเนียง 23 12 52.17 
14.บางกล่ํา 9 4 44.44 
15.สิงหนคร 3 3 100 
16.คลองหอยโข่ง 27 20 74.07 
17.ปาดังเบซาร์ 7 4 57.14 

รวม 607 341 56.18 
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ผู้ป่วย Palliative Care ที่ได้รับการบรรเทาอาการปวดด้วย Strong Opioid Medication จะใช้ในกรณีที่
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ควรได้รับยา โดยแพทย์ที่สั่งจ่ายยาไม่ได้มีเฉพาะแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร PC ส่วนใหญ่จะเป็น
แพทย์ที่อยู่เวรประจําในแต่ละวัน ซึ่งมีการดําเนินงานตาม Guideline และปรึกษาแพทย์ PC ในกรณีที่ต้องปรับสูตรยา 
เพ่ือให้มีความต่อเน่ืองในการรักษา และเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการบรรเทาอาการปวดด้วย Strong Opioid Medication ที่
เหมาะสม  
การดําเนินงานพัฒนาบุคลากรกลุ่มแพทย์ทีป่ฏิบัติงาน PC 

ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรกลุ่มแพทย์ที่ปฏิบัติงาน  Palliative Care โดย
การปรับปรุงการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ มีการเพ่ิมช่ัวโมงเรียนเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ
ประคับประคอง รวมทั้งกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้มีการฝึกพัฒนาทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยระยะ
ท้ายแบบประคับประคองให้กับบุคลากรกลุ่มแพทย์ที่ปฏิบัติงานเวชกรรมสังคม และทีมเย่ียมบ้านของโรงพยาบาลชุมชน
ที่เป็นเครือข่าย อย่างต่อเน่ือง โรงพยาบาลสงขลาได้พัฒนาศักยภาพพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพในเครือข่าย 
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2.2  ผลการดาํเนนิงาน Small Success จากข้อมูลตัวชี้วัดปงีบ 2561 ในโรงพยาบาลระดบั A, S, M1  
         โปรดทําเครื่องหมาย      ลงในช่อง      ที่ตรงกับข้อมูลของหน่วยงานของท่าน (พร้อมระบุข้อมูลในแต่ละประเด็น) 
ระดบั รพ. รายการข้อมูล มี ไม่มี 
A, S, M1 ระยะเวลา 3 เดือน  

-รพ. Aและ S มีแพทย์ผ่านการอบรมด้าน Palliative เป็นประธาน/กรรมการร่วมทีมพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง  
-ผูป้่วยและครอบครัวในกลุ่มต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (ผูป้่วยนอก หรือ ผู้ป่วยใน) ได้รับการให้ข้อมูลจากกิจกรรม Family 
Meeting และมีการทํา Advance Care Planning (ACP)  
- รพ. Aและ S มี Pain Clinicหรือ Palliative Care Clinic และ/หรือ มกีารจัดการดูแลแบบการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือก 
ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ปี 2561 (≥ร้อยละ 50 ของจํานวนโรงพยาบาลระดับ A,S ) 

 
/ 
/ 
 
/ 

 
 

ระยะเวลา 6 เดือน 
- ประเมินผลตามรอบ 3 เดือน 

มีแผนงาน/โครงการ หรือ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับสสจ. สสอ. 
รพ.สต. องค์กรในท้องถิ่นหรอืองค์กรต่างๆ (อย่างน้อย 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่อ 1โรงพยาบาล) 

 
 
/ 

 

ระยะเวลา 9 เดือน 
-ประเมินผลตามรอบ 6เดือน 
-มีเครือข่าย และแนวทางการรับ-ส่งต่อฯ เป็นแนวทางในโรงพยาบาลทุกแห่ง (ระดับโรงพยาบาล) 
-มีคลังอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนผู้ป่วย ให้สามารถยืมไปใช้ที่บ้านได้โดยมีการประเมินความต้องการใช้อุปกรณ์  

 
/ 
/ 

 

ระยะเวลา 12 เดือน 
-ประเมินผลตามรอบ 9 เดือน 
-มีการติดตามประเมินการบรรลุเป้าหมาย (Goal) ตาม Advance Care Plan ที่ได้ทําและปรับเปลี่ยนร่วมกันของผู้ป่วย/ครอบครัวและทีม
สุขภาพ จนถึงวาระสุดท้ายและการจากไป (ผู้ป่วยเสียชีวิต) (≥ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยทีไ่ด้รับการทํา ACP) 
-มีงานวิจัย หรอืงานพัฒนาคุณภาพ (R2R, Mini Research, CQI)หรือ Best /Good Practice ด้านการดูแลแบบประคับประคอง และมีการ
เทียบเคียง (Benchmarking) กับหน่วยงานอื่น(อย่างน้อย 1 เรื่อง / โรงพยาบาล) 

 
 
/ 
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๑๖๗ 

2.3 ผลการดาํเนนิงาน Small Success จากข้อมูลตัวชี้วัดปงีบ 2561 ในโรงพยาบาลระดบั M2,F1-F3 
       โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในช่อง     ที่ตรงกับข้อมูลของหน่วยงานของท่าน (พร้อมระบุข้อมูลในแต่ละประเด็น) 

ระดบั รพ. รายการข้อมูล มี ไม่มี 

M2,F1-F3 ระยะเวลา 3 เดือน  
-ผูป้่วยและครอบครัวได้รับการส่งต่อข้อมูล Advance Care Planning (ACP) จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือมีการทาํ ACP ผู้ป่วย
และครอบครัวที่ในโรงพยาบาลระดับ M2, F1-3 
-มีการรกัษา/ดแูล/บรรเทาด้วย Strong Opioid Medication  (ในผูป้่วยที่จําเป็นต้องได้รับ) และ/หรือมีการจัดการดูแลแบบการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เช่น สวดมนต์บําบัด สมาธิบําบัด กดจุดบําบัด การปรับสมดุลร่างกายเป็นต้น 

 
/ 
 
/ 

 

ระยะเวลา 6 เดือน 
ประเมินผลตามรอบ 3 เดือน 
-มีแผนงาน/โครงการ หรือ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง มีการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับสสจ. สสอ. 
รพ.สต. องค์กรในท้องถิ่นหรอืองค์กรต่างๆ เช่นอปท., มูลนิธิ /อาสาสมัครในชุมชน เป็นต้น อย่างน้อย 1 แผนงาน/โครงการหรือ กิจกรรมต่อ 1
โรงพยาบาล 

 
 
/ 

 

ระยะเวลา 9 เดือน 
-ประเมินผลตามรอบ 6เดือน 
-มีเครือข่าย และแนวทางการรับ-ส่งต่อฯ เป็นแนวทางในโรงพยาบาลทุกแห่ง (ระดับโรงพยาบาล) 

 
/ 

 

ระยะเวลา 12 เดือน 
-ประเมินผลตามรอบ 9 เดือน 
-มีการติดตามประเมินการบรรลุเป้าหมาย (Goal) ตาม Advance Care Plan ที่ได้ทําและปรับเปลี่ยนร่วมกันของผู้ป่วย/ครอบครัวและทีมสขุภาพ 
จนถึงวาระสุดท้ายและการจากไป (ผู้ป่วยเสียชีวิต) (≥ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยที่ได้รับการทํา ACP) 
-มีงานวิจัย หรอืงานพัฒนาคุณภาพ (R2R, Mini Research, CQI)หรือ Best /Good Practice ด้านการดูแลแบบประคับประคอง และมีการ
เทียบเคียง (Benchmarking) กบัหน่วยงานอื่น(อย่างนอ้ย 1 เรื่อง / โรงพยาบาล) 

 
 
/ 
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๑๖๘ 

2.4  ผลการดาํเนนิงานพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล บุคลากรผู้รบัผดิชอบงานและเครือข่าย ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 61) 
ตารางที่ 84   ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ 

 
ลําดับ รายการ โรงพยาบาล 

สงขลา หาดใหญ่ นาทวี ระโนด บางกล่ํา ควนเนียง เทพา นาหม่อม 
1 โรงพยาบาลทุกระดับมีแพทย์ปฏิบัติงาน PC อย่างน้อย 1 คน         
2 โรงพยาบาลระดับ A,S มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน Full time อย่างน้อย 2 คน (รพ.หาดใหญ่,รพ.สงขลา)  

มี1คน  
ระดับ

M 
ระดับ
F1 

ระดับ 
F2 

ระดับ 
F2 

ระดับ 
F2 

ระดับ 
F2 

3 โรงพยาบาลระดับ M,F มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน Part time อย่างน้อย 1 คน รพ.
ระดับS 

รพ.ระดับ
A       

4 โรงพยาบาลทุกระดับ มีเภสัชกรร่วมทีมดูแลผู้ป่วย PC อย่างน้อย 1 คน         
5 โรงพยาบาลทุกระดับมีการกําหนดโครงสร้างการบริหารบุคลากรงาน PC ในรูปแบบคณะกรรมการศูนย์ งาน 

หรือกลุ่มงาน ที่สามารถดําเนินการได้คล่องตัวตามบริบท         

6 โรงพยาบาลทุกระดับจัดให้มี PC Essential drugs list กลุ่ม Opioids ตามคําแนะนําขององค์การอนามัย
โลก ประกอบด้วย Codeine, Morphine, Oral Immediate Release (MoIR), Morphine, Oral 
Controlled Release (MoCR) และ Morphine, injectable (MoINJ) 

        

7 ระบบการวินิจฉัยและการให้บริการ PC ให้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 5 กลุ่มโรค และได้รับการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Z51.5) ทุกกลุ่มอายุ (0-15 ปี และมากกว่า 15 ปี) ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองระยะท้าย กรมการแพทย์ 

        

8 มีระบบการทํา Advance Care Planning (ACP) เป็นลายลักษณ์อักษร  -       
9 ผู้ป่วยที่เข้าสู่การดูแลประคับประคองได้รับการจัดการอาการอย่างมีคุณภาพ โดยได้รับการบรรเทาอาการ

ปวด ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก และได้รับยาเพื่อบรรเทาอาการต่างๆเช่น อาการหอบเหนื่อย ฯลฯ 
อย่างเหมาะสม โดยมีระบบบริหารจัดการยา Opioid เพื่อบรรเทาอาการต่างๆครอบคลุมทั้งผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอก 

        

10 มีการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองต่อเนื่องที่บ้าน         
11 มีเครือข่ายการดูแลประคับประคอง อาสาสมัคร และอุปกรณ์การดูแลต่อเนื่องที่บ้านและ/หรือแพทย์แผน

ไทย         
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ตารางที่ 84   ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (ต่อ)  
 

ลําดบั รายการ โรงพยาบาล 
สะเดา สะบ้าย้อย คลอง รัตภูมิ สิงหนคร สทิงพระ ปาดัง จะนะ กระแสสินธุ์ 

1 โรงพยาบาลทุกระดับมีแพทย์ปฏิบัติงาน PC อย่างน้อย 1 คน     -     
2 โรงพยาบาลระดับ A,S มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน Full time อย่างน้อย 2 คน (รพ.

หาดใหญ,่รพ.สงขลา) 
รพ.
ระดับ 
F2 

รพ.
ระดับ 
F2 

รพ.
ระดับ 
F2 

รพ.
ระดับ
F2 

รพ.
ระดับ 
F2 

รพ. 
ระดับ 
F2 

รพ. 
ระดับ
F2 

รพ. 
ระดับ 
F2 

รพ. 
ระดับ 
F2 

3 โรงพยาบาลระดับ M,F มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน Part time อย่างน้อย 1 คน          
4 โรงพยาบาลทุกระดับ มีเภสัชกรร่วมทีมดูแลผู้ป่วย PC อย่างน้อย 1 คน          
5 โรงพยาบาลทุกระดับมีการกําหนดโครงสร้างการบริหารบุคลากรงาน PC ในรูปแบบ

คณะกรรมการศูนย์ งาน หรือกลุ่มงาน ที่สามารถดําเนินการได้คล่องตัวตามบริบท    -      

6 โรงพยาบาลทุกระดับจัดให้มี  PC Essential drugs list กลุ่ม Opioids ตามคําแนะนํา
ขององค์การอนามัยโลก ประกอบด้วย Codeine, Morphine, Oral Immediate 
Release (MoIR), Morphine, Oral Controlled Release (MoCR) และ Morphine, 
injectable (MoINJ) 

         

7 ระบบการวินิจฉัยและการให้บริการ PC ให้ผู้ป่วยในและผูป้่วยนอก 5 กลุ่มโรค และได้รับ
การวินิจฉัยระยะประคับประคอง  (Z51.5) ทุกกลุ่มอายุ (0-15 ปี และมากกว่า 15 ปี) 
ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย กรมการแพทย์ 

 - - -     
 
 

8 มีระบบการทํา  Advance Care Planning (ACP) เป็นลายลักษณ์อักษร          
9 ผู้ป่วยที่เข้าสู่การดูแลประคับประคองได้รับการจัดการอาการอย่างมีคุณภาพ โดยได้รับ

การบรรเทาอาการปวด ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก และได้รับยาเพื่อบรรเทา
อาการไม่สุขสบายต่างๆเช่น อาการหอบเหนื่อย ฯลฯ อย่างเหมาะสม โดยมีระบบบริหาร
จัดการยา Opioid เพื่อบรรเทาอาการต่างๆครอบคลมุทั้งผู้ป่วยในและผูป้่วยนอก  

    -     

10 มีการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองต่อเนื่องที่บ้าน           
11 มีเครือข่ายการดูแลประคับประคอง อาสาสมัคร และอุปกรณ์การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

และ/หรือแพทย์แผนไทย           
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3. สรุปประเด็นสําคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor)  

3.1 องค์ความรู้เรื่องการให้คําปรึกษาและทกัษะในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  
           - บุคลากรระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ขาดองค์ความรู้และทักษะในการคัดกรอง 
และประเมินค้นหาผู้ป่วย โดยการใช้แบบประเมิน PPS Score  

       - ในการดูแลผู้ป่วย PC ในบางกรณี พยาบาลที่ปฏิบัติงานมีประเด็นการตัดสินใจที่ยากลําบาก         
ถูกกฎหมาย แต่ผิดจริยธรรม (Dilemma) เช่น กรณีที่ญาติผู้ป่วยต้องการ Off tube  ควรมีกระบวนการที่ชัดเจน
สําหรับพยาบาลผู้ปฏิบัติงาน   

3.2 การให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังไม่ครอบคลุมเน่ืองจากส่วนใหญใ่ช้รว่มกับผู้ป่วย  Long 
term care โดยจัดลําดับให้ผูป่้วย Palliative Care ตามความจําเป็น  

 
4. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 
 

1.บุคลากรระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล(รพ.สต.) ขาดองค์ความรู้และทักษะใน
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
2.การให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
ยังไม่ครอบคลมุ เน่ืองจากส่วนใหญใ่ช้ร่วมกับ
ผู้ป่วย Long term care  

1.สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้ป่วย PC 
 
 
2.จัดให้มีการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยยืมใช้ ในราย
ที่จําเป็นตามลําดับ  
 

 
 

 ผู้รายงาน      นางสาวสิริรัตน์ บุญวิสูตร  ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วัน/เดือน/ปี 16 มกราคม 2562 
โทร: 08 1328 5007 , 08 3156 7172   

E-mail: siriratbunwisoot@gmail.com 
นางวิจิตรา  ยอดรักษ์       
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
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หัวข้อ  สาขาโรคตา 

 

ตัวชี้วัด  ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา   
 

1.สถานการณ์ 
สถานการณ์ปัญหาทางจักษุเขตสุขภาพที่ 12 พบว่าประชากรไทยมีความชุกของตาบอดร้อยละ 0.59 สายตา

เลือนลางร้อยละ ๑.๕๗ โดยสาเหตุสําคัญของภาวะตาบอด คือ ต้อกระจกร้อยละ ๕๑ ต้อหินร้อยละ ๙.๘  ภาวะตาบอด
ในเด็กร้อยละ ๕.๗ เบาหวานเข้าจอตาร้อยละ ๒.๕  และเกิดจากกระจกตาขุ่นร้อยละ ๒.๐๙   

จังหวัดสงขลามีผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป) จํานวน ๑๔๖,๐๔๘ ราย  โดยในปี ๒๕๖๑ ได้รับการคัดกรอง
สายตา จํานวน ๑๓๕,๔๗๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๖ และในปี 256๒ (ต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๑๐ มกราคม 
๒๕๖๒) ได้รับการคัดกรองสายตา จํานวน ๓๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ 0.26 

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาตา ได้วางแผนพัฒนาระบบการคัดกรอง
สายตาในผู้สูงอายุ บริการเพ่ือเพ่ิมอัตราการเข้าถึงและลดระยะเวลารอคอยผ่าตัด โดยกําหนดให้โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และ อสม. ร่วมคัดกรองสายตาเบื้องต้นในระยะ 3 เมตร และมีการบันทึกลง
โปรแกรม Vision2020 ซึ่งกําหนดให้การคัดกรองสาตาต้องดําเนินการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๕ ภายในไตรมาสท่ี ๒  ซึ่งจะมีกระบวนการควบคุมกํากับติดตามงานเพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนการดําเนินงานคัดกรอง
สายตาให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อในไตรมาสที่ ๓-๔ ซึ่งคาดว่าเมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ การคัดกรองสายตาใน
ผู้สูงอายุของจังหวัดสงขลาจะทําได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และบรรลุตัวช้ีได้ต่อไป 

 
2.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห ์: ข้อมูล ณ ไตรมาส 1(ขอ้มูลที่ใช้จากฐานข้อมูล HDCให้ประมวลผลวันที่ 10 ม.ค.62) 
ตารางที่ 85   ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา 

ผลสําเร็จ/ตัวชี้วัด อําเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัด
กรองสายตา 

1.เมืองสงขลา 87 84 96.55 
2.สทิงพระ 28 28 100.00 
3.จะนะ 31 28 90.32 
4.นาทวี 280 280 100.00 
5.เทพา 4,735 334 7.05 
6.สะบ้าย้อย 12 12 100.00 
7.ระโนด 39 39 100.00 
8.กระแสสินธ์ุ 9 8 88.89 
9.รัตภูมิ 25 25 100.00 
10.สะเดา 5,577 4,842 86.82 
11.หาดใหญ ่ 12,027 12,023 99.97 
12.นาหม่อม 3,512 3,512 100.00 
13.ควนเนียง 18 18 100.00 
14.บางกล่ํา 8 8 100.00 
15.สิงหนคร 41 36 87.80 
16.คลองหอยโข่ง 2,514 2,514 100.00 

รวม 28,943 23,791 82.20 
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3.สรปุประเดน็สําคญัทีเ่ปน็ความเสี่ยงต่อการทาํใหก้ารขบัเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนนิงานไม่ประสบความสําเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจ้ากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจตดิตาม 
 ๑. การสร้างความเข้มแข็งของระบบการคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยโรคตาในชุมชน 
 ๒. การนําเข้าข้อมูลประชากรในโปรแกรม Vission ๒๐๒๐  และการส่งออกข้อมูลการคัดกรองเข้าโปรแกรม 
Vision ๒๐๒๐  
 
4.ปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ (ปญัหา/อุปสรรค/ปัจจัยทีท่าํใหก้ารดําเนนิงานไมบ่รรลุวัตถุประสงค์) 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทําให้การ
ดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ  สิ่งที่ต้องการให้ผู้ทําหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไปประสาน หรือ 

ดําเนินการต่อ 
การสร้างความเข้มแข็งของระบบการคัด
กรองและส่งต่อผู้ป่วยโรคตาในชุมชน 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุก
ระดับ เพ่ือวางแผนการ
จัดบริการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
เพ่ิมความครอบคลุมบริการใน
ประชาชน 

การสนับสนุนงบ Service Plan 
สําหรับการพัฒนาศัยภาพ
บุคลากรทุกระดับในการตรวจ
คัดกรองตาต้อกระจก ต้อหิน 
และเบาหวานขึ้นจอประสาทตา 

 
5.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อระเบยีบ กฎหมาย 

๑. การสนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service plan) สําหรับการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะการตรวจคัดกรองตาต้อกระจก ต้อหิน และเบาหวานขึ้นจอประสาท ของบุคลากรสาธารณสุขระดับ
ปฐมภูมิ และทติุยภูมิ   

๒. บูรณาการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ อสม. เช่ียวชาญด้านการคัดกรองโรคตาในชุมชน เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายการคัดกรองและส่งต่อผู้ที่มีปัญหาโรคตาในระดับชุมชน 

 
 

     ผู้รายงาน ๑.นางสาวรัฐชญา  ล่องเซ่ง 
     ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
     วันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒ 
     โทร: ๐๙ ๘๗๑๔ ๕๔๓๕  e-mail: newratchaya@gmail.com 

 ๒. นางกัญญา  สทุธิพงศ์ 
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
วัน/เดือน/ปี  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

     โทร ๐8 0547 8659  e-mail: yee_kanya@hotmail.com 
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หัวข้อ  สาขาโรคตา 

 

ตัวชีว้ัด   ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รบัการผ่าตดั 
ภายใน 30 วัน >= ร้อยละ 85 

 

1. สถานการณ์ 
สถานการณ์ปัญหาทางจักษุเขตสุขภาพที่ 12 พบว่าประชากรไทยมีความชุกของตาบอดร้อยละ 0.59 สายตา

เลือนลางร้อยละ ๑.๕๗ โดยสาเหตุสําคัญของภาวะตาบอด คือ ต้อกระจกร้อยละ ๕๑ ต้อหินร้อยละ ๙.๘  ภาวะตาบอด
ในเด็กร้อยละ ๕.๗ เบาหวานเข้าจอตาร้อยละ ๒.๕  และเกดิจากกระจกตาขุ่นร้อยละ ๒.๐๙ 

 จังหวัดสงขลามีผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป) จํานวน ๑๔๖,๐๔๘ ราย ได้รับการคัดกรองสายตา จํานวน 
๑๓๕,๔๗๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๖ เป็นผู้ป่วย Blinding cataract  จํานวน ๑,๔๙๗ ราย ได้รับการผ่าตัดภายใน 
30 วัน จํานวน ๑,๑๓๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๙ และในปี 256๒ (ต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๑๐ มกราคม 
๒๕๖๒) ได้รับการคัดกรองสายตา จํานวน ๓๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ 0.26 เป็นผู้ป่วย Blinding cataract  จํานวน 
๓๘๖ ราย ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน จํานวน ๓๐๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๙ 

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาตา ได้วางแผนพัฒนาระบบการคัดกรองและการส่งต่อผู้ป่วย 
Blinding cataract  เข้ารับการรักษาและการผ่าตัด  ทั้งน้ีได้มีการจัดแผนออกให้บริการตรวจคัดกรองสายตาใน
ผู้สูงอายุ ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสนิมสุขภาพตําบล(รพ.สต.) ในพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมอัตราการเข้าถึงและลด
ระยะเวลารอคอยผ่าตัด    

 
2.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ : ข้อมูล ณ ไตรมาส 1(ขอ้มูลที่ใช้จากฐานข้อมูล HDCให้ประมวลผลวันที่ 10 ม.ค.62)  
ตารางที่ 86  ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน >= ร้อยละ 85 

หน่วยบรกิาร 

รายการข้อมูล 

หมายเหต ุ
จํานวนผูป้่วยต้อ
กระจกชนดิบอด 

(Blinding Cataract)
ที่ได้รบัการผ่าตดั

ภายใน 30 วัน (A) 

จํานวนผูป้่วยต้อ
กระจกชนดิบอด 

(Blinding 
Cataract)ที่ได้รบั
การวินิจฉัย(B) 

ร้อยละผูป้่วยต้อกระจก
ชนดิบอด (Blinding 
Cataract) ไดร้บัการ
ผ่าตดัภายใน 30 วัน 

(A/B)*100 
ภาพรวมจังหวัด 813 308 37.88  

 
3.สรปุประเดน็สําคญัทีเ่ปน็ความเสี่ยงต่อการทาํใหก้ารขบัเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนนิงานไม่ประสบความสําเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจ้ากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจตดิตาม 
 ๑. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพ่ือรองรับการขยายบริการจักษุวิทยาในระดับโรงพยาบาลชุมชน 
 2. การซ่อม/บํารุงรักษาครุภัณฑ์ มีราคาสูง  
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4.ปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ปญัหา/อุปสรรค/ปัจจัยทีท่าํใหก้ารดําเนนิงานไมบ่รรลุวัตถุประสงค์) 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทําให้การ
ดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ  สิ่งที่ต้องการให้ผู้ทําหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไปประสาน  
หรือ ดําเนินการต่อ 

1. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพ่ือรองรับการ
ขยายบริการจักษุวิทยาในระดับ
โรงพยาบาลชุมชน  เช่น เครื่องวัดความ
ดันตา และจัดสรรงบประมาณสําหรับการ
บํารุงรักษา/ซ่อมบํารุงเคร่ืองครุภัณฑ์เดิม
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  

วางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ที่จําเป็นเพ่ือรองรับการ
ขยายบริการจักษุวิทยาในระดับ 
โรงพยาบาลชุมชน  
 

การสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ที่จําเป็น เช่น เครื่องวัดความดัน
ลูกตาให้กับโรงพยาบาลชุมชน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ให้บริการเพ่ิมขึ้น  

2. การซ่อม/บํารุงรักษาครุภัณฑ์มีราคาสูง ควรมีการจัดทาํแผนการ
ตรวจสอบคุณภาพครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์อย่างเสม่ํา พร้อมทั้ง
จัดสรรงบประมาณสําหรับการ
ซ่อม/บํารุงรักษาครุภัณฑ์  

การสนับสนุนงบ Service Plan 
สําหรับการการซ่อม/
บํารุงรักษาครุภัณฑ์ เน่ืองจากมี
ราคาสูง  

 
5.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อระเบยีบ กฎหมาย 

๑. ควรกําหนดเกณฑ์ครุภัณฑ์ที่จําเป็นสําหรับการให้บริการแก่ประชาชนในโรงพยาบาลชุมชน เช่น 
เครื่องตรวจความดันตา ควรจัดให้มีในทุกโรงพยาบาลชุมชน  เพ่ือให้สามารถการจัดบริการแก่ประชาชนได้ตลอดทั้งปี 
แต่เน่ืองจากราคาครุภัณฑ์ค่อนข้างสูง  ส่วนกลางจึงควรให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว  

๒. ควรสนับสนุนให้มีจักษแุพทย์เพ่ิมขึ้น หรือให้มีประจําในโรงพยาบาลชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมใน
การให้บริการแก่ประชาชน เพ่ือลดความแออัดใน โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป 

 
 

     ผู้รายงาน ๑.นางสาวรัฐชญา  ล่องเซ่ง 
     ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
     วันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒ 

    โทร: ๐๙ ๘๗๑๔๕๔๓๕   
     e-mail: newratchaya@gmail.com 
 

๒. นางกัญญา  สุทธิพงศ์ 
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
วัน/เดือน/ปี. ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

     โทร: ๐8 0547 8659   
      e-mail: yee_kanya@hotmail.com 
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คณะที่ 3 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

หัวข้อ  1. ระบบบริหารจดัการกําลังคนด้านสุขภาพ  
ตัวชีว้ัด  1.1 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจดัการกําลังคนที่มีประสทิธิภาพ  

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ความเป็นมาของประเด็นการตรวจราชการ 

 1) จังหวัดที่มีการบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง ทุกหน่วยงานในจังหวัดที่ได้รับ
คะแนนตามประเด็นการดําเนินการด้านบริหารจัดการกําลังคนท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดครบ 4 
ประเด็น โดยได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งน้ี ประเด็นการดําเนินการ  
4 ประเด็นประกอบด้วย 
ตารางที่ 87  การดําเนินการบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ 

ลําดบั การดําเนินการบริหารจดัการกําลังคนที่มีประสิทธภิาพ คะแนนเต็ม ผลงาน 
1 มีข้อมูล                                                            

1. ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานเป็นปัจจุบัน 10 คะแนน 9 
2. มีการรายงานสถิติกําลังคน 5 คะแนน 5 
3. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข 10 คะแนน 10 

รวมคะแนน 24 คะแนน 
2 มีแผนบริหารตาํแหน่ง                                           

1. มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทําแผนกําลังคน 5 คะแนน 5 
2. จัดทําแผนกําลังคน และมีแผนบริหารตําแหน่ง 10 คะแนน 8 
3. มีแผนกําลังคน ด้านอื่นๆ เช่น แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
แผนพัฒนาบุคลากร ฯลฯ 

5 คะแนน 5 

4. มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ แผนบริหารตําแหน่งภายในจงัหวัดและ
หน่วยงานในสังกัดทราบ  

5 คะแนน 5 

รวมคะแนน 23 คะแนน 
3 มีการดําเนนิงานตามแผน                                       

 ตัวชี้วัด ร้อยละของตําแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่กําหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน 10 คะแนน 15 คะแนน 20 คะแนน 25 คะแนน 

ไตรมาส 2 ร้อยละ 8 ร้อยละ 7 ร้อยละ 6 ร้อยละ 5 
ไตรมาส 4 ร้อยละ 6 ร้อยละ 5 ร้อยละ 4 ร้อยละ 3  

 
 
  24 คะแนน 

 

4 บคุลากรสาธารณสขุเพยีงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 71        
ตัวชีว้ัด บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 71   

*บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ หมายถึง ความเพียงพอของบุคลากรสาธารณสุข 5 ประเภทการจ้าง  
 (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจา้งประจํา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว  
 (รายเดือน)) ในสายงานการให้บริการทางการแพทย์ (ยกเว้นสายงานขาดแคลน) จํานวน 10 สายงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 10 คะแนน 15 คะแนน 20 คะแนน 25 คะแนน 
ไตรมาส 4 ร้อยละ 68 ร้อยละ 69 ร้อยละ 70 ร้อยละ 71 

 
 
 
 

25 คะแนน 

รวมคะแนนเตม็100 คะแนน 96 คะแนน 
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2) ร้อยละของจังหวัดที่มีการบรหิารจัดการกําลังคนที่มีประสทิธภิาพ หมายถึง จํานวนเขตสุขภาพ (ทุก
จังหวัดภายในเขตสุขภาพ) ทีม่ีการบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ (ตามข้อ 1) เมื่อเทียบกับจํานวนเขต
สุขภาพทั้งหมด โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
          3) สตูรคํานวณตัวชี้วัด  
  1. ร้อยละของจังหวัดที่มีการบรหิารจัดการกําลังคนที่มีประสทิธภิาพ 
 
 
  
 
 

2. ร้อยละของตําแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่กําหนด (มีการดําเนินงานตามแผน)                                       
 
 
 
 

3. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 71 
 

 
 
 
  
ประเด็นการตรวจราชการ 

1. มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้านกําลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีการพัฒนาฐานข้อมูล/สารสนเทศด้านกําลังคนให้มี
ประสิทธิภาพ  
ลําดบั ประเดน็การตรวจราชการ/มาตรการ เกณฑ์ แหลง่อ้างองิ/เอกสารหลกัฐาน 

1 มีข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานเป็น
ปัจจุบัน (ตามตารางที่ 88) 
1.1 ใบประกอบวิชาชีพ 

เกณฑ์การ
ให้คะแนน 

1 
คะแนน 

2  
คะแนน 

3  
คะแนน 

4 
คะแนน 

ร้อยละ ≤89.99 90-94.99 95-99.99 100 
* ใบประกอบวิชาชีพจํานวน 13 สายงาน 
1.2 วุฒิในตําแหน่ง 

เกณฑ์การ
ให้คะแนน 

1  
คะแนน 

2  
คะแนน 

3  
คะแนน 

ร้อยละ ≤89.99 90 - 99.99 100 
* วุฒิในตําแหน่ง: ข้าราชการและพนักงานราชการ 
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนรอบที ่1 : ให้มีการรายงานผลการแกไ้ข 
วุฒิในตําแหน่ง (3 คะแนน) 

10 
คะแนน 

 
 

4 คะแนน 
 

 
 
3 คะแนน 

 
 

 

ตรวจสอบจากจาํนวนคําส่ังต่าง ๆ (กลุ่มงานบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล) ที่ไดร้ับการบนัทึกลงในฐานขอ้มูลกําลังคน
ของหน่วยงาน ตามตารางที่ 88 (ระบบ HROPS) 
 
 

  

    จํานวนตําแหน่งว่าง (ข้าราชการ + พนักงานราชการ) สังกัดหน่วยงาน ณ วันที่รายงานผล 
จํานวนตําแหน่งทั้งหมด (ข้าราชการ + พนักงานราชการ) สังกัดหน่วยงาน ณ วันที่รายงานผล 

X 100 = 

 จํานวนบุคลากรสาธารณสุขสายให้บริการทางการแพทย์ (ยกเว้นสายวิชาชีพขาดแคลน) 
ที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

กรอบอัตรากําลังที่กําหนดในระดับหน่วยงาน 
X 100 = 

 จํานวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ ( >ร้อยละ 70 ของจังหวัดภายใน
จังหวัดที่มีการบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ (ได้คะแนนมากกว่า 70 คะแนน)) 

จํานวนหน่วยงานทั้งหมด  
X 100 = 

  สูตรคํานวณความเป็นปัจจุบันของใบประกอบวิชาชีพ 
   จํานวนบุคลากร (13 สายงาน) ที่บันทึกในระบบ HROPS สังกดัหน่วยงาน 

จํานวนบุคลากรทั้งหมด (13 สายงาน) สังกดัหน่วยงาน 
X 100 =

 สูตรคํานวณความเป็นปัจจุบันของวุฒิการศึกษา 
จํานวนบุคลากรที่ได้รับการแก้ไขวุฒิในตําแหน่งให้เป็นปัจจุบันสังกัดหน่วยงาน 

จํานวนบุคลากรที่วุฒิในตําแหน่งไม่เป็นปัจจุบันสังกัดหน่วยงาน X 100 =
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1. มีระบบการบริหารจดัการข้อมูลด้านกาํลงัคนอย่างมีประสิทธภิาพ  โดยมีการพัฒนาฐานข้อมูล/สารสนเทศด้านกําลังคนให้มี
ประสิทธิภาพ 
ลําดบั ประเดน็การตรวจราชการ/มาตรการ เกณฑ์ แหลง่อ้างองิ/เอกสารหลกัฐาน 

 1.3 หนว่ยงานที่บันทกึคําส่ังเล่ือนเงินเดอืน  
เกณฑ์การให้

คะแนน 
1  

คะแนน 
2  

คะแนน 
3  

คะแนน 
หน่วยงาน 

ที่บันทึกคําสั่ง
เลื่อนเงินเดือน 

อยู่ระหว่าง
การบริหาร

วงเงิน 

อยูร่ะหวา่งการ
เสนอผู้วา่

ราชการจังหวัด 

บันทึกใน
ระบบ 

HROPS  

3 คะแนน
 
 

 

 

2 มีการรายงานสถิติกําลังคน 5 คะแนน  
 ๒.1 มีรายงานข้อมูลจํานวนบคุลากร  

      ที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด ณ วันทีร่ายงานผล  
      (ตามตารางที่ 89) 
๒.2 มีรายงานข้อมูลการสูญเสียบุคลากร 
       ณ วันทีร่ายงานผล (ตามตารางที่ 90) 
๒.3 มีรายงานข้อมูลจํานวนตาํแหน่งทัง้หมด 
      ของบุคลากร ณ วันทีร่ายงานผล    
      (ตามตารางที่ 91) 
๒.4 มีรายงานขอ้มูลจํานวนตําแหน่งว่างของ 
       บุคลากร (ข้าราชการ และพนักงานราชการ) 
      ณ วนัทีร่ายงานผล (ตามตารางที่ 92) 

1 คะแนน
 
 

1 คะแนน 
 

2 คะแนน 
 
 

1 คะแนน 
 

2.1 รายงานขอ้มูลจํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจรงิทัง้หมด  
      ณ วนัทีร่ายงานผล ตามตารางที่ 89 (ระบบ HROPS) 
 
2.2 รายงานขอ้มูลการสูญเสียบคุลากร ณ วันทีร่ายงานผล 
       ตามตารางที่ 90 (ระบบ HROPS) 
2.3 รายงานขอ้มูลจํานวนตาํแหน่งทัง้หมดของบุคลากร  
       ณ วันทีร่ายงานผล ตามตารางที่ 91 (ระบบ HROPS) 
 
2.4 รายงานขอ้มูลจํานวนตาํแหน่งว่างของบุคลากร  
       ณ วันทีร่ายงานผล ตามตารางที่ 92 (ระบบ HROPS) 

3 มีการใช้ประโยชน์จากขอ้มูลบุคลากรสาธารณสุข 
(ระบบ HROPS) 
3.1 การบริหารตําแหน่ง 
3.2 การวางแผนกําลังคน 
3.3 การวเิคราะห์ภาระงาน 
3.4 สนับสนุนการตดัสินใจของผู้บริหาร 

10 คะแนน
2.5 คะแนน
2.5 คะแนน
2.5 คะแนน
2.5 คะแนน

- เอกสาร/หลักฐานที่มกีารวเิคราะห์การบรหิารตาํแหน่ง  
การวางแผนกําลังคน วิเคราะหภ์าระงาน จากรายงานขอ้มูล
บุคลากรสาธารณสุข (ระบบ HROPS) 
 - ตรวจสอบจากประวตัิการเข้าระบบ HROPS  
   ตามตารางที่ 93 
 

2. มีแผนบริหารตําแหนง่ หนว่ยงานต้องมีแผนบริหารตําแหน่ง (และแผนกําลังคนด้านอื่นๆ เชน่ แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
แผนพัฒนาบุคลากร ฯลฯ)  
ลําดบั ประเดน็การตรวจราชการ/มาตรการ เกณฑ์ แหลง่อ้างองิ/เอกสารหลกัฐาน 

4 แผนบริหารตําแหน่ง (ตามตารางที่ 94) 25 
คะแนน 

 

 4.1 มีการจดัประชุมเตรยีมความพร้อมในการ    
      จัดทําแผนกําลังคน 

5 คะแนน หนังสือเชิญประชุม และ/หรือสรุปรายงานการประชุมเพือ่
เตรียมความพรอ้มในการจัดทําแผนกําลังคน 

 4.2 จัดทําแผนกําลังคน และมีแผนบริหาร 
      ตําแหน่ง 

10 คะแนน เอกสารแผนกําลังคน/แผนบรหิารตําแหน่งทีร่ะบุ
รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ดําเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ  

 4.3 มีแผนกําลังคนด้านอื่นๆ เช่น แผนความ 
       ก้าวหน้าในสายอาชีพ แผนพัฒนาบุคลากร ฯลฯ 

5 คะแนน เอกสารแผนกําลังคน ในด้านอืน่ๆ 

 4.4 มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ แผนบริหาร 
      ตําแหน่งภายในจงัหวัดและหน่วยงานใน 
      สังกัดทราบ 
 

5 คะแนน เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการประชาสัมพันธ์/ 
การเผยแพร่แผนบริหารตําแหน่ง เช่น หนงัสือเวียน  
หน้าเว็บไซต์หนว่ยงาน ฯลฯ 

สูตรคํานวณความเป็นปัจจุบันคําส่ังเล่ือนเงินเดือน 
จํานวนคะแนนที่ได้รับ   
จํานวนหน่วยงานในสังกัด 

=
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3. มีการดําเนนิการตามแผน  
ลําดบั ประเดน็การตรวจราชการ/มาตรการ เกณฑ์ แหลง่อ้างองิ/เอกสารหลกัฐาน 

5 ตําแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่กําหนด 
(ไตรมาส 2 ≤5%, ไตรมาส 4 ≤3%) 
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนรอบที่ 1 : ให้มีการรายงานผล 
การใช้ตําแหน่งว่าง (25 คะแนน) 

25 
คะแนน 

 

 
 
  

4. บคุลากรสาธารณสุขเพยีงพอ 
ลําดบั ประเดน็การตรวจราชการ/มาตรการ เกณฑ์ แหลง่อ้างองิ/เอกสารหลกัฐาน 

6 บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ  
(สายงานการใหบ้ริการทางการแพทย์ (ยกเว้น
สายงานขาดแคลน) จํานวน 10 สายงาน) 
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนรอบที่ 1 : ให้มีการรายงานผล 
บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ (25 คะแนน) 

25 
คะแนน
(≥71%) 

 

อ้างอิง: http://bps.moph.go.th/new_bps/node/447 
 
2. การดําเนินการบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ 
ประเดน็ที่ 1 มีระบบการบริหารจัดการกําลังคนอย่างมีประสทิธภิาพ 
          1.1 มีข้อมูลบุคลากรสาธารณสขุ ในหน่วยงานเปน็ปัจจุบนั  
ตารางที่ 88  ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขเป็นปัจจุบัน  ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖1  

1. ใบประกอบวิชาชีพ 
จํานวน

บุคลากร*1 
(คน) 

จํานวนใบประกอบวิชาชีพ (คน) *๕ จํานวนที่ไดร้ับ
การแก้ไข 
(คน) *๕ 

จํานวนที่บันทึก 
ในระบบ HROPS 

(คน) *๕ มี ไม่มี หมดอาย ุ
1. นายแพทย์ 511 511  *2  511 
2. ทันตแพทย์ 122 122  *3  122 
3. เภสัชกร 201 201    201 
4. พยาบาลวิชาชีพ 2679 2679  -  2679 
5. นักเทคนิคการแพทย์ 163 163  -  163 
6. นักกายภาพบําบัด 62 62  -  62 
7. แพทย์แผนไทย 60 60  -  60 
8. นักรังสีการแพทย์ 33 33  -  33 
9. นักจิตวิทยาคลินิก 4 4  -  4 
10. นักกิจกรรมบําบัด 5 5  -  5 
11. นักกายอุปกรณ์ - -  -  - 
12. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 3 -  -  3 
13. นักเวชศาสตร์ส่ือความหมาย 4 -  -  4 

รวม 3,847 3,847    3,847 

2. วุฒิการศึกษา จํานวนบุคลากร (คน) 
*1 

จํานวนบุคลากร 
ที่มีวุฒิในตําแหน่ง 

ไม่เป็นปัจจุบัน (คน)*๕ 

จํานวนบุคลากรที่ได้รับการแก้ไข 
วุฒิในตําแหน่งให้เป็นปัจจุบัน 

(คน)*๕ 
1. ข้าราชการ 2518 133 133 
2. พนักงานราชการ 101 - - 

รวม 2619 133 133 

   สูตรคํานวณร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ 
   จํานวนบุคลากรสาธารณสุขสายงานให้บริการทางการแพทย์

            (ยกเว้นสายวิชาชีพขาดแคลน) ที่มีอยู่จริง 
กรอบอัตรากําลังที่กําหนดในระดับหน่วยงาน

X 100 =

    สูตรคํานวณตําแหน่งว่างลดลง 
   จํานวนตําแหน่งว่าง (ข้าราชการ+พนักงานราชการ) สงักัดหน่วยงาน
จํานวนตําแหน่งว่างทั้งหมด (ข้าราชการ+พนักงานราชการ) สังกัดหน่วยงาน

X 100 =
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3. หน่วยงานทีบ่ันทึกคําส่ังเงินเดือน*4   บันทึกคําส่ังเงินเดือนใน
ระบบ HROPS แล้ว*๕ 

ยังไม่ได้บันทึกคําส่ังเงินเดือนในระบบ HROPS*๕ 
อยู่ระหว่างการเสนอ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

อยู่ระหว่าง 
การบริหารวงเงนิ 

จังหวัดสงขลา    
- รพศ.หาดใหญ่    
- รพท.สงขลา    
- สสจ.สงขลา    
- ฯลฯ    

ที่มา : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สสจ.สงขลา ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖1 
หมายเหตุ : 
*1 ใช้ข้อมูลจํานวนบุคลากร จากระบบ HROPS ท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. ส่งข้อมูลให้เขตสุขภาพและจังหวัด 
*2 นายแพทย์ ใบประกอบวิชาชีพไม่มีหมดอายุ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 
*3 ทันตแพทย์ ใบประกอบวิชาชีพไม่มีหมดอายุ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 
*4 คําสั่งเลื่อนเงินเดือน รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 สําหรับการตรวจราชการรอบท่ี 1 และรอบวันท่ี 1 เมษายน 2562  
   สําหรับการตรวจราชการรอบท่ี 2 
*๕ รายงานผลการดําเนินงานให้ตัดข้อมูล ณ สิ้นเดือนก่อนหน้าเดือนท่ีมีกําหนดการตรวจราชการ เช่น ตรวจราชการ  วันท่ี  13 - 15  ก.พ. 62 
   ให้รายงานผลการดําเนินงาน ณ 31 ธ.ค. 61 

 
    1.2 มีการรายงานสถิติกําลังคน 

              1.2.1 ข้อมูลจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด จังหวัดสงขลา 
ตารางที่ 89  ข้อมูลจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖1 
 

ประเภทหน่วยงาน จํานวน
หน่วยงาน 

จํานวนบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานจริง (คน) 

ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ 

พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 

ลูกจ้าง 
ประจํา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว รวม 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1 1,289     71     908 117 433 2818 
โรงพยาบาลสงขลา 1 741 82 543 97 139 160๒ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา 1    121 33 2 8 5 169 

โรงพยาบาลชุมชน 15 1,541 63 488 120 622 2,834
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 16 56 5 - 3 18 82 
รพ.สต./สอ.น. 175 800 - 225 10 85 1120 

รวม 171 4,548 254 2,166 355 1,302 8,625
 
ที่มา : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สสจ.สงขลา ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖1   
หมายเหตุ: รายงานผลการดําเนินงานให้ตัดข้อมูล ณ สิ้นเดือนก่อนหน้าเดือนท่ีมีกําหนดการตรวจราชการ เช่น ตรวจราชการ  
วันท่ี 13 – 15 ก.พ. 62 ให้รายงานผลการดําเนินงาน ณ 31 ธ.ค. 61 
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                   1.2.2 ข้อมูลการสูญเสียบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดสงขลา 
ตารางที่ 90 ข้อมูลการสญูเสยีบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและจําแนกสาเหตุการสูญเสีย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 

ที่มา: กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖1 
หมายเหตุ : รายงานผลการดําเนินงานให้ตัดข้อมูล ณ สิ้นเดือนก่อนหน้าเดือนท่ีมีกําหนดการตรวจราชการ เช่น ตรวจราชการ 
วันท่ี  13 – 15 ก.พ. 62 ให้รายงานผลการดําเนินงาน ณ 31 ธ.ค. 61 
 

                 1.2.3 ข้อมูลจํานวนตําแหน่งทั้งหมดของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดสงขลา 
ตารางที่ 91 ข้อมูลจํานวนตําแหน่งทั้งหมดบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดสงขลา  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

ลําดับ ประเภทบุคลากร จํานวนตําแหน่งทั้งหมดของบุคลากร (ตน.) 
1 ข้าราชการ 4,548 
2 พนักงานราชการ 254 
3 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2,166 
4 ลูกจ้างประจํา 355 
5 ลูกจ้างชั่วคราว 1,302 

รวม 8,625 
ท่ีมา: กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖1 
หมายเหตุ : รายงานผลการดําเนินงานให้ตัดข้อมูล ณ สิ้นเดือนก่อนหน้าเดือนท่ีมีกําหนดการตรวจราชการ เช่น ตรวจราชการ  
วันท่ี  13 – 15 ก.พ. 62 ให้รายงานผลการดําเนินงาน ณ 31 ธ.ค. 61 
 

               1.2.4 ข้อมูลจํานวนตาํแหน่งว่างบคุลากรสาธารณสขุ จังหวัดสงขลา  
ตารางที่ 92  ข้อมูลจํานวนตําแหน่งว่างบุคลากรสาธารณสุข จังหวัด สงขลา  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 

ลําดับ ประเภทบุคลากร จํานวนตําแหน่งว่าง 
ที่ได้รับจัดสรร (ตน.) *1 

จํานวนตําแหน่งว่างที่
ใช้ไป (ตน.) *2 

จํานวนตําแหน่งว่างใหม่  
หลัง 1 พ.ย. 61  

ที่ยังไม่ได้ดําเนนิการ (ตน.) *2 
1 ข้าราชการ 132 31 - 
2 พนักงานราชการ 36 27 9 (กําลังดําเนินการสอบใหม่) 

รวม 168 58  
    ท่ีมา: ระบบHROPS. ณ วันท่ี 15 มกราคม 2562 
หมายเหตุ : 
*1 ใช้ข้อมูลจํานวนบุคลากร จากระบบ HROPS ท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. ส่งข้อมูลให้เขตสุขภาพและจังหวัด 
*2 รายงานผลการดําเนินงานให้ตัดข้อมูล ณ สิ้นเดือนก่อนหน้าเดือนท่ีมีกําหนดการตรวจราชการ เช่น ตรวจราชการ  
   ให้รายงานผลการดําเนินงาน ณ 31 ธ.ค. 61 

ลําดับ ประเภทบุคลากร 
จํานวนการ
สูญเสีย

บุคลากร (คน)

สาเหตุการสูญเสีย (คน) 
ลาออก

นอกสังกัด สป.
โอนไปนอก
สังกัด สป.

การถูกให้ออกโดยมีความผิด 
ให้ออก ปลดออก ไล่ออก 

1 ข้าราชการ 44 34 2 - - -
2 พนักงานราชการ 5 5 - - - -
3 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 34 34 - - - -
4 ลูกจ้างประจํา 6 6 - - - -
5 ลูกจ้างชั่วคราว 85 85 - - - -

รวม 174 164 2 - - -
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1.3. มีการใชป้ระโยชน์จากข้อมูลบคุลากรสาธารณสขุ (ระบบ HROPS) 
ตารางที่ 93  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดสงขลา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

ลําดับ รายการ มีการใช้ประโยชน์ฯ เอกสาร/หลักฐาน 
มี ไม่ม ี

1 การบริหารตําแหน่ง    
2 การวางแผนกําลังคน    
3 การวิเคราะห์ภาระงาน    
4 สนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ริหาร    

ที่มา: กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ณ วันที ่๓๑ ธันวาคม ๒๕๖1 
 
ประเด็นที่ 2 มีแผนบรหิารตําแหน่ง (และแผนกําลังคนด้านอ่ืน  ๆเช่น แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ แผนพัฒนาบุคลากร 
ฯลฯ) 
            2.1 แผนบรหิารตาํแหน่ง และแผนกําลังคนดา้นอ่ืนๆ จังหวัดสงขลา 
ตารางที่ 94  การจัดทําแผนบริหารตําแหน่ง และแผนกําลังคนด้านอ่ืนๆ จังหวัดสงขลา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

ลําดับ แผน/กิจกรรม การดําเนินการ เอกสาร/หลักฐาน 
มี ไม่ม ี

1 มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจดัทํา
แผนกําลังคน 

   

2 จัดทําแผนกําลงัคน และมแีผนบริหารตําแหน่ง    
3 มีแผนกําลังคนด้านอ่ืนๆ (โปรดระบุช่ือแผน)  

เช่น 
- แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
- แผนสรรหาเชิงรุก 
- แผนพัฒนาบุคลากร 
 

   

4 มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ แผนบรหิาร
ตําแหน่งภายในจังหวัดและหน่วยงานในสังกัด
ทราบ (หนังสือเวียน/ประกาศ) 

   

ที่มา: กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ณ วันที ่๓๑ ธันวาคม ๒๕๖1 
หมายเหตุ : รายงานผลการดําเนินงานให้ตัดข้อมูล ณ สิ้นเดือนก่อนหน้าเดือนท่ีมีกําหนดการตรวจราชการ   
             ให้รายงานผลการดําเนินงาน ณ 31 ธ.ค. 61 
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คณะ 3

ประเด็นที่ 3 มีการดําเนินงานตามแผน ตําแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่กําหนด (ตําแหน่งว่างคงเหลือไม่เกินร้อยละ 5 ในไตรมาส 2) 
             3.1 ตําแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่กําหนด จังหวัดสงขลา 
ตารางที่ 95  ตําแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่กําหนด จังหวัดสงขลา ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2561 

ลําดับ ประเภทบุคลากร 
 จํานวนตําแหน่งทัง้หมด

ของบุคลากร (ตน.)  
[A] 

จํานวนตําแหน่งว่าง 
ของบุคลากร (ตน.) 

[B] 

ตําแหน่งว่างคงเหลือ
ร้อยละ 

[C = (B/A)*100] 
1 ข้าราชการ 4,548 101 2.22 
2 พนักงานราชการ 254 9 3.54 

รวม 4,802 110 2.29 
ที่มา: กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ณ วันที ่๓๑ ธันวาคม ๒๕๖1 
หมายเหตุ : รายงานผลการดําเนินงานให้ตัดข้อมูล ณ สิ้นเดือนก่อนหน้าเดือนท่ีมีกําหนดการตรวจราชการ ให้รายงานผลการดําเนินงาน  
              ณ 31 ธ.ค. 61 
          จากตารางจะเห็นได้ว่า การบริหารจัดการกําลังคน ในส่วนของตําแหน่งว่างที่มีและสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยสํานักงานเขตสุขภาพที่ 12 อนุมัติให้ใช้ได้จํานวน 110 อัตรา และสามารถดําเนินการใช้ตําแหน่ง
ว่างลดลงร้อยละ 2.29  ซึ่งตําแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่กําหนด คือ ไตรมาส 2 ไม่เกินร้อยละ 5  ไตรมาส 4 
ไม่เกินร้อยละ 3  
ประเดน็ที่ 4 บคุลากรสาธารณสขุเพยีงพอ 
     4.1 ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ จังหวัดสงขลา 
ตารางที่ 96  ร้อยละบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ*1   จังหวัดสงขลา  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 

ลําดับ สายงานให้บริการทางการแพทย์  
(ยกเว้นสายวิชาชีพขาดแคลน)  

กรอบอัตรากําลัง
ที่กําหนดใน

ระดับหน่วยงาน 
[A] 

จํานวนบุคลากรสาธารณสุข 
สายให้บรกิารทางการแพทย์

(ยกเว้นสายวิชาชีพขาด
แคลน) ที่มีอยู่จริง*2 

[B] 

ร้อยละบุคลากร
สาธารณสุขเพียงพอ 

(≥ รอ้ยละ 71) 
[C = (B/A)x100] 

1 นายแพทย ์ 532 511 96.05 
2 ทันตแพทย ์  125 122 97.6 
3 เภสัชกร 206 201 97.57 
4 พยาบาลวิชาชพี/พยาบาลเทคนิค 2,610 2,679 102.64 
5 จพ.ทันตสาธารณสุข 204 152 74.50 
6 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 166 112 67.46 
7 ช่างทันตกรรม 2 1 50 
8 นักวิชาการสาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 1,088 805 73.98 
9 แพทย์แผนไทย 84 60 71.42 

10 นักเทคนิคการแพทย์/นักวทิยาศาสตร์
การแพทย์/จพ.วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ 192  

163 84.89 

รวม 5,209 4,806 92.26 
ที่มา: กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖1 
หมายเหตุ : *1 บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ หมายถึง ความเพียงพอของบุคลากรสาธารณสุข 5 ประเภทการจ้าง (ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)) ในสายงานการให้บริการทาง
การแพทย์ (ยกเว้นสายงานขาดแคลน) จํานวน 10 สายงาน 
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 จากตารางจะเห็นได้ว่า ในสายงานให้บริการทางการแพทย์ ๑๐ สายงาน มีจํานวนร้อยละบุคลากร
สาธารณสุขเพียงพอ ≥ ร้อยละ ๗๑ จํานวน 8 สายงาน และตํ่ากว่าร้อยละ 71  คือ สายงานเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
ตําแหน่งช่างทันตกรรม 
๓. ปัญหา อุปสรรค 
 แม้ว่าร้อยละบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ (≥ ร้อยละ ๗๑) มีมากถึง ๘ สายงาน แต่ในทางปฏิบัติจํานวน
อัตรากําลังที่กรอบกําหนดไว้ไม่สัมพันธ์กับภาระงานที่ปฏิบัติงานจริงของหน่วยบริการทําให้หน่วยบริการต้องการ
บุคลากรเพ่ิมตลอดเวลาประกอบกับเมื่อมีบุคลากรลาออก/เกษียณ/ย้าย/โอน ก็ไม่สามารถจ้างทดแทนได้ เน่ืองจาก
ถูกกําหนดด้วยกรอบอัตรากําลัง  

๔. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
 - ขยายกรอบอัตรากําลังให้เพ่ิมขึ้น ในแต่ละสายงาน 
 - กรณีบุคลากรลาออก/เกษียณ/ย้าย/โอน สามารถจ้างทดแทนได้โดยไม่ต้องกําหนดด้วยกรอบอัตรากําลัง  
 
   
  
  
  
  
 
 
 
  

ช่ือผู้รายงาน : นางศกลรัตน์  บุญยอด 
ตําแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  
วัน/เดือน/ปี ทีร่ายงาน : ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
โทร: 08 8788 1757   
email: skonrat.boon@gmail.com 
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หัวข้อ  1. ระบบบริหารจดัการกําลังคนด้านสุขภาพ 
ตัวชีว้ัด  1.2 จํานวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสขุ (Happy Organization) 

 

3. ประเด็นการตรวจราชการ   เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละ 70  
      ตัวชี้วัดไตรมาส 1 คือ 

1. บุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) รอ้ยละ 70 
     2. หน่วยงานในจังหวัด/กรม มีการประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) ร้อยละ 70 
 ตัวชี้วัดไตรมาส 2 คือ 
 ร้อยละ 70 ของหน่วยงานในจังหวัด/กรม มีการวิเคราะห์ผล Happinometer และ HPI รวมทั้งม ี

                                    การจัดทําแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 ตัวชี้วัดไตรมาส 3 คือ 
 ร้อยละ 70 ของหน่วยงานในจังหวัด/กรม มีการดําเนินงานตามแผนฯ อย่างเป็นรูปธรรม 
 ตัวชี้วัดไตรมาส 4 คือ 
 มี Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข จังหวัด/กรม ละ 1 เรื่อง 

 

2. สถานการณ ์
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้กําหนดกรอบแนวทางการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 

(Happinometer) และการประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index:  HPI)  เป็นประจําทุก 
2 ปี เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการธํารงรักษาบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เสริมสร้างความรัก ความผูกพัน
องค์กร ลดปัญหาอันเกิดจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลให้บุคลากรไม่มีความสุขในการทํางาน เพ่ือให้การ
ขับเคล่ือนงานในองค์กรมีการพัฒนาเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างย่ังยืน ซึ่งได้เปิดระบบ เพ่ือประเมินความสุขของ
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และการประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization 
Index:  HPI) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560  มีผลการสํารวจดัชนีความสุขของ
คนทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จํานวน 7,148 คน จาก 8,061 คน มีค่าเฉลี่ย
ความสุขภาพรวม ร้อยละ 63.14 หมายถึงมีความสุขระดับดี มีความสมดุลชีวิตกับการทํางาน และค่าเฉล่ียความ
ผูกพัน ร้อยละ 63.78 หมายถึงมีความผูกพันระดับดี ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในภาพรวม คือ ปัญหาสุขภาพทาง
การเงินและการผ่อนคลายดี   มีการนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือนํามาจัดทําแผนพัฒนาความสุขของคนทํางาน เพ่ือให้
เกิดแผนพัฒนาความสุขของคนทํางานมาใช้และเกิดความสุขให้กับบุคลากรทั้ง 8 Happy ดังน้ี 

 ลําดับท่ี ความสุขเฉลี่ย ความผูกพันเฉลี่ย 
มากท่ีสุด (ร้อยละ) น้อยท่ีสุด (ร้อยละ) มากท่ีสุด (ร้อยละ) น้อยท่ีสุด (ร้อยละ) 

สสจ. ข้าราชการ 
(66.20) 

พนักงานกระทรวง 
(53.67) 

ข้าราชการ 
(61.31) 

พนักงานกระทรวง 
(41.67) 

รพศ. พนักงานกระทรวง 
(72.00) 

ลูกจ้างชั่วคราว 
(60.73) 

ลูกจ้างประจํา 
(72.19) 

ลูกจ้างชั่วคราว 
(60.73) 

รพท. ข้าราชการ 
(63.76) 

ลูกจ้างชั่วคราว 
(59.20) 

ลูกจ้างประจํา 
(65.28) 

ลูกจ้างชั่วคราว 
(60.28) 

รพช. ข้าราชการ 
(63.79) 

ลูกจ้างชั่วคราว 
(61.96) 

ลูกจ้างประจํา 
(67.58) 

ข้าราชการ 
(62.93) 

สสอ. ลูกจ้างประจํา 
(69.85) 

ลูกจ้างชั่วคราว 
(62.40) 

ข้าราชการ 
(70.48) 

ลูกจ้างประจํา 
(63.89) 

รพ.สต. ลูกจ้างประจํา 
(66.99) 

ลูกจ้างชั่วคราว 
(64.47) 

ลูกจ้างประจํา 
(72.89) 

ลูกจ้างชั่วคราว 
(66.42) 
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 และในครั้งที่ 2 กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดกรอบการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
(Happinometer) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 และขยายถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2562 และการประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index:  HPI) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2561 – 31 มกราคม 2562  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มีหน่วยงานเป้าหมายในการประเมินความสุขบุคลากรและประเมินสุขภาวะ
องค์กร จํานวน 209 หน่วยงาน ประกอบด้วย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 1 หน่วยงาน โรงพยาบาลศูนย์ 1 
หน่วยงาน โรงพยาบาลทั่วไป 1 หน่วยงาน โรงพยาบาลท่ัวไป 1 หน่วยงาน โรงพยาบาลชุมชน 15 หน่วยงาน สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ 16 หน่วยงาน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 175 หน่วยงาน มีบุคลากรที่ตอบประเมินความสุข
ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวง และลูกจ้างช่ัวคราว (ไม่รวมลูกจ้างโครงการและพนักงานจ้างเหมา) จํานวน 8,695 คน และบุคลากรท่ี
ตอบแบบประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index:  HPI) กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ต้ังแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป จํานวน 620 คน 

 การดาํเนินงาน 
 1. ขอใหห้น่วยงานทบทวนและรายงานจํานวนบุคลากรกระทรวงสาธารณสขุกลุ่มเป้าหมาย Happinometer และ 

HPI แจ้งจังหวัดเพ่ือรวบรวมส่งกองยุทธศาสตร์และแผน สป.  
 2. ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และแบบ

ประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index:  HPI) พร้อมขั้นตอนการตอบแบบประเมินความสุข
ผ่านระบบหนังสือเวียนโปรแกรมสารบรรณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  

 3. ช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ 43 จํานวนหน่วยงานที่ เป็นองค์กรแห่งความสุข  
(Happy Organization ) ผ่านระบบหนังสือเวียนโปรแกรมสารบรรณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

 4. ติดตามและรายงานผลการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และการ
ประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE, การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับจังหวัด (คป.สจ.), Web Conference ผู้รับผิดชอบงานระดับ รพ.และ สสอ. 

 

3. จํานวนผูต้อบแบบประเมินความสุขบคุลากรกระทรวงสาธารณสขุ (Happinometer) และ 
   การประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index:  HPI)  (ข้อมูล ณวันที ่30 ม.ค.62)  
ตารางที่ 97  จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และ 
                 การประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index:  HPI) 
 

ลําดับ 
  

 หน่วยงาน 
  

ประเมินความสุข (Happinometer)  ประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1 สสจ.สงขลา 173 98 56.65 28 14 50.00 
2 รพ.สงขลา 1681 1154 68.65 90 64 71.11 
3 รพ.หาดใหญ ่ 2912 844 28.98 88 72 81.82 
4 รพ.สทิงพระ 162 148 91.36 12 11 91.67 
5 รพ.จะนะ 285 260 91.23 12 13 108.33
6 รพ.สมเด็จฯ ณ อ.นาทวี 361 321 88.92 23 22 95.65 
7 รพ.เทพา 241 210 87.14 13 13 100.00
8 รพ.สะบ้าย้อย 217 100 46.08 11 20 181.82
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ลําดับ 
  

 หน่วยงาน 
  

ประเมินความสุข (Happinometer)  ประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

9 รพ.ระโนด 221 192 86.88 27 23 85.19 
10 รพ.กระแสสินธ์ุ 104 105 100.96 17 9 52.94 
11 รพ.รัตภูมิ 160 92 57.50 12 12 100.00
12 รพ.สะเดา 180 130 72.22 17 10 58.82 
13 รพ.นาหม่อม 136 93 68.38 10 5 50.00 
14 รพ.ควนเนียง 133 113 84.96 18 10 55.56 
15 รพ.บางกล่ํา 135 132 97.78 5 5 100.00
16 รพ.สิงหนคร 144 117 81.25 14 14 100.00
17 รพ.คลองหอยโข่ง 104 65 62.50 16 12 75.00 
18 รพ.ปาดังเบซาร์ 132 125 94.70 16 16 100.00
19 สสอ.เมืองสงขลา 78 78 100.00 11 11 100.00
20 สสอ.หาดใหญ ่ 170 184 108.23 17 17 100.00
21 สสอ.สทิงพระ 61 55 90.16 13 10 76.92 
22 สสอ.จะนะ 119 107 89.91 20 20 100.00
23 สสอ.นาทวี 88 87 98.86 18 2 11.11 
24 สสอ.เทพา 86 86 100.00 12 10 83.33 
25 สสอ.สะบ้าย้อย 109 114 104.58 16 16 100.00
26 สสอ.ระโนด 64 55 85.93 13 11 84.61 
27 สสอ.กระแสสนิธ์ุ 20 22 110.00 5 2 40.00 
28 สสอ.รัตภูมิ 88 86 97.72 12 12 100.00
29 สสอ.สะเดา 107 106 99.06 19 1 5.26 
30 สสอ.นาหม่อม 28 31 110.71 4 3 75.00 
31 สสอ.ควนเนียง 36 32 88.88 7 1 14.28 
32 สสอ.บางกล่ํา 39 41 105.12 6 1 16.66 
33 สสอ.สิงหนคร 88 75 85.22 13 11 84.61 
34 สสอ.คลองหอยโข่ง 33 31 93.93 5 2 40.00 

 รวม 8,695 5,489 63.13 620 475 76.61 
หมายเหตุ    

   1. การประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงและลูกจ้างช่ัวคราว (ไม่รวมลูกจ้างโครงการและพนักงานจ้างเหมา) 
    ๒. การประเมินสขุภาวะองคก์ร (HPI)กลุม่เป้าหมาย คือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้ังแต่ระดับ หัวหน้างานขึ้นไป 
    3. หน่วยงานที่ค่าร้อยละเกิน 100 เน่ืองจากมีผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายตอบแบบประเมิน 
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4. สรปุประเดน็สาํคญัทีเ่ปน็ความเสี่ยงต่อการทาํใหก้ารขบัเคลื่อนนโยบายหรือการดาํเนนิงานไมป่ระสบความสําเรจ็ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจ้ากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจตดิตาม 
 1. ระบบตอบแบบประเมินความสุขของบุคลากร (Happinometer) ไม่เสถียร พบปัญหาค่อนข้างมากในการ
เข้าระบบตอบแบบประเมิน 
 2. บุคลากรกรอกรหัสหน่วยงานผิด    และยังเข้าใจกลุ่มเป้าหมายคลาดเคลื่อน    มีผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
เข้ามาตอบแบบประเมิน ทําให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน ซึ่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  ได้ช้ีแจงทาง                
VDO Conference แล้ว 

3. ผู้ตอบแบบประเมินอาจตอบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตอบตามความคิด อารมณ์ ในขณะน้ัน 
          4. ด้วยข้อคําถามที่มีจํานวนมากผู้ตอบแบบประเมินรู้สึกไม่อยากทําต่อจึงออกจากระบบก่อนตอบแบบ
ประเมินครบ ทําให้สถานะการตอบไม่สมบูรณ์ 
   
5. ปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ปญัหา/อุปสรรค/ปัจจัยทีท่าํใหก้ารดําเนนิงานไมบ่รรลุวัตถุประสงค์) 

ปญัหา อุปสรรค 
1. ระบบประเมินความสุขของบุคลากร (Happinometer) ไม่เสถียร ทําให้การกรอกข้อมูลช้ามาก และไม่

สมบูรณ์ โดยเฉพาะเวลาราชการ ทําให้เจ้าหน้าที่ไม่อยากเข้าทําแบบประเมนิ 
 2. ระบบแสดงผลข้อมลูไม่สามารถดูราย รพ.สต. ผ่านอําเภอ เป็น real time  ต้องมารวบรวมจากข้อมูลจาก

รายงานทั้งหมดเป็นไฟล์ excel ซึ่งต้องใช้เวลามาก 
 3. ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดไม่สามารถแก้ไขข้อมลูในผู้ใช้ที่มีปัญหาได้ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรปรับปรุงระบบให้มีความเสถียรรองรับการเข้าตอบแบบประเมินและตรวจสอบผลการประเมิน 

 2. ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดสามารถแก้ไขข้อมูลเมื่อเกิดปัญหาได้ เช่น การแก้ไขจํานวนผู้ตอบแบบ
ประเมิน 
 3. มีการแสดงผลข้อมลูของ รพ.สต. ผ่านอําเภอ แบบ real time       

 
 

                                                                     ผู้รายงาน  นางสาวจุฑามาศ   จุลบุตร 
                                                                     ตําแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข   
                                             วัน/เดือน/ปี 16 มกราคม 2562 
                                                                      โทร : 08 9294 7446  
                          e-mail : A.careza@gmail.com 
    
                                       นางวิจิตรา  ยอดรักษ์  
                                            ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
                                                                     โทร : 08 1328 5007 
                                                                     e-mai l: wichittrayod@gmaul.com 
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หัวข้อ  2. ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวชีว้ัด  2.1 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสขุมีคณุภาพมาตรฐาน 
                        ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1.  ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
2. การสนับสนุน ขับเคลื่อนการดําเนินงานในโรงพยาบาล 

2. สถานการณ์ 
จังหวัดสงขลามีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดจํานวน 19 แห่ง โรงพยาบาลในสังกัด 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 17 แห่ง โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาล
ธัญญารักษ์สงขลา โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต ๑ แห่ง คือโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 
สถานะการรับรองคุณภาพทั้ง 19 แห่งผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 คิดเป็นร้อยละ 100 ในปีงบประมาณ 2562 มี
โรงพยาบาลที่ต้องต่ออายุการรับรองจํานวน 6 แห่ง คือ 1)โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์   2) โรงพยาบาล
ปาดังเบซาร์  3) โรงพยาบาลเทพา 4) โรงพยาบาลรัตภูมิ  5) โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง  6) โรงพยาบากระแสสินธ์ุ 
(ปี 2561 โรงพยาบาลท่ีต่ออายุการรับรองไม่ติดFocus) 

ตารางที่ 98  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 

ลําดบั 
การพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล (HA) 

หมายเหต ุ
โรงพยาบาล ขั้นปัจจบุัน วันที่รับรอง วันหมดอาย ุ

1 รพ.หาดใหญ ่ r5 18 ธ.ค.61 17 ธ.ค. 64 ต่ออายุโดยไมต่ดิFOCUS 

2 รพ.สงขลา r4 25 ก.ค. 60 24 ก.ค. 63  

3 รพ.ธัญญารักษส์งขลา r1 9 พ.ค. 60 8 พ.ค.63  

4 รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร ์ r2 26 ม.ค.59 25 ม.ค.62 อยู่ระหว่างต่ออายุ 

5 รพ.สทิงพระ r3 16 ต.ค. 61 15 ต.ค. 64 ต่ออายุโดยไมต่ดิFOCUS 

6 รพ.จะนะ r3 16 ต.ค. 61 15 ต.ค. 64 ต่ออายุโดยไมต่ดิFOCUS 

7 รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  
ณ อําเภอนาทว ี r3 11 ก.ย. 61 10 ก.ย. 64 ต่ออายุโดยไมต่ดิFOCUS 

8 รพ.บางกลํ่า r3 22 ต.ค. 61 21 ต.ค. 64 ต่ออายุโดยไมต่ดิFOCUS 

9 รพ.รัตภูม ิ r2 26 ก.ค. 59 25 ก.ค. 62 อยู่ระหว่างต่ออายุ 

10 รพ.คลองหอยโข่ง  
(ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย) 3 24 ต.ค. 60 23 ต.ค. 62 อยู่ระหว่างต่ออายุ 

11 รพ.กระแสสินธุ ์ 3 27 พย. 60 26 พย. 62 อยู่ระหว่างต่ออายุ 

12 รพ.ปาดังเบซาร ์ r2 9 ก.พ. 59 8 ก.พ. 62 อยู่ระหว่างต่ออายุ 

13 รพ.เทพา r2 23 ก.พ. 59 22 ก.พ. 62 อยู่ระหว่างต่ออายุ 

14 รพ.สะเดา r2 25 ก.ค. 60 24 ก.ค. 63  

15 รพ.สิงหนคร r1 9 พ.ค. 60 8 พ.ค. 63  

16 รพ.สะบ้าย้อย r1 24 ต.ต. 60 23 ต.ค. 63  
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ลําดบั 
การพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล (HA) 

หมายเหต ุ
โรงพยาบาล ขั้นปัจจบุัน วันที่รับรอง วันหมดอาย ุ

17 รพ.นาหม่อม r1 27 มิ.ย. 60 26 มิ.ย. 63  

18 รพ.ระโนด r2 11 เม.ย. 60 10 เม.ย. 63  

19 รพ.ควนเนียง r2 9 ม.ค. 61 8 ม.ค. 64  
ข้อมูลจาก www.ha.or.th  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

การดาํเนินงาน/ผลการสนบัสนนุขบัเคลือ่นการการดาํเนนิงานในโรงพยาบาล 
1.จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจังหวัดสงขลาปีงบประมาณ 2561 ได้รับอนุมัติงบประมาณ

จํานวน 56,530 บาท 
2.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาลงนามเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโดยเครือข่าย

ความร่วมมือ ปีงบประมาณ 2562 
3.กิจกรรมการเยี่ยมติดตามความก้าวหน้า ณ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง/โรงพยาบาลรัตภูมิ  
4.   กิจกรรมการเย่ียมสํารวจเพ่ือเฝ้าระวัง ณ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง/โรงพยาบาลสะบ้าย้อย  วันที่ 10 ตุลาคม  2561 
    กิจกรรมการเยี่ยมติดตามความก้าวหน้า ณ โรงพยาบาลรัตภูมิ วันที่  7 พฤศจิกายน 2561 
5.จัดประชุมคณะกรรมการระบบงานสําคัญ กลุม่การพยาบาล/รังสี/LAB/IC 
6.กิจกรรมการฝึกเย่ียมโรงพยาบาล (QLN) โรงพยาบาลรัตภูมิ 2 ครั้ง 
7.ประชุมร่วมกับ HACC-ST (ศูนย์ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลภาคใต้) โครงการ                

“ก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ (Quality Coach)” มีผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   

ลําดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ณ วันท่ีรับตรวจ)

1 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3 ร้อยละ ๑๐๐ 

เป้าหมาย 19 
 ผลงาน 19 
 อัตรา/ร้อยละ 100 

1.1 รพศ. รพท. สังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป้าหมาย 2 
ผลงาน 2 

อัตรา/ร้อยละ 100 
1.2 รพ. สังกัด  

กรมการแพทย์ 
เป้าหมาย 1 
ผลงาน 1 

อัตรา/ร้อยละ 100 
1.3 

 
รพ. สังกัด  
กรมควบคุมโรค 

เป้าหมาย - 
ผลงาน - 

อัตรา/ร้อยละ - 
1.4 รพ. สังกัด  

กรมสุขภาพจิต 
เป้าหมาย 1 
ผลงาน 1 

อัตรา/ร้อยละ 100 
2 ร้อยละของ รพช. ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3 
ร้อยละ 87 

เป้าหมาย 15 
 ผลงาน 15 
 อัตรา/ร้อยละ 100 
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4. สรุปประเด็นสําคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาํเนนิงานไมป่ระสบความสาํเรจ็ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

4.1 ภาพรวมของการบริหารองค์กรที่ต้องใช้ความต่อเน่ืองในการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือความย่ังยืน 
4.2 การสนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการพัฒนาโครงสร้างตามมตารฐาน 
4.3 การปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานใหม่ ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งานเพ่ือการขับเคล่ือนการพัฒนา

คุณภาพ 
 

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรคปัจจัยที่ทําใหก้ารดําเนินงาน 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะทีใ่ห้ต่อหน่วยรับตรวจ 

 
1. มีการจัดกิจกรรมทีใ่ช้เวลาใกล้เคียงกันและ
กิจกรรมมีความซ้ําซ้อน  
 

จัดทําแผนร่วมกันเพ่ือกําหนดบทบาทให้ชัดเจน 

2.ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน HA ฉบับที่ ๔ จัดเน้ือหาการอบรมพัฒนาตามประเด็นความสําคัญที่เป็น
จุดอ่อน เช่น การบริหารความเสี่ยง มาตรฐานด้าน ENV ,IC 
และระบบยา 

3.การพัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยงให้สามารถเยี่ยม
กระตุ้นโรงพยาบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมสู ่
การรับรอง 

วางแผนร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน/ที่ปรึกษาพ้ืนที่/ HACC 
/QLN 

4.เป้าหมายการพัฒนาไม่ตรงกับบริบทของ
โรงพยาบาล Clinical Tracer ไม่ตรงกับกลุม่
โรคที่เป็นปัญหาสําคัญ การทบทวนไม่ถึงสาเหตุ
ที่แท้จริงของปัญหาขาดการวัดและวิเคราะห์ 
Part IV 

ทีมนําของโรงพยาบาลควรจัดกิจกรรมทบทวนคุณภาพและ
นําลงสู่ทีมงาน 

5.การพัฒนาบุคลากรตาม Gap ยังไม่ค่อยตรง
ตามตําแหน่งและความต้องการ 

ศึกษา วิเคราะห์แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือหา Gap 
ของแต่ละตําแหน่ง  

 
 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
เพ่ิมงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานให้มีการเย่ียม Site visit แบบไขว้เครือข่าย 

 

      
             ผู้รายงาน   นางนฤมล บุญทอง 

                                                               ตําแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
วัน/เดือน/ปี  11  มกราคม 2562                       
โทร: 08 1959 5540 

            e-mail: namol222@gmail.com 
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หัวข้อ  2. ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวชีว้ัด  2.2 ร้อยละความสําเร็จของส่วนราชการในสังกัด สป. ที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ 
                        การบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 

 

1. สถานการณ์ 
ปีงบประมาณ 2561 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแห่ง 

ดําเนินงาน PMQA ในหมวดที่ 1 การนําองค์การ และหมวดที่ 5 การมุ้งเน้นทรัพยากรบุคคล สําเร็จ 100 %  
โดยการวิเคราะห์องค์กร เก่ียวกับลักษณะสําคัญขององค์การ การใช้หลัก ADLI ในการวิเคราะห์ PMQA หมวดที่ 1 
และ 5 เพ่ือนําข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสในการปรับปรุง ไปสู่การจัดแผนปฏิบัติการ และติดตามผลการ
ดําเนินงานผ่านตัวช้ีวัดจํานวน 10 ตัว ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดที่ กพร. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดให้จํานวน 
6 ตัว และองค์กรที่ดําเนินงาน PMQA กําหนด KPI จากการวิเคราะห์หมวดที่ 1 และ 5 จํานวน 4 ตัว  

ปีงบประมาณ 2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแห่ง 
ดําเนินงาน PMQA ในหมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และหมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ พร้อมทั้งการรักษาสภาพ (Maintain) หมวด 1 และหมวด 5 โดยการวิเคราะห์องค์กร เก่ียวกับลักษณะ
สํ า คั ญขอ งอ ง ค์ ก า ร ใ ห้ เ ป็ น ปั จจุ บั นและ ใ ช้ หลั ก  ADLI ใ นก า ร วิ เ ค ร า ะห์  PMQA หมวดที่2  และ  4  
ในประเด็นข้อคําถามต่างๆ ซึ่งเป็นการค้นหาจุดอ่อน และโอกาสในการปรับปรุง ในกระบวนการทํางานขององค์กร 
และนํามาจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือคัดเลือก OFI ที่สําคัญ 3 ลําดับแรก ของแต่ละหมวด PMQA ที่ดําเนินการ  
มาจัดทําแผนพัฒนา PMQA ขององค์กร พร้อมทั้งกําหนด KPI ในการวัดผลการดําเนินงานทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด  
ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดที่ กพร. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด จํานวน 4 ตัว และองค์กรกําหนดเองจาก OFI 
จํานวน 6 ตัว และรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส ผ่านระบบออนไลน์ของ กพร.  
2.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   

ผลการดําเนนิงานไตรมาสแรก  
กพร. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและอําเภอ จัดทํา

รายงาน 5 แบบฟอร์มส่งผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ 8 มกราคม 2562 ดังน้ี 
ฟอร์มที่ 1 คือ ลักษณะสําคัญขององค์การ 
ฟอร์มที่ 2 คือ self-assessment score 
ฟอร์มที่ 3 คือ จุดแข็งและโอกาสการปรับปรุง 
ฟอร์มที่ 4 คือ ตัวช้ีวัดและผลการดําเนินงาน 10 ตัว 
ฟอร์มที่ 5 คือ แผนการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ขององค์กร 
กําหนดการใหค้ะแนน 5 ระดบั ดังนี ้

ระดบั 1 คือ จดัทําฟอร์มที่ 1 ลักษณะสําคัญขององค์การ ครบถ้วน 13 ข้อคาํถาม 
ระดบั 2 คือ จัดทําฟอร์มที่ 2 self-assessment score และฟอร์มที ่3 จุดแข็งและโอกาสในการปรบัปรุง 
ระดบั 3 คือ จดัทําฟอร์มที่ 5 แผนการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ขององค์กร 
ระดบั 4 คือ จดัทําฟอร์มที่ 4 ตัวช้ีวัดและผลการดําเนินงาน 10 ตัว 
ระดบั 5 คือ สว่นราชการส่งเอกสารผลการดําเนินงานให้ กพร.สป. ได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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ดังนั้น ในไตรมาสแรกการดําเนินงานจะเสร็จสมบูรณ์ ในการให้คะแนนระดับ 4 ซึ่งจังหวัดสงขลาได้
ดําเนินการรายงานผลงานผ่านระบบออนไลน์ของ กพร. ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 (ทั้งน้ี กพร. มีกําหนดการเปิดระบบ
ออนไลน์ครั้งที่ 2 เพ่ือให้องค์กรจัดส่งรายงานผลการดําเนินงานอย่างครบถ้วน)  

* สําหรับอําเภอรัตภูมิและอําเภออ่ืนๆ ที่จัดทํา PMQA ยังไม่บรรลคุะแนนระดับ 4 สามารถจัดส่งผลงาน
และปรับระดับคะแนนได้อีกครั้ง ดังน้ี 

ตารางที่ 99  ผลการดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 

ผลสําเร็จ/ตัวชี้วัด อําเภอ/สสจ. เป้าหมาย
ไตรมาส 1 ผลงาน ร้อยละ 

1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มีผลการ
ดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ใน
หมวดที่ 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ และหมวดที่ 
4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ ผ่าน
เกณฑ์ 100 % 
 
2. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีผลการ
ดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ใน
หมวดที่ 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ และหมวดที่ 
4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ ผ่าน
เกณฑ์ 40 % 

1. เมืองสงขลา 4 3 75 
2. สทิงพระ 4 3.9 97.5 
3. จะนะ 4 2 50 
4. นาทวี 4 1 25 
5. เทพา 4 4 100 
6. สะบ้าย้อย 4 3.3 82.5 
7. ระโนด 4 2.2 55 
8. กระแสสินธ์ุ 4 3 75 
9. รัตภูมิ 4 0 0 
10. สะเดา 4 1.5 37.5 
11. หาดใหญ ่ 4 3 75 
12. นาหม่อม 4 3.4 85 
13. ควนเนียง 4 4 100 
14. บางกล่ํา 4 2.1 52.5 
15. สิงหนคร 4 4 100 
16. คลองหอยโข่ง 4 4 100 
17. สสจ.สงขลา 4 4 100 

สสอ.รวม 64 44.4 69.38 
 
3.สรุปประเด็นสําคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

1. นโยบายกระทรวงสาธารณสุข กํากับติดตามผ่าน PA ตรวจราชการ และ กพร.สป รวมถึงการให้
ความสําคัญของการดําเนินงาน PMQA ของผู้บริหาร ส่งผลต่อการขับเคลื่อนงานใน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

2. มีการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบงานเกิดทักษะการวิเคราะห์ และ
สามารถดําเนินงาน PMQA แต่ไม่ครอบคลมุทั้งจังหวัด  
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  4.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทําให้การ
ดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะทีใ่ห้ต่อหน่วยรับตรวจ
 

สิ่งที่ผู้ทําหน้าทีต่รวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ดําเนินการต่อ 

Timeline กพร.สป ไม่สอดคล้องกับ
การจัดทําโครงการในพ้ืนที ่

กพร.สป ควรปรับTimeline ให้
เหมาะสมกับ small success 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการพัฒนา
องค์กร เช่น การอบรมผู้รับผดิ 
ชอบงานในหมวดที่จะดําเนินการ
ในปีถัดไป ก่อนเริ่มปีงบประมาณ
ใหม่ เพ่ือผู้ปฏิบัติจะได้นํามา
ถ่ายทอดในพ้ืนที่ และดําเนินการ
ทันต่อการจัดทําโครงการของ
องค์กร 

 

ระบบส่งรายงานออนไลน์ไม่เสถียร
ทําให้ผูใ้ช้ส่งรายงานล่าช้า ข้อมูล
ซ้ําซ้อน และไม่ครบถ้วน  

ควรพัฒนาระบบการรายงานผล
การดําเนินงานออนไลน์ให้สมบูรณ์ 
ทําให้ผูใ้ช้งานระบบมีความ
คล่องตัว สามารถปรับแต่งข้อมูล
ตามความเหมาะสม และระบบไม่ 
error  

 

 

 
 
 

      ผู้รายงาน นางสาวมลิสา ฉิมอินทร์ 
      ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
      วัน/เดือน/ปี 16 มกราคม 2562 
      โทร: 08 8288 9848  

e-mail: maylissa@hotmail.com 
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หัวข้อ  2. ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวชีว้ัด  2.3 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สป. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

 1.ประเด็นการตรวจราชการ  กระบวนการปฏิบัติงานประเด็นความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมในการดําเนินงานในหน่วยงานตามแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based : EB 1 – EB 26) 
2. สถานการณ/์สภาพปญัหา 
     สภาพการและลักษณะของการร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษในด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการกระทํา
ผิดด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ในรอบปีงบประมาณ 2561  ส่วนใหญ่
เป็นเรื่องร้องเรียนการบริหารทั่วไป บริการรักษาพยาบาล ความประพฤติส่วนตัว ตามลําดับ ซึ่งได้ดําเนินการ
ตรวจสอบ สืบสวนสอบสวน ดําเนินการเป็นกรณีๆไป  ในส่วนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา จากการดําเนินงานในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา(2558 – 2561) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลาได้รับการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์จากเขตสุขภาพที่ 12 ผลการประเมิน ร้อยละ 70.00, 82.14 
93.94  และ 96.97 ตามลําดับ   และปีงบประมาณ 2561  หน่วยงานเป้าหมายที่เพ่ิมการประเมินหลักฐาน    
เชิงประจักษ์ ทุกโรงพยาบาล และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแห่งในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
รวมหน่วยงานท้ังสิ้นจํานวน 34  หน่วยงาน ซึ่งประเมินโดยเขตสุขภาพท่ี 12 ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย  ร้อยละ 90  
จํานวน 31 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 91.17 
  ปีงบประมาณ 2562 หน่วยงานเป้าหมายเช่นเดียวกับปี 2561 ทั้งน้ีเครื่องมือการประเมินศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตได้มีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้สอดรับกับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย กล่าวคือหลักฐาน
เชิงประจักษ์ จาก EB 1 – EB 11 เป็น EB 1 – EB 26 จําเป็นอย่างย่ิงที่ให้หน่วยงานบริการและหน่วยงานสนับสนุน
บริการซึ่งมีภารกิจและบทบาทในการดําเนินงานที่แตกต่างกันได้รับความรู้และแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้หน่วยงานมี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และหาส่วนขาดใน
การปรับปรุงพัฒนาองค์กร สร้างความตระหนักและ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องและวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ขั้นตอนและรูปแบบแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งจะต้องสอดรับกับยุทธศาสตร์ของกระทรวง
สาธารณสุขและยุทธศาสตร์ชาติ 
3.แผนการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2562  
          จัดทําแผนงานการเสริมสร้างความรู้และทักษะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562 และจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่การวิเคราะห์ส่วนขาด การปรับปรุง /พัฒนา และการประเมินตนเองและเตรียมรับการ
ประเมินจากหน่วยงานภายนอกในประเด็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของหน่วยงานเป้าหมายทั้งในระดับจังหวัดและ
ระดับอําเภอ รวมถึงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเพ่ือป้องกันการกระทําผิดวินัยสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และให้หน่วยงานมีคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันกระทําผิด  ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของหน่วยงาน 
4. ผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
     การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ไตรมาสที่ 1 ประเมินการดําเนินการเก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง: EB 1 – EB 4 ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลท่ัวไป  โรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแห่งในสังกัด ตามเกณฑ์  milestone ซึ่งมี
คะแนน  3 ระดับ (ระดับ 1,3 และ5)  จากการประเมินของผู้ตรวจประเมินเขตสุขภาพที่ 12 หน่วยงานเป้าหมาย
ทั้ง 34 หน่วยงาน ไม่เข้ารับการประเมิน 2 หน่วยงาน(คิดเป็นร้อยละ 5.88)  ผ่านระดับ 1 จํานวน 1 หน่วยงาน 
(คิดเป็นร้อยละ 2.94)  ผ่านระดับ 3 จํานวน 4 หน่วยงาน(คิดเป็นร้อยละ 11.77) และผ่านระดับ 5 จํานวน 23 
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หน่วยงาน(คิดเป็นร้อยละ 79.41)  ในส่วนไตรมาสที่ 2 – 4  จําต้องประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งระบบในเชิง
ปริมาณ : EB 1 – EB 26 เป็นรายไตรมาส ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   
 5.สรปุประเดน็สาํคญัทีเ่ปน็ความเสี่ยงต่อการทาํใหก้ารขบัเคลื่อนนโยบายหรือการดาํเนนิงานไม่ประสบความสําเรจ็ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจ้ากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจตดิตาม  

การกําหนดวัตถุประสงค์และความเข้าใจถึงภาพลักษณ์คุณธรรมและความโปร่งใสและการนําสู่เป้าหมาย
ขององค์กรในทิศทางเดียวกัน การออกแบบเคร่ืองมือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสต้องจําแนกตามบทบาท
หน้าที่ซึ่งให้สอดคล้องกับสภาพการและลักษณะงาน มิจําเป็นต้องใช้เครื่องมือเดียวกัน รวมถึงความแจ้งชัดในการ
วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกในการดําเนินงานขององค์กร 
 6 ปญัหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ความเข้าใจของการ
สร้างทีมงานแบบบูรณาการในองค์กรและผู้รับผิดชอบงานในเน้ือหาของเอกสารที่ต้องนําเสนอหลักฐานหลาย
กิจกรรมท่ีซับซ้อนหรือไม่ชัดเจน และประเด็นแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์กับหน่วยงานที่รับผิดชอบบาง
กิจกรรมยังไม่สอดคล้องกับบทบาทที่แท้จริงของหน่วยงาน ซึ่งอาจทําให้ไม่มีความตรงด้านเน้ือหา ควรยึดบทบาท
หน้าที่ของหน่วยงานเป็นหลักและออกแบบการข้อหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในลําดับ
ต่อมา ซึ่งจะมีความเที่ยงมากขึ้น  

 
  ผู้รายงาน นายนรินทร์  คงแก้ว   

ตําแหน่ง  นิติกรชํานาญการ 
           มกราคม  2562    

โทร: 06 3080 0383 
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หัวข้อ  2. ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวชีว้ัด  2.4 ระดับความสําเร็จของหน่วยงานสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน   
                        ควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวดั 

1. สถานการณ์/ด้านตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ปี 256๒ 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา    ได้จัดทําแผนตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ.๒๕๖๒ ครอบคลุมทุกระดับ จํานวน ๗๐ หน่วยรับตรวจ ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์ จํานวน ๑ แห่ง 
โรงพยาบาลทั่วไป จํานวน ๑ แห่ง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จํานวน ๑ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน จํานวน 
๑๕ แห่ง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จํานวน ๑๖ แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน ๓๖ แห่ง 
ดําเนินการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพทุแห่ง ภายใต้การดูแลของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคี
เครือข่ายระดับอําเภอ หน่วยบริการทุกแห่งในสังกัดสํานักงานงานสาธารณสุขจังหวัด  ได้รับการตรวจสอบอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง ตามนโยบายสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่กําหนดให้หน่วยงานในสังกัดมีกลไกการตรวจสอบ
ภายในทุกระดับ 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้พัฒนาความรู้ด้านระบบการ
ควบคุมภายใน  โดยกําหนดจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดทํารายงานระบบควบคุมภายใน จํานวน 
๒ รุ่น รวม ๑๑๓ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เพ่ือให้การจัดทําระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานสอบทานระบบการควบคุมภายในให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ 
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 
 

2. ผลการดําเนินงาน 
 ด้านตรวจสอบภายใน   งานตรวจสอบภายใน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้จัดทํา

แผนการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมภายในของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลาและเป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่กําหนดให้หน่วยบริการทุกระดับได้รับการ
ตรวจสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือให้เช่ือมั่นได้ว่าหน่วยบริการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง   
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ลดข้อผิดพลาดทางด้านกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และเป็นการป้องปรามมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
หน่วยรับตรวจในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  ดังน้ี 
 

หน่วยรับตรวจตามแผน เป้าหมาย(แห่ง) ผลการดําเนินการ
ตรวจสอบ(แหง่) 

ไม่เป็นไปตามแผน 
(แห่ง) 

โรงพยาบาลศูนย์     ๑     ๑ - 
โรงพยาบาลท่ัวไป     ๑   ๑ - 
โรงพยาบาลชุมชน            ๑๕            ๑๗ - 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ            ๑๖            ๑๖ - 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล    ๓๖               ๓๖ - 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด      ๑              ๑ - 

รวม            ๗๐            ๗๐ - 
ผลการดําเนินงาน(ร้อยละ)   ๑๐๐  ๑๐๐ - 



 

  
 

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข

 
๑๙๗ 

คณะ 3

 
  จากผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานตรวจสอบภายในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา ได้ดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน จากกลุม่เป้าหมายหน่วยรับตรวจ ๗๐ หน่วย สามารถ
ตรวจสอบได้ 100%  
            ประเด็นจากการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไม่พบความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ที่มีนัยสําคัญ
ที่จะส่งผลต่อการทุจริต  โดยได้จัดทํารายงานรายหน่วยพร้อมข้อเสนอแนะ ให้แก่หน่วยรับตรวจทุกหน่วยตาม
แผนการตรวจสอบภายในประจําปี และประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด พร้อมทั้งส่ง
รายงานฉบับจริงให้หน่วยรับตรวจทุกแห่งเพ่ือจะได้แก้ไขข้อทักท้วงตามข้อเสนอแนะ  และติดตามรายงานการแก้ไข
ข้อทักท้วงตามข้อเสนอแนะได้ครบทุกหน่วย  
             ด้านระบบการควบคุมภายใน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้ประเมินระบบการควบคุม
ภายในตามแนวทางสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๑๔ หน่วย ยกเว้น 
โรงพยาบาลสมเด็จฯ โรงพยาบาลจะนะ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง โรงพยาบาลสงขลา ดังน้ี 
ตารางที่  100  ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน 

ลําดับที่ หน่วยงาน ปี ๒๕๖๑  
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน 

๑. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ๘๕ ผ่าน 
๒. โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ ๗๕ ไม่ผ่าน 
๓. โรงพยาบาลบางกล่ํา ๗๕ ไม่ผ่าน 

    ๔. โรงพยาบาลสะบ้าย้อย ๗๗.๕๐ ไม่ผ่าน 

    ๕. โรงพยาบาลสทิงพระ ๖๗.๕๐ ไม่ผ่าน 

    ๖. โรงพยาบาลรัตภูมิ ๖๗.๕๐ ไม่ผ่าน 

    ๗. โรงพยาบาลควนเนียง ๗๗.๕๐ ไม่ผ่าน 

    ๘. โรงพยาบาลกระแสสินธ์ุ ๗๕.๐๐ ไม่ผ่าน 

    ๙. โรงพยาบาลสะเดา ๖๕ ไม่ผ่าน 

๑๐. โรงพยาบาลนาหม่อม ๘๐ ผ่าน 

๑๑. โรงพยาบาลสิงหนคร ๘๐ ผ่าน 

๑๒. โรงพยาบาลหาดใหญ่ ๘๒.๕๐ ผ่าน 

๑๓. โรงพยาบาลระโนด ๙๒.๕๐ ผ่าน 

   ๑๔. โรงพยาบาลเทพา ๙๒.๕๐ ผ่าน 
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3. แผนงาน - โครงการ  หรือมาตรการทีด่าํเนินการใน  ปงีบประมาณ  256๒ 
โครงการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒  ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี ้
 

ลําดบั กิจกรรรมหลกั เป้าหมาย/พืน้ทีด่าํเนินการ ระยะเวลา ผู้รบัผดิชอบ 
๑. 
 
 

๒. 
 
 
 
 

๓. 
 
 
 

๔. 

ประชุมเจ้าหน้าที่บริหาร 
จํานวน ๓ ครั้ง 
 
ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในเพ่ือวาง
แผนการตรวจสอบและสรุปผล
การตรวจสอบ 
 
กิจกรรมออกตรวจสอบภายใน 
 
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบการควบคุมภายในหน่วย
บริการสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

เจ้าหน้าที่บริหาร สสจ./
รพช./สสอ. 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในภาคีเครือข่ายระดับ
จังหวัด/อําเภอ 
 
 
 ๗๐ หน่วยรับตรวจ 
 
 
 
รุ่นที่ ๑ รพศ/รพท/รพช  
จํานวน ๕๖ คน 
รุ่นที่ ๒ สสจ/สสอ 
จํานวน ๕๗ คน 

๔ เดือน/ครั้ง 
 
 

สิงหาคม-
กันยายน 
๒๕๖๒ 

 
 

มกราคม-
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

 
๘ มกราคม 
๒๕๖๒ 

 
๙ มกราคม 
๒๕๖๒ 

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

 
งานตรวจสอบ

ภายใน 
 
 
 

งานตรวจสอบ
ภายใน 

 
 

งานตรวจสอบ
ภายใน 

 
งานตรวจสอบ

ภายใน 
 
๔. ผลลพัธ/์นวัตกรรมทีเ่กดิขึ้น 
  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้นําโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) 
ของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ ของหน่วยบริการทุกแห่ง 
๕. ปญัหา/อุปสรรค 
     - 
     
 

                       ผู้รายงาน นางสุกัญญา  มณีรักษ ์
                       ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส 
                       โทร: ๐๙ ๑๘๔๕ ๖๘๙๓  
                       e-mail:  Sukanya.mrk@gmail.com 
                       วันทีร่ายงานข้อมูล ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
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หัวข้อ  3. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
ตัวชีว้ัด  3.1 ร้อยละของหน่วยบริการทีป่ระสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  การบริหารการเงินการคลัง 
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 < ร้อยละ 4 
 

2. สถานการณก์ารเงินการคลังของหน่วยบริการในจังหวัดสงขลา 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มีโรงพยาบาลในสังกัด 17 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์  
1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง และ โรงพยาบาลชุมชน 15 แห่ง  สถานการณ์ทางการเงินการคลังของจังหวัด
สงขลา  ที่ผ่านมามีโรงพยาบาลท่ีประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินการคลังเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก 
จํานวน 5-6 แห่ง มาอย่างต่อเน่ือง การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังจังหวัดสงขลาจึงใช้แนวทางการขับเคลื่อน  
5 มาตรการ ตามที่ส่วนกลางกําหนด ประกอบกับมีการพัฒนาการทําแผนทางการเงิน (Planfin) เป็นแผนเกินดุล 
ควบคู่กับให้หน่วยบริการจัดทําแผนเงินบํารุง สอดคล้องกับ Planfin  และจัดสรรเงิน CF  ให้หน่วยบริการที่มีภาวะ
เสี่ยง  ทําให้ ณ สิ้นไตรมาส  4/2561 ไม่มีโรงพยาบาลวิกฤติระดับ 7 ในปีงบประมาณ 2562 เพ่ือให้การบริหาร
การเงินการคลังมีประสิทธิภาพ จังหวัดสงขลาใช้กลไกการขับเคลื่อนที่สําคัญ 5 มาตรการ ได้แก่ 

มาตรการที่ 1 การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Sufficient Allocation)  
- หน่วยบริการมีรายได้มากกว่าหรือเท่ากับค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับแผนทางการเงิน 
มาตรการที่ 2 พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management) 
- หน่วยบริการผ่านเกณฑ์การตรวจสอบงบทดลองเบื้องต้นจากระบบอิเล็กทรอนิกส ์
- หน่วยเบิกจ่ายที่มีเงินสด  เงินฝากธนาคาร ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ

กรมบัญชีกลาง 
- หน่วยเบิกจ่ายดําเนินการจ่ายเงิน  รับเงิน และนําเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
มาตรการที่ 3 พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง (Network & Capacity Building)  
- CFO ระดับเขต และระดับจงัหวัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการคลัง 
มาตรการที่ 4 สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management) 
- หน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ผา่นเกณฑ์ประเมินการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน 
มาตรการที่ 5 ติดตามกํากับด้วยแผนทางการเงิน (Planfin Management)  
-     หน่วยบริการมีผลต่างของแผนและผล ไม่เกินร้อยละ 5 
-     หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน > 4 ตัวใน 7 ตัว จากเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน 
-     หน่วยบริการมีสัดส่วนของต้นทุนผู้ป่วยนอกและต้นทุนผู้ป่วยใน ไม่เกินค่ากลางของหน่วยบริการใน  

                กลุ่มเดียวกัน 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 1) หน่วยบรกิารมีคะแนนภาวะวิกฤตทิางการเงิน (Risk  Score) ต้ังแต่ ปี 2559 – 2562 (ไตรมาส 1)  
ตัวช้ีวัด   หน่วยบริการมีปัญหาวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4 
ตารางที่ 101     คะแนนภาวะวิกฤติทางการเงินการคลัง   ปีงบประมาณ 2559-2562 (ไตรมาส 1) 

 
ที่มา: hfo61.cfo.in.th 
 จากตาราง หน่วยบริการท่ีมีความเสี่ยง คือ คะแนนภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ต้ังแต่ 5/12 ครั้งขึ้นไป
ในรอบ 3 ปีงบประมาณ  ได้แก่  โรงพยาบาลสทิงพระ  ปีงบประมาณ 2560 ณ ไตรมาส 4 พบว่ามีโรงพยาบาล
วิกฤติระดับ 7 จํานวน 4 แห่ง (23.53%) มีความเสี่ยงทางการเงิน (ระดับ 4- 6) จํานวน 4 แห่ง  
          ปีงบประมาณ 2561 ณ ไตรมาส 4 ไม่มีโรงพยาบาลวิกฤติ ระดับ 7   โรงพยาบาลที่มีความเส่ียงทาง
การเงินระดับ 6 จํานวน 4 แห่ง คือ  โรงพยาบาลสทิงพระ, โรงพยาบาลนาหม่อม, โรงพยาบาลสิงหนคร และ 
โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง  และ โรงพยาบาลมีความเส่ียงทางการเงินระดับ 4 จํานวน 2  แห่ง ได้แก่  โรงพยาบาล
ระโนด และ โรงพยาบาลรัตภูมิ 

ปีงบประมาณ 2562 ณ ไตรมาส 1 ไม่มีโรงพยาบาลวิกฤติ ระดับ 7 โรงพยาบาลที่มีความเส่ียงทางการเงิน 
ระดับ 5 จํานวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลระโนด และ โรงพยาบาลมีความเส่ียงทางการเงินระดับ 4 จํานวน 1 แห่ง 
คือ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง 

 
 
 

  

2562
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

1 หาดใหญ่,รพศ. 2 2 2 3 2 3 2 3 0 2 0 3 0
2 สงขลา,รพท. 2 2 2 2 2 2 3 7 3 0 2 3 2
3 สทิงพระ,รพช. 7 7 7 7 5 4 6 7 3 4 6 6 2
4 จะนะ,รพช. 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1
5 สมเด็จฯ,รพช. 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
6 เทพา,รพช. 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 สะบ้าย้อย,รพช. 1 1 2 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0
8 ระโนด,รพช. 4 0 3 3 2 2 7 5 1 2 7 4 5
9 กระแสสินธุ์,รพช. 4 7 7 7 1 1 1 5 0 0 0 2 0
10 รัตภูมิ,รพช. 2 4 2 3 1 1 4 7 4 4 4 4 1
11 สะเดา,รพช. 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
12 นาหม่อม,รพช. 7 7 7 4 1 1 4 6 1 1 4 6 2
13 ควนเนียง,รพช. 1 7 4 7 6 0 7 1 1 1 6 2 0
14 ปาดังเบซาร์,รพช. 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
15 บางกลํ่า,รพช. 1 4 7 1 1 1 2 2 0 1 1 3 1
16 สิงหนคร,รพช. 4 7 4 7 5 6 6 6 4 1 4 6 3
17 คลองหอยโข่ง,รพช. 2 4 4 4 1 1 6 7 1 1 6 6 4

2 5 4 4 0 0 2 4 0 0 1 0 0รวมวิกฤติ 7

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561ลําดับ หน่วยบริการ
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ตารางที่ 102     สถานะทางการเงินของหน่วยบริการ  จงัหวัดสงขลา ณ ไตรมาส 1/2562 

 
ที่มา  : hfo62.cfo.in.th 
 

 จากตาราง  พบว่า ณ ไตรมาส 1/2562 ไม่มีโรงพยาบาลท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 แต่มี
โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงทางการเงินที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ดังน้ี 

1) โรงพยาบาลวิกฤติระดับ 4-6 จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลระโนด (วิกฤติระดับ 6) เน่ืองจากไม่รับ
เงินเหมาจ่าย UC เป็นรายรับ  และ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง (วิกฤติระดับ 4)  

2)  NWC เป็นลบ จํานวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง (-689,385.39)  
3) NI+Dep เป็นลบ จํานวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลจะนะ (-1,710,415.68) และ โรงพยาบาลระโนด        

(-4,164,306.80)  ซึ่งหน่วยบริการตามข้อ 1) และ 2) เป็นหน่วยบริการที่ได้รับเงิน CF ระดับจังหวัด/เขต และมี
มาตรการเฝ้าระวังความเสี่ยงทางด้านการเงินการคลัง (LOI) อยู่แล้ว 
 
 
 
 
 
 
  

ลําดับ Org CR QR Cash NWC NI+Depreciation
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(หักหน้ีแล้ว)

1 หาดใหญ่,รพศ.  1.72  1.57  0.93  430,016,155.36  261,104,103.50 0 0 0 0 -  42,167,646.31
2 สงขลา,รพท.  1.12  1.02  0.68    52,473,251.60    49,114,189.53 2 0 0 2 -137,238,970.71
3 สทิงพระ,รพช.  1.19  1.00  0.79     5,089,277.49    14,738,617.91 2 0 0 2 -   5,536,613.77
4 จะนะ,รพช.  3.81  3.61  3.33  108,083,617.52 -   1,710,415.68 0 1 0 1    88,802,851.98
5 สมเด็จฯ,รพช.  1.75  1.59  1.13    45,532,958.00     3,732,321.66 0 0 0 0     7,757,983.30
6 เทพา,รพช.  1.76  1.49  1.23    23,105,174.09     9,414,180.21 0 0 0 0     6,961,879.38
7 สะบ้าย้อย,รพช.  2.02  1.78  1.44    22,243,924.90    10,415,361.39 0 0 0 0     9,655,262.61
8 ระโนด,รพช.  1.09  1.00  0.74     3,899,565.92 -   4,164,306.80 2 1 2 5 -  11,537,852.00
9 กระแสสินธุ์,รพช.  1.88  1.81  1.24     5,464,957.45     5,375,001.29 0 0 0 0     1,221,854.41
10 รัตภูมิ,รพช.  1.23  1.17  0.91    11,620,407.73    20,914,859.79 1 0 0 1 -   4,674,073.88
11 สะเดา,รพช.  2.66  2.51  2.18    43,457,457.16    13,169,233.95 0 0 0 0    30,848,006.85
12 นาหม่อม,รพช.  1.12  1.05  0.74     2,649,215.66     8,358,190.93 2 0 0 2 -   5,550,978.05
13 ควนเนียง,รพช.  1.66  1.59  1.35    11,000,641.72     8,470,007.10 0 0 0 0     5,723,958.32
14 ปาดังเบซาร์,รพช.  1.76  1.64  1.43    14,156,858.24    15,700,995.60 0 0 0 0     8,329,123.00
15 บางกลํ่า,รพช.  1.26  1.18  0.87     4,706,657.48     3,827,720.40 1 0 0 1 -   2,873,609.18
16 สิงหนคร,รพช.  1.06  0.94  0.58     1,151,376.54     9,614,795.34 3 0 0 3 -   9,171,990.90
17 คลองหอยโข่ง,รพช.  0.96  0.82  0.64 -      689,385.39     5,041,940.92 3 1 0 4 -   6,181,194.04



 

  
 

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข

 
๒๐๒ 

คณะ 3

2) การชดเชยคา่บริการทางการแพทย์กรณผีูป้่วยใน สทิธิ UC ปีงบประมาณ 2562 
 ปีงบประมาณ 2562 การจัดสรรงบเหมาจ่ายผู้ป่วยนอก (OP) และสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PP) 
เป็นการจัดสรรล่วงหน้า ส่วนการจัดสรรงบผู้ป่วยใน (IP) เป็นการจัดสรรตามผลงานบริการรายเดือน ผลการชดเชยใน
รอบ 2 เดือนที่ผ่านมา สรุปได้ ดังน้ี 
ตารางที่ 103 รายงานการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยใน สิทธิ UC ปีงบประมาณ 2562 (ตค.-พย.61) 

 
 
 การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยใน สิทธิ UC ประมาณการรายรับ IP 1,060,355,956.41 บาท 
ปรับลดค่าแรง IP 557,413,460.88 บาท ประมาณการรายรับหลังปรับลดค่าแรง IP 502,942,495.53 บาท     
ผลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 119,834,035.46 บาท คิดเป็น 
23.83% ภาพรวมได้รับชดเชยสูงกว่าเป้าหมาย 16.67% แต่มีโรงพยาบาล 5 แห่งได้รับชดเชย IP ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
ได้แก่ โรงพยาบาลจะนะ (12.91%), โรงพยาบาลเทพา (12.60%), โรงพยาบาลระโนด (15.62%), โรงพยาบาล
รัตภูมิ (16.01%)  และ โรงพยาบาลบางกล่ํา (10.02%) 
 
 
 
  

ตค.61 พย.61 รวมรายรับ IP
% รายรับ IP  

 (16.67%)
1 หาดใหญ่,รพศ.  268,192,522.45 46,946,367.71  24,774,861.26  71,721,228.97    26.74
2 สงขลา,รพท.    98,793,929.33 11,769,000.43  9,334,410.87    21,103,411.30    21.36
3 สทิงพระ,รพช.      3,577,344.96 279,375.42      551,534.52      830,909.94        23.23
4 จะนะ,รพช.    18,949,073.85 1,710,228.89    735,605.82      2,445,834.71     12.91
5 สมเด็จฯ,รพช.    25,702,352.24 3,911,506.07    3,143,891.15    7,055,397.22     27.45
6 เทพา,รพช.    16,602,970.27 1,150,344.53    941,750.81      2,092,095.34     12.60
7 สะบ้าย้อย,รพช.    12,618,152.46 1,356,483.22    1,361,927.51    2,718,410.73     21.54
8 ระโนด,รพช.      9,407,846.07 1,104,526.48    364,934.65      1,469,461.13     15.62
9 กระแสสินธุ์,รพช.      2,212,085.27 374,796.52      405,400.32      780,196.84        35.27
10 รัตภูมิ,รพช.      9,688,164.97 1,129,669.43    420,992.84      1,550,662.27     16.01
11 สะเดา,รพช.      8,079,667.08 1,657,251.46    355,962.86      2,013,214.32     24.92
12 นาหม่อม,รพช.      4,951,211.58 520,432.73      345,252.90      865,685.63        17.48
13 ควนเนียง,รพช.      4,499,235.97 345,017.55      773,401.16      1,118,418.71     24.86
14 ปาดังเบซาร์,รพช.      4,654,449.33 578,078.59      827,272.68      1,405,351.27     30.19
15 บางกลํ่า,รพช.      4,134,288.78 87,252.75        326,944.58      414,197.33        10.02
16 สิงหนคร,รพช.      4,609,609.67 110,482.90      781,694.93      892,177.83        19.35
17 คลองหอยโข่ง,รพช.      6,269,591.25 -                 1,357,381.92    1,357,381.92     21.65

รวม  502,942,495.53 73,030,814.68 46,803,220.78 119,834,035.46 23.83

หน่วยบริการ
 ประมาณการ
รายรับ IP หลัง
ปรับลดค่าแรง

จ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ หลังหักเงินเดือน
ลําดับ
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3) การจัดสรรเงินอยา่งเพยีงพอ (Sufficient  Allocation) 
ตัวช้ีวัด  หน่วยบริการมีรายได้ > ค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับแผนทางการเงิน  ไม่น้อยกว่า 80% 
ตารางที่ 104    ผลต่างรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) และค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย)  
                     ไตรมาส1/2562 จําแนกรายหน่วยบริการ 

   

จากตารางภาพรวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) เป็นเงิน 1,755,593,415.23 บาท และค่าใช้จ่าย (ไม่รวม 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย) เป็นเงิน 1,392,487,152.88 บาท ผลต่างรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) และ
ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย) เป็นเงิน 363,106,262.35 บาท คิดเป็น 20.68 % ส่วนใหญ่
หน่วยบริการมีรายได้ > ค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับแผนทางการเงิน (EBITDA เป็นบวก) จํานวน 15 แห่ง คิดเป็น 88.23% 
ผ่านเกณฑ์ (เกณฑ์ 80%) หน่วยบริการผลต่าง EBITDA  เป็นลบ จํานวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลจะนะ                
(-3,216,168.07 บาท) และ โรงพยาบาลระโนด (-3,461,246.77 บาท)  
 

          4) พฒันาการบริหารระบบบญัช ี
สถานการณ ์ 
          1. หน่วยบริการผ่านเกณฑ์การตรวจสอบงบทดลองเบ้ืองต้นจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 100 
          2. หน่วยบริการนําเงินนอกเข้าระบบ GFMIS ครบทุกแห่ง 

3. หน่วยบริการในสังกัดมีบัญชีเงินสด/ เงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2562 ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ร้อยละ 100  
4. หน่วยเบิกจ่ายดําเนินการรับ-จ่ายเงินและนําเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์   

 

ลําดับ หน่วยบริการ           รายได้        
     (ไม่รวมงบลงทุน)

           ค่าใช้จ่าย        
 (ไม่รวมค่าเส่ือมราคาฯ)

ผลต่าง (EBITDA) ร้อยละ

1 หาดใหญ่,รพศ. 781,706,555.90              572,194,914.36 209,511,641.54   26.80       
2 สงขลา,รพท. 364,358,941.81              329,675,661.85 34,683,279.96    9.52        
3 สทิงพระ,รพช. 43,660,935.65                  27,773,293.52 15,887,642.13    36.39       
4 จะนะ,รพช. 55,297,909.09                  58,514,077.16 (3,216,168.07)     (5.82)        
5 สมเด็จฯ,รพช. 78,909,623.78                  72,344,685.09 6,564,938.69      8.32        
6 เทพา,รพช. 54,483,707.72                  44,677,736.80 9,805,970.92      18.00       
7 สะบ้าย้อย,รพช. 47,732,768.97                  37,923,767.38 9,809,001.59      20.55       
8 ระโนด,รพช. 37,202,456.40                  40,663,703.17 (3,461,246.77)     (9.30)        
9 กระแสสินธุ์,รพช. 18,693,525.59                  13,212,930.94 5,480,594.65      29.32       
10 รัตภูมิ,รพช. 53,846,380.64                  33,312,373.51 20,534,007.13    38.13       
11 สะเดา,รพช. 51,306,699.76                  36,416,266.86 14,890,432.90    29.02       
12 นาหม่อม,รพช. 28,429,028.21                  19,737,556.01 8,691,472.20      30.57       
13 ควนเนียง,รพช. 28,464,574.05                  19,704,010.26 8,760,563.79      30.78       
14 ปาดังเบซาร์,รพช. 30,276,423.71                  22,655,084.68 7,621,339.03      25.17       
15 บางกลํ่า,รพช. 24,637,033.98                  20,478,521.55 4,158,512.43      16.88       
16 สิงหนคร,รพช. 32,764,862.15                  24,373,463.66 8,391,398.49      25.61       
17 คลองหอยโข่ง,รพช. 23,821,987.82                  18,829,106.08 4,992,881.74      20.96       

1,755,593,415.23  1,392,487,152.88       363,106,262.35   20.68       รวม
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สรปุผลการดําเนนิงาน 
 

ตารางที่ 105     สรุปผลคะแนนการส่งงบทดลอง(แม่ข่าย) ไตรมาส 1/2562  
 

ลําดับ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

รายการข้อมูล 
ภาพรวมจังหวัด 

 ไตรมาส 1/2562 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.61)

1 - หน่วยบริการผ่านเกณฑ์การตรวจสอบงบทดลอง
เบ้ืองต้นจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เป้าหมาย 17 

ผลงาน 17 
อัตรา/ร้อยละ 100 

2 
 
 

- หน่วยบริการนําเงินนอกเข้าระบบ GFMIS ครบทุกแห่ง 
- หน่วยงานย่อยในสังกัดมีบัญชีเงินสด/ เงินฝากธนาคาร

ในระบบ GFMIS ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ถูกต้อง ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันและงบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

เป้าหมาย 17 

ผลงาน 17 

อัตรา/ร้อยละ 100 

คะแนนคุณภาพบัญชีระดับเขต   
 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพบัญชีเขตสุขภาพที่ 12 สงขลา วางแผนการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ณ    
ไตรมาสที่ 3/2562 ในเดือนเมษายน –พฤษภาคม 2562 
 

5) การตดิตามกํากบัด้วยแผนทางการเงนิ (Planfin  Management) 
 หน่วยบริการในจังหวัดสงขลา จัดทําแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย (Planfin) ประจําปี 2562 เมื่อ
ประเมินความเสี่ยงของแผนฯ พบว่า มี 4 แบบ ดังน้ี  
ตารางที่ 106  ผลการประเมินความเสี่ยงของแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย (Planfin) ประจําปี 2562 

แบบ Risk EBITDA Risk Investment>20% EBITDA Risk NWC หลังลงทุน>20%EBITDA จํานวน 
แบบที่ 1 Normal Normal Normal 4 แห่ง 
แบบที่ 2 Normal Normal Risk 10 แห่ง 
แบบที่ 3 Normal Risk Normal 2 แห่ง 
แบบที่ 4 Normal Risk Risk 1 แห่ง 

 
  



 

  
 

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข

 
๒๐๕ 

คณะ 3

ตารางที่ 107 ผลการประเมนิความเสี่ยงแผนประมาณการรายได้และรายจ่ายของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562  

  
ที่มา : http://planfin.cfo.in.th  
 จากตาราง ทุกหน่วยบริการทําแผนประมาณการรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) และแผนประมาณการค่าใช้จ่าย
(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย) EBITDA เป็นบวก หน่วยบริการทําแผนแบบที่ 1 จํานวน 4 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลจะนะ, โรงพยาบาลเทพา, โรงพยาบาลสะเดา และ โรงพยาบาลปาดังเบซาร์  มีความเสี่ยงแบบที่ 2 (Risk 
NWC หลังลงทุน >20%EBITDA เป็นลบ) จํานวน 10 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลา, โรงพยาบาลสทิงพระ, 
โรงพยาบาลระโนด,โรงพยาบาลกระแสสินธ์ุ, โรงพยาบาลรัตภูมิ, โรงพยาบาลนาหม่อม, โรงพยาบาลควนเนียง, 
โรงพยาบาลบางกล่ํา, โรงพยาบาลสิงหนคร และ  โรงพยาบาล.คลองหอยโข่ง  แบบที่ 3 (Risk Investment > 20% 
EBITDA) จํานวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนาทวี และ
แบบที่ 4  จํานวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลสะบ้าย้อย 
  
 
 
 
 
  

 Risk EBITDA       Risk Investment   
>   20%

Risk NWC

  + Normal   + Normal  >1 Normal
  - Risk   - Risk  < 1 Risk

1 หาดใหญ่,รพศ. 112,950,000.00     (7,410,000.00)            1.20                  3             
2 สงขลา,รพท. 119,481,874.27                12,313,113.86 0.38                  2             
3 สทิงพระ,รพช. 9,204,422.29                       286,384.46 (0.87)                 2             
4 จะนะ,รพช. 12,510,430.14                    1,002,086.03 5.17                  1             
5 สมเด็จฯ,รพช. 9,769,620.04        (7,810,570.99)            1.55                  3             
6 เทพา,รพช. 11,051,694.88                      268,538.98 1.50                  1             
7 สะบ้าย้อย,รพช. 37,306,527.20       (6,385,129.56)            (0.47)                 4             
8 ระโนด,รพช. 6,407,738.00                       947,297.60 0.06                  2             
9 กระแสสินธุ์,รพช. 2,699,338.65                          9,867.74 0.98                  2             
10 รัตภูมิ,รพช. 17,863,306.93                      401,739.65 (0.59)                 2             
11 สะเดา,รพช. 42,068,936.58                      213,787.32 4.00                  1             
12 นาหม่อม,รพช. 3,811,900.00        0.00 (0.30)                 2             
13 ควนเนียง,รพช. 9,519,801.00                       378,760.20 0.64                  2             
14 ปาดังเบซาร์,รพช. 5,720,722.85                       394,144.57 1.74                  1             
15 บางกลํ่า,รพช. 4,482,788.16                         16,607.64 0.00 2             
16 สิงหนคร,รพช. 1,362,805.60                             561.31 (0.10)                 2             
17 คลองหอยโข่ง,รพช. 6,056,213.08                               42.62 (1.02)                 2             

ลําดับ หน่วยบริการ แบบที่
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6) การบรหิารแผนทางการเงินการคลัง  (Planfin) 
ตัวช้ีวัด   ผลต่างของแผนและผล ไม่เกินร้อยละ 5 (รายได้และค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือตํ่ากว่าแผนได้ไม่เกินร้อยละ 5 )  
ตารางที่ 108    ร้อยละผลต่างแผนรายได้และรายได้จริง  จําแนกรายหน่วยบริการ  ไตรมาสที่ 1/2562 

 
ที่มา  : hfo62.cfo.in.th 
 

 หน่วยบริการท้ัง 17 แห่ง ได้จัดทําแผนทางการเงิน (Planfin)  ครบถ้วน 7 แผน  ถูกต้องตามเกณฑ์ และ 
สสจ./เขต ลงนามสมบูรณ์ จากตารางภาพรวม ไตรมาส 1/2562 แผนรายได้หน่วยบริการในจังหวัดสงขลา  
มีผลต่างของแผนและผล ร้อยละ 20.33 ไม่ผ่านเกณฑ์ (ไม่เกินร้อยละ + 5)  เมื่อจําแนกรายหน่วยบริการ พบว่า
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ จํานวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนาทวี และ โรงพยาบาล
สะบ้าย้อย  และมีหน่วยบริการท่ีมีรายได้จริงตํ่ากว่าประมาณการแผนรายได้ จํานวน 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลจะนะ , 
โรงพยาบาลระโนด  และ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง ส่วนที่เหลือ 11 แห่ง  รายได้จริงมากกว่าแผนเกินร้อยละ 5  
 
 
 
 
 
 
  

ลําดับ Org แผนรายได้ รายได้จริง ผลต่าง ร้อยละ
1 หาดใหญ่,รพศ. 650,612,500.00     885,561,106.27       234,948,606.27   36.11       
2 สงขลา,รพท. 381,981,750.00     402,463,614.05       20,481,864.05    5.36        
3 สทิงพระ,รพช. 32,063,683.92      45,053,967.69         12,990,283.77    40.51       
4 จะนะ,รพช. 63,015,489.24      59,605,511.91         (3,409,977.33)     (5.41)        
5 สมเด็จฯ,รพช. 82,814,373.97      83,932,461.65         1,118,087.68      1.35        
6 เทพา,รพช. 51,721,622.86      57,153,910.93         5,432,288.07      10.50       
7 สะบ้าย้อย,รพช. 51,536,050.00      50,379,262.59         (1,156,787.41)     (2.24)        
8 ระโนด,รพช. 45,319,821.25      38,808,636.91         (6,511,184.34)     (14.37)      
9 กระแสสินธุ์,รพช. 15,068,737.41      19,338,111.64         4,269,374.23      28.33       
10 รัตภูมิ,รพช. 40,700,079.84      56,639,951.54         15,939,871.71    39.16       
11 สะเดา,รพช. 44,784,404.17      53,619,600.18         8,835,196.02      19.73       
12 นาหม่อม,รพช. 23,582,445.00      29,434,168.03         5,851,723.03      24.81       
13 ควนเนียง,รพช. 26,165,678.52      29,523,178.13         3,357,499.61      12.83       
14 ปาดังเบซาร์,รพช. 22,885,567.78      39,917,981.70         17,032,413.92    74.42       
15 บางกลํ่า,รพช. 23,123,287.95      25,511,662.47         2,388,374.53      10.33       
16 สิงหนคร,รพช. 27,738,943.66      35,004,605.85         7,265,662.19      26.19       
17 คลองหอยโข่ง,รพช. 26,549,312.08      24,994,013.80         (1,555,298.28)     (5.86)        

1,609,663,747.64  1,936,941,745.34     327,277,997.70   20.33       รวม
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ตารางที่ 109    ร้อยละผลต่างแผนค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายจริง  จําแนกรายหน่วยบริการ  ไตรมาสที่ 1/2562 

 
ที่มา  : hfo62.cfo.in.th 
 

จากตารางพบว่าภาพรวมของหน่วยบริการในจังหวัดสงขลา มีผลต่างของแผนและผล ร้อยละ 3 ผ่านเกณฑ์ 
(ไม่เกินร้อยละ + 5) เมื่อจําแนกรายหน่วยบริการ พบว่า มี  8 แห่ง ที่ผลต่างของแผนและผลผ่านเกณฑ์  และมี
หน่วยบริการที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแผนเกินร้อยละ +5 จํานวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ และ  โรงพยาบาล
สะเดา และ ที่เหลืออีก 7 แห่ง มีค่าใช้จ่ายตํ่ากว่าเกณฑ์เกินร้อยละ + 5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

ลําดับ Org แผนค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายจริง ผลต่าง ร้อยละ
1 หาดใหญ่,รพศ. 649,825,000.00     624,457,002.77       (25,367,997.23)    (3.90)        
2 สงขลา,รพท. 362,615,281.43     353,336,024.52       (9,279,256.91)     (2.56)        
3 สทิงพระ,รพช. 30,525,565.07      30,314,529.78         (211,035.29)        (0.69)        
4 จะนะ,รพช. 61,577,914.78      61,315,927.59         (261,987.19)        (0.43)        
5 สมเด็จฯ,รพช. 79,973,320.93      80,197,599.99         224,279.07         0.28        
6 เทพา,รพช. 51,360,689.17      47,739,730.72         (3,620,958.45)     (7.05)        
7 สะบ้าย้อย,รพช. 43,074,463.20      39,963,901.20         (3,110,562.00)     (7.22)        
8 ระโนด,รพช. 43,635,775.50      42,972,943.71         (662,831.79)        (1.52)        
9 กระแสสินธุ์,รพช. 14,550,143.25      13,963,110.35         (587,032.90)        (4.03)        
10 รัตภูมิ,รพช. 37,567,192.21      35,724,231.75         (1,842,960.46)     (4.91)        
11 สะเดา,รพช. 36,374,228.68      40,450,366.23         4,076,137.55      11.21       
12 นาหม่อม,รพช. 22,777,435.00      21,075,977.10         (1,701,457.90)     (7.47)        
13 ควนเนียง,รพช. 23,324,127.25      21,053,171.03         (2,270,956.22)     (9.74)        
14 ปาดังเบซาร์,รพช. 21,528,650.07      24,216,986.10         2,688,336.03      12.49       
15 บางกลํ่า,รพช. 22,876,381.60      21,683,942.07         (1,192,439.53)     (5.21)        
16 สิงหนคร,รพช. 27,518,338.57      25,389,810.51         (2,128,528.06)     (7.73)        
17 คลองหอยโข่ง,รพช. 21,287,635.72      19,952,072.88         (1,335,562.84)     (6.27)        

1,550,392,142.42  1,503,807,328.30     (46,584,814.12)    (3.00)        รวม
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ตารางที่ 110   ร้อยละผลต่างแผนเทียบผลรายได้ จําแนกตามรายการ  ไตรมาสที่ 1/2562 

   

จากตารางผลต่างแผนเทียบผลรายได้ พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ 2 รายการ คือ รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง
กรมบัญชีกลาง(ร้อยละ -4.32) และรายได้ค่ารักษาและบริการอ่ืนๆ(ร้อยละ 3.02) รายได้ที่ตํ่ากว่าแผนและวงเงินสูง 
ได้แก่ รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร รายได้อ่ืน และรายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง  
 

ตารางที่ 111     ร้อยละผลต่างแผนเทียบผลค่าใช้จ่าย จาํแนกตามรายการ  ไตรมาสที่ 1/2562 

   

ภาพรวมผลต่างแผนเทียบผลค่าใช้จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ +5 ม ี6 รายการ  ผลต่างค่าใช้จ่ายจริงมากกว่า
แผนทีม่ีวงเงินสูง 3 ลําดับแรก ได้แก่ ต้นทนุยา (9.39 ล้าน) ค่าใช้จ่ายอ่ืน (7.96 ล้าน)  และค่าใช้สอย (4.81 ล้าน) 
 
  

รายการ แผนรายได้ รายได้จริง ผลต่าง ร้อยละ
รายได้ UC 483,477,718.34    717,507,662.30    234,029,943.96    48.41    
รายได้จาก  EMS 270,329.55          195,923.30          (74,406.25)           (27.52)   
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 6,931,350.69        8,732,765.68        1,801,414.99        25.99    
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 204,200,021.96    195,384,191.10    (8,815,830.86)       (4.32)     
รายได้ประกันสังคม 107,418,562.49    126,806,213.42    19,387,650.93      18.05    
รายได้แรงงานต่างด้าว 8,156,051.02        5,718,856.79        (2,437,194.23)       (29.88)   
รายได้ค่ารักษาและบริการอ่ืน ๆ 118,383,161.46    121,960,144.34    3,576,982.89        3.02      
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 460,182,912.36    436,373,214.08    (23,809,698.28)     (5.17)     
รายได้อ่ืน 139,662,471.00    123,002,851.63    (16,659,619.37)     (11.93)   
รายได้งบลงทุน 62,165,592.51      181,348,330.11    119,182,737.60    191.72  
รายได้ค่ารักษา อปท. 18,815,576.27      19,911,592.59      1,096,016.32        5.83      

รวมรายได้ 1,609,663,747.64  1,936,941,745.34  327,277,997.70    20.33    

รายการ แผนค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายจริง ผลต่าง ร้อยละ
ต้นทุนยา 213,571,131.87    222,961,209.75    9,390,077.88       4.40      
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 94,866,284.50      71,815,519.76      23,050,764.74-      (24.30)   
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 4,501,462.94        3,028,442.37        1,473,020.57-       (32.72)   
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 45,913,856.59      47,537,132.09      1,623,275.50       3.54      
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา 454,493,395.38    430,842,340.59    23,651,054.79-      (5.20)     
ค่าจ้างช่ัวคราว 113,488,297.95    110,923,150.91    2,565,147.04-       (2.26)     
ค่าตอบแทน 225,384,114.90    225,096,548.47    287,566.43-          (0.13)     
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน 32,222,312.58      31,743,901.11      478,411.47-          (1.48)     
ค่าใช้สอย 94,120,195.53      98,939,647.95      4,819,452.42       5.12      
ค่าสาธารณูปโภค 31,930,360.81      29,041,559.68      2,888,801.13-       (9.05)     
วัสดุใช้ไป 41,451,606.14      37,470,173.92      3,981,432.22-       (9.61)     
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย 110,260,884.60    111,320,175.42    1,059,290.82       0.96      
หน้ีสูญและสงสัยจะสูญ 15,446,683.50      2,385,791.08        13,060,892.42-      (84.55)   
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 72,741,555.14      80,701,735.20      7,960,180.06       10.94    

รวมค่าใช้จ่าย 1,550,392,142.42  1,503,807,328.30  46,584,814.12-      (3.00)     
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7) ประเมินประสทิธภิาพในการดาํเนินงานโดยใชด้ัชนี 7 ตัว (7 Plus Efficiency  Score) 
ตัวช้ีวัด  ร้อยละ 60 ของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ประเมินมากกว่า 4 ตัวจากเกณฑ์ประสิทธิภาพทางการเงิน 7 ตัว
ตารางที่ 112    คะแนนประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานโดยใช้ดัชนี 7 ตัว ณ ไตรมาส 4/2561 

 
ที่มา  : hfo61.cfo.in.th  

จากตาราง พบว่า หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ มากกว่า 4/7 ตัว มี 2 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 11.76 ได้แก่ โรงพยาบาลกระแสสินธ์ุ และ โรงพยาบาลปาดังเบซาร์   
 เกณฑ์ประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ยังเป็นปัญหาภาพรวม คือ ข้อ 6 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหน้ี
ประกันสังคม (Average Collection Period SSS) ผ่านเกณฑ์ 1 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ 16 แห่ง เน่ืองจากมีการเปลี่ยน
โปรแกรมใหม่ และ ข้อ 3 ระยะเวลาถัวเฉล่ียในการชําระหน้ีการค้ากลุ่มบริการ (A Payment Period) ผ่านเกณฑ์ 2 
แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ 15 แห่ง  
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1 หาดใหญ่,รพศ. 568 รพท./รพศ.A <=700 0 0 1 0 1 1 1 B- 3B- 
2 สงขลา,รพท. 508 รพท.S >400 0 0 0 1 1 0 1 C 3C 
3 สทิงพระ,รพช. 30 รพช.F2 >30,000 -60,000 0 1 0 1 1 0 0 C 6C 
4 จะนะ,รพช. 68 รพช.F2 > 60,000-90,000 0 1 0 1 1 0 1 B- 0B- 
5 สมเด็จฯ,รพช. 86 รพช.M2 >100 0 0 0 1 1 0 1 C 1C 
6 เทพา,รพช. 60 รพช.F2 > 60,000-90,000 1 0 0 1 1 0 1 B- 0B- 
7 สะบ้าย้อย,รพช. 44 รพช.F2 > 60,000-90,000 1 1 1 1 0 0 0 B- 0B- 
8 ระโนด,รพช. 60 รพช.F1<= 50,000 0 0 0 1 1 0 1 C 4C 
9 กระแสสินธุ์,รพช. 29 รพช.F2 <=30,000 1 1 0 1 1 0 1 B 2B 
10 รัตภูมิ,รพช. 36 รพช.F2> 30,000-60,000 0 1 0 1 1 0 1 B- 4B- 
11 สะเดา,รพช. 30 รพช.F2> 30,000-60,000 0 1 0 1 0 0 1 C 0C 
12 นาหมอ่ม,รพช. 28 รพช.F2 <=30,000 0 1 0 1 1 0 1 B- 6B- 
13 ควนเนียง,รพช. 30 รพช.F2 <=30,000 0 0 0 1 1 0 1 C 2C 
14 ปาดังเบซาร์,รพช. 30 รพช.F2> 30,000-60,000 1 1 0 1 1 0 1 B 1B 
15 บางกลํ่า,รพช. 24 รพช.F2 <=30,000 1 1 0 0 1 0 1 B- 3B- 
16 สิงหนคร,รพช. 30 รพช.F2> 30,000-60,000 1 1 0 0 1 0 1 B- 6B- 
17 คลองหอยโข่ง,รพช. 26 รพช.F2 <=30,000 0 1 0 1 0 0 1 B- 6B- 

6 11 2 14 14 1 15
35.3 64.7 11.8 82.4 82.4 5.88 88.2

รวมจํานวนที่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละที่ผ่านเกณฑ์
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8) ตน้ทุนบรกิาร 
ตัวช้ีวัด  หน่วยบริการมีสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้ ไม่เกินค่ากลางของหน่วยบริการในกลุ่มระดับเดียวกัน  
           ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ผลการดําเนินงานจัดทําต้นทุนบริการแบบ Quick Method ไตรมาส 4/2561  
ตารางที่ 113    ต้นทุนบริการ OPD และ IPD เทียบเกณฑ์เฉลี่ยกลุม่ระดับบริการเดียวกัน  ไตรมาส 4/2561 

 
ที่มา  :  hfo.cfo.in.th 
 จากตาราง พบว่า ภาพรวมต้นทุนบริการ ณ ไตรมาส 4/2562  ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกัน    
จํานวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.82 หน่วยบริการที่มีต้นทุน OPD/visit เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการ
เดียวกัน จํานวน 5 แห่ง คือ โรงพยาบาลสทิงพระ  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนาทวี   
โรงพยาบาลกระแสสินธ์ุ  โรงพยาบาลปาดังเบซาร์  และโรงพยาบาลบางกล่ํา และมีหน่วยบริการที่มีต้นทุน 
IPD/AdjRW  เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกัน  จํานวน 3 แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลสทิงพระ โรงพยาบาล
เทพา และ โรงพยาบาลสะบ้าย้อย  
 
4. ปญัหา  อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ (ปญัหา/อุปสรรค/ปจัจัยทีท่ําใหก้ารดําเนนิงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์) 

1)  การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของ สปสช. เช่น การ
โอนเงินเหมาจ่าย OP และ PP ล่วงหน้า 100%  ภายในเดือนมกราคม 2562 การจัดสรรงบ IP ชดเชยตามผลงาน
บริการจริงรายเดือน หน่วยบริการอาจไม่ตระหนัก  ขาดความระมัดระวังในการบริหารการเงินการคลังให้มี
ประสทิธิภาพ  ทําให้หน่วยบริการอาจจะประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินในไตรมาสสุดท้ายได้ 

ผล
Mend+1SD Q4/61 ผล Mend+1SD Q4/61 ผล OP&IP

1 หาดใหญ่,รพศ. 1,202.94   945.01    17,408.79 16,078.67   
2 สงขลา,รพท. 1,096.52   853.37    16,199.20 15,463.49   
3 สทิงพระ,รพช. 788.33     820.18    19,500.79 21,815.84   
4 จะนะ,รพช. 797.00     784.62    20,032.44 16,555.31   
5 สมเด็จฯ,รพช. 801.82     840.36    18,967.05 17,461.17   
6 เทพา,รพช. 758.62     601.31    18,618.15 25,538.71   
7 สะบ้าย้อย,รพช. 758.62     748.71    18,618.15 25,861.12   
8 ระโนด,รพช. 765.55     755.91    18,834.82 16,143.06   
9 กระแสสินธุ์,รพช. 883.95     949.38    23,403.29 20,251.15   
10 รัตภูมิ,รพช. 758.62     628.00    18,618.15 14,772.48   
11 สะเดา,รพช. 797.00     659.71    20,032.44 14,064.66   
12 นาหม่อม,รพช. 883.95     764.18    23,403.29 14,918.21   
13 ควนเนียง,รพช. 788.33     723.95    19,500.79 16,402.43   
14 ปาดังเบซาร์,รพช. 797.00     811.27    20,032.44 16,891.06   
15 บางกลํ่า,รพช. 788.33     893.08    19,500.79 17,431.93   
16 สิงหนคร,รพช. 758.62     589.68    18,618.15 15,216.17   
17 คลองหอยโข่ง,รพช. 883.95 718.24  23,403.29 17564.23  

unit cost OPD unit cost IPDลําดับ Org
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 2) การวิเคราะห์ข้อมูลรายไตรมาสของส่วนกลางค่อนข้างล่าช้า ผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและระดับหน่วย
บริการไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทันเวลา โดยเฉพาะข้อมูลที่เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจากกลุ่มระดับบริการ
เดียวกัน 
5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อระเบยีบ กฎหมาย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทุกรายการของส่วนกลาง เช่น คะแนนระดับวิกฤติ/Quick Method/ 7 plus 
Efficiency ควรดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนถัดไป เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและระดับหน่วยบริการ
สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทันเวลา 
6.นวัตกรรมทีส่ามารถเปน็แบบอย่าง (ถ้ามี)  
  การใช้โปรแกรม E-Hos Accounting ในงานจัดเก็บรายได้ของโรงพยบาลสิงหนคร 
 
7.ผู้รายงาน  

1.นางชุติมา   คงจันทร์          ตําแหน่ง    นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์    08 6966 2725  E-mail: Penchutima@gmail.com 
2. นางสาวธาดา  ไพโรจน์       ตําแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
   โทรศัพท์   08 97364165    E-mail: thada2556@gmail.com 
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ชายแดนใต้

 
การพัฒนาสาธารณสุขชายแดนใต้ 

การส่งเสริมสุขภาพของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ์
๑. สถานการณ ์

จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดที่มีชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะห์ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ปีละไม่น้อย ทั้งน้ี ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ต้องเผชิญกับภูมิอากาศท่ีแตกต่างจากประเทศไทย และ
อยู่ในพ้ืนที่ที่มีผู้คนจํานวนมาก  ซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อ อีกทั้งผู้แสวงบุญส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ  จึงมีปัญหาด้าน
สุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มโรคเร้ือรัง    ดังน้ัน การให้บริการเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพก่อนไปประกอบพิธีฮัจย์ 
และการติดตามสภาวะสุขภาพหลังกลับจากการไปประกอบพิธีฮัจย์จึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างย่ิงที่ต้องดําเนินการ  
สําหรับปี ๒๕๖2   มีผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จํานวน ๘40 คน 
๒. ข้อมูลแสดงผลการดําเนนิงาน  

2.1 ผลการตรวจสุขภาพสําหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจําปี ๒๕๖2(กําลังเตรียมการดําเนินการ ) 
2.2 ผลการฉีดวัคซีน/การอบรม สําหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจําปี ๒๕62 (กําลังเตรียมการ

ดําเนินการ) 
ตัวชี้วัด : (1) ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้รับการตรวจสุขภาพก่อนไปฯ ร้อยละ ๙๕ 

  (2) ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้รับการฉีดวัคซีน ร้อยละ ๙๕ 
  (3) ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้รับการอบรมด้านสุขภาพ ร้อยละ ๙๕ 

หมายเหตุ  ๑. อยู่ระหว่างการเตรียมการดําเนินการตรวจสุขภาพและคีย์ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ 
www.sasuk12.com 

    2. อยู่ระหว่างการเตรียมการดําเนินการฉีดวัคซีน/อบรมให้ความรู้และการคีย์ข้อมูลผ่านระบบ
สารสนเทศ www.sasuk12.com 

    3. อําเภอที่ไม่มีผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จํานวน 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอกระแสสินธ์ุ นาหม่อม  
2.2 แสดงข้อมูลเชิงคณุภาพ   
ระดบัจังหวัด 

๑. ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง / ให้การสนับสนุนและการเบิกจ่ายวัคซีน  สมุดเหลือง 
๒. ให้การสนับสนุนงบประมาณ เวชภัณฑ์ (ยา หน้ากากอนามัย), กระเป๋าใส่เวชภัณฑ์, สมุดสุขภาพและ

บันทึกการรักษาพยาบาล  
๓. ควบคุมกํากับติดตามให้การส่งเสริมสุขภาพฮัจย์จังหวัดสงขลาดําเนินงานตามแผนงานโครงการและมีการ

บันทึกข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพฮัจย์ผ่านระบบสารสนเทศ www.sasuk12.com 
๔. จัดเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุประจํา ณ หน่วยปฐมพยาบาล และ จุดคัดกรองโรคติดต่อทั้งก่อนไปและหลังกลับ 
๕. ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมสขุภาพอนามัยและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและสรุปผลการ

ดําเนินงานเสนอผู้บริหารทุกระดับ 
ระดบัอําเภอ 

๑. ดาวน์โหลดรายช่ือผู้ประสงค์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 
๒. สํารวจผู้มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 
๓. ดําเนินการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น /อบรม / ฉีดวัคซีน/สนับสนุนกิ๊บเซ็ต 
๔. ติดตามเย่ียมกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงก่อนไป 
๕. ลงบันทึกข้อมลูตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น /อบรม / ฉีดวัคซีน ในระบบสารสนเทศ 



 

  

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข

 
๒๑๓ 

ชายแดนใต้

๖. นิเทศ ติดตามงาน รวบรวม สรุป/วิเคราะห์ข้อมูล  
๗. ติดตามเย่ียมกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงหลังกลับ 

      

๓. ปัจจัยสาํคญัทีท่าํใหก้ารดําเนนิงานสําเร็จ (กรณทีี่บรรลุเป้าหมาย) 
ความ เข้ มแข็ งและความ ต่อ เ น่ื อ งของภาคี เ ครื อข่ าย  ไ ด้แก่  ผู้ เ ดินทาง ไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์   

ผู้ประกอบการฮัจย์ และบุคลาการสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้การดําเนินงานการดูแลส่งเสริม
สุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประสบความสําเร็จ 
๔. ปัจจัยสาํคญัทีท่าํใหก้ารดําเนนิงานไมบ่รรลเุปา้หมาย (กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย)  และข้อเสนอแนะที่ใหต้่อ
หน่วยรบัตรวจ  

 
 

     ผูร้ายงาน นางสาวฮัฟเซาะ  เง๊าะ 
นักวิชาการสาธารณสุข 

       โทร : 08 6490 7704 
          e-mail : hafhaf2536@gmail.com 

       วัน/เดือน/ปี  25 มกราคม 2562 
  

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะ 
๑ . ผู้ เ ดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่มี ช่ืออยู่ในพ้ืนที่มีการย้ายที่อยู่  
ก่อนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และไปรับการฉีดวัคซีน ณ อําเภอ/ 
จังหวัด ที่ย้ายไปอยู่ใหม่ ทําให้ผู้รับผิดชอบของพ้ืนที่ไม่สามารถคีย์ข้อมูล
ในระบบได้ 
๒. ช่วงระยะเวลาที่จัดอบรมให้ความรู้ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่ได้
อยู่ในพ้ืนที่จึงไม่ได้เข้ารับการอบรม 
 

1.เพ่ิมระบบการส่งต่อระหว่าง  
อําเภอและระหว่างจังหวัด 
 
 
2.เพ่ิมระบบการส่งต่อระหว่าง  
อําเภอและระหว่างจังหวัด 



 

  

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข

 
๒๑๔ 

ชายแดนใต้

ศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ 
 

 ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดต้ังศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.)  เพ่ือแก้ไข
ปัญหาสุขภาพของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญ จํานวน 3 ได้แก่ 1) การ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ๒) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
3) การจัดระบบบริการสุขภาพภายใต้ภาวะวิกฤต 
 การดําเนินงานพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ประเด็นที่ 2 มุ่งเน้นการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานให้สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และกิจกรรมป้องกัน
โรคติดต่อ โรคเรื้อรัง ของผู้นําศาสนา ตลอดจนผู้มาใช้ศาสนสถาน และขยายผลให้ศาสนสถานเป็นศูนย์การเรียนรู้
ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน เพ่ือให้เกิดการสร้างสุขภาพของชุมชนแบบมีส่วนร่วม จังหวัดสงขลามีศาสนสถาน       
(วัด มัสยิด สถาบันการศึกษาปอเนาะ ) ทั้งหมด 794 แห่ง แยกเป็นวัด จํานวน 404 แห่ง มัสยิด จํานวน 361 แห่ง 
และสถาบันการศึกษาปอเนาะ จํานวน 29 แห่ง ได้มีการดําเนินงานพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ ต้ังแต่ปี 
2551  
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้มีการดําเนินงานพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ ต้ังแต่ปี 2551 
จนถึงปัจจุบัน มีศาสนสถานผ่านเกณฑ์ศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพแล้ว จํานวน ๖๕๘ แห่ง จากศาสนสถานทั้งหมด  ๘๓3 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7๘.๙๙ โดยมีวัดผ่านเกณฑ์ศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ จํานวน ๓๐๐ แห่ง (ร้อยละ 72.๙๙) 
มัสยิดผ่านเกณฑ์ จํานวน 3๓๖ แห่ง  (ร้อยละ 8๕.๕๐) สถาบันการศึกษาปอเนาะ   ผ่านเกณฑ์ จํานวน ๒2 แห่ง   
(ร้อยละ 75.86) ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพของภาคีเครือข่ายในชุมชนโดยมีศา
สนสถานเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้หลายรูปแบบ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และการป้องกันโรค
เป็นอย่างดีในหลายพ้ืนที่ 
  

กระบวนการและแผนการดําเนินงาน 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ ดําเนินงานพัฒนาศาสนสถาน
ต่อเน่ืองในปี 25๖๑ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

 

๒. ข้อมูลแสดงผลการดําเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
๒.๑ แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตารางที่ 114  ผลการพัฒนาศาสนสถานปี 2561  

ประเภท จํานวน 
ผลการประเมิน ผ่าน เปอรเ์ซ็นต์พ้ืนฐาน เปอร์เซ็นต์ ดี เปอร์เซ็นต์ ดีมาก เปอร์เซ็นต์ 

ปอเนาะ 29 17 58.62 3 10.34 2 6.9 22 75.86 

มัสยิด 393 204 51.91 103 26.21 29 7.38 336 85.50 

วัด 411 151 36.74 117 28.47 32 7.79 300 72.99 

รวม 833 372 44.66 223 26.77 63 7.56 658 78.99 
 
เป้าหมายในการพฒันาศาสนสถานปี 25๖๑ 

1. พัฒนายกระดับศาสนสถานสง่เสริมสุขภาพให้เป็นระดับดีมาก  จํานวน ๕๐ แห่ง  
     (วัด  ๒๗  แห่ง / มสัยิด  ๒๓  แห่ง ) 
2. พัฒนายกระดับศาสนสถานสง่เสริมสุขภาพเป็นศูนย์เรียนรู้  จํานวน ๘ แห่ง  
     (วัด  ๔  แห่ง / มัสยิด  ๔  แห่ง ) 
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๒๑๕ 

ชายแดนใต้

 
นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
- ศูนย์เรียนรู้มัสยิดบ้านเขานา  อําเภอนาทวี มีการขยายผลจากศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สู่การเป็น
หมู่บ้านจัดการขยะชุมชน  และระบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง   ได้รับการยกระดับการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้    
ตามวิถีชุมชน  5 จังหวัดชายแดนใต้ 

 
 

ผู้รายงาน  นางบุษบา  เย็นใจ 
ตําแหน่ง  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน 

                                              โทร: 08 ๑๙๕๙  ๗๔๙๗ 
                                              e-mail: ybusaba@hotmail.com 
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๒๑๖ 

ข้อมูลท่ัวไป

 
ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที ่

1.โรคไข้เลือดออก 
 

 

1. สถานการณ์ 
1.๑ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ต้ังแต่วันที่  ๑ มกราคม – 31 ธันวาคม ๒๕๖๑ รายงานเฝ้า

ระวังทางระบาดวิทยาที่สํานักระบาดวิทยา ได้รับจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ปี 2561 พบว่ามีผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออกทั้งหมด 85,943 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 131.36 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 111 ราย  อัตราป่วยตาย
ร้อยละ ๐.๑3  
 1.๒ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสงขลา ต้ังแต่วันที่  ๑ มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 จังหวัด
สงขลาได้รับรายงานมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมด  2,182 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 154.87 ต่อประชากรแสนคน 
เสียชีวิต 2 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.09   

 กลุ่มอายุ ที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 – 14 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 478.81 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา
คือกลุ่มอายุ 5 – 9 ปี อัตราป่วย 421.12 ต่อประชากรแสนคน และ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 288.94 
ต่อประชากรแสนคน 

อาชีพ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยไข้เลือดออกมีอาชีพนักเรียน นักศึกษาร้อยละ 54.67 รองลงมารับจ้าง ร้อยละ 
16.54 และในปกครอง ร้อยละ ๑2.42 

อําเภอที่มีอัตราป่วยสูง ๕ อันดับแรก ได้แก่ อําเภอสิงหนคร อัตราป่วย 346.22 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา 
เมืองอัตราป่วย 287.12 ต่อประชากรแสนคน คลองหอยโข่ง อัตราป่วย 250.58 ต่อประชากรแสนคน นาหม่อม อัตรา
ป่วย 234.73 ต่อประชากรแสนคน และจะนะ อัตราป่วย 153.36 ต่อประชากรแสนคน 
ตารางที ่ 115 จํานวนป่วยและอัตราป่วยไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน จําแนกรายอําเภอ (1 ต.ค.61 – ๑๕ ม.ค.6๒) 

อําเภอ จํานวน
ประชากร 

1 ต.ค - 31 ธ.ค. 61 1 - 15 ม.ค. 62 รวม 1 ต.ค. 61 - 15 ม.ค. 61 

จํานวน อัตราป่วยต่อ
แสนปชก. จํานวน อัตราป่วยต่อ

แสนปชก. จํานวน อัตราป่วยต่อแสน
ปชก. 

เมือง 171,010 209 122.22 17 9.94 226 132.16 
สทิงพระ 48,842 13 26.62 0 0.00 13 26.62 
จะนะ 100,420 85 84.64 5 4.98 90 89.62 
นาทวี 67,840 10 14.74 6 8.84 16 23.58 
เทพา 78,010 31 39.74 3 3.85 34 43.58 
สะบ้าย้อย 75,289 10 13.28 1 1.33 11 14.61 
ระโนด 59,450 56 94.20 4 6.73 60 100.93 
กระแสสินธ์ุ 15,600 13 83.33 4 25.64 17 108.97 
รัตภูมิ 74,695 6 8.03 2 2.68 8 10.71 
สะเดา 132,235 104 78.65 10 7.56 114 86.21 
หาดใหญ่ 392,422 260 66.26 18 4.59 278 70.84 
นาหม่อม 22,153 37 167.02 5 22.57 42 189.59 
ควนเนียง 34,208 10 29.23 1 2.92 11 32.16 
บางกล่ํา 30,714 16 52.09 3 9.77 19 61.86 
สิงหนคร 80,874 77 95.21 5 6.18 82 101.39 
คลองหอยโข่ง 25,132 38 151.20 1 3.98 39 155.18 
รวม 1,408,894 975 69.20 85 6.03 1060 75.24 

 



 

  

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข

 
๒๑๗ 

ปัญหาสาธารณสุข

2. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห ์
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสงขลาในภาพรวมปี 2561 ช่วงต้นปี จะตํ่ากว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี แต่มี

แนวโน้มสูงขึ้นในช่วงปลายปี ในไตรมาส 1 / 2562 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561) อําเภอทีม่ีการระบาดของ
โรคไข้เลือดออกทําให้มีจํานวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน 5 ปี จํานวน 11 อําเภอ ได้แก่ นาหม่อม คลองหอยโข่ง เมือง
สงขลา สิงหนคร สทิงพระ ระโนด กระแสสนิธ์ุ สะเดา จะนะ เทพา บางกล่ํา  

ผลงานตามตวัชี้วัดในไตรมาส 1 (1 ตลุาคม – 31 ธันวาคม 2561) 
2.1 อัตราป่วยไข้เลือดออกปี 256๒ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 จากค่ามัธยฐาน 5 ป ี

ตารางที่ 116  อัตราป่วยไข้เลือดออกปี 256๒ ลดลงไมน้่อยกว่าร้อยละ 15 จากค่ามัธยฐาน 5 ปี 
 

อําเภอ 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 256๒ 
มัธยฐาน (56-60) 

อัตราป่วย
ต่อปชก.
แสนคน 

ร้อยละที่
ลดลง

จากมัธย
ฐาน 

มัธยฐาน(ตค-ธค61) อัตรา
ป่วยต่อ
ปชก.

แสนคน 

ร้อยละที่
ลดลง

จากมัธย
ฐาน 

จํานวน 
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
ปชก.

แสนคน 

จํานวน
(ราย) 

อัตราป่วย
ต่อปชก.
แสนคน 

1. เมืองสงขลา 406 237.4 287.12 -20.94 158 92.39 122.22 -32.28 
2. สทิงพระ 30 61.42 59.38 3.33 11 22.52 26.62 -18.18 
3. จะนะ 258 256.9 152.36 40.70 75 74.69 83.65 -12.00 
4. นาทวี 73 107.6 48.64 54.79 20 29.48 14.74 50.00 
5. เทพา 144 184.6 107.68 41.67 16 20.51 38.46 -87.50 
6. สะบ้าย้อย 69 91.65 34.53 62.32 21 27.89 13.28 52.38 
7. ระโนด 46 77.38 131.20 -69.57 13 21.87 94.20 -330.77 
8. กระแสสินธ์ุ 18 115.4 128.21 -11.11 7 44.87 83.33 -85.71 
9. รัตภูมิ 92 123.2 36.15 70.65 25 33.47 8.03 76.00 
10. สะเดา 236 178.5 159.56 10.59 61 46.13 77.14 -67.21 
11. หาดใหญ ่ 994 253.3 145.00 42.76 342 87.15 66.26 23.98 
12. นาหม่อม 89 401.8 234.73 41.57 24 108.34 167.02 -54.17 
13. ควนเนียง 49 143.2 78.93 44.90 20 58.47 29.23 50.00 
14. บางกล่ํา 52 169.3 113.95 32.69 11 35.81 52.09 -45.45 
15. สิงหนคร 190 234.9 346.22 -47.37 67 82.84 95.21 -14.93 
16. คลองหอยโข่ง 94 374 250.68 32.98 19 75.60 151.20 -100.00 

รวม 2781 197.4 154.59 21.68 930 66.01 68.92 -4.41 
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2.2 ร้อยละของหมู่บา้น/ชมุชน สามารถควบคุมไขเ้ลือดออกได้ ในชว่งไตรมาส 1 / 256๒ 
(ไม่เกิดรายใหม่ใน 28 วันนับจากวันเริ่มป่วยของรายสุดท้ายในหมู่บ้าน/ชุมชนน้ัน) 

ตารางที่ 117  ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถควบคมุไข้เลือดออกได้ (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐) 

ผลสําเร็จ/ตัวชี้วัด อําเภอ เป้าหมายหมู่บา้น/
ชุมชนทั้งหมด 

ผลงานหมู่บา้น/ชุมชน
ควบคุมไขเ้ลือดออกได้ ร้อยละ

PA จังหวัด 
ร้อยละของหมู่บา้น/ชุมชน 
สามารถควบคมุไข้เลือดออกได ้ 
(เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐) 

1.เมืองสงขลา 81 55 67.90
2.สทิงพระ 79 78 98.73
3.จะนะ 139 133 95.68
4.นาทวี 92 92 100 
5.เทพา 67 65 97.01
6.สะบ้าย้อย 62 62 100 
7.ระโนด 73 67 91.78
8.กระแสสินธ์ุ 22 21 95.45
9.รัตภูมิ 63 62 98.41
10.สะเดา 67 55 82.09
11.หาดใหญ ่ 190 158 83.16
12.นาหม่อม 29 26 89.66
13.ควนเนียง 46 45 97.83
14.บางกล่ํา 36 33 91.67
15.สิงหนคร 77 65 84.42
16.คลองหอยโข่ง 32 28 87.50

รวม 1,155 1,045 90.48

แผนภูมิที่ 10 จํานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจําแนกรายเดือน ปี 2561 – 2562 เปรียบเทยีบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี 
ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ ๑๕ มกราคม 2562) 
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2.3 ค่าดัชนีลกูน้าํยุงลายใน 6. ร  
  ตารางที่ 118  ค่าดัชนีลูกนํ้ายุงลายใน 6 ร. ที่อําเภอสํารวจในช่วงไตรมาส 1  

สถานทีส่าํรวจ สถานทีท่ีส่าํรวจ ภาชนะทีส่าํรวจ 
แห่ง พบ ร้อยละ จํานวน พบ ร้อยละ 

รพ. / รพ.สต. / PCU 50 0 0 656 0 0 
โรงเรียน 195 38 19.48 4462 255 5.71 
ชุมชน 47358 6343 13.39 207736 15102 7.27 
วัด / มัสยิด 185 42 22.70 3873 412 10.64 
โรงงาน 32 11 34.38 1195 139 11.63 
โรงแรม 33 7 21.21 519 15 2.89 

 
          2.4 การดําเนนิงาน 

- จังหวัดสงขลากําหนดให้ประเด็นโรคไข้เลือดออกเป็นจุดเน้น และเป็น PA จังหวัด , PAโซน , PA อําเภอ 
ให้ทุกอําเภอกําหนดแผนงานโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกที่บูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ  

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้วิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยง 2562 ตามหลักการประเมินพ้ืนที่เสี่ยงโดย
ใช้ปัจจัยด้านความรุนแรง (พ้ืนที่ซ้ําซาก อุบัติการณ์ปีปัจจุบัน) และปัจจัยด้านโอกาสท่ีจะเกิดโรคระบาด
(การเคลื่อนย้ายประชากร ความหนาแน่นประชากร และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย) และกําหนด
เป้าหมายในการทํางานไข้เลือดออก ให้กับพ้ืนที่ระดับอําเภอ และช้ีแจงในการประชุมคปสจ.เมื่อวันที่ 
10 กันยายน 2561 

- วิเคราะห์สถานการณ์โรค ช้ีเป้าพ้ืนที่เสี่ยง อําเภอ / ตําบล / หมู่บ้าน คนืข้อมูลให้พ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์
ในการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เก่ียวข้อง 

- จัดทําแผนการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ / แผนงานโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้งในระดับ
จังหวัด (งบปกติ สสจ.) ระดับอําเภอทุกอําเภอ (ใช้งบ CUP) และระดับตําบล (ใช้งบกองทุนส่งเสริม
สุขภาพระดับตําบล , งบเทศบาลตําบลสนับสนุนเป็นเคมีภัณฑ์ เช่น ทราย นํ้ายาพ่นยุง นํ้ามัน ,เงิน
บริจาคทอดผ้าป่าขยะ) แผนงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดสงขลา ปี 256๒ 
(งบ 140,000 บาท) มีกิจกรรม ดังน้ี 

1. ประชุมแพทย์พยาบาล ทบทวนแนวทางการดูแลรักษาและการส่งต่อผู้ป่วยไข้เลือดออก 
2. ซื้อวัสดุ เคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
3. ประชุม War Room ระดับจังหวัด/อําเภอ/ตําบล  
4. ประเมินค่าดัชนีลูกนํ้ายุงลาย (HICI) ใน 6 ร. 

      5.  ประชุมสรปุผลการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลอืดออก จังหวัดสงขลา 
- เปิด EOC ระดับอําเภอ กรณีมีการระบาดในตําบลต้ังแต่ ๒ ตําบลขึ้นไป เช่นอําเภอ สิงหนคร เมือง     

ระโนด สะเดา หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง นาหม่อม จะนะ 
- เร่งรัดการดําเนินงานกับผู้บริหารในที่ประชุม คปสจ. ทุกเดือน  
-   มีแผนนิเทศ ติดตามประเมินผลระดับอําเภอ และ/หรือตําบล ปีละ 2 ครั้ง โดย แบ่งเป็น 4 โซน ครัง้ที่ 1 

ระหว่างวันที่ 14 ม.ค.62 – 19 มี.ค.62  
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-    ประเมินความชุกชุมของยุงลายในพ้ืนที่ 6 ร. ไตรมาสละ 1 ครั้ง และให้อําเภอรายงานค่าดัชนีลูกนํ้า
ยุงลายใน 6 ร. เดือนละ 1 ครั้ง 

- แจ้งเตือนการระบาด พร้อมแจ้งข้อสั่งการ/มาตรการของกระทรวงที่จังหวัดได้รับจาก VDO Conference 
หรือหนังสือสั่งการ ให้ทุกอําเภอทราบเพ่ือถือเป็นแนวปฏิบัติ 

- มีแผนการพัฒนาบุคลากรด้านสอบสวนและควบคุมโรค ซึ่งอยู่ในโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
2562 

- แจ้งเตือนกรณีดูแลรักษาผู้ป่วยและการส่งต่อผู้ป่วยไข้เลือดออก/ เตรียมรายช่ือแพทย์ที่ปรึกษา  
- ดําเนินโครงการจิตอาสา เราทําดีด้วยหัวใจ ในช่วงเวลา 14 ต.ค. 2561 และต่อเน่ืองในช่วง 12-23 

ต.ค.2561 / 19-25 พ.ย.2561 / 17-23 พ.ย. 2561  
- ดําเนินการ Big Cleaning ทุกตําบลต่อเน่ือง ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและส่ิงแวดล้อมชุมชนเพ่ือ

ประชาชนสุขภาพดี จังหวัดสงขลา 2562 โดยมีกิจกรรม รวมพลังเย่ียมบ้านเสริมพลังให้คําแนะนํา       
3 เก็บ 3 โรค การจัดการขยะครัวเรือนด้วยหลัก 3 R /จัดการขยะแหล่งเพาะพันธ์ุลูกนํ้ายุงลายใน
โรงเรียน วัด ศาสนสถาน / จัดเวทีประชาคมเพ่ือหาปัญหาชุมชน ปัญหาที่ได้ ได้แก่ ไข้เลือดออก      
(การทําลายแหล่งเพาะพันธ์ุไม่สม่ําเสมอ กําจัดขยะไม่ถูกวิธี) / NCD ความดันเบาหวาน /long term 
care/ พฤติกรรมป้องกันโรคที่ถูกต้องน้อย 

- จัดเตรียมวัสดุเคมีภัณฑ์เพ่ือป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกให้เพียงพอเพ่ือตอบโต้การระบาด (จัดซื้อ , 
ขอสนับสนุน) 

- ลงสอบสวนโรค ประเมินค่าดัชนีลูกนํ้ายุงลายในบ้านผู้ป่วยและรอบชุมชนที่มีผู้ป่วย 
- สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ ชุดนิทรรศการ สื่อเอกสารแผ่นพับ  
- ประชาสัมพันธ์ในภาพกว้างผ่านสื่อทุกช่องทาง เช่น จดหมายข่าว รายการวิทยุ ป้าย cut-out ในชุมชน 

สื่อโซเชียล เพจไข้เลือดออกสงขลา 
 

3. สรปุประเด็นสาํคญัทีเ่ปน็ความเสี่ยงต่อการทาํใหก้ารขบัเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมป่ระสบ
ความสาํเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซ่ึงได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สงัเคราะห์จาก
การตรวจตดิตาม  

- การประชุม EOC เพ่ือตอบโต้ปัญหาในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบลไม่ต่อเน่ือง   
-    ค่าดัชนีลูกนํ้ายุงลายยังสูงเกินเกณฑ์ 

      -    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่ได้ต้ังงบประมาณสําหรับจัดซื้อเคมีภัณฑ์เพ่ือตอบโต้กรณีเกิด
ระบาดของโรค 
 
4.ปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ปญัหา/อุปสรรค/ปัจจัยทีท่าํใหก้ารดําเนนิงานไมบ่รรลุวัตถุประสงค์) 

ปญัหา/อุปสรรค/ปจัจัยทีท่ําใหก้าร
ดําเนนิงานไมบ่รรลุวัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะที่ใหต้อ่หน่วยรบัตรวจ 

การประชุม EOC เพ่ือตอบโต้ปัญหาในระดับ
จังหวัด อําเภอ ตําบลไม่ต่อเน่ือง 

จัดประชุม EOC โดยนายอําเภอเป็นประธาน และติดตาม
ต่อเน่ือง 

- มแีหล่งเพาะพันธ์ุลูกนํ้ายุงลาย/ค่าดัชนี
ลูกนํ้ายุงลายยังสูงเกินเกณฑ์ 

- เน้นการจัดการขยะ กําจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกนํ้ายุงลายเพ่ือ
ลดจํานวนยุงพาหะ ลดป่วย  
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ปญัหา/อุปสรรค/ปจัจัยทีท่ําใหก้าร
ดําเนนิงานไมบ่รรลุวัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะที่ใหต้อ่หน่วยรบัตรวจ 

- ความต่อเน่ืองของการมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่างๆ 

-กําหนดให้ทุกอําเภอประสานแผนงานโครงการป้องกัน
ควบคุมไข้เลือดออก ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตาม
บทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงานและติดตามอย่างต่อเน่ือง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่ได้ต้ัง
งบประมาณสําหรับจัดซื้อเคมภัีณฑ์เพ่ือตอบ
โต้กรณีเกิดระบาดของโรค 

ผลักดันใหท้้องถิ่นจัดทําแผนซื้อเคมีภัณฑ์ป้องกันและควบคุม
โรคนําโดยแมลง โดยใช้งบกองทุนตําบล 

-ความร่วมมือของประชาชนในการป้องกัน
ไข้เลือดออกของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
 

-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ และมีความตระหนักที่จะ
จัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดแหล่งเพาะพันธ์ลูกนํ้ายุงลาย      
ทุกช่องทางอย่างต่อเน่ือง 

 
6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อระเบยีบ กฎหมาย 

ให้ส่วนกลางประชาสัมพันธ์ในภาพกว้าง เพ่ือป้องกันไข้เลือดออกและโรคติดต่อนําโดยแมลงอ่ืนๆ 
 
 
 

     ผู้รายงาน นางสุดี  จารุพันธ์ 
     ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
     โทร. ๐๘ ๙๒๙๔ ๑๐๕๔ 

e-mail: jaruphan_su@hotmail.com 
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2.การดาํเนินงานวัคซีน 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1. ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน DTP-HB3 ในเด็กอายุครบ 1 ปี ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 
          2. ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน MMR1 และ MMR2 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95 
2. สถานการณ์ 

สถานการณ์โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในปี 2561 จังหวัดในเขตภาคใต้ตอนล่าง มีการระบาดของโรคหัด 
โดยในเขตบริการสุขภาพที่ 12 ข้อมูลต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 5 มกราคม  2562 มีผู้ป่วยไข้ออกผื่น
และสงสัยโรคหัด ทั้งสิ้น จํานวน 4,366 ราย อัตราป่วย 88.86 ต่อแสนประชากร ผู้เสียชีวิต 23 ราย อัตราตาย  
0.47 ต่อแสนประชากร สําหรับจังหวัดสงขลา ผู้ป่วย 453 ราย อัตราป่วย 31.96 ต่อแสนประชากร ผู้เสียชีวิต    
2 ราย อัตราตาย  0.14 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุ ตํ่ากว่า 10 ปี สูงสุด อายุ 0-4 ปี  อําเภอที่มีผู้ป่วย
สูงสุด คือ อําเภอสะบ้าย้อย จํานวน 237  ราย อัตราป่วย 314.79 ต่อแสนประชากร  รองลงมา อําเภอเทพา
จํานวน 94  ราย อัตราป่วย 120.50 ต่อแสนประชากร  และอําเภอสะเดา จํานวน 47  ราย อัตราป่วย 35.54 
ต่อแสนประชากร 
3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

1. ผลความครอบคลุมวัคซีน  โดยการประมวลจาก HDC  ดังน้ี 
วัคซีน DTP-HB3 ในภาพของจังหวัด พบว่า ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 โดยความครอบคลุม คิดเป็น

ร้อยละ 90.14  อําเภอที่มีความครอบคลุม สูงที่สุด คือ อําเภอสิงหนคร ร้อยละ 99.50 รองลงมา คือ อําเภอรัตภูมิ 
ร้อยละ 99.06  และอําเภอบางกล่ํา ร้อยละ 98.72 ตามลําดับ 

วัคซีน MMR1 ในภาพของจังหวัด พบว่าจังหวัดสงขลาไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95 โดยความ
ครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 91.21  โดยอําเภอที่มีความครอบคลุมสูงที่สุด คือ อําเภอสิงหนคร คิดเป็นร้อยละ 98.89
รองลงมาคือ อําเภอบางกล่ํา คิดเป็นร้อยละ 98.72 และ อําเภอสทิงพระ คิดเป็นร้อยละ 97.73 ตามลําดับ 

วัคซีน MMR2 ในภาพของจังหวัด พบว่าจังหวัดสงขลาไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95 โดยความ
ครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 87.20   โดยอําเภอที่มีความครอบคลุมสูงที่สุด คือ อําเภอจะนะ คิดเป็นร้อยละ 98.02 
รองลงมา คือ อําเภอสิงหนคร  คิดเป็นร้อยละ 97.69   อําเภอรัตภูมิ คิดเป็นร้อยละ 97.73 ตามลําดับ               
ดังตารางที่ 119 - 121 
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ตารางที่ 119  ความครอบคลุมของวัคซีน DTP-HB3 ต้ังแต่ปี 2558 – 2562 (ไตรมาส 1) 

อําเภอ 
ข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี ปี 2562 

(ไตรมาส 1) 
ข้อมูลเปรียบเทียบ 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 จังหวัด เขต ประเทศ 
เมืองสงขลา 95.82 96.07 96.24 94.97 93.50 90.14 77.64 84.61 
สทิงพระ 99.48 99.11 98.20 97.65 97.73  
จะนะ 95.16 96.69 93.13 94.62 94.48 
นาทวี 92.92 89.66 92.40 91.79 86.59 
เทพา 90.37 93.27 90.11 88.80 85.06 
สะบ้าย้อย 79.05 81.34 77.35 74.67 70.21 
ระโนด 97.69 99.57 99.09 99.74 92.24 
กระแสสินธ์ุ 100.00 100.00 95.45 100.00 95.65 
รัตภูมิ 98.65 98.61 99.27 98.78 99.06 
สะเดา 84.80 88.92 90.68 87.39 87.06 
หาดใหญ่ 76.12 85.90 86.14 85.47 89.63 
นาหม่อม 97.86 99.45 97.46 96.64 97.67 
ควนเนียง 98.93 99.69 99.66 99.63 96.20 
บางกล่ํา 99.69 100.00 99.40 100.00 98.72 
สิงหนคร 97.46 97.52 99.13 98.90 99.50 
คลองหอยโข่ง 98.84 98.81 91.21 97.41 95.92 

รวม 89.38 92.52 91.70 90.85 90.14 
ท่ีมา : โปรแกรม HDC  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์   วันท่ีประมวลผล 14 มกราคม 2562 
 

ตารางที่ 120  ความครอบคลุมของวัคซีน MMR1 ต้ังแต่ปี 2558 – 2562 (ไตรมาส 1) 
อําเภอ ข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี ปี 2562 

(ไตรมาส 1) 
ข้อมูลเปรียบเทียบ 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 จังหวัด เขต ประเทศ 
เมืองสงขลา 94.95 94.79 95.48 93.36 91.06 91.21 86.37 83.01 
สทิงพระ 98.43 98.44 98.97 98.53 97.73  
จะนะ 93.79 94.41 91.95 93.15 97.08 
นาทวี 92.30 87.04 92.40 93.92 90.85 
เทพา 88.27 93.06 89.79 84.28 91.29 
สะบ้าย้อย 79.67 90.30 75.59 81.59 84.93 
ระโนด 97.88 98.72 97.49 99.47 95.69 
กระแสสินธ์ุ 100.00 100.00 95.45 100.00 91.30 
รัตภูมิ 98.21 97.22 98.29 98.24 97.64 
สะเดา 79.66 86.49 87.02 86.33 84.31 
หาดใหญ่ 73.33 83.34 85.08 84.31 86.29 
นาหม่อม 97.86 99.45 97.46 93.96 97.67 
ควนเนียง 98.12 99.07 99.31 98.88 91.14 
บางกล่ํา 97.81 99.47 98.20 99.11 98.72 
สิงหนคร 95.88 96.35 98.02 98.90 98.99
คลองหอยโข่ง 96.51 96.84 87.45 96.12 89.80

รวม 87.69 91.76 90.49 90.51 91.21
ท่ีมา : โปรแกรม HDC  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์   วันท่ีประมวลผล 14 มกราคม 2562 
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ตารางที่ 121 ความครอบคลุมของวัคซีน MMR2 ต้ังแต่ปี 2558 – 2562 (ไตรมาส 1) 

อําเภอ ข้อมูลย้อนหลงั 4 ป ี ปี 2562 
(ไตรมาส 1) 

ข้อมูลเปรียบเทียบ 
ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 จังหวัด เขต ประเทศ 

เมืองสงขลา 55.05 86.46 87.79 88.18 86.70 87.20 81.23 80.44 
สทิงพระ 88.96 93.81 98.12 98.06 94.85  
จะนะ 66.38 75.54 83.59 89.17 98.02
นาทวี 52.75 78.17 79.69 85.92 91.01
เทพา 60.45 79.93 83.57 86.52 92.74
สะบ้าย้อย 48.23 90.53 66.61 72.40 82.99
ระโนด 71.00 88.34 92.66 94.70 84.43
กระแสสินธ์ุ 73.68 90.00 90.60 96.15 96.00
รัตภูมิ 75.83 92.66 93.96 97.26 97.31
สะเดา 36.48 65.10 76.43 81.84 75.50
หาดใหญ ่ 29.69 93.74 72.91 76.34 76.99
นาหม่อม 54.79 85.46 92.55 96.32 96.30
ควนเนียง 77.78 90.40 94.13 95.39 81.40
บางกล่ํา 44.96 87.57 93.60 98.55 93.68
สิงหนคร 57.08 93.52 91.88 97.33 97.69
คลองหอยโข่ง 49.81 66.53 84.19 80.15 87.14
รวม 52.37 85.31 81.88 85.78 87.20

ที่มา : โปรแกรม HDC  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์      วันที่ประมวลผล 14มกราคม 2562 
 

2. จัดต้ัง Line Group ในระดับต่างๆข้ึนมา เช่น ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ซึ่งจังหวัดจะมีการ Update 
ข้อมูลการให้บริการวัคซีนที่นําข้อมูลจาก Data Exchange ของ HDC มาทํารายงานแจ้งพ้ืนที่เกือบทุกสัปดาห์ และ
ในส่วนของระดับอําเภอจะมีการติดตามผลการดําเนินงานในระดับสถานบริการต่อไป โดยผู้บริหารระดับอําเภอและ
ผู้รับผิดชอบงานวัคซีนเป็นปัจจัยหลักที่สําคัญมากในการที่จะติดตามงานอย่างเข้มขึ้น และที่จะขาดเสียไม่ได้คือ
ผู้รับผิดชอบงาน IT ของอําเภอจะต้องช่วยแก้ไขข้อมูลที่มีการบันทึกผิดพลาดจากสถานบริการและทํา Data 
Correction เพ่ือลบข้อมูลที่ผิดพลาดส่งมายัง IT จังหวัดได้ทันเวลาตามที่กําหนด 

3. เน่ืองจากมีการระบาดใหญ่ของโรคหัดในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา จึงส่งผลให้มี
นโยบายในการฉีดวัคซีน MMR1 MMR2 และ MR ในกลุ่มที่ยังไม่เคยฉีดรวมถึงผู้สัมผัสใกล้ชิด ส่งผลให้ความ
ครอบคลุมในการรับวัคซีนเพ่ิมขึ้น และมีบางกลุ่มที่ได้รับวัคซีนแต่ไม่สามารถบันทึกใน HDC 
4. สรุปประเด็นสําคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จ 

(Key Risk Area / Key Risk Factor) 
ปัจจัยสําคัญทีส่่งผลความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน มีดังน้ี 
1.ปัจจัยทางด้านตัวผู้รับบริการ ผู้ปกครองไม่นําเด็กมารับวัคซีนได้ตามวันนัด  ซึ่งมีหลายเหตุผล  เช่น เด็ก

ป่วย  ไม่ยินยอมให้บุตรหลานรับวัคซีนของหรือความไม่ตระหนักในความสําคัญของการรับวัคซีน ส่งผลให้ต้องเล่ือน
ระยะเวลาของการให้วัคซีนออกไป และเมื่อมีการประมวลผลใน HDC ไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวช้ีวัดในเง่ือนไขของ
ระยะเวลาที่กําหนด    

2. ปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการ บางสถานบริการจัดให้มีการให้บริการวัคซีนเพียงวันเดียวต่อเดือน และไมม่ี
การ Stock วัคซีนไว้ใน รพ.สต. ซึ่งหากพลาดนัดจะต้องรอไปอีกเดือนจึงได้รับบริการวัคซีน   



 

  

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนําด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วมเพ่ือคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข

 
๒๒๕ 

ปัญหาสาธารณสุข

3. ปัจจัยเชิงระบบ จากการเคล่ือนย้ายของเด็กในเขตรอยต่อที่เป็นปัญหาการให้บริการวัคซีน เมื่อมีการย้าย
ข้ามจังหวัดไม่สามารถหาข้อมูลของเด็กมาลงในระบบได้ แต่เมื่อนําช่ือเด็กมาบันทึกในระบบฐานข้อมูล จะทําให้
เป้าหมายเพ่ิมขึ้นแต่ไม่มีผลการรับวัคซีนบันทึก ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่ไม่สามารถค้นหาข้อมูลประวัติการรับวัคซีนข้าม
จังหวัดได้ และไม่มีการเช่ือมโยงข้อมูลประวัติการรับวัคซีนข้ามจังหวัดอัตโนมัติ อีกกรณีคือเด็กไม่ได้รับวัคซีนมาเลย
ก่อนหน้าน้ันจากต่างจังหวัด เมื่อย้ายเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ทําให้เป้าหมายเพ่ิมขึ้น แต่การฉีดวัคซีนจะไม่ได้ครบตาม
กําหนด ส่งผลให้ความครอบคลุมขาดหายไป 

 
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

-สถานบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในอําเภอ
ใหญ่ๆ  เช่น อ.หาดใหญ่ อ.เมอืง และ อ.สะเดา จะบันทึก
ข้อมูลเฉพาะผูม้ารับบริการในหน่วยบริการเท่าน้ัน ไม่มี
การบันทึกความครอบคลุมย้อนหลังลงในระบบ
ฐานข้อมูลทําให้ข้อมูลขาดหายไป 

 -ผู้บริหารในระดับอําเภอติดต่อประสานงานกับ
ผู้บริหารของส่วนราชการนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขติดตามให้ผู้ปฏิบัติงานในเขตรับผิดชอบ
บันทึกข้อมูลในส่วนของข้อมูลที่ขาดหายไป 

-การบันทึกข้อมูลบางพ้ืนที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน หรือการ
บันทึกข้อมูลลงเฉพาะใน JHCIS แต่ไม่ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ในฐานข้อมูล HDC  

 -ผู้รับผิดชอบในระดับอําเภอ ติดตาม ตรวจสอบ
ข้อมูลและส่งผลให้ทางสถานบริการแก้ไขทกุเดือน 

-ฐานข้อมูล HDC แสดงผลความครอบคลุมของการ
ดําเนินงานรายไตรมาสเท่าน้ัน ซึ่งจะแสดงผลก็ต่อเมื่อ
ผู้รับบริการมีอายุครบตามที่กําหนด ซึ่งจะลา่ช้าต่อการ
ติดตามหรือบริหารจัดการข้อมูลจากจังหวัดหรืออําเภอ 
โดยจะมาทราบปัญหาก็ต่อเมื่ออายุครบตามกําหนดแล้ว 

-HDC ควรมีระบบการแสดงผลการดําเนินงานเป็น
รายเดือน โดยนับเด็กที่มีอายุครบรับบริการในเดือน
น้ันๆ เช่นมกราคม ม ี 10 คน มารับบริการก่ีคน 
ส่งผลใหส้ามารถติดตามได้เดือนต่อเดือน และเพ่ิม
ประสิทธิผลในการดําเนินงานวัคซีนมากขึ้น  

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

ส่วนกลางควรมีข้อตกลงกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย หรือเอกชน   ให้มีการใช้แผนงานสร้างเสริมวัคซีน   
ตัวเดียวกันกับกระทรวงใช้ หรือหากไม่สามารถทําได้ก็ให้เพ่ิมเง่ือนไขในการนับการให้บริการวัคซีนในส่วนของ   
สถานบริการนอกสังกัดที่มีแผนการให้บริการวัคซีนไม่สอดคล้องกันในระบบ HDC เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมการ
ดําเนินงาน 

 
 

ผู้รายงาน  นายทวีสิทธ์ิ นิลวิสุทธ์ิ    ผู้รายงาน นายอัฐพงค์ คงช่วย 
ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                      ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
โทร 09 0156 2045                                            โทร 09 1048 9007 
e-mali : taweenuty@hotmail.com                          e-mail: arttapong.k@gmail.com 

                     วันที่รายงาน  16   มกราคม  2562 
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กําหนดการ

 
กําหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข  รอบที ่1/2562 จังหวดัสงขลา 

เขตสุขภาพที ่12   ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

วันท่ี  13  กุมภาพันธ์  2562 
๐7.50 – 09.00 น.   จากท่าอากาศยานดอนเมือง กทม. ถึงท่าอากาศยานหาดใหญ ่
09.00– 12.00 น.  พร้อมกัน ณ หอ้งประชุม ฑิฆัมพร  สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสงขลา 

 รับฟังการนําเสนอการดําเนินงานในภาพรวมของจังหวัดสงขลา 
 ข้อมูลทั่วไป  ทรัพยากรสาธารณสุข  สถานการณ์ด้านสุขภาพ  แผนงานโครงการ  การบริหาร

จัดการ Baseline data ตามประเด็นการตรวจราชการ ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที ่ ผลงาน
เด่น  ปัญหาอปุสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา 
โดย  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา หรือผู้แทน 

     (นําเสนอ ๓0 นาที และอภิปราย ซักถาม 15 นาที) 
   การนําเสนอข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการที่เก่ียวข้อง  การวิเคราะห์งานด้าน  

  Service   Plan ครอบคลุมทัง้จังหวัด  ในฐานะมีรั้วทั้งจังหวัดหรือทั้งเขตตามแต่กรณี   
  ประสิทธิภาพการเงินการคลัง  การพัฒนาโรงพยาบาลและเครือข่าย  ผลงานเด่น 
  โดย ผู้อํานวยการโรงพยาบาลหาดใหญ ่หรือผู้แทน 

    (นําเสนอ ๓0 นาที และอภิปราย ซักถาม 15 นาที) 
  โดย ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสงขลา หรือผู้แทน  

    (นําเสนอ 20 นาที และอภิปราย ซักถาม 15 นาที) 
 ทําการสุ่มโดยระบบอิเลคทรอนิกส์เพ่ือเตรียมตรวจเย่ียม คปสอ. 1 แห่ง  และ รพ.สต.  1  แห่ง  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. 
 
 

ทีมท่ี 1 : ผู้ตรวจราชการและคณะฯ ตรวจเยี่ยม คปสอ................................ 
            คปสอ. นําเสนอภาพรวมของอําเภอ  
             - การวางแผน กํากับงาน คปสอ.  การสนับสนุน รพ.สต. 
             - Service Plan , PCC , พชอ. 
             - การนิเทศงาน 
             - ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลการเงินการคลัง 
             - งานคุณภาพ 
             - งาน Innovation ใหม่ๆ  
            : ตรวจเย่ียม รพ.สต.....................................             
              รพ.สต. นําเสนอเฉพาะงาน Service Plan บน รพ.สต.  , งาน Primary Care ,  
              งานแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ และผลงานเด่น 
 ทีมที่ 2 : คณะตรวจราชการฯ เข้าวิเคราะห์ข้อมูล ตามประเด็นตรวจราชการ         
               ณ ห้องประชุม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ  ณ ห้องประชุม เฟ่ืองฟ้า 
              (ยกเว้น ประเด็น Green & Clean           ณ ห้องประชุมกรรณิการ์) 
คณะที่ ๒ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ              ณ ห้องประชุม ฑิฆัมพร 
              (ยกเว้น ประเด็น ระบบบริการปฐมภูมิ    ณ ห้องประชุม ชบาแดง) 
คณะที่ ๓ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

- ประเด็นการตรวจสอบภายใน        ณ ห้องประชุม ลีลาวดี 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
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กําหนดการ

วันท่ี  14  กุมภาพันธ์  2562  
09.00 – 16.30 น. ทีมที่ 1  :  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สาธารณสุขนิเทศก์  ลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมพ้ืนที่อ่ืน
09.0๐ - 16.30 น.  
 
 
 
 
 
 

ทีมท่ี 2  :  คณะตรวจราชการฯ เข้าวิเคราะห์ข้อมูล ตามประเด็นตรวจราชการ         
            ณ หอ้งประชุม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ  ณ ห้องประชุม เฟ่ืองฟ้า 
คณะที่ ๒ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ                                 ณ ห้องประชุม ฑิฆัมพร 
คณะที่ ๓ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

- ประเด็นการเงินการคลัง   ณ ห้องประชุม ลีลาวดี 
- ประเด็น PMQA           ณ ห้องประชุม ชบาแดง 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
วันที่  15  กมุภาพนัธ์  2562 
08.30 – 09.00 น. ประชุมทีมนิเทศงานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการนําเสนอสรุปผลการตรวจราชการฯ 
09.๐0 – ๑๒.๐๐ น. สรุปผลการตรวจราชการและร่วมแลกเปลีย่นแนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลสงขลา  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  โดย ผู้ตรวจราชการ และคณะฯ   
13.00 – 15.00 น  ออกเดินทางไปท่าอากาศยานหาดใหญ ่
15.05 – 16.20 น. เดินทางโดยสายการบินจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กทม. 
 
 
1. ท่ีพักคณะตรวจราชการและนิเทศงาน  :   
 โรงแรมมอนทาน่า  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 

2. ผู้ประสานงาน กองตรวจราชการ 
 นางสาวศิญาภัสร์  จํารัสอธิวัฒน์ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ 246๖ โทรสาร 0 2๕๙๐ ๒๔๖๖ 

มือถือ 08 1928 7269   e-mail: srakngarn@gmail.com 
3. ผู้ประสานงาน สสจ. 
 พรสวรรค์  พรกาญจนวงศ ์ มือถือ 09 5820 1636   e-mail: plan.ssjsk@gmail.com 
 สุพิชดา  พัฒนกุล มือถือ 08 1959 6161   e-mail: plan.ssjsk@gmail.com 

4. ผู้ประสานงาน รพ. 
 รพ.สงขลา : เยาวลักษณ์ บุญเลิศ มือถือ 08 1543 0301   e-mail: lukmoo.oi2@gmail.com 
 รพ.หาดใหญ่ : วนิดา  พิพิธภัณฑ์ มือถือ 08 4096 8382   e-mail: Pu_26@hotmail.com 
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