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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ผ่าน
ไม่

ผ่าน
หมายเหตุ

1 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด ำเนินกำรในพื้นที่ (Primary Care Cluster) √

2 ร้อยละอัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ≤ ร้อยละ 7 √ 7.4

3 ร้อยละของโรงพยำบำลที่มกีำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล (RDU) √ ผ่ำนข้ัน 1

4 ร้อยละของกำรส่งต่อผูป้่วยออกนอกเขตสุขภำพลดลง

5 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบรกิำร กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

6 ร้อยละโรงพยำบำลตั้งแต่ระดับ F2 ข้ึนไป มีกำรให้ยำละลำยลิม่เลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้จริง 
ร้อยละ 100

√ 100%

7 อัตรำตำยจำกโรคหลอดเลอืดหัวใจ ≤ ร้อยละ 27 ต่อแสนประชำกร √ 20.96

8 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรำกำรลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ 66 √ 56.2

9 อัตรำส่วนของจ ำนวนผู้ยินยอมบริจำคอวัยวะจำกผู้ป่วยสมองตำย ต่อ จ ำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยำบำล 0.7:100 
ใน A,S,M1 ทั่วประเทศ

√ 0.18

10 ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยำเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ ำหน่ำยจำกกำรบ ำบดัรักษำทุกระบบ (3 month 
remission rate) Leading Indicator ร้อยละ 90, Lagging Indicator ร้อยละ 50

√ 90.32, 81

11 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรผ่ำตัดแบบ One Day Surgery ร้อยละ 15 √ 21.76

12 อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้เจบ็ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภำยใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยำบำลระดับ F2 ข้ึนไป (ทั้งที่ ER และ 
Admit) < ร้อยละ 12 

√ 5.97

13 อัตรำควำมส ำเร็จในกำรรกัษำผูป้่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ ยังไม่ช่วงการประเมิน

14 จ ำนวนเมืองสมุนไพร

Service Plan



PCC

จุดเด่น

โอกาสพัฒนา

สถานการณ์
ปี 2561 คลินิกหมอครอบครัวเปิดด าเนินการในพ้ืนที่ ร้อยละ 100  (29 ทีม)

Staff : - มี FM ตรงกับเง่ือนไขกำรจัดต้ังคลิกนิกหมอครอบครัวทุกทีม , 
- บำงพื้นท่ีโดยเฉพำะคลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง ขำดนักวิชำกำรสำธำรณสุข

Structure : ส่วนใหญ่ใช้สถำนท่ีเดิมในกำรให้บริกำร
System : ตอบโจทย์ กำรเข้ำถึงบริกำร ”ทุกคน ทุกท่ี ทุกเวลำ ด้วยเทคโนโลยี” จำกสหวิชำชีพ
ชุมชนเมืองใช้ฐำนข้อมูลเดียวกันเช่ือมโยง   ในระดับชุมชนใช้ฐำนข้อมูลต่ำงกัน

- มีศูนย์กำรเรียนรู้ของ PCC
- มี FM เพียงพอ
- FM สำมำรถดูแลผู้ป่วยได้อย่ำงครอบคลุมตำมหลักเวช

ศำสตร์ครอบครัว ( NCD , CKD, LTC) เช่น PCC เมืองสงขลำ

- กำรเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่ำง รพช. กับ รพสต. ยังไม่เป็น
ฐำนเดียวกัน

อ.ระโนด

อ.สทิงพระ

อ.กระแสสินธิ์

อ.สิงหนครอ.ควนเนียง

อ.รัตภูมิ
อ.บางกล่ า

อ.หาดใหญ่

อ.สะเดา

คลองหอยโข่ง อ.นาหม่อม
อ.จะนะ

อ.นาทวี

อ.เทพา

อ.สะบ้าย้อย

สงขลา



Stroke

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ≤  7%
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ภาพรวมจังหวัด
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

แตก ≤ 25 17.2

ตีบ/อุดตัน ≤ 5 4.72



กำรเข้ำถึงบริกำรช้ำเกินระยะเวลำ

4.5 ชั่วโมง                                     เพ่ิมกำรรณรงค์ stroke alert

stroke awareness ในโรงเรียน                       

ข้อจ ากัด

โอกาสพัฒนา



RDU
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2561 ผลงาน ผลการประเมิน

RDU ขั้น 1 80% (14) 94.11% (16) บรรลุเป้าหมาย

RDU ขั้น 2 20% (4) 17.64 (3) -

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

- การเรียกหายา
ปฏิชีวนะจากประชาชน
- ความยั่งยืนของการ
ด าเนินงาน

- ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ในเชิงบวก ร่วมกับภาคีเครือข่าย
อย่างต่อเนื่อง
- มี successor plan ด้าน
บุคคลากร

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

• การก าหนดนโยบาย การก ากับติดตาม การขับเคลื่อนของ 
PTC ของผู้บริหาร ประธาน RDU และทีมงาน

• การประสานภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินงาน รณรงค์การใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาล
นครหาดใหญ)่ เป็นต้น

ระโนด

สทิงพระ
กระแสสินธิ์

สิงหนครควนเนียง

รัตภูมิ บางกล่ า
หาดใหญ่

รพ.สะเดา
รพ.ปาดังเบซาร์

คลองหอยโข่ง
นาหม่อม

จะนะ

นาทวี

เทพา

สะบ้าย้อย

สงขลา

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ตรัง
นราธิวาส

ปัตตานี
พัทลุง
ยะลา
สตูล

สงขลา

ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 0



สาขาการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR)

มาตรการด าเนินการ
รพ.

หาดใหญ่
รพ.สงขลา

1 .การก าหนดนโยบายและมาตรการ
โดยทีมบริหารจัดการ AMR  

2. การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบตักิาร



ขาดการจัดท า 
Antibiogram

2017

3.การดูแลก ากบัการใช้ยาใน
โรงพยาบาล  

4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคมุ
การติดเชื้อในโรงพยาบาล

 

5. การวิเคราะห์สถานการณ ์น าไปสู่
มาตรการของโรงพยาบาล 

ควรวิเคราะห์
ข้อมูล และสรุป

สถานการณ์ AMR

โอกาสพัฒนา

เป้าหมาย 2 แห่ง

รพ. หาดใหญ่ (ระดับ A)    
รพ. สงขลา (ระดับ S) 

รพ. ทั้งสองแห่ง  มีการด าเนินงานด้าน 
AMR แบบบูรณาการ แต่ยังไม่ครบถ้วนตาม
มาตรการด าเนินการทั้ง 5 ด้านที่ก าหนดไว้

สถานการณ์

รพ.ควรวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากห้องปฏิบัติการ,
การใช้ยา  และการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ 
เพ่ือการจัดการ AMR ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
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ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก(ต.ค.60-มี.ค.61)

ต.ค.-ธ.ค.๖๐ ม.ค.-มี.ค.๖๑



ข้อสังเกต

จากข้อสงัเกต ข้อมลูร้อยละการให้บริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก ที่มีจ านวนสงูมากขึน้ใน
บางพืน้ที่ ผู้นิเทศได้พดูคยุกบัผู้ รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย
ของจงัหวดัแล้ว ซึง่ในขณะนี ้อยู่ระหวา่งด าเนินการทบทวน
และตรวจสอบข้อมลู
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๒.๒.การพัฒนานโยบายประเด็นส าคัญ
ตัวชี้วัดที่ ๔ จ านวนเมืองสมุนไพรอย่างน้อยเขตละ ๑ จังหวัด
เขต ๑๒ จ.สงขลา 

ตัวชี้วัด 
ระยะ 3 เดือน  - มีกลุ่มแกนน าด้านสมุนไพร อย่างน้อย 1 กลุ่ม
ระยะ 6 เดือน  -มีฐานข้อมูล ผู้ปลูก/ผู้จ าหน่าย/พืน้ที่ปลูก/แปรรูป/ปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มาตรฐานของ
จังหวัด 
-บุคลากรผูเ้กี่ยวข้องด้านการจัดการสมุนไพรได้รับการอบรมด้านแผนธุรกจิ (Business plan)
ระยะ 9 เดือน    -จัดตั้ง Shop/ Outlet อย่างน้อย 1 แห่ง
-มีข้อมูลความต้องการวัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของจังหวัดเมืองสมุนไพร  (Demand & Supply 
Matching) 
ระยะ 12 เดือน  - มูลค่าการตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมเพิ่มขึ้น≤ร้อยละ 10 

- มูลค่าของการใช้สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข เพิ่มขึ้น ≤ร้อยละ 15
- ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกทีไ่ด้มาตรฐาน ≤ร้อยละ 20 

- มีโรงงานแปรรูปและผลิตผลิตภณัฑ์สมุนไพรเตรียมการเข้าสู่มาตรฐาน GMP อย่างน้อย 1 แห่ง
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๒.๒.การพัฒนานโยบายประเด็นส าคัญ
ตัวชี้วัดที่ ๔ จ านวนเมืองสมุนไพรอย่างน้อยเขตละ ๑ จังหวัด
เขต ๑๒ จ.สงขลา 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ ๖  เดือน (Small Success)  
๑. มีกลุ่มแกนน าด้านสมุนไพร จ านวน 5  กลุ่มดังนี้ 
กลุ่มเขาพระ , กลุ่มทุ่งจัง , กลุ่มท่าโพธิ์ , กลุ่มทุ่งต าเสา , กลุ่มวัดดินลาน

๒. มีฐานข้อมูล ผู้ปลูก/ ผู้แปรรูป 37 แห่ง
๓. ศึกษาความต้องการสมุนไพร ใน ระดับโรงพยาบาลของจังหวัดสงขลาดังนี้ 

- ฟ้าทะลายโจร 600 กิโลกรัม   - ขม้ินชัน  500 กิโลกรัม
- ไพล 175 กิโลกรัม   - เพชรสังฆาต 60 กิโลกรัม
- เถาวัลย์เปรียง 325 กิโลกรัม

๔  บุคลากรผูเ้กี่ยวข้องด้านการจัดการสมุนไพรได้รับการอบรมด้านแผนธุรกจิ (Business plan ) 
อยู่ระหว่างด าเนินการโดยกรมการแพทยแ์ผนไทยฯ 



โรคหลอดเลือดหวัใจ

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ≤  27% ผลงาน 20.96% (238/1,135,310)
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STEMI

ร้อยละของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน(STEMI)ได้รับยาละลายลิ่มเลือด(SK)/PCI ร้อยละ≥80 
ผลงาน 84.49 % (278/329)

ผู้ป่วย STEMI ได้รับ PCI และหรือยา SK
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STEMI

ร้อยละ รพ.ในระดับ F2 สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดผู้ป่วย STEMI ได้ (เป้าหมาย ๑๐๐ %)

ภาพรวมจังหวัด
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

15 15 100



ให้ทบทวนกำรเก็บข้อมูลใน 
รพช.และลงข้อมูลให้ชัดเจน

โอกาสพัฒนา



CKDร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอตัราการลดลงของ
eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

เกณฑ์  ≥ 66%
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ทรัพยากรบคุคลในด้านการติดตาม

และกำรปรับเปลีย่นพฤติกรรมมีจ ำนวน         ควรจัดท ำแผนในกำรพัฒนำ

จ ำกัด                                                 บุคลำกรทั้งในด้ำนปริมำณและ

กำรพัฒนำองค์ควำมรู้

ข้อจ ากัด

โอกาสพัฒนา



organ transplant
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ชื่อรพ./อวัยวะ ผลงาน
(ต.ค.60-มี.ค.61)

รวม

รพ.หาดใหญ่ 3 คน 3คน

- ไต 2 ข้าง 2 ข้าง

- กระดูก 1 1

- ดวงตา  6 ดวงตา 6 ดวงตา

- อวัยวะ + ดวงตา 3 คน 3 คน



การบริจาคอวยัวะยงัมีน้อย 
รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ทศันคติ
ทางบวกให้แก่ประชาชน

ข้อจ ากัด

โอกาสพัฒนา



ยาเสพติด

ร้อยละของผู้ป่วยท่ีใช้ยาเสพติดท่ีหยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษาทุกระบบ    

(3 month remission rate) (Leading Indicator ร้อยละ 90 = 90.32/ Lagging Indicator ร้อยละ 50 = 81)
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1.ส่งแพทย์เข้ำร่วมอบรมหลักสตูรเวชศำสตร์ยำเสพติด (2วัน) 
จ ำนวน 8 โรง ได้แก่ รพ.สงขลำ,รพ.คลองหอยโข่ง,รพ.ควนเนียง,
รพ.เทพำ,รพ.นำทว,ีรพ.นำหม่อม,รพ.บำงกล่ ำ และรพ.กระแสสินธ์ุ
2.ส่งพยำบำลอบรมหลักสูตรเฉพำะทำงกำรพยำบำลผูใ้ช้ยำและสำรเสพ
ติด 4 เดือน ผ่ำนกำรอบรมจ ำนวน 4 โรงพยำบำล ได้แก่ รพ.สงขลำ,
รพ.หำดใหญ่,รพ.ระโนด และรพ.คลองหอยโข่ง

โอกาสพัฒนา



 เพ่ิมการประชาสมัพนัธ์หลายช่องทาง เพ่ือการ
เขา้ถึงบริการท่ีมากข้ึน

 การพฒันาศกัยภาพบุคลากรวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง
 การประเมินความพึงพอใจต่อการบริการ ODS
 การเตรียมความพร้อมเคร่ืองมืออุปกรณ์

15 พค. - 31 พค .61  
ODS 17 ราย  
Herniorhaphy

Discharge ไ15 พค. - 31 พค .61  
ODS 17 ราย  

Herniorhaphy
Discharge ได้ ไมม่ี
ภาวะแทรกซ้อน
ตดิตามผู้ป่วยทางโทรศัพท ์  
ควบคุมความปวดดว้ย 
paracetamol มคีลืน่ไส้ 1 ราย  
มคีวามพงึพอใจ 100%
ด้ ไมม่ภีาวะแทรกซ้อน
ตดิตามผู้ป่วยทางโทรศัพท ์  
ควบคุมความปวดดว้ย 

ข้อเสนอแนะ
 การจดัเตรียมสถานท่ี
 แพทยเ์ฉพาะทาง พยาบาลประจ าศูนย์ ODS
 ศกัยภาพการรักษาพยาบาล ODS
 ระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
 รพ.นธ. มีการเตรียมการดา้น ODS 

แต่ยงัไม่มีผูป่้วยรักษา

ODS

ภาพรวมจังหวัด
A B ร้อยละ

47 216 21.76

การด าเนินาน จดัตั้งศูนย ์ODS (พร้อมผา่นการ
ประเมินจากกรมแพทย)์

ผ่าน

บนัทึกขอ้มูลการบริการแก่ผูมี้สิทธิท่ี
เขา้รับการรักษา เพ่ือขอรับค่าใชจ่้าย
จาก สปสช. ในโปรแกรม e-Claim  

โอกาสพฒันา
พฒันาการผา่ตดัให้คลอบคลุมใน 12
โรค



อุบัติเหตุ
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อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดับ F๒ ข้ึนไป (ท้ังท่ี ER และ 
Admit) เป้าหมาย : น้อยกว่าร้อยละ 12



1.อัตรำก ำลังไม่เพียงพอในโรงพยำบำล

สงขลำเนื่องจำกมีกำรเปิด ER 2 แห่ง 1.พิจำรณำสนับสนุนกรอบอัตรำ
24 ชั่วโมง (กำรค ำนวณ FTE ก ำลังตำมภำระงำนจริง
ให้ค ำนวณเฉพำะ ER หลัก) 2.ส ำนักงำนเขตสุขภำพส่ือสำรช่วย
2.บทบำทหน้ำท่ียังไม่ชัดเจน                           สนับสนุนประสำนข้อมูลระดับเขต
3.ยังขำดกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็น                     และผลักดันกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
รูปธรรมในระดับเขต                                    พัฒนำบุคลำกรให้ตรงกับปัญหำและ

ความต้องการ

ข้อจ ากัด
โอกาสพัฒนา



ข้อสังเกตจากการนิเทศ

1.กำรน ำเสนอข้อมูลมีกำรแยก Service plan ระหว่ำง 
รพ.หำดใหญ่ และรพ.สงขลำ
2.ในแต่ละ Service plan มีแพทย์ผู้เชี่ยวชำญในแต่ละสำขำ
3.กำรประสำนข้อมูลในแต่ละ Service plan 
4.กำรมีรพ.มหำวิทยำลัย,รพ.เอกชน และคลินิกเอกชน
ในพื้นท่ีเป็นทำงเลือกของผู้ป่วยท ำให้ขำดข้อมูลบำงส่วน



การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคภาพรวม จังหวัดสงขลา 

ด าเนินการไดด้ี : ในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้ำน HIV DM แรงงำนข้ำมชำติ และบุคลำกร
ด าเนินการเรง่รัดเพิม่ : ในกลุ่มผู้สูงอำยุท่ีมี COPD ร่วม
กลุ่มผู้ต้องขังในเรอืนจ า :  คัดกรอง 100% แต่ยังอยู่ระหว่ำงบันทึกข้อมูล

ข้อค้นพบ : พบป่วย TB ใน
กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้ำน
มำกที่สุด รองลงมำคือ 
เบำหวำน และ HIV

100 100 100 100 95.5 86.4
81.1

93.5

0.0
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40.0

60.0

80.0

100.0
ร้อยละ

กลุ่มเส่ียงเป้าหมาย เป็น TB

ผูส้ัมผสัโรคร่วมบา้น 33

ผูป่้วยเบาหวาน 32

เอชไอวี 17

เรือนจ า 12

แรงงานขา้มชาติ 12

บุคลากรการแพทยแ์ละสาธารณสุข 9

ผูสู้งอายุ 65 ปีข้ึนไปท่ีมีโรคปอดร่วม 4

รวมจังหวัด 119

คิดเป็น 275.5 : 100,000 ประชำกร

TB



ข้อชื่นชมต่อการคดักรองกลุ่มเสี่ยง 

1. น ำงำนวัณโรคเข้ำสู่เวทีกำรประชุมทุกระดับ และให้วัณโรคเป็นตัวชี้วัดในระดับอ ำเภอ 
2. จังหวัดจัดอบรมฟื้นฟูบุคลำกรในกำรใช้งำนโปรแกรม TBCM online ในทุกระดับ (ร.พ. สสอ. 

รพ.สต.)  ท ำให้ข้อมูลถูกบันทึกในโปรแกรม TBCM Online สำมำรถตรวจสอบและติดตำม
ข้อมูลได้

3. ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญและติดตำมกำรท ำงำนในทุกระดับ

ปัญหา/ข้อจ ากัด โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
1.ควำมล่ำช้ำของกำรบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม TBCM online เนื่องจำก
ผู้รับผิดชอบงำนวัณโรคมีภำระงำนหลำย
ด้ำน

- สนับสนุนบุคลำกรหรอืงบประมำณส ำหรบังำนวัณ
โรคในด้ำนกำรบันทึกข้อมูล เพื่อทรำบสถำนะผลกำร
คัดกรอง และกำรติดตำมกำรขึ้นทะเบียน และรับกำร
รักษำต่อไป

2. ควำมชัดเจนของนิยำมกลุ่มเสี่ยงมีผลตอ่
กำรตั้งเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน และกำร
ประเมินผลกำรท ำงำน

- สรุปบทเรียนกำรด ำเนินงำนคัดกรองกลุ่มเสีย่งเป็น
ระยะในแต่ละพื้นท่ี เพื่อวิเครำะห์ปัญหำ
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ก าลงัรักษา รักษาส าเร็จ เสียชีวิต ลม้เหลว ขาดยา โอนออก

100 100

100 100 100
100

100

100
100

100 100
94.7
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85.7

80.0 72.1

66.7

84.4

อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม ่ที่ขึ้นทะเบียนรักษาไตรมาสที่ 1/2561 (เป้าหมาย > ร้อยละ 85)

แนวโน้มอัตราการรักษาส าเร็จผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 1/61 
ก าลังรักษา + Success + โอนออก = 84.4 % ผลงานดีข้ึนเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา (83%)

ภาพรวม อัตราการเสียชีวิต จังหวัดสงขลา > ร้อยละ 5 (ร้อยละ 8.9)
ภาพรวม การขาดยา จังหวัดสงขลา > ร้อยละ 3 (ร้อยละ 5.9)

ขอ้มูล TBCM online ณ วนัท่ี 5 มิ.ย. 2561

ร้อยละ



- ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญในกำรติดตำมงำนวัณโรค จัดให้มีกำรประชุมเสนอผลกำรด ำเนินงำนวัณโรคในศูนย์ปฏิบัติกำรยุติวัณโรคระดับ
จังหวัด (NOC-TB) 

- มีกำรน ำเสนอสถำนกำรณ์วัณโรคในที่ประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำนระดับอ ำเภอ (คปสอ.) และคณะกรรมกำรประสำนงำนระดับ
จังหวัด

(คปสจ.)
- มีกำรติดตำมงำนวัณโรคในกำรประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำนสำธำรณสุขระดับจังหวัดทุกเดือน
- มีกำร Admit ผู้ป่วยที่มีโรคร่วม เพื่อเฝ้ำระวังกำรแพ้ยำในช่วงเริ่มต้นกำรรักษำในบำงโรงพยำบำล
- MDR Case Management จังหวัดลงเยี่ยมติดตำมดูแลผู้ป่วยวัณโรคด้ือยำ และ Case ที่มีควำมเสี่ยงทุกรำย 

ข้อชื่นชมต่ออัตราความส าเร็จการรักษาวัณโรค

ปัญหา/ข้อจ ากัด โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
อัตรำกำรเสียชีวิตระหว่ำงกำรรักษำ
สูงกว่ำ 
ร้อยละ 5 ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุที่มี
โรคร่วม และ HIV

- เน้นกิจกรรมกำรค้นหำเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงเป้ำหมำยที่มีอัตรำกำรเสียชีวิตสูง 
- จัดท ำ Conference เพื่อหำสำเหตุกำรเสียชีวิตหรือ case ที่มีโรคร่วมซับซ้อน 
เพื่อวำงแผนกำรดูแลรักษำ

อัตรำกำรขำดยำสูงกว่ำ ร้อยละ 3
ส่วนใหญ่พบในกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้น
โทษ และแรงงำนย้ำยถิ่น 

- วำงแผนระบบกำรติดตำมกำรรักษำเมื่อผู้ป่วยพ้นโทษร่วมกับเรือนจ ำ
- พัฒนำแกนน ำกลุ่มแรงงำนเคลื่อนย้ำยส ำหรับกำรก ำกบัดูแลกำรรักษำต่อเนื่อง 



monitor



ชื่อตัวชี้วัด : Mo 2 อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ (≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน)
อ าเภอ ไม่เกิน (คน) ผลงาน อัตรา

เมือง 10 0 0

สทิงพระ 3 0 0

จะนะ 7 1 0.95

นาทวี 4 2 2.95

เทพา 5 1 1.30

สะบ้าย้อย 5 0 0

ระโนด 4 4 6.13

กระแสสินธุ์ 1 1 6.58

รัถภูมิ 5 3 4.06

สะเดา 8 4 3.30

หำดใหญ่ 24 16 4.17

นำหม่อม 1 3 13.20

ควนเนียง 2 0 0

บำงกล่ ำ 2 1 3.26

สิงหนคร 6 1 1.21

คลองหอยโข่ง 2 1 3.83

รวม 89 38 2.73

สถานการณ์

อัตราฆ่าตัวตายมีแนวโน้มลดลง ปี 61 ฆ่าตัวตายส าเร็จ 38 คน
คิดเป็น 2.73 ต่อประชากรแสนคน มี 3อ าเภอท่ีสูงคือ ระโนด 
คลองหอยโข่งและนาหม่อม โดยมีเพศชาย>เพศหญิง 3.2 เท่า 
(29:9) มากท่ีสุดคือวัยท างาน (26คน) และวัยสูงอายุ (10คน) 
วิธีการท่ีใช้ คือ ผูกคอตาย (23คน) สาเหตุส่วนใหญ่ปัญหา
ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด มีผู้พยายามท าร้ายตัวเองซ้ า 4 ราย

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

- ทีมสหวิชาชีพมีศักยภาพสูงและมุ่งมั่นในการท าหน้าท่ีด้วย
ความเสียสละ มีระบบ Service plan เข้มแข็งท างานเชิงรุก
- มีกิจกรรมการส่งเสริม ป้องกันปัญหาฆ่าตัวตายเชิงรุก ให้ อสม., 
สถานประกอบการ และการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงท่ีส าคัญ บูรณา
การร่วมกับ พชอ.(ระโนด นาหม่อม สทิงพระ คลองหอยโข่ง)

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

- ผู้ท่ีฆ่าตัวตายส าเร็จบางรายเป็นคนนอกพ้ืนท่ี
และไม่ได้อยู่ในระบบการรักษามาก่อน

-การประชาสัมพันธ์ให้ ปชช. รู้ถึง สัญญาณเตือนของ
การฆ่าตัวตาย เพ่ือมีการเฝ้าระวังเพ่ิมขึ้น

- มีผู้พยายามท าร้ายตัวเองซ้ า 4 ราย
- เพ่ิมการเฝ้าระวัง ติดตามต่อเน่ืองในผู้ท่ีเคยมี
ประวัติการท าร้ายตัวเองมาก่อน

อ.นาทวีอ.สะเดา

อ.สะบ้าย้อย

อ.เทพา

อ.จะนะ
อ.นาหม่อม

อ.หาดใหญ่
สงขลาอ.รัตภูมิ

อ.สทิงพระ
อ.กระแสสินธิ์

อ.ระโนด

อ.สิงหนคร
อ.ควนเนียง

อ.บางกล่ า

คลองหอยโข่ง

สุขภาพจิต



ชื่อตัวชี้วัด : Mo 8 การเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ( ≥ ร้อยละ 58 )
อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

เมือง 3026 7185 100

สทิงพระ 922 471 51.08

จะนะ 1870 469 25.13

นาทวี 1206 471 37.89

เทพา 1343 472 35.15

สะบ้าย้อย 1274 329 25.84

ระโนด 1260 298 39.55

กระแสสินธุ์ 297 377 100

รัถภูมิ 1325 196 14.80

สะเดา 2141 706 32.99

หำดใหญ่ 7057 4749 67.28

นำหม่อม 434 210 48.50

ควนเนียง 641 222 34.68

บำงกล่ ำ 567 247 43.56

สิงหนคร 1516 281 18.53

คลองหอยโข่ง 493 223 47.87

รวม 25373 14729 58.05

สถานการณ์

ร้อยละการเข้าถึงบรกิารเพิม่ขึ้นตามล าดบั ภาพรวมของ
จังหวัดเป็นไปตามเป้าหมาย (58.05) โดยมี 3 อ.ที่
สามารถท าได้เกินเกณฑ์ คือ เมือง กระแสสินธุ์ และ
หาดใหญ่ ส่วนอ าเภออื่นๆยังไม่ถึงเกณฑ์ของเป้าหมาย

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

- มีบูรณาการคัดกรองร่วมกับคลินกิอื่นๆ ของกลุ่มเสี่ยงที่
ส าคัญ
- จิตแพทย์จากแม่ข่าย รพศ. รพท. ลงตรวจ วินิจฉัยผู้ป่วย
ในพื้นที่

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

- ฐานข้อมูล HDC กับกรมสุขภาพจิตยังมีความ
แตกต่างกัน

ทบทวนระบบรายงานในแฟ้มข้อมูลสุขภาพท่ีส่งสู่ HDC

- การส่งข้อมูลเข้าฐานไม่เป็นไประยะเวลาท่ี
ก าหนด

ส่งข้อมูลตามระยะเวลาเดือนละครั้ง

- โครงสร้างกรอบพยาบาลจิตเวชใน รพช. ท าให้
ขาดขวัญก าลังใจ และขาดความต่อเน่ืองของการ
ด าเนินงาน, แพทย์ท่ีรับผิดชอบงานเปลี่ยนบ่อย

- การสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน
- การลง Coaching หน้างานเพ่ือเสริมความมั่นใจการ
วินิจฉัย/รักษา

อ.ระโนด

อ.กระแสสินธิ์

อ.สิงหนครอ.ควนเนียง

อ.รัตภูมิ อ.บางกล่ า
อ.หาดใหญ่

อ.สะเดา

คลองหอยโข่ง อ.นาหม่อม
อ.จะนะ

อ.นาทวี

อ.เทพา

อ.สะบ้าย้อย

สงขลา



ร้อยละการเข้าถึงบริการโรคทางจิตเวชเด็ก

ร้อยละการเข้าถึงผู้ป่วย ASD  = 49.25 (เกณฑ์ร้อยละ11)

ร้อยละการเข้าถึงผู้ป่วย ADHD = 18.47 (เกณฑ์ร้อยละ9) ข้อมูล HDC 5 ม.ิย.61

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
- มีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ใน รพศ. รพท. 3 คน และ PG เด็ก 14 คน (ขาด 5 รพช.)
- ปฏิบัติตามแนวทางการสง่ตอ่ผูป้่วยตามระบบ
- การลงค้นหากลุ่มเปา้หมายเชิงรุกของแม่ข่าย รพ.หญ

ข้อชื่นชม
- จิตแพทย์เด็กและทีมสหวิชาชีพ รพ. หญ. ท างานเชิงรุก ออก
ประเมิน วินิจฉัยแบบเคลื่อนที่ไปตาม รพช.ต่างๆ
- สามารถด าเนินการเพิ่มการเข้าถึงเป็นอันดับ 1 ของเขต และ
ช่วยให้ภาพรวมเขตผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ
- ทบทวนอายุของเด็กให้อยู่ในหลักเกณฑ์การเข้าถึง
- การเพิ่ม PG เด็กให้ครอบคลุมทุก รพ.



ตัวชี้วัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

1. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ท่ี
ผ่านเกณฑ์การประเมินการคลอด
มาตรฐาน

› 80% 2 แห่ง
มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์

ประเมินสายใยรักฯ 
ของกรมอนามัย

2.ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1 M2 
F1 F2 ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินการ
คลอดมาตรฐาน › 40% 15 แห่ง

 ไม่ได้ประเมินตามเกณฑ์การประเมินการ
คลอดมาตรฐาน จ านวน 17 ข้อ

 มีแม่ตายตั้งแต่ ต.ค.60-เม.ย.61 จ านวน 3 
ราย (2ราย severe PPH, 1 ราย septic 
abort) 

ปัญหา/ข้อจ ากัด
 ด าเนินการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์

ประเมินการคลอดมาตรฐาน ตามสภาพ
ความเป็นจริง

 ควรติดตามผลจากการน า Robson ten 
group classification มาใช้ในการ
ประเมินผ่าตัดคลอด

ข้อเสนอแนะ

สาขาการคลอดมาตรฐาน



ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน



สาขา Re - fracture Prevention

ผลการปฏิบตังิาน

ข้อเสนอแนะข้อจ ากัด

KPI 1: ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีทีม Capture the fracture เขตละ 1 แห่ง
- รพ.ตรังเป็นโรงพยาบาลเป้าหมายท่ีมีทีม Capture the fracture ในเขตสุขภาพท่ี 
- รพ.หาดใหญ่ มีศกัยภาพและสามารถก่อตั้งทีม Capture the fracture , ร.พ.สงขลา อยูร่ะหวา่งการ
ด าเนินการ
KPI 2: ร้อยละของผูป่้วย Re - fracture ‹ 30%, เป็น ร้อยละ (0)
KPI 3: อตัราผูป่้วย Capture the Fracture ไดรั้บการผา่ตดัภายใน 72 ชัว่โมง ›50%
- เป็นร้อยละ 23.80% (5/21) 

- กำรเข้ำถึงข้อมูลของทีม
- กำรปฏิบัติตำมแนวทำงยังไม่ครอบคลุม
- ห้องผ่ำตัดไม่เพียงพอ โดยเฉพำะโรงพยำบำลระดับ A
- ยำป้องกัน Osteoporosis ไม่สำมำรถเบิกได้ในสิทธิบัตรทอง
และประกันสังคม

- ทำงทีม Capture the fracture มีแนวทางในการ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นรูปธรรม ดงันั้นควรมี
การติดตามผลการด าเนินงานในระยะต่อไปวา่สามารถ
แกไ้ขขอ้จ ากดัท่ีมีอยูไ่ดห้รือไม่
- ผลักดันนโยบำยกำรเบิกจ่ำยยำป้องกัน Osteoporosis 
ให้สำมำรถจ่ำยได้ในผู้ป่วยสิทธิบัตรทองและประกันสังคม



สาขามะเร็ง
การคดักรองมะเร็งเตา้นมและปากมดลกู (รอ้ยละ 80)

การผา่ตดัตามระยะเวลาทีก่ าหนด (รอ้ยละ 80) ปัญหา/อุปสรรค

- กำรเข้ำถึงบริกำรในกำรตรวจยืนยันมะเร็ง
เช่น mammography, colonoscopy 
เน่ืองจำกมีโรงพยำบำลท่ีให้บริกำรจ ำกัด
- ขำดข้อมูลทะเบียนมะเร็งในส่วนของรพ.
สงขลำนครินทร์/รพ.เอกชน/คลินิก
- ผู้ป่วยบำงส่วนตัดสินใจรักษำด้วยกำรแพทย์
ทำงเลือก
- ประชำชนมีทัศนคติท่ีดีต่อกำรเข้ำรับกำร
รักษำในโรงพยำบำลมหำวิทยำลัย

ข้อเสนอแนะ

- จัดรณรงค์กำรตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้ำนมและมะเร็งปำกมดลูก
-จังหวัดสนับสนุนให้มีกำร
ประชำสัมพันธ์และให้ควำมรู้เพื่อ
ปรับทัศนคติของญำติโดยผ่ำนทำง
ผู้น ำในชุมชน
- ติดตำมข้อมูลผู้ป่วยท่ีได้รับรังสี
รักษำท่ีร.พ. มอ

%ของผูป่้วยทีไ่ดร้บัรงัสี

รกัษาภายในระยะเวลา 6 

week (รอ้ยละ 80)

ผลงาน: 56 (9/16)



สาขาจักษุ
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคดักรองสายตา (ร้อยละ 75) 

ผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ภายใน 30 วัน (ร้อยละ 80 )

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

ทีมมีความเข้มแข็งในการคัดกรองสายตา

ปัญหา/อุปสรรค

1.ข้อจ ำกัดกำรเข้ำถึงบริกำรกำรผ่ำตัดภำยใน 30 
วันเนื่องจำกมีโรงพยำบำลทีส่ำมำรถมำรถท ำกำร
ผ่ำตัดได้เพียง 2 แห่ง คือ รพ. สงขลำ และหำดใหญ่

ข้อเสนอแนะ
- ก ากับติดตามการด าเนินตาม
ตัวชี้วัดการผ่าตัดต้อกระจกภายใน 
30 วัน

สงขลา
สทิง
พระ

จะนะ นาทวี เทพา
สะบา้
ยอ้ย

ระโนด
กระแส
สินธุ์

รัตภูมิ สะเดา
หาดให
ญ่

นา
หม่อม

ควน
เนียง

บางกล ่า
สิง

หนคร

คลอง
หอย
โข่ง

ภาพรว
ม

จงัหวดั

ชุดขอ้มลู1 78.30% 99.91% 99.97% 99.99% 87.36% 100.00% 99.97% 99.96% 94.69% 87.84% 99.97% 94.29% 90.98% 79.95% 99.89% 76.97% 93.11%

ร.พ. หาดใหญ่ รพ.สงขลา ภาพรวมจงัหวดั

ชุดขอ้มูล1 71.23 84.43 74.85

60

65

70

75

80

85

90



Sepsis สาขาอายุรกรรม

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

 ไม่ไดด้ าเนินการตาม CPG ครอบคลุมทุก
หน่วย

 Early detection Sepsis ในโรงพยาบาลชุมชน

 ผลกัดนัการน า CPG ไปใชพ้ฒันางาน Sepsis
 ทบทวนการบนัทึกขอ้มูลในระบบ HDC
 การพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้สามารถประเมิน

ภาวะ Sepsis, เฝ้าระวงัภาวะ Septic shock

KPI อตัราตายผู้ ป่วยติดเชือ้รุนแรงชนิด 

Community- Acquired ‹ 30%
ผลด าเนินงาน ภาพรวมของจงัหวดั 45.38%



ปี 2561 จงัหวดัสงขลามีผูป่้วยระยะทา้ยท่ี
เขา้สู่กระบวนการดูแลแบบประคบัประคอง  
จ านวน 998 คน

สถานการณ์

- ประธานและทีมผู้ปฏิบติังานมีความ
เข้มแข็งและมุง่มัน่ ทุ่มเทท่ีจะ
ปฏิบติังาน

ข้อช่ืนชม

KPI

ร้อยละ 100  โรงพยาบาลที่มีการดูแล
แบบประคับประคอง มีการด าเนินการ 
ต า ม ขั้ น ต อ น ก า ร ดู แ ล แ บ บ
ประคับประคอง

Palliative Care 

ประเด็นต่อกรมฯ

- ท าบญัชีรายช่ือกลุ่มยาท่ี
จ าเป็น
- ผลกัดนันโยบายการให้
ยามอร์ฟีน อยา่งกวา้งขวาง
- พฒันาศกัยภาพบุคลากร
พยาบาลวิชาชีพ รพสต.
ดูแล Palliative Care 



Intermediate Care

ปัญหา/อุปสรรค

ความเขา้ใจในค าจ ากดัความของ Intermediate Care

ข้อเสนอแนะ
- จดัท าแนวทางในการดูแล Intermediate Care โรงพยาบาลในแต่ละระดับ

ปัจจยัความส าเร็จ/ผลงานเด่น

1. มีโรงพยาบาล แม่ข่ายในส่งต่อผูป่้วย Intermediate Care ไดแ้ก่ 
- ร.พ. หาดใหญ่ : ควนเนียง บางกล ่า คลองหอยโข่ง นาหม่อม
- ร.พ.สงขลา: สทิงพระ จะนะ กระแสสินธุ์ สิงหนคร (อยูร่ะหวา่งการ
ด าเนินการ) 
- มีตน้ทุนท่ีดีในการด าเนินการงาน Intermediate Care
เช่น แพทยป์ระธาน service plan และทีม มีความมุ่งมัน่ในการท างาน

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 26.67



กลุ่มวยัผู้สูงอายุ

ข้อเสนอแนะ

- เพิม่การคดักรอง ภาวะซึมเศร้า ข้อเข่าเส่ือม การกลั้นปัสสาวะ ภาวะ
โภชนาการ และปัญหาการนอนในผู้สูงอายุ

KPI1: %ผู้สูงอายุที่ได้รับการคดักรอง/ประเมินสุขภาพ ADL
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ผลงาน : 88.83

KPI2: %ผู้สูงอายุที่มีความเส่ียงภาวะสมองเส่ือม

ผลงาน : 75.57

KPI3: %ผู้สูงอายุที่มีความเส่ียงภาวะหกล้ม

ผลงาน : 75.00

KPI4: %ผู้สูงอายุมีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้ใน
กิจวตัรประจ าวนัพืน้ฐาน(เพิม่ขึน้หรือคงที่จากปี 60)

ผลงาน:
ตดิบ้าน  4.29
ตดิสังคม 94.94

KPI5: มีการด าเนินการจดับริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถาน
บริการสุขภาพ (รพท/ศ = 1 แห่ง และ รพช.อย่างน้อย 1 แห่ง)

ผลงาน: ผ่าน

Best Practice
1.การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับผูสู้งอาย ุ ต.เขารูปชา้ง

2.ชมรมผูสู้งอายคุุณภาพม่วงงาม ท่าประดู่ บา้นทบัหลวง และคลอง
โหน

3.โรงเรียนผูสู้งอายเุทศบาลต าบลนาทวี

4.ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนต าบลทบัชา้ง อ. นาทวี

5.สถานสงเคราะห์ผูสู้งอายอุ  าเภอสะบา้ยอ้ย

6.ตน้แบบการด าเนินงาน Long Term Care



ข้อสังเกตจากการนิเทศ

1.กำรน ำเสนอข้อมูลมีกำรแยก Service plan ระหว่ำง 
รพ.หำดใหญ่ และรพ.สงขลำ
2.ในแต่ละ Service plan มีแพทย์ผู้เชี่ยวชำญในแต่ละสำขำ
3.กำรประสำนข้อมูลในแต่ละ Service plan 
4.กำรมีรพ.มหำวิทยำลัย,รพ.เอกชน และคลินิกเอกชน
ในพื้นท่ีเป็นทำงเลือกของผู้ป่วยท ำให้ขำดข้อมูลบำงส่วน



คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการ
หัวข้อ สาขาสุขภาพช่องปาก

สถานการณ์

จ านวนประชากรท้ังหมด ๑,๔๑๗,๔๔๐ คน
จ านวน รพ. 17 แห่ง
จ านวน หน่วยบริการปฐมภูมิ 208 แห่ง
จ านวนทพ. 118 คน  
สัดส่วนทพ.ต่อปชก. 1 : 12,012
คน
จ านวน ทภ. 149 คน  
สัดส่วนทภ.ต่อปชก. 1 : 9,513 คน
จ านวน ผช. 156 คน
ยูนิตในรพสต.  65 แห่ง

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเดน่

ปัญหา/ขอ้จ ากัด

• ก าลงัคน : ทพ./ทภ.ต่อประชากร มาก
• ความก้าวหน้าของทภ.
• ขาดแคลนผู้ชว่ยทพ.,ครุภณัฑ์ 

• ทนัตบคุลากรในCUP(รพ.+รพสต.) ร่วมใจกนั
ท างานเป็นทีมเพ่ือสร้างความครอบคลมุ

• วางแผนการท างานร่วมกนัของทนัตบคุลากร(รพ.+
รพสต.)โดยมี CUP manager ก ากบัดแูล

• ผู้บริหารสนบัสนนุเร่ืองงบประมาณและครุภัณฑ์



ตัวชีวั้ด ๑. ร้อยละอ าเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม.ที่มีคุณภาพ (ร้อยละ๖๐) 

ผลการด าเนนิงาน

อ าเภอ

จ านวนรพ.สต./ศสม.ผ่านเกณฑ์จัดบริการสุขภาพช่องปากจ านวน

รพ.สต./ศสม.

ในสังกัด สป. 6 กลุ่ม
ร้อยละ

200คน
ร้อยละ

ผ่าน
ร้อยละทั้งหมด เป้าหมาย ต่อ1000 ท้ังสอง

(B) 14 กิจกรรม ประชากร เกณฑ์

เมืองสงขลา 12 2 16.67 5 41.67 2 16.67

สทิงพระ 12 8 66.67 11 91.67 8 66.67
จะนะ 19 1 5.26 11 57.89 1 5.26
นาทวี 17 0 0.00 5 29.41 0 0.00

เทพา 11 0 0.00 3 27.27 0 0.00

สะบ้าย้อย 15 5 33.33 10 66.67 5 33.33

ระโนด 12 2 16.67 5 41.67 2 16.67
กระแสสินธ์ุ 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รัตภูมิ 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00

สะเดา 12 1 8.33 3 25 0 0.00

หาดใหญ่ 17 3 17.65 11 64.7 3 17.65

นาหม่อม 3 3 100 0 0.00 0 0.00
ควนเนียง 6 3 50 5 83.33 3 50
บางกล ่า 5 2 40 4 80 2 40

สิงหนคร 12 8 66.67 10 83.33 8 66.67

คลองหอยโข่ง 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ปาดังเบซาร์ 6 2 33.33 3 50 2 33.33
รวม 178 40 37.88 86 57.12 36 34.63

N

ระโนด

กระแสสนิธุ์

สทงิพระ

สงิหนคร

ควนเนยีง

เมอืงสงขลา
รตัภูม ิ บางกล า่

หาดใหญ่ นาหม่อม

จะนะ
คลองหอยโขง่

สะเดา นาทวี

สะบา้ยอ้ย

เทพา

ผ่าน : ตัง้แต ่ร้อยละ๖๐ ขึน้ไป

ไมผ่่าน : ต ่ากวา่ ร้อยละ๓๐
ไมผ่่าน : แตสู่งกวา่ ร้อยละ๓๐



ผลการด าเนนิงาน

N

ระโนด

กระแสสนิธุ์

สทงิพระ

สงิหนคร

ควนเนยีง

เมอืงสงขลา
รตัภูม ิ บางกล า่

หาดใหญ่ นาหม่อม

จะนะ
คลองหอยโขง่

สะเดา นาทวี

สะบา้ยอ้ย

เทพา

ไมผ่่าน : ต ่ากวา่ ร้อยละ๒๕
ไมผ่่าน : แตสู่งกวา่ ร้อยละ๒๕ ผ่าน : ตัง้แต ่ร้อยละ๓๕ ขึน้ไป

ตัวชี้วัด 2. อัตราใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕

ข้อมลู ณ ๕ พค. ๒๕๖๑


