
แผนการพัฒนา เขตสุขภาพท่ี 12
คณะอนุกรรมการ..Service Plan....................

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แบบฟอร์มน าเสนอวันที่ 9 สิงหาคม 2562



3. สถานการณ์ ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2562 (9 เดือน)

7. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินเงินงาน/แก้ไขปัญหา  ปี 2563 (ไม่เกิน 3 มาตรการ)4.การด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2562

6. จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

1.ประเด็น อัตราการเสียชีวิต STEMIในรพศ.ระดับ A มีแนวโน้มสูงขึ้น และสูงกว่าเกณฑ์

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :อัตราการเสียชีวิต STEMI <10%

(น าเสนอรูปแบบกราฟ ที่เทียบกับเป้าหมาย แนวโน้มและเทียบค่าเฉลี่ยของประเทศ)

เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปี 2563 ของเขตสุขภาพที่ 12  :  ยุทธศาสตร.์..ลดอัตราการเสียชีวิต STEMI.................... 

-ทบทวนmapping & zoning การสง่ผู้ ป่วย STEMI ของรพ.ท่ีมีศกัยภาพในการท า PCI 

รวมถึง รพ.สงขลานครินทร์  และ รพเอกชน ได้แก่ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่  รพ.พทัลงุท่ีมี outsourse
รพ.เอกชน
-พฒันาการทบทวนการเสียชีวิตเชิงคณุภาพ  จดัอบรม RCAA ให้เครือข่ายโรคหวัใจ
-พฒันาบคุลากรด้าน health literacy

5. ผลการด าเนินงาน

จังหวัด รายการข้อมูล
ผู้ ป่วยนอก ผู้ ป่วยใน

(รหสั ICD-10 = I21-I21.3)
ที่เสยีชีวติใน รพ. (A)

ผู้ ป่วยนอก ผู้ ป่วยใน
(รหสั ICD-10 = I21-I21.3) ทัง้หมด (B)

ร้อยละผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจ
ขาดเลอืดเฉียบพลนัท่ีเสยีชีวติใน

รพ.(A/B) x 100

สงขลา 7.92
รพ.หาดใหญ่ 13.42

ตรัง 15 111 13.51

ยะลา 21 149 14.09

พทัลุง 9 110 8.18

สตูล
ปัตตานี 7.92

นราธิวาส 18 168 10.71

รพศ.มีแพทย์ cardio intervention 1-2 คน ไม่รองรับการท า PPCI
ผู้ ป่วย STEMI จากปัตตานี และนราธิวาส หลงัให้ SK ต้องสง่ตอ่รพ.หาดใหญ่หรือรพ.สงขลานครินทร์ซึง่
มีระยะทางไกล  ผู้ ป่วยมีอาการรุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตสงู
ผู้ ป่วย Killip 3-4  มีแนวโน้มสงูขึน้ถึง 35% มีอตัราการเสียชีวิตสงู

1.เพิ่มการเข้าถึง PPCI ของผู้ ป่วย STEMI
2.พฒันาการใช้ยา SK เป็น TNK 
3.พฒันา primary prevention

อตัราการเสียชีวิตSTEMIท่ีสง่ตอ่ในรพศ.สงูขึน้จากผู้ ป่วย Killip 3-4 เพิ่มขึน้  
โดยเฉพาะผู้ ป่วยท่ีสง่จากรพ.ไกลๆ
ระบบSTEMI fast track อยูใ่นเกณฑ์



ยุทธศาสตร์...............................
แผนงาน พัฒนาการดแูลผู้ป่วย STEMI 

โครงการ..............................

เป้าหมาย : ลดอัตราการเสียชวีิต STEMI................................................................................................................................
KPI: ..<  10  % ...............................................................................................................................

Strategy 1
1.เพิ่มการเข้าถงึ PPCI ของผู้ป่วย STEMI

…………………………………………………………

Strategy 2
2.พัฒนาการใช้ยา SK เป็น TNK 

……………………………………………………………………….

Strategy 3
3.พัฒนา primary prevention

……………………………………………………………………

Small success ไตรมาส 1

PPCI 80 % ใน 8/5

Small success ไตรมาส 2

TNK 10% ของรพ.เป้าหมาย
Killip 3-4 ลดลง 5%

Small success ไตรมาส 3

PPCI 100 % ใน 8/5

Small success ไตรมาส 4

TNK 20% ของรพ.เป้าหมาย
Killip 3-4 ลดลง 10%

Situation/
Baseline

Key 
Activity
กิจกรรม

หลัก

---ปรับระบบการท า PPCI ในรพ.ระดับ A เน้นใน
เวลาราชการให้ได้ 100%

-จัด zoning รพ.ที่ใช้เวลา 45 นาทีในการเดินทางสู่
รพศ.เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึง PPCI

-รพ.ที่ไม่สามารถเข้าถึง PPCI มีระยะทางเดินทางเกิน 2 
ชั่วโมง พัฒนาให้มีการใช้ยา TNK เพิ่มขึ้น เนื่องจาก 
อัตราความส าเร็จในการเกิดหลอดเลือดสูงกว่า มี
contraindication น้อยกว่า SK และลดเวลาในการส่ง
ต่อ  

เชื่อมโยงกับการดูแลผู้ป่วย NCD ในรพ.ทุกระดับ  เพื่อคัดกรอง
และประเมินความเสี่ยง 
มีระบบส่งต่อ  ท าให้กลุ่มเสี่ยงเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางในการตรวจ
พิเศษเพิ่มขึ้น  วางแผนการรักษา เพื่อชะลอความรุนแรงของโรค 
เพิ่มความตระหนักของกลุ่มเสี่ยงในการรับรู้ถึงอาการที่ควรเขา้ถึง

รพ. และ ระบบEMS

Small 
Success

dk

Strategy
มาตการ

คณะอนุกรรมการ…SP Cardiac……

KPI No.

Target /

การรักษาSTEMI เน้นการใช้ SK เน่ืองจากมีข้อจ ากดัของจ านวนแพทย์ intervention Zoning ของการดแูลผู้ ป่วย STEMI ไม่ครอบคลมุทกุจงัหวดัที่การเข้าถงึแพทย์
เฉพาะทาง เช่น ปัตตานี นราธิวาส ต้องใช้เวลามากกวา่ 2 ชัว่โมงในการสง่ตอ่    และ ผู้ ป่วยไม่รู้วา่อาการท่ีต้องไปรพ. ท าให้อาการรุนแรงเมื่อไปถงึรพ.Kipllip3-4 35%
ท าให้โอกาสเสียชีวิตสงู



3. สถานการณ์ ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2562 (9 เดือน)

7. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินเงินงาน/แก้ไขปัญหา  ปี 2563 (ไม่เกิน 3 มาตรการ)4.การด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2562

6. จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

1.ประเด็น 1.ลดการส่งต่อการท า ERCP ไปยัง รพ.มอ. 2.สร้างเครือข่ายการผ่าตัด Vascular 3.ส่งเสริมการผ่าตัดและคงอยู่ของศัลยแพทย์ใน M2

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :1 ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ (…….) 2. อัตราตายเฉลี่ยในรพ.ของผป.ปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ (......)
3.อัตราตายในรพ.ของผป.ภาวะขาดเลือดที่ขาหรือแขน (....) 4. อัตราตายในผู้ป่วย NF (….)  5. อัตราการผ่าตัด ODS (เฉพาะสาขาศัลยกรรม) 
(....)(น าเสนอรูปแบบกราฟ ที่เทียบกับเป้าหมาย แนวโน้มและเทียบค่าเฉลี่ยของประเทศ)

เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปี 2563 ของเขตสุขภาพที่ 12  :  ยุทธศาสตร.์............................................................. 

5. ผลการด าเนินงาน
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ร้อยละ

จุดแข็ง
1.มีรพ.4ใน7รพ. สามารถท า ERCP (รพ.หญ,รพ.ยะลา,รพ.ปน. และเริ่มท าใน รพ.ตรัง)
2.มีเครือข่ายระบบส่งต่อด้านศัลย์ชัดเจน
จุดอ่อน
1.เขต 12 ยังไม่มีแพทย์ด้านVascular(รพ.ยะลา จบปี63)
2.M2ยังไม่มีศัลยแพทย์ครบ สายบุรีและควนขนุน (ยกเว้น รพ.นาทวฯีและห้วยยอด จบปี 63) 
3.ไม่มีฐานข้อมลูของผป.ที่จะท า AVF ใน SPศัลยกรรม จึงไม่สามารถแก้ปญัหาการเขา้ถงึ 
โอกาส
1.รพ.มอ.มีความพร้อมในการรับส่งต่อ 

1.Vascular access : 
1.1มอ.รับส่งต่อกรณีซับซ้อน
1.2หลัง ก.ค.63 จะสามารถสร้างเครือข่ายระดับเขตเพ่ือลดการส่งต่อ
2.AAA : ยะลาเป็นเครือข่ายตอนล่าง/หญ.เป็นเครือข่ายตอนบน กรณีซับซ้อนส่งมอ.
3.ส่งเสริมการผ่าตัด M2 : 
3.1รพ.ห้วยยอด จ าเป็นต้องมีกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนบนและล าไส้ใหญ่(colono) ปี63



ยุทธศาสตร์...............................
แผนงาน .....................................................

โครงการ เพิ่มศักยภาพ ลดการส่งต่อ ของผู้ป่วยศัลยกรรมทัว่ไปใน M2,โรคเส้นหลอดเลือดและการส่องกล้อง
ในท่อน้ าดีและตับอ่อน

เป้าหมาย : 1.ลดการส่งต่อการท า ERCP ไปยัง รพ.มอ. 2.สร้างเครือข่ายการผ่าตัด Vascular 3.ส่งเสริมการผ่าตัดและคงอยู่ของศัลยแพทย์ใน M2. 
KPI : 1. ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ (…….) 2. อัตราตายเฉลี่ยในรพ.ของผป.ปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ (......) 3.อัตราตายในรพ.ของผป.ภาวะขาดเลือดที่ขาหรือแขน (....) 

4. อัตราตายในผู้ป่วย NF (….)  5. อัตราการผ่าตัด ODS (เฉพาะสาขาศัลยกรรม) (....)

Strategy 1
…………………………………………………………

Strategy 2
……………………………………………………………………….

Strategy 3
………………………………………………………………………

Small success ไตรมาส 1,2
1.มีเครือข่าย
2.มีฐานข้อมูลผป.AVF ร่วมกับ SP ไต
3.จัดท าแผนครุภณัฑ์ให้ M2
4.ประชุม ชี้แจงตัวช้ีวัดและมอบหมายเก็บข้อมูล

Small success ไตรมาส 3
1.ปฏิบัติและเก็บตัวช้ีวัด รายงานทุกไตรมาส
2.ติดตาม ก ากับและประเมินผล

Small success ไตรมาส 4
สรุป วิเคราะห์และจัดท าแผนปี 64

Situation/
Baseline

Key 
Activity
กิจกรรม

หลัก

1.Vascular access : 
1.1มอ.รับส่งต่อกรณีซับซ้อน
1.2หลัง ก.ค.63 จะสามารถสรา้งเครือข่ายระดับเขต

เพื่อลดการส่งต่อ

2.AAA : ยะลาเป็นเครือข่ายตอนล่าง/หญ.เป็นเครือข่ายตอนบน กรณีซับซ้อนส่ง
มอ.

3.ส่งเสริมการผ่าตัด M2 : 
3.1รพ.ห้วยยอด จ าเป็นต้องมีกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนบนและ
ล าไส้ใหญ่(colono) ปี63

Small 
Success

อัตราตายไส้ติ่งอักเสบ 1.5(ประเทศ0.8) /อัตราตายของ 6 โรคส าคญั 2.98(ประเทศ3.4)/Acute cholangitis 3.2(ประเทศ4.4)/Ischemic lims/NF/ODS

Strategy
มาตการ

คณะอนุกรรมการ Service Plan ศัลยกรรม

KPI No.

Target /



3. สถานการณ์ ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2562 (9 เดือน) 
ร้อยละโรงพยาบาลระดับ M และ Fในจังหวัดที่ให้บริการฟื้นฟูสภาพระยะกลาง
แบบผู้ป่วยใน

7. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินเงินงาน/แก้ไขปัญหา  ปี 2563 (ไม่เกิน 3 มาตรการ)4.การด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2562

6. จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

1.ประเด็น

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :

เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปี 2563 ของเขตสุขภาพที่ 12  :  ยุทธศาสตร์ intermediated care

-โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาผู้ป่วย intermediate care เขตสุขภาพที่12 : 
1.พยาบาลฟื้นฟู หลักสูตร 5 วัน อย่างน้อย 1 คน/รพช
2.พยาบาลฟื้นฟู หลักสูตร 4 เดือน อย่างน้อย 1 คน/รพ A1 : รพ.กันตัง, รพ.เขาชัยสน
A2 : รพ.บางกล่ า, รพ.นาทวี A3 : รพ.นราธิวาส, รพ.ระแงะ, รพ.เบตง
3.นักกายภาพผ่านหลักสูตรกายภาพบ าบัดขุมชน อย่างน้อย 1คน/รพช.

5. ผลการด าเนินงาน

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :
2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :ตัวช้ีวดัหลกั : ร้อยละของโรงพยาบาลระดบั M และ F ในจงัหวดัท่ีใหก้ารบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบผูป่้วยใน (intermediate bed/ward)  ร้อยละ 50 ตัวช้ีวดัรอง : ผูป่้วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord 
Injury ท่ีรอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้ง คะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ไดรั้บการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ร้อยละ 60

-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การฝึกกิจวัตรประจ าวันพืน้ฐาน การฝึกการท างานของมือ 
การกระตุน้การกลืนและการฝึกพดูเบื้องต้น แก่ผู้ที่ได้รบัมอบหมายให้ปฏิบตัิงานฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยที่สามารถไปปฏบิัตงิานในหน่วยงานได้จรงิ ได้แก่ พยาบาล นัก
กายภาพบ าบัด ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบดั หรือบุคลากรทางการแพทย์ จ านวน ๑๐๐ คน
ระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย.62 
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ร้อยละ50
-รพ.จังหวัดและรพช.หลายแห่งขาดพยาบาลฟื้นฟู ท าให้ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยIMCได้
แบบสมบูรณ์
- ขาดอุปกรณ์ฝึกกายภาพ/กิจกรรม บ าบัด ในรพช.

- โรงพยาบาลชุมชนที่เปิดบริการ Intermediate bed หรือ Intermediate ward ที่ไม่มี

นักกิจกรรมบ าบัด(๕๓ รพ.) เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ Intermediate care (๔๖

รพ.) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖



ยุทธศาสตร์ IMC
แผนงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากร. ด้านความรู้ในการดแูลผู้ป่วย IMC

โครงการ อบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพ่ือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care,IMC) เครือข่ายเขต
สุขภาพที่ ๑๒

เป้าหมาย เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมมคีวามรู้ และทักษะด้านพยาบาลฟื้นฟู และ เพื่อพัฒนาเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในกลุ่ม stroke SCI. และ TBI
KPI:: ร้อยละของโรงพยาบาลระดบั M และ F ในจงัหวดัท่ีใหก้ารบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบผูป่้วยใน (intermediate bed/ward)  ร้อยละ 50

ลดการแออัด ในโรงพยาบาลระดับ Aและ S
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในทีม พัฒนาระบบบริการและข้อมูลสารสนเทศ

Small success ไตรมาส 1
เขียนโครงการ และก าหนดระยะเวลา
วางแผนเชิญวิทยากร เตรียมสถานที่ 
เชิญพยาบาลเข้าร่วมอบรมพยาบาล
ฟื้นฟู

Small success ไตรมาส 2
จัดการอบรม

Small success ไตรมาส 3
ติดตามผล
1.รพ.ระดับMและFสามารถเปิด IMC 
bed/ward ร้อยละ100%
2.ผู้ป่วยstroke SCI และTBI ได้รับ
การฟื้นฟูแบบIMC ร้อยละ 70

Small success ไตรมาส 4
ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
aspirated pneumonia ,UTI และ
pressure sore
ลดอัตราการเสียชีวิตจาก
ภาวะแทรกซ้อนaspirated 
pneumonia ,UTI และpressure 
sore

Situation/
Baseline

Key 
Activity

กิจกรรมหลัก

บริหารจัดการให้เกิดระบบบริการแบบเครือข่าย
และส่งต่อ สนับสนุนการให้บริการของลูกข่าย

ประชุมชี้แจงให้เครือข่ายทราบ
มีโครงสร้าง ทีมบุคลากรและรูปแบบการบริการ

อบรมความรู้และทักษะด้านการพยาบาลฟื้นฟู
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้best practiceภายในเขต

พัฒนาเครือข่ายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย 3 กลุ่มโรค ได้แก่ stroke SCI และ
TBI
พัฒนาระบบสารสนเทศในการส่งต่อผู้ป่วยไปสู่รพ.ระดับMและF

Small 
Success

เขตสุขภาพที1่2 มีโรงพยาบาลระดับA 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบหาดใหญ่ ตรัง และยะลา ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการมีจ านวนมากจึงมีเป้าหมายเพ่ือลดการแออัด โดยการส่งผู้ป่วยไปรบัการรักษาต่อที่โรงพยาบาลใกล้
บ้านโดยการขยาย ผู้ป่วย 3กลุ่มได้แก่ stroke,SCI และ TBI ไปสู่โรงพยาบาลระดับ M และ F สถานการณ์ปัจจุบัน 79.84% เนื่องจากขาดบุคลากรในทีมโดยเฉพาะพยาบาลฟืน้ฟู  จึงมีความจ าป็นต้องจัดอบรมใน
ระยะสั้น 5วัน เพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ

Strategy
มาตการ

คณะอนุกรรมการ………

KPI No.

Target /



เบาหวาน/ความดนัโลหติสูง 
เปา้หมาย
ตวัชีว้ดั

สถานการณ์

ยุทธศา
สตร์

กจิกรรม
หลัก

ระดับ
ความ
ส าเร็จ

Q1 Q2 Q3 Q4

ร้อยละของประชากรท่ีอายมุากกวา่ 35ปี ไดรั้บการคดักรองเบาหวาน 90.03 ( 86.32)/ความดนั 90.27 ( 86.83)
อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียง 1.63 ( 1.98)/ความดนั รายใหม่จากกลุ่มเส่ียง 4.31 ( 3.97)

เบาหวานท่ีควบคุมน ้าตาลไดดี้ 22.56( 26.88)/ควบคุมความดนัไดดี้ 33.39 (41.70) 
ผูป่้วยไดรั้บการประเมิน CVD risk 84.18 ( 85.84)

นโยบาย /สร้างเสริม
สขุภาพ

พฒันาคณุภาพ
บริการ

พฒันาบคุลากรประสิทธิภาพ
การบริการ

พฒันามาตรฐาน NCD clinic plus
พฒันา NCD คณุภาพ ระดบั รพ.สต.

Case manager
System manager
นกัก าหนดอาหาร
แพทย์เฉพาะทางตามระดบั

ชมรมสขุภาพ
ผู้บริหาร เป็น idol 

Health literacy
ลดหวาน/มนั/ เค็ม / เนือยน่ิง

ค้นหากลุม่เสี่ยง/ CVD Risk
คดักรองภาวะแทรกซ้อน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
SMBG/ Home BP

คดักรองDM/HTN ร้อยละ 80
ประเมิน CVD risk ร้อยละ 82.5

คดักรองDM/HTN ร้อยละ 85
ประเมิน CVD risk ร้อยละ 85

• คดักรองDM/HTN ร้อยละ 90
• ประเมิน CVD risk ร้อยละ 

87.5

• คดักรองDM/HTN ร้อยละ 95
• ประเมิน CVD risk ร้อยละ 90
• DM/HTN ควบคมุได้ดี ร้อยละ

40/50

คดักรองเบาหวาน/ความดนั อายมุากกวา่ 35 ปี
เบาหวานที่ควบคมุได้ดี/ ความดนัที่ควบคมุได้ดี/ ประเมิน CVD risk

ประชาชนสขุภาพดี ไม่เสียชีวิตก่อนวยัอนัควร



หลอดเลือดสมอง
เป้าหมาย

ตัวชีว้ัด

สถานการณ์

ยุทธศา
สตร์

กจิกรรม
หลัก

ระดับ
ความ
ส าเร็จ

Q1 Q2 Q3 Q4

ในเขตสขุภาพท่ี 12 มี SU = 80% (ขาดปัตตานี และเบตง) SU ผ่านการประเมิน 80% / รพ.ระดบั A ผ่านการประเมิน SSCC = 100% 
พบวา่อตัราการตายผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 6.43 (8.2) พบอตัราการตายของผู้ ป่วยหลอดเลือดสมองแตก ร้อยละ 19.85 อตัราการตายของ
ผู้ ป่วยหลอดเลือดสมองตีบตนั ร้อยละ 3.20 

นโยบาย /สร้างเสริม
สขุภาพ

พฒันาคณุภาพ
บริการ

มาตรฐานบริการ
- -SU
- -SSCC
- -Angle Award

• Stroke  Nurse
• - Basic/ Advance
• - CM
• - Neuro Med/  Neuro Surg

• Stroke Alert  
• ควบคมุ CVD  Risk  factor

• ความทนัเวลาการเขา้ถึงบริการ
• ความพร้อม เพียงพอ Stroke Unit
• ส่งเสริมการเขา้ถึงยา rt-PA
•

1. อตัราตายผู้ ป่วย STROKE
น้อยกวา่ร้อยละ 7

2. DTN ภายใน  60 นาที  
มากกวา่ ร้อยละ 50

1. อตัราตายผู้ ป่วย STROKE น้อย
กวา่ร้อยละ 6.5

2. DTN ภายใน  60 นาที  
มากกวา่ ร้อยละ 55

1. อตัราตายผู้ ป่วย STROKE
น้อยกวา่ร้อยละ 6.25

2. DTN ภายใน  60 นาที  
มากกวา่ ร้อยละ 60

1. อตัราตายผู้ ป่วย STROKE น้อยกวา่ร้อยละ 6
2. DTN ภายใน  60 นาที  มากกวา่ ร้อยละ 65
3. รพ.ระดบั A, S, M1  มี Stroke Unit ครบ 

100%
4. รพ. ทกุระดบัผ่านเกณฑ์ SU/ ผา่นเกณฑ์

SSCC 

1. อตัราการตายผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองน้อยกว่าร้อยละ 7
2. รพ.ระดบั A, S, M1  มี Stroke Unit ครบ 100%

ประชาชนสขุภาพดี ไมเ่สียชีวิตก่อนวยัอนัควร

ประสิทธิภาพ
การบริการ

พฒันาบคุลากร





3. สถานการณ์ ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2562 (9 เดือน)

7. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินเงินงาน/แก้ไขปัญหา  ปี 2563 (ไม่เกิน 3 มาตรการ)

4.การด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2562

6. จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

1.ประเด็น ผู้ป่วยระยะท้ายเข้าถึงการการใช้ strong opioid

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจดัการอาการต่าง ๆ ดว้ย Strong Opioid Medication ในผูป่้วยประคบัประคองอยา่งมีคุณภาพ (ร้อยละ 45)

เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปี 2563 ของเขตสุขภาพที่ 12  :  ยุทธศาสตร์ palliative care 

1. เพิ่มการเข้าถึงบริการ palliative care
2. เพิ่มความครอบคลุม่ของบญัชียา strong opioidก าหนดให้มี

แพทย์เพ่ือสัง่จ่าย strong opioid

1.อบรมpalliative for pharmacist หลกัสตูร 1 เดือน
2.อบรมเครือขา่ยการดแูลผู้ ป่วยประคบัประคองระดบัเขต ที่จงัหวดันราธวาส
3.อบรมเครือขา่ยการดแูลผู้ ป่วยประคบัประคองที่จงัหวดัพทัลงุ
4.อบรม symptom management in PC ที่ จงัหวดัสงขลา
5.รวบรวมข้อมลูบคุลากร ยา อปุกรณ์ ในเขตสขุภาพที่ 12
6.ทบทวนการเก็บตวัชีว้ดั และ palliative essential drug list ให้ตรงกนัระดบัเขต

5. ผลการด าเนินงาน

จดุแข็ง
-ทีมแมข่่ายมีศกัยภาพในการเป็นท่ีปรึกษาที่ดี
จดุออ่น 
-การก าหนดตวัชีว้ดัใช้ strong opioidไมส่อดคล้องกบักลุม่เปา้หมายในกลุม่ผู้ ป่วยเรือ้รัง
-จ านวนผู้ ป่วยท่ีต้องการการดแูลป
ระคบัประคองยงัไมท่ราบจ านวนท่ีแท้จริง
-โรงพยาบาลระดบัชมุชนบางแหง่ยงัไม่มียา strong opioids  

• มีข้อมลูภาพรวมของบคุลากร ยา และอปุกรณ์ ท าให้สามารถวางแผนครุภณัฑ์ พฒันาบคุลากร
• สามารถสง่ตอ่ผู้ ป่วยไปยงัเครือข่าย PC ได้ครอบคลมุทกุจงัหวดัในเขต ผ่านการประสานงานของผู้ รับผิดชอบหลกั ท าให้

ผู้ ป่วยPC ได้รับการดแูลจนถงึวาระสดุท้ายและมีการติดตามการรับดแูลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น COC โทรติดตาม 
Line e-mail 

• จากผลการใช้ strong opioid การเก็บข้อมลูเฉพาะผู้ ป่วยท่ีอยูใ่นทีม PC ซึง่ท าให้ผลลพัธ์อาจเกินจริงไมค่รอบคลมุ
ผู้ ป่วยทัง้หมด



ยุทธศาสตร์.palliative care.
แผนงาน ………………………………………

โครงการ : การเข้าถึงบริการ palliative care ของกลุ่มผู้ป่วยตามเกณฑ์ PC 

เป้าหมาย : ผู้ป่วยระยะท้ายเข้าถึงการการใช้ strong opioid
KPI: ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจดัการอาการตา่ง ๆ ด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ ป่วยประคบัประคองอยา่งมีคณุภาพ (ร้อยละ 45)

Strategy 1
เพิ่มการเข้าถงึบริการ palliative care

Strategy 2
เพิ่มความครอบคลุมของบัญชียา strong opioidก าหนดให้มีแพทย์เพื่อส่ังจ่าย strong opioid

Small success ไตรมาส 1
• ตั้งกรรมการ โครงการวิจัย ส ารวจ

ความชุกผู้ป่วย
• ร่าง item strong opioid 
• ร่าง flow opioid ในแต่ละ node

Small success ไตรมาส 2
• ก าหนดโครงรา่งวิจัย และ กระบวนการ

ด าเนินงาน
• ก าหนดแนวทาง การจัดตั้งศูนย์

เครื่องมือในแต่ละ node

Small success ไตรมาส 3
• น า item strong opioid และ 

flow opioid ในแต่ละ node ไปใช้
• เก็บข้อมูลวิจัย และวิเคราะห์ผล

Small success ไตรมาส 4

• สรุปผลวิจัยและเผยแพร่ และ 
วางแผนพัฒนาการเข้าถึงการดแูล

• โรงพยาบาลทุกระดับมีบัญชียา PC 
100%

Situation/
Baseline

Key 
Activity
กิจกรรม

หลัก

โครงการวิจัย การส ารวจความชุกของผู้ป่วยระยะท้ายที่
ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล A,S

• ก าหนด strong opioid item ใน โรงพยาบาลแต่ละระดบัให้สอดคล้องกัน
• ก าหนดให้มีระบบ flow opioid ใน แต่ละ node A1,A2,A3
• ก าหนดระบบการน ายาopioid แบบฉีด ไปใช้ที่บ้าน
• ก าหนดให้มีศูนย์เคร่ืองมือระดบัจังหวัด 
• เข้าร่วมโครงการ SAS ในการน ากัญชามาใช้ในผู้ป่วยpalliative care
• ก าหนดการจัดเก็บข้อมูลการใช้ strong opioid ระหว่าง ผู้ป่วย cancerและ non cancer

Small 
Success

• การเข้าถงึการดูแลของผู้ป่วยระยะท้าย จะได้มาจากการรบัปรึกษา ไม่สามารถระบุจ านวนที่ควรเข้าถงึการดูแลประคับประคองที่แท้จริง ซึ่งอาจมมีากกว่าจ านวนที่รับปรึกษา 
• ความครอบคลมุของบญัชียา strong opioid ในระดับ รพช. ยังไม่ครบถ้วน ตามมาตรฐาน
• ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้าน มีความจ าเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์ หลายชนิด อาทิ เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ syringe driver เตียงและที่นอนลม 

Strategy
มาตการ

คณะอนุกรรมการ การดูแลประคับประคอง

KPI No.

Target /



ยุทธศาสตร์...............................
แผนงาน …RDU&AMR……………………………………

โครงการ ......... AMR Advance level………………………………….

เป้าหมาย :  AMR Advance level
KPI:  AMR  Advance level  100%

Strategy 1
Diagnostic stewardship

Strategy 2
Antibiotic stewardship 

Strategy 3
De escalate

Small success ไตรมาส 1

ผ่านระดับ Advance 3 แห่ง

Small success ไตรมาส 2

ผ่านระดับ Advance 5 แห่ง

Small success ไตรมาส 3

ผ่านระดับ Advance 8 แห่ง

Small success ไตรมาส 4

ผ่านระดับ Advance 10 แห่ง

Situation/
Baseline

Key 
Activity
กิจกรรม

หลัก

-Guideline ในการเก็ย urine และsputum 
ให้ถูกวิธี

-Set มาตรฐานของห้อง lab ในการปฏิเสธสิ่ง
ส่งตรวจ

-ปรับระบบการรายงานผล lab ให้เหมือนกัน
ทั้งเขต

-จัดระบบการนิเทศงานให้เป็น 3A

-จัดท า antibiogram ของเขต เริ่มให้โรงพยาบาล A ทุกโรงพยาบาลมี
การด าเนินการ Antibiotic stewardship
-feed back ข้อมูลการนิเทศงาน AMR และระดมสมองในการพัฒนา

-จัดให้มี Guideline การ De escalate ให้ชัดเจน
-วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขและวางแผน

Small 
Success

ปัจจุบันมีโรงพยาบาล A,S,M1 10 แห่ง ในเขตสุขภาพที่ 12   
ผ่านระดับ Intermediate 8 แห่ง
ผ่านระดับ Advance  2 แห่ง

Strategy
มาตการ

คณะอนุกรรมการ………

KPI No.

Target /



ยุทธศาสตร์...............................
แผนงาน …RDU&AMR……………………………………

โครงการ ......... RDU ขั้น 2………………………………….

เป้าหมาย :  เพิ่มโรงพยาบาลในเขตสขุภาพที่ 12 ผ่าน RDU ขั้น 2 มากขึ้น
KPI:  โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 12 ผ่าน RDU ขั้น 2 > 60%

Strategy 1
ปรับระบบการรายงานผล HDC ให้ถูกต้อง

Strategy 2
GAP Analysis & feed back 

Strategy 3
Knowledge sharing

Small success ไตรมาส 1

> 45%

Small success ไตรมาส 2

> 50%

Small success ไตรมาส 3

> 55%

Small success ไตรมาส 4

> 60%

Situation/
Baseline

Key 
Activity
กิจกรรม

หลัก

-Best practice conference for 
key success factor

-ปรับระบบรายงานให้ถูกต้องเพื่อ
ใช้ในการติดตาม ประชุม IT 
แต่ละโรงพยาบาล

-Gap Analysis ในบริบทโรงพยาบาล 
A,S,M1,M2,F1,F2,F3 
-Feed back M&M

-KM sharing
-หา Innovative Model

Small 
Success

โรงพยาบาล 33/78 ผ่าน RDU ขั้น 2 คิดเป็น 42.31 % (ยังมีอีก 45 โรงพยาบาลไม่ผ่านเกณฑ)์

Strategy
มาตการ

คณะอนุกรรมการ………

KPI No.

Target /



3. สถานการณ์ ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2562 (9 เดือน)

7. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินเงินงาน/แก้ไขปัญหา  ปี 2563 (ไม่เกิน 3 มาตรการ)4.การด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2562

6. จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

1.ประเด็นRegional Harvest team ระบบการดูแลผู้บริจาคและปลูกถ่ายไต รณรงค์การแสดงเจตจ านงบริจาคอวัยวะ

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :จ านวนผูบ้ริจาคอวยัวะตามเกณฑ ์   จ  านวนการปลูกถ่ายไตส าเร็จเพิ่มข้ึน  จ านวนปลูกถ่ายไตส าเร็จ

(ข้อมูลจ ำนวนอวยัวะบริจำคย้อนหลงั ปี 2562(9เดือน)

เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปี 2563 ของเขตสุขภาพที่ 12  :  ยุทธศาสตร.์............................................................. 

5. ผลการด าเนินงาน
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ค่าตอบแทนของทีม Harvest  ทีมปลูกถ่ายอวยัวะ ไม่เอ้ือต่อแรงจูงใจ    
การยนิยอมบริจาคอวยัวะนอ้ยกวา่ภาคอ่ืนๆ ค่าใชจ่้ายสูงกวา่รายรับท่ีไดจ้ากสปสช.
ปัญหาของแนวทางการดูแลผูป่้วยปลูกถ่ายไต ก่อนและหลงัผา่ตดั
การรณรงค์การบริจาคยงัไมค่รอบคลมุทกุรพ.

การติดเช้ือในผูป่้วยหลงัปลูกถ่ายไต /(เสียชีวิต 20 % ในปี 2562)
จ านวนปลูกถ่ายไขกระดูก  5,6,3 ราย (60,61,62)
มีการจดัตั้งทีม harvest team ท่ีรพ.ตรัง
มีการบริจาคดวงตาเพิม่ในรพ.นราธิวาสและสุไหงโกลก
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จ านวนผู้บริจาคไตทัง้หมด จ านวนผู้ปลูกถ่ายไตทัง้หมด
-พฒันาเครือข่ายในการคน้หา potential donor ท่ีมีคุณภาพ
-พฒันาทีม regional Harvest ทั้งเขตและรพ.สงขลานครินทร์
-พฒันาคุณภาพการปลูกถ่ายไต



ยุทธศาสตร์...............................
แผนงาน ………………………………………

โครงการ........พัฒนางานรบับริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายไต.......................................................

เป้าหมาย :จ านวนผูบ้ริจาคอวยัวะตามเกณฑ ์   จ  านวนการปลูกถ่ายไตส าเร็จเพิ่มข้ึน  จ านวนปลูกถ่ายไตส าเร็จ
KPI: ....................................................................................................................................

Strategy 1
-พฒันำเครือข่ำยในกำรค้นหำ potential donor ที่มี
คุณภำพ

Strategy 2
…พฒันำทมี regional Harvest ทั้งเขตและรพ.สงขลำนครินทร์

Strategy 3
…พฒันำคุณภำพกำรปลูกถ่ำยไต

Small success ไตรมาส 1
มีทีม harvest รพ.ตรัง ได้รับการ
อบรม

Small success ไตรมาส 2
มีเครือข่ายรพ.ในเขตค้นหา potential 
donor เพิ่มขึ้น 1 แห่ง ได้แก่ รพ.ยะลา

Small success ไตรมาส 3
มีการประเมินและวางแผนการดูแล
ผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตทั้งทีมทุก
สัปดาห์จนกว่าจ าหน่าย

Small success ไตรมาส 4
ทีม harvest รพ.ตรังผ่านการประเมิน

Situation/
Baseline

Key 
Activity
กิจกรรม

หลัก

พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่มีผู้ป่วย
เป้าหมายในการสื่อสารเพื่อบริจาค
อวัยวะ

ระบบการค้นหาและรายงาน potential 
donor ให้ทีมพยาบาลประสานงานรับ
บริจาคอวัยวะ

จัดระบบพี่เลี้ยงทีม harvest ของเขต กรณีที่มีการผ่าตัด
จัดเก็บอวัยวะ เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ของทีม harvest ที่
กาชาดก าหนด

จัดส่งอบรมทีม harvest ส่วนกลาง

ทบทวนแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต
แบบสหวิชาชีพ

Small 
Success

Strategy
มาตการ

คณะอนุกรรมการ………

KPI No.

Target /

จ านวนการบริจาคอวยัวะน้อย   ไม่ครอบคลมุทกุรพ.ระดบั A S M1  ,มีการปลกูถ่ายไตในรพ.หาดใหญ่ และรพ.สงขลาคนรินทร์ มีทีม Harvest ของรพ.หาดใหญ่ และ
รพ.สงขลานครินทร์  การรับไตจากกาชาดเพื่อมาปลกูถ่ายมีปัญหาเร่ืองการขนสง่อวยัวะ  ท าให้เวลา ischemic time นาน ท าให้ผลการปลกูถ่ายไม่ดีเทา่ที่ควร  



• ประเมิน ECS คุณภาพ, TEA unitและวิเคราะห์
ปัญหาตัวชี้วัดที่ไม่ตามเป้า

• ปรับเกณฑ์ ECS คุณภาพให้สูงขึ้น
• น าเครื่องมือประเมิน TEA unit (outcome 

based) มาพัฒนา

• บูรณาการ IS/PHER/ITEMS/HIS
• ยึดการใช้ข้อมูลแฟ้ม ACCIDENT
• แนวทางการจัดท ารายงานตัวชี้วัด
• ประสาน HDC เพื่อปรับปรุงระบบข้อมูล
• จัดทีมนิเทศ data management ลงพื้นที่

• ฝึกอบรมการใช้ Hospital Safety 
Index, Hospital Preparedness for
Emergencies(HOPE)

ER คุณภาพ การจัดการสาธารณภัยในสถานพยาบาล การพัฒนาบคุลากร ระบบข้อมูล การป้องกัน

• ประสานงาน/สนับสนุน/ร่วมจัดการ
ฝึกอบรม

• ก าหนดเป็นนโยบายของเขตสุขภาพ

• จัดท าแผนความเสี่ยงทั้งในระดับ
จังหวัดและเขตสุขภาพ

Target

Situation/Baseline

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่๒...บริการเป็นเลศิ Service Excellence.
แผนงานที่๗ การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ
โครงการ..... การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ ปี 2563

พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ ปี 2563
11) ร้อยละผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินมาโดย EMS = 11.98% 2) ภาวะผู้ป่วยล้นในห้องฉุกเฉิน > 60% ไม่ฉุกเฉิน 3) ร้อยละ 60-70 ของ Adverse Event ในห้องฉุกเฉินป้องกันได้ 4) ขาดแพทย์ EP , ENP , Paramedic,ประสาทศัลยแพทย์, ศัลยแพทย์ 5) ร้อยละของ
โรงพยาบาลระดับ F2 ท่ีมี ECS คุณภาพ = 93.33 6)  อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในที่มีค่าPS > 0.75ได้รับการท าroot cause analysis =90.62 7)อัตราของผู้ป่วยTraumaเข้าห้องผ่าตัดภายใน 60 นาท=ี29.31% 8)อัตราTEA unit ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80=60 %

• จัดท าแผนอัตราก าลัง EP, 
EN/ENP, Paramedic 
และสาขาที่เกี่ยวข้อง

• วางแผนการผลิต
• อบรมหลักสูตรCLS,

MERT, TEA unit, 
Emergency 
Department 
Management

• TEA unit มีการวิเคราะห์และใช้ข้อมูล
เพ่ือการพัฒนา

• ส่งออกข้อมูลแฟ้มACCIDENT ให้ได้
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา

• ประเมินความเสี่ยง Hospital Safety 
Index

• จัดท าแผนการจัดการสาธารณภัย/แผน
ประคองกิจการสาธารณภัย/แผนอพยพ
ผู้ป่วย และซ้อมแผน

• ผลักดันกระบวนการผ่าน TEA unit

• บูรณาการข้อมูลในระดับเขต/ จังหวัด โดยใช้แฟ้ม 
ACCIDENT เป็นหลัก

• มีการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาในระดับ
เขต

แผนระดับโรงพยาบาลER คุณภาพ
• มาตรการลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด
• ด าเนินการตามแนวปฏิบัติ ER Safety 

(2P Safety)
• ER Quality Improvement 

(Audit)
• ผลักดันกระบวนการผ่าน TEA unit

ขับเคลื่อน DHS-RTI ระดับอ าเภอ
1. จัดการข้อมูลระดับอ าเภอ
2. การสอบสวน Case
3. การมีส่วนร่วมทีมสหสาขา + ศปถ.อ าเภอ
4. การชี้เป้าจุดเสี่ยง
5. การขับเคลื่อนให้เกิด RTI Team
6. มาตรการชุมชน/ ด่านชุมชน
7. มีแผนงาน/โครงการ
8. การสื่อสารความเสี่ยง
9. สรุปผลด าเนินงาน
10. Ambulance Safety

เป้าหมาย : .. . อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่เกินร้อยละ 12 (Trauma<12%, Non-trauma<12%)
KPI: อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน24 ชม=7.28 %     

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
1. มีเกณฑ์ประเมิน TEA unit ในมิติต่างๆ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

ของโครงการที่ผลักดันผ่านการท างานของ TEA unit
2. มีการชี้แจง/ฝึกอบรม ตัวชี้วัด, เกณฑ์การประเมิน ECS/ TEA 

unit ซึ่งเน้นวัด outcome หรือ value-based ครบทุกเขต
สุขภาพ

3. มีการจัดการฝึกอบรมกระบวนการเพ่ือให้ได้แฟ้ม ACCIDENT ที่มี
คุณภาพ ถูกต้อง ทันเวลา (ทีมนิเทศ data management) ครบ
ทุกเขตสุขภาพ

4. มีรายงาน และวิธีการออกรายงานมาตรฐานที่สามารถวัดผลการ
ปฏิบัติงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (ECS one page summary) 
เพ่ือลดภาระงานของ TEA unit

1. อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วย triage level 1 ภายใน 24 ชม. ในรพ. A, S, M1 
<12% (Trauma<12%, Non-trauma<12%)

2. อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ในรพ. 
A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที >70%

3. ร้อยละผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินมาโดยEMS >25%

1. อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วย triage level 1 ภายใน 24 ชม. ในรพ. A, S, M1 <10%
(Trauma<10%, Non-trauma<10%)

2. อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ในรพ. A, S, M1 
สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที >80%

3. ร้อยละผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินมาโดยEMS >30%

1. อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วย triage level 1 ภายใน 24 ชม. ในรพ. A, S, M1 <10%
(Trauma<10%, Non-trauma<10%)

2. อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ในรพ. A, S, 
M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที >80%

3. ร้อยละผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินมาโดยEMS >30%

แนวทาง/Key Activity
กิจกรรมหลกั

• เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานของ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

• ลดอัตราการเสียชีวิตของโรคที่เกิดจาก
อุบัติเหตุที่ส าคัญและมีความรุนแรง

• เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการ
เข้าถึงบริการ definite care



3. สถานการณ์ ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2562 (9 เดือน)

7. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินเงินงาน/แก้ไขปัญหา  ปี 2563 (ไม่เกิน 3 มาตรการ)4.การด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2562

6. จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค
- จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นมี 6 คน (นรา 1, สงขลา 3 คน, ตรัง 2 คน )
พยาบาล PG จิตเวชเด็กและวัยรุ่นครอบคลุม 37 รพช. (54 %)
- พื้นที่ห่างไกล ฐานะของครอบครัว
- ความตระหนักของผู้ปกครอง ความรู้ความเข้าใจ เจตคติ

1.ประเด็น การเข้าถึงโรคสมาธิสั้นเพิ่มข้นร้อยละ 3. 54 (เป้าหมาย 5) เด็กที่สงสัยและมีพัฒนาการล่าได้รับการกระตุ้นไม่ครอบคลุม

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : การเข้าถึงโรคสมาธิสั้นเพิ่มขึ้นได้ตามเกณฑ์

(น าเสนอรูปแบบกราฟ ที่เทียบกับเป้าหมาย แนวโน้มและเทียบค่าเฉลี่ยของประเทศ)

เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปี 2563 ของเขตสุขภาพที่ 12  :  ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงโรคทางจิตเวชเด็ก

- คัดกรองเชิงรุกในรร., รพ.สต.

- การน าผู้ป่วยเข้าสู่ระบบจากรพ.สต -รพช. – รพท, รพศ.
- อบรมแพทย์ กุมารแพทย์
- อบรมพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน จิตแพทย์เด็กเชิงรุกเพื่อการวินิจฉัยในพื้นที่

-อบรมแพทย์ทั่วไปเรื่องจิตเวชเด็กจ.นราธิวาส เพื่อคัดกรองและส่ง
ต่อ
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงโรคสมาธิสั้นและออทิสติก เขต 
12 (จัดกิจกรรมจิตแพทย์เด็กสัญจร 7 สค.จ.นราธิวาส, 8 สค.จ.
ปัตตานี 9 สค. จ.สตูล, 14 พัทลุง, 15 ยะลา)

5. ผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงโรคทางจิตเวชเด็ก
แผนงาน พัฒนาระบบบริการ

โครงการ.....จิตแพทย์เด็กเชิงรุกสู่ 5 จังหวัด

เป้าหมาย : การข้าถึงโรคสมาธิสั้นเพิ่มขึ้น KPI: เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

Strategy 1
พัฒนาศักยภาพแพทย์และพยาบาล

Strategy 2
เพิ่มการวินิจฉัยโดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

Strategy 3
เพิ่มทักษะการน าเข้าข้อมูล HDC

Small success ไตรมาส 1
-มีแพทย์รพช.ผ่านการอบรม 1 คน/ 1 
รพ. 10 (68 รพช. ผ่าน 20 แห่ง)
-จัดอบรมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ

Small success ไตรมาส 2
- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน จิตแพทย์เด็ก
เชิงรุกเพื่อการวินิจฉัยในพื้นที่จ.
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา
บันทีกและน าเข้าข้อมูลเพิ่มขึ้นร้อยละ 
50 ในจ.ตรัง ยะลา 

Small success ไตรมาส 3

-ติดตามประเมินผลจ.ตรัง ยะลา

Small success ไตรมาส 4

Situati
on/Bas
eline

Key 
Activity
กิจกรรม

หลัก

- อบรมแพทย์ กุมารแพทย์
- อบรมพยาบาลเฉพาะทางจิต
เวชเด็กและวัยรุ่น

- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน จิตแพทย์เด็กเชิงรุกเพื่อ
การวินิจฉัยในพื้นที่
- การน าผู้ป่วยเข้าสู่ระบบจากรพ.สต -รพช. – รพท, 
รพศ.

- จัดท าแนวทางการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง
สมบูรณ์
- จัดอบรมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ
- ติดตามประเมินผลหน้างาน

Small 
Success

ประเทศไทยมีเด็กสมาธิสั้นเข้าถึงบริการปั2562 =25.8%(HDC16.3) เขต12ปี61 การเข้าถึงโรคสมาธิสั้น ร้อยละ 7.86 ปี 62 การเข้าถึงร้อยละ14.65 (ต่ าสุดเข้าถึง
ร้อยละ 3 จ.นราธิวาส,สูงสุดร้อยละ35 จ.สงขลา) เพิ่มข้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3. 54 (เป้าหมายเพิ่ม 5%),
เด็กที่สงสัยและมีพัฒนาการล่าได้รับการวินิจฉัยและกระตุ้นไม่ครอบคลุม

Strategy
มาตการ

คณะอนุกรรมการจิตเวช

KPI No.

Target /



หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (PCC)
PCC

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

จังหวัด A B ร้อยละ

สงขลา 123 36 29.27

สตูล 28 19 65.85

ตรัง 56 17 30.91

พัทลุง 52 11 21.15

ปัตตานี 67 23 34.33

ยะลา 44 8 18.18

นราธิวาส 62 12 19.35

เขต12 431 127 29.47

สถานการณ์

ปัจจัยความส าเร็จ

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

นราธิวาสยะลา

ปัตตานีสงขลาสตูล

พัทลุงตรัง

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

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

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

- เสนอส่วนกลางคิดอัตราก าลงั แพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวแยกจากแพทย์ GP
- มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้PCC best practice 
ระดับเขต
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบ Digital 
health 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ 1 สิงหาคม 2562



ตวัช้ีวดั: รอ้ยละ 60 ของคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ (พชอ.)ที่มีคุณภาพ

สถานการณ์
- ทั้ง 7 จังหวัด 77 อ ำเภอ ในเขต 12 มีกำรพัฒนำต่อเนื่อง DHS-DHB มี
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรและมีแผนกำรด ำเนินงำน พชอ. ทุกอ ำเภอ 
- มีอ ำเภอต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอซึ่งได้รับเกียรติบัตร  ชื่น
ชมคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอในงำนประชุมวิชำกำร HA
National Forum ครั้งที่ 20 ได้แก่ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา/อ าเภอ
มะนัง จังหวัดสตูล/อ าเภอรามนั จังหวัดยะลา และอ าเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ข้อเสนอแนะ

กำรเชื่อมประสำน พชอ.กับ
พื้นที่ด ำเนินกำรระดับ
ต ำบล/ชุมชน (พชต.พชม.)

ประสำน/ทบทวน 
ท ำควำมเข้ำใจพื้นที่
ทุกระดับ

ปัญหาสขุภาพส าคญัของ
พืน้ท่ี ไม่ได้ถกูน ามา
ก าหนดเป็นประเด็นเพื่อ
แก้ไข/พฒันา

คืนข้อมูลจำก 
Service plan ที่
เกี่ยวข้องให้พื้นที่
ทรำบ

ผลการด าเนินงาน
- อบรมพัฒนำศักยภำพทีมเลขำฯ พชอ.ครบ 100 %
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนในงำนมหกรรมสุขภำพคนปฐมภูมิ
- ก ำหนดประเด็นกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำโดยก ำหนดประเด็นพัฒนำอย่ำงน้อย 2 ประเด็น ทุกอ ำเภอ (กำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม/กำรดูแล
ผู้สูงอำย,ุกำรดูแลผู้พิกำร, ผู้ด้อยโอกำสและผู้ป่วยติดเตียง/อำหำรปลอดภัย/โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง/อุบัติเหต/ุยำเสพติด/ไข้เลือดออก....) 



- เขต /จังหวัด/คปสอ.สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์โครงสร้าง 

และเครื่องมือฯ 

- จัดทีมสหวิชาชีพ ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง/สนับสนุนการพัฒนา รพ.สต. ติดดาว 

ต่อเนื่อง  และทบทวนผลลัพธ์การด าเนินงานเพื่อวางแผนพัฒนาทั้ง ๕ หมวดในปี

ถัดไป

ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (60 %) 

- งบประมาณในการปรับโครงสร้าง/ IC, ENV และเครื่องมือ 
ข้อเสนอแนะ

สถานการณ์
ปี 2560 รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 66 แห่ง (8.30% )

ปี 2561 สามารถพัฒนา รพ.สต.  ติดดาว เพิ่มขึ้นเป็น 29.69 % ปี 2562 

สามารถพัฒนา รพ.สต. ติดดาว เพิ่มขึ้นเป็น 76.25 %

ทุกจังหวัดมีแผนพัฒนา รพ.สต.ติดดาว และผู้บริหารจงัหวัดใหค้วามส าคัญ 

ผลการด าเนินงานปี 2562

นวัตกรรม : - ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
- การจัดตั้งศูนย์ประสานงานระหว่าง 
รพ. และ รพ.สต.

รวมผ่านเกณฑ์ ๓ ดาวขึ้นไป = ๑๐๐ %  และ ๕ ดาว ๗๖.๒๕ %

มาตรการส าคัญ
 การพัฒนาทีม ครู ก. ครู ข. และทีมพี่เลี้ยง ระดับอ าเภอ
 ระบบการเยี่ยมเสริมพลัง

ปัญหาอุปสรรค



ยุทธศาสตร์ที่ ๒
แผนงาน ระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิและคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ เขตสุขภาพที่ ๑๒

เป้าหมาย : ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพทีเ่หมาะสม เท่าเทียมและเป็นธรรม
KPI: ๑.ร้อยละ ๘๐ อ าเภอที่มีการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)ที่มีคุณภาพ ๒.ร้อยละ ๓๖ ของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่(ผ่านเกณฑ์ 3S)๓. ร้อยละ ๘๐ ของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ระดับ ๕ 

ดาว  

Strategy 1
พัฒนารูปแบบการจัดบริการระดับปฐมภูมิ

Strategy 2
พัฒนาระบบบริหารจัดการคน/ทมี

Strategy 3
พัฒนาระบบการสนับสนุน 

Small success ไตรมาส 1
-ชี้แจงและทบทวนแนวทางการพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิ และ คุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ

Small success ไตรมาส 2
- PCC ใหม่ ผ่านเกณฑ์ 3 s ร้อยละ 50
- พัฒนาทีมเยี่ยมประเมิน รพ.สต. ติด

ดาวระดับเขต จังหวัด และทีมพี่เลี้ยง
ระดับอ าเภอ

Small success ไตรมาส 3
-ประเมินตนเองและเยี่ยมเสริมพลัง
จากระดับเขต
-PCC ผ่านเกณฑ์และรับรองระดับ
จังหวัดและเขต 

Small success ไตรมาส 4
-PCC ใหม่ผ่านเกณฑ์ 100 %
-รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ๘๐ % 

Situation/
Baseline

Key 
Activity
กิจกรรม

หลัก

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบ พชอ. และรพ.สต.
ติดดาว เพื่อสร้างภาคเครือข่าย น าไปสู่
การจัดบริการตาม พรบ.ระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ ๒๕๖๒

-ผลักดันการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และ
ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นวก.
สาธารณสุข นักกายภาพบ าบัด และแพทย์แผนไทย)
-พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 

-แลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบที่สามารถพัฒนาระบบ Digital 
health (เช่น ตรัง นาทวี ยี่งอ) ปรับใช้และขยายผล
-พัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจ เช่น MOU ค่าตอบแทน

Small 
Success

Situation : ประชาชนเข้ารับบริการที่ รพ. มีความแออัด ปี ๒๕๖๒ เขตสุขภาพที่ ๑๒ มีคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่(ผ่านเกณฑ์ 3S)  ร้อยละ ๒๙  มี รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ระดับ ๕ ดาว ร้อยละ ๗๖ และ 
พชอ.มีอ าเภอที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)ท่ีมีคุณภาพ  ร้อยละ ๑๐๐ (เป้าหมายของประเทศ ร้อยละ ๖๐) ประกอบกับ ปี ๒๕๖๒ มีการประกาศใช้ พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  

Strategy
มาตการ

คณะอนุกรรมการ………

KPI No.

Target /



3. สถานการณ์ ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2562 (9 เดือน)

7. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินเงินงาน/แก้ไขปัญหา  ปี 2563 
4.การด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2562

6. จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

1.ประเด็น

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :ร้อยละของผูป่้วยนอกท่ีไดรั้บบริการดา้นการแพทยท์างเลือกท่ีไดม้าตรฐาน /  ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 18.50 

เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปี 2563 ของเขตสุขภาพที่ 12  :  ยุทธศาสตร์
พฒันาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-พฒันำงำนบริกำรกำรแพทย์แผนไทย และกำรแพทย์ทำงเลือก
-พฒันำศักยภำพบุคลำกร
- พฒันำระบบรำยงำนและระบบส่งต่อ

-การประชุมติดตามการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการงานการแพทย์แผนไทย
- การประกวดพื้นที่ต้นแบบด้านแพทย์แผนไทยฯ เขตสุขภาพที่ 12
-แลกเปลี่ยนเรียนรู/้บูรณาการมณีเวชร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
- การพัฒนาด้านสารสนเทศ เช่นการบันทึกขอ้มูล

5. ผลการด าเนินงาน

22.13 22.36
23.53

17.98 18.47 18.57

26.29 26.98

19.41

22.45
20.8

23.14
21.8

0

5

10

15

20

25

30

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 รวม

ตัวชี้วัดของเขตสุขภาพที1่2 ภาพรวมทั้งเขตผ่านเกณฑ์ ค่าbaseline data 2562 = 23.14 (เป้าหมาย 
18.5) แต่เมื่อดูรายละเอียดแต่ละระดับ รพศ./รพท.ยังไม่ผ่านเกณฑ์ (เป้าหมาย11) =5 แห่ง, รพช.(เป้าหมาย
19) = 43 แห่ง, และรพสต.(เป้าหมาย 36) = 363 แห่ง 

-

๑.งบประมาณน้อย
๒. บุคลากรไม่เพียงพอ
๓. พื้นที่เสี่ยงภัย

๑. มีศบ.สต.สนับสนุนงานด้านสมุนไพร
๒. ผู้บริหารให้การสนับสนุนงาน

๑.การด าเนินงานมณีเวช
๒.มีนโยบายสนับสนุนแพทย์แผนไทย
๓. มีมหาวิทยาลัยในพื้นที่

๑.การลงข้อมูลและระบบรายงานไม่สมบุรณ์
๒.รพศ. ผู่ป่วยนอกเยอะ ตัวหารเยอะ

๓.นโยบายของส่วนกลางไม่มคีวามชดัเจน



ประเด็น PA
แผนงาน ที่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)

โครงการ......................................................................................
ร้อยละของผู้ป่วยนอกทีไ่ด้รับบริกำรด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือกที่ได้มำตรฐำน /  ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 18.50 (ระดบั รพศ./รพท. =11 , รพช. = 19 , รพสต.= 36)
ปี 2563  กำรดูแล Stroke / palliative care / มำรดำหลงัคลอด  ( ร้อยละของจ ำนวนโรงพยำบำลในเขต 12 ทีม่ีกจิกรรม กำรดูแล Stroke  / ร้อยละ 30
- ร้อยละของจ ำนวนโรงพยำบำลในเขต12 ทีม่กีจิกรรมกำรดูแล palliative care / - รพ.ระดบั A (รพศ.) ร้อยละ 100 - ระดบั S ร้อยละ 30

พัฒนางานบรกิารการแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือก

พัฒนาศักยภาพบุคลากร   พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

ไตรมำส 1 (3 เดือน) 
- จัดท ำแผนปฏิบัติกำร /เขียนโครงกำร
- จัดท ำข้อมูลต่ำงๆให้เป็นปัจจุบัน เช่นข้อมูลบุคลำกร ข้อมูล
ของกำรบริกำรด้ำนต่ำงๆหน่วยบริกำรทุกระดบั
-ด ำเนินกำรประกวดพืน้ที่ต้นแบบด้ำนแพทย์แผนไทยฯ เขต
สุขภำพที ่12

ไตรมำส 2 (6 เดือน)
-พฒันำศักยภำพบุคลำกรให้มอีงค์ควำมรู้และแนวทำงกำรใช้กญัชำ
ทำงกำรแพทย์แผนไทย
-แลกเปลีย่นเรียนรู้กำรดูแลผู้ป่วย palliative care/Stroke
- ส่งเสริมกำรใช้ยำสมุนไพรในรพสต.
- กำรใช้ยำสมุนไพรทดแทนยำปัจจุบัน 

ไตรมำส 3 (9 เดือน)
- กำรนิเทศตดิตำมกำรด ำเนินงำนพฒันำระบบ
บริกำรงำนกำรแพทย์แผนไทยฯ
- จัดแลกเปลีย่นเรียนรู้/บูรณำกำรมณีเวช
ร่วมกบัสหสำขำวชิำชีพ

ไตรมำส 4 (12  เดือน)
- มีหน่วยบริกำร แต่ละระดบั ทีผ่่ำนเกณฑ์
เพิม่ขึน้  อย่ำงน้อย ร้อยละ 10 
- มีคลนิิกกญัชำ 10 แห่ง ในเขตสุขภำพที่ 12

สถานการณ์/
ข้อมูล
พื้นฐาน

กิจกรรม
หลัก

- แลกเปลีย่นเรียนรู้/บูรณำกำรมณเีวช/stroke/palliative care /
มำรดำหลงัคลอด ร่วมกบัสหสำขำวิชำชีพ
- สร้ำงเครือข่ำยกำรดูแลมำรดำหลงัคลอดด้วยศำสตร์กำรแพทย์
แผนไทยร่วมกบังำนอนำมัยแม่และเด็ก
- กำรประกวดพืน้ทีต้่นแบบด้ำนแพทย์แผนไทยฯ เขตสุขภำพที่ 12
- มีคลนิิกกญัชำ 10 แห่ง ในเขตสุขภำพที ่12

- พฒันำองค์ควำมรู้และกำรบูรณำกำรมณเีวช/stroke/palliative care
- พฒันำองค์ควำมรู้และแนวทำงกำรใช้กญัชำทำงกำรแพทย์แผนไทย

- พฒันำระบบรำยงำน
- พฒันำรูปแบบกำรส่งต่อภำยในเขต

ระดับ
ความส าเร็จ

มีโรงพยาบาลที่มีแพทตัวชี้วัดของเขตสุขภาพที่12 ภาพรวมทั้งเขตผ่านเกณฑ์ ค่าbaseline data 2562 = 23.14 (เป้าหมาย 18.5) แต่เมื่อดูรายละเอียดแต่ละระดับ รพศ./รพท.ยังไม่ผ่านเกณฑ์ (เป้าหมาย11) =5 แห่ง, 
รพช.(เป้าหมาย19) = 43 แห่ง, และรพสต.(เป้าหมาย 36) = 363 แห่ง 

ยุทธศาสตร์/
มาตการ

(Value chain)

ตวัชีว้ดั

เปา้หมาย/

คณะอนุกรรมการสาขาการแพทย์แผนไทยฯ

มีโรงพยำบำลทีมี่แพทย์แผนไทยทุกแห่ง และมีโรงพยำบำลผลติยำ  แห่ง ซ่ึงผ่ำน GMP 4 แห่ง ซ่ึงกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวดัของเขตสุขภำพที1่2 ภำพรวมทั้งเขตผ่ำนเกณฑ์ ค่ำbaseline data 2562 = 
23.14 (เป้ำหมำย 18.5) แต่เม่ือดูรำยละเอยีดแต่ละระดับ รพศ./รพท.ยงัไม่ผ่ำนเกณฑ์ (เป้ำหมำย11) =5 แห่ง, รพช.(เป้ำหมำย19) = 43 แห่ง, และรพสต.(เป้ำหมำย 36) = 363 แห่ง



โครงกำรพฒันำระบบบริกำรกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก เขต 12

ล ำดบั กจิกรรม งบประมำณ ผู้รับผดิชอบ

1 อบรมแนวทำงกำรใช้กญัชำทำงกำรแพทย์ 104,600 บำท สสจ.สงขลำ

2 กำรแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรดูแลผู้ป่วยpalliative care
/Stroke

152,700 บำท สสจ.ตรัง
/สสจ.ยะลำ

3 - พฒันำเครือข่ำยกำรดูแลมำรดำหลงัคลอดด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทย
ร่วมกบังำนอนำมัยแม่และเด็ก

0 บำท สสจ.ทุกจงัหวดั

4 แลกเปลีย่นเรียนรู้กำรบูรณำกำรใช้มณเีวชในกำรรักษำร่วมกบัสหสำขำ
วชิำชีพ (forum)

150,000 บำท รพ.หำดใหญ่/
สสจ.นรำ

รวม 407,300



3. สถานการณ์ ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2562 (9 เดือน)

7. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินเงินงาน/แก้ไขปัญหา  ปี 2563 (ไม่เกิน 3 มาตรการ)4.การด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2562

6. จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

1.ประเด็น : เพิ่มการค้นหามะเร็งเต้านมระยะแรกได้มากขึ้น

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย: สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปี 2563 ของเขตสุขภาพที่ 12  :  ยุทธศาสตร.์2 ............................................................. 

พบEarly / Late Stage ร้อยละ 64

5. ผลการด าเนินงาน

1.โครงการน าร่อง CBE ใน 1 อ าเภอของทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12 ไม่ครอบคลุมทุก

อ าเภอ

2.รูปแบบการคัดกรองยังไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน

1.ตามรอยผู้ป่วยที่มาด้วย Locally Advance

2.โครงการ CBE ในทุกอ าเภอของทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12

77.31

53.68
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สถานการณ์การคดักรองมะเร็งเต้านม

BSE CBE

โครงการน าร่อง CBE ใน 1 อ าเภอของทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12



ยุทธศาสตร์ที่ 2
โครงการค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบบQuick CBE

เป้าหมาย : เพิ่มการค้นหามะเร็งเต้านมระยะแรกได้มากขึ้น 
KPI: สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

Strategy 1
ประชาสัมพันธ์

Strategy 2
พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชพี และอาสาสมัครสาธารณสขุในการตรวจคัด
กรองแบบCBE

Strategy 3
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในกลุ่มประชากรเป้าหมาย

Small success ไตรมาส 1
ประชาสัมพันธ์โครงการในแต่ละพื้นที่ 

Small success ไตรมาส 2
อบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจมะเร็งเต้านม

Small success ไตรมาส 3
ด าเนินการตรวจคัดกรอง

Small success ไตรมาส 4
ประเมินผลโครงการ

Situation/
Baseline

Key 
Activity
กิจกรรม

หลัก

ท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการ

ท าแผ่นพับให้ความรู้

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านมแบบ CBE และ QBE 7จังหวัด

ด าเนินการคัดกรองโดยวิธี QBE และCBE

Small 
Success

ในภาพรวมของเขตบริการสุขภาพที1่2 ผลการคดักรองมะเร็งเต้านมด้วยวิธี CBE เป็นไปตามเป้าที่ก าหนด แต่ยังพบมะเร็งเต้านมEarly/ Late Stage ร้อยละ64 ซึ่งยังต่ ากว่าเป้าที่ก าหนด แม้ในป2ี562 ได้มกีารท า
โครงการน ารอ่งการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบCBEเขตสุขภาพที่ 12 ใน1จังหวัด 1 อ าเภอ ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่

Strategy
มาตการ

คณะอนุกรรมการ………

KPI No.

Target /



3. สถานการณ์ ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2562 (9 เดือน)

7. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินเงินงาน/แก้ไขปัญหา  ปี 2563 (ไม่เกิน 3 มาตรการ)

4.การด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2562

1.ประเด็น การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านยาเสพติด

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 30 ของผู้ติดยาเสพตดิที่บ าบดัครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ และไดร้ับการตดิตามดูแลตอ่เนื่อง 1 ปี (Retention Rate)

เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปี 2563 ของเขตสุขภาพที่ 12  :  ยุทธศาสตร์

ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขต
จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัด 1082 1216 682 7540 1643 1890 1216 14961

เป้าหมาย 1826 994 1115 9362 4008 1753 1916 7009

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดเทียบเป้าหมาย

จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติดทุกข้อหาตัวยาในห้วงเดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 จังหวัดที่มี
การจับกุมคดยีาเสพติดสูงสุดยังคงเป็นพืน้ที่ จ.สงขลา รองลงมา ได้แก่ จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ตรัง  
จ.สตูล จ.ยะลา และ จ.พัทลุง ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบข้อมลูห้วงปัจจุบันกับห้วงที่ผ่านมาพบว่าทุก
จังหวัดมีสถิติการจับกุมคดยีาเสพติดเพิ่มขึ้น ยกเว้น จ.นราธิวาส จ.ยะลา และ จ.พัทลุง มีสถิติการ
จับกุมลดลง 

1. รพ.ระดับ A,S, M1 บริการเตียงผู้ป่วยยาเสพติดภาวะเร่งด่วน (Acute care) ร้อยละ 100
2.คลินิกผู้ป่วยนอกยาเสพติดคุณภาพ (HA ยาเสพติด) ผ่านการรับรอง ร้อยละ  71.43 (55/77 แห่ง)
3.จังหวัดมีการด าเนินงาน CBTx ส าเร็จ ได้แก่ นราธิวาส และสงขลา ส่วนยะลา ปัตตานี พัทลุง 
สตูล ตรัง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
4.ทุกจังหวัดมีการด าเนินงาน Harm reduction unit 
5.จังหวัดที่มี Drop In Center ได้แก่ ตรัง พัทลุง สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ยกเว้นสตูล
6.แพทย์ผ่านการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดส าหรับแพทย์ ร้อยละ 61.03 (47/77 แห่ง)
7.พยาบาลผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ร้อยละ 40.26 (31/77)

5. ผลการด าเนินงาน

6. จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

จุดอ่อน/ปัญหา 1.การด าเนินงาน CBTx บางพื้นที่ไม่ทราบแนวทางที่ชัดเจน 2.ภาระงานของบุคลากร 3.การ
จัดสรรงบประมาณไม่เอื้อต่อการใช้งาน 4.การกลับคืนสู่สังคมหลังบ าบัด 4.การติดตามผู้ป่วย
จุดแข็ง  นโยบายสนับสนุนและผู้ปฏิบัติให้ความส าคัญ รวมทั้งผู้บริหารให้ความส าคญั
โอกาสพัฒนา แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตและการพฒันาองค์ความรูแ้ละทักษะในการบ าบัดที่มี
การปรับเปลี่ยนไปตามนโยบาย

1.การพัฒนาการบ าบัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) ที่ยั่งยืน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
2.พัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยตั้งแต่ที่อยู่ระหว่างการบ าบัดและหลังการบ าบัดโดยการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน



ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน

โครงการ ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบ าบัด รักษาและฟ้ืนฟู ติดตามและลดอันตรายจากยาเสพติดตามมาตรฐาน

เป้าหมาย : โครงการ ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบ าบัด รักษาและฟื้นฟู ติดตามและลดอันตรายจากยาเสพติดตามมาตรฐาน
KPI: ร้อยละ 30 ของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)

Strategy 1
ส่งเสริมป้องกันการใช้ยาเสพติด

Strategy 2
บ าบัดฟื้นฟูลดอันตรายจากยาเสพติดและกลับคืนสู่สังคม

Strategy 3
พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือขา่ย

Small success ไตรมาส 1
1.มีแนวทางการด าเนินงานการบ าบัดฟื้นฟูโดย
ชุมชนเป็นส่วนกลาง (CBTx)
2.ร้อยละ 100 ของจังหวัดมีแผนปฏิบัติการที่
ครอบคลุมด้านการป้องกัน การบ าบัด การลด
อันตราย Harm reduction การพัฒนาบุคลากร
และรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

Small success ไตรมาส 2
1.ร้อยละ 80 ของสถานพยาบาล/สถานฟื้นฟูผ่านการ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA ยาเสพติด)
2.ทุกจังหวัดมีการด าเนินงานบ าบัดฟื้นฟูโดยใช้ชุมชน
เป็นศูนย์กลาง (CBTx) จังหวัดละ 1 แห่ง

Small success ไตรมาส 3
1.ร้อยละ 90 ของสถานพยาบาล/สถานฟื้นฟูผ่าน
การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA ยาเสพ
ติด)

Small success ไตรมาส 4
1.ร้อยละ 30 ของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ และได้รับการ
ติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)
2.ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพที่บ าบัดครบตามเกณฑ์
ที่ก าหนดแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลังจ าหน่าย
จากการบ าบัด 3 เดือน
3. ร้อยละ 100 มีการด าเนินงานบ าบัดฟ้ืนฟูโดยใช้
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) จังหวัดละ 1 แห่ง

Situation/
Baseline

Key 
Activity
กิจกรรม

หลัก

1.ส่งเสริม สร้างความตระหนักและภูมิคุ้มกนั
ยาเสพติดในทุกกลุ่มวัย 
2.ด าเนินการ To be number one อย่างต่อเนื่อง

1.เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการบ าบัดฟ้ืนฟู
2.เพิ่มการเขา้ถงึการลดอันตรายจากการใช้ยา
3.เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและการกลับคืนสู่สังคมของผู้ใชย้าเสพติด
4.ก ากับดูแลมาตรฐาน

1.เพิ่มการสรา้งเสริมการบ าบัดฟื้นฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx)
2.เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย

Small 
Success

จากสถิติการจับกุมคดยีาเสพติดทุกขอ้หาตัวยาในห้วงเดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 จังหวัดที่มีการจับกมุคดียาเสพติดสูงสุดยังคงเป็นพื้นที่ จ.สงขลา รองลงมา ได้แก่ จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ตรัง  จ.สตูล จ.
ยะลา และ จ.พัทลุง ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลห้วงปัจจุบันกับห้วงที่ผ่านมาพบว่าทุกจังหวัดมีสถิติการจับกุมคดียาเสพติดเพิ่มขึน้ ยกเว้น จ.นราธิวาส จ.ยะลา และ จ.พัทลุง มีสถิติการจับกุมลดลง 

Strategy
มาตการ

คณะอนุกรรมการ ยาเสพติด

KPI No.

Target /



3. สถานการณ์ ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2562 (9 เดือน)

7. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินเงินงาน/แก้ไขปัญหา  ปี 2563 (ไม่เกิน 3 มาตรการ)

4.การด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2562

6. จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

1.ประเด็น
ค่าเป้าหมาย 
1. อัตราตายทารกแรกเกิด  < 3.8 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ

(น าเสนอรูปแบบกราฟ ที่เทียบกับเป้าหมาย แนวโน้มและเทียบค่าเฉลี่ยของประเทศ)

เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปี 2563 ของเขตสุขภาพที่ 12  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน

-ฝึกอบรมพยาบาล NNP 25 คน/ปี
-จัดระบบ Buddy refer system โดยรพ ระดับ A ดูแล
รพ ตรัง รพ พัทลุง

รพ หาดใหญ่ รพ สงขลา รพ สตูล
รพ ยะลา รพ ปัตตานี รพ นราธิวาส
-จัดเขตรับผิดชอบในการดูแลผููู้ป่วยโรคหัวใจ 
- จัดสรรอุปกรณ์ใช้ในการรักษาเฉพาะโรค เช่น iNO HFV เครื่อง cooling 
- จัดประชุมวิชาการ เพื่อเพ่ิมพูนศักยภาพในการใช้เครื่องมือและดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค 

5. ผลการด าเนินงาน

-ฝึกอบรมพยาบาล NNP ปี  2562 เป็นปีสุดท้าย
-ยังมีการrefer ข้ามรพ ระดับ A  ไปยังรพ  มอหรือรพ อื่น แต่ยังไม่ออกนอกเขตสุขภาพ 
- จัดสรรอุปกรณ์ใช้ในการรักษาเฉพาะโรค เช่น iNO เครื่อง cooling ยกเว้น HFV
- ไม่ได้จัดประชุมวิชาการ เนื่องจากขาดงบประมาณ

-ขาดงบประมาณสนับสนุนด้านวิชาการ
-ขาดอุปกรณ์เครื่องหายใจในบางรพ
ไม่referทารกออกนอกเขตสุขภาพ

มีรพ สงขลานครินทร์เป็นทางเลือก เมื่อเกิดปัญหา 
บันทึกข้อมูล ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง



ยุทธศาสตร์...............................
แผนงาน ………………………………………

โครงการ ร่วมด้วยช่วยกันแก้ แม่ลูกปลอดภัย

เป้าหมาย : ลดอัตราตายทารกแรกเกิดให้น้อยกว่า 3.8 ต่อทารกเกิดมีชีพ 1,000 ราย
KPI: decrease neonatal mortality rate < 3.8/1,000 livebirth

Strategy 1
…………………………………………………………

Strategy 2
……………………………………………………………………….

Strategy 3
………………………………………………………………………

Small success ไตรมาส 1
ติดตามข้อมูลที่ถูกต้อง

Small success ไตรมาส 2
วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม
อบรมวิชาการ

Small success ไตรมาส 3

ตรวจเยี่ยมรพ หาปัญหาและแนว
ทางการช่วยเหลือ

Small success ไตรมาส 4
สรุปผลการด าเนินงาน

Situation/
Baseline

Key 
Activity
กิจกรรม

หลัก

-บูรณการความร่วมมอืกับ SP สูติ
ในเรื่อง การป้องกันการคลอดก่อนก าหนด การให้ 

Dexa แก่มารดา การป้องกันภาวะ 
meconium stain amniotic fluid การ
ป้องกันทารกพิการแต่ก าเนิดและกาติดเชื้อ
ขณะตั้งครรภ์

- วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ 
- ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล และสาเหตุการตาย ของทารกแต่ละโรงพยาบาล 

แล้วน ามาวิเคราะห์แก้ไขในภาพรวม  
- ส่งเสริมการอบรม  neonatal resuscitation
- จัดอบรมการดูแลผู้ป่วยและการใช้อุปกรณ์เฉพาะโรค เช่น PPHN care, 

iNO, HFV, cooling
- อบรมให้ค าแนะน า การดูแลทารกกลุ่มเสี่ยง ทารกพิการแต่ก าเนิด

Small 
Success

Strategy
มาตการ

คณะอนุกรรมการ………

KPI No.

Target /
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1. ประเด็น ลดการตายมารดา

2. ตัวชีวัด/ค่าเป้าหมาย 1. เขตสุขภาพ อัตรามารดาไทยตาย ไม่เกิน 34 : แสนการเกิดมีชีพ
2. ร้อยละมารดาตายจากการ PPH  เท่ากับ0  3.ร้อยละมารดาตายจากการ PIH ลดลงร้อยละ 25

3. สถานการณ์การตายมารดาไทย ปี 2562 5. ผลการด าเนินงาน

1.มารดาตายจาก PPH ลดลง PIH เท่าเดิม
2.Conference มารดาตาย ระดับเขต100%
3.Training Intern แพทย์  Basic U/S
4.Training nurse หลักสูตรการพยาบาลผดุง
ครรภ์ 4 เดือน
5. MCH Boardนิเทศเสริมพลังใน 3 จว. 
6.รับรองมาตรฐานเครือข่ายแม่ละเด็ก PNC
ปัตตานีผ่าน, นราธิวาส รอผล, ยะลานัด
ประเมิน 25-26ก.ย. 62 ,พัทลุงประเมินปี 63
7.Conferreance near miss เขต  1 ครั้ง
8.ผู้บริหารติตามผลงานทุกการประชุม

4. การด าเนินงาน ปี 2562

1. ก าหนดเข็มมุ่งของปี 2562
2.MCH Boardจว/เขตนิเทศเสริมพลัง
3.วิเคราะห์มารดาตายระดับ จว. / เขต
4.ขับเคลื่อน PNC ใน 3จว .
5.Conferreance near miss เขต 
6. Training: Intern ปี2-3,nurse4เดือน
7.สปสช.สนับสนุน ยาฝังคุมก าเนิด
8.พัฒนาระบบข้อมูล Anc High 
9.ติดตามงานในเวที .คปสข คปสจ.

43.6
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1. ประเด็น ลดการตายมารดา

2. ตัวชีวัด/ค่าเป้าหมาย 1. เขตสุขภาพ อัตรามารดาไทยตาย ไม่เกิน 34 : แสนการเกิดมีชีพ
2. ร้อยละมารดาตายจากการ PPH  เท่ากับ0  3.ร้อยละมารดาตายจากการ PIH ลดลงร้อยละ 25

โอกาส
1. Policyชัดเจน
2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเขตสุขภาพ ,ศอบต.,สปสช.

6.จุดอ่อน /จุดแข็ง /โอกาส/ ปัญหาอุปสรรค

อุปสรรค
1.สถานการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัด
2.ขาดความรู้ ความเข้าใจในภาวะเสี่ยงในการดูแลสุขภาพตนเอง 
(Health Literacy)

จุดอ่อน 
1.ระดับปฐมภูมิขาดทักษะในการคัดกรอง ANC High Risk ให้เชื่อมโยงในการติดตาม
ดูแลหลังคลอดในชุมชน 
2.ระบบส่งต่อยังไม่ Seamless 
3.เครื่อง U/S ,NST ในรพช./รพท.บางแห่งไม่เพียงพอ
4.รพ.ไม่ด าเนินการตามกระบวนการ Care Process
5.โปรแกรม  ANC High Risk ยังไม่ได้น ามาใช้ในระดับเขต

1.

จุดแข็ง 
1.ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน และเป็นเข้มมุ่งของเขต และจังหวัด
2.มีMCH Board และ Service Plan ระดับจว.และ ระดับเขต
3.มีสูติแพทย์เกินเกณฑ์ขั้นต่ า
4.มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทั้งแพทย์ พยาบาลด้านสูติกรรมชัดเจน
5.ได้รับความร่วมมือด้านวิชาการการ จาก มอ.และกรมการแพทย์ กรมอนามัย
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1. ประเด็น ลดการตายมารดา

2. ตัวชีวัด/ค่าเป้าหมาย 1. เขตสุขภาพ อัตรามารดาไทยตาย ไม่เกิน 34 : แสนการเกิดมีชีพ
2. ร้อยละมารดาตายจากการ PPH  เท่ากับ0  
3.ร้อยละมารดาตายจากการ PIH ลดลงร้อยละ 25

7. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินงาน/แก้ไขปัญหาปี 2563

2..พัฒนาระบบบริหารความ
เสี่ยง (Patient   Safety)
- ใช้ Trigger tool ในการทบทวน
เวชระเบียน

- ใช้ RCA 5 step  
- ทบทวนอุบัติการณ์ ก ากับติดตาม

3. ระบบการก ากับติดตาม
- ก าหนดนโยบาย โดย MCH Board
- การขับเคลื่อนบูรณาร่วม Service Plan 
ปฐมภูมิ สูติกรรม อายุรกรรม
-การนิเทศหน้างาน /เยี่ยมเสริมพลงัตาม
มาตรฐาน
-ดูแลANC High Risk ต่อเน่ืองถงึหลัง

คลอดในชุมชน 
-ติดตามหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง ได้รับ BS

1. ปรับระบบ Seamless refer
-ระบบ Fast track Refer  
-Timing CPG 
-จัด Zoning  สูติแพทย์ 
-มีการด าเนินงาน PNC
-ระบบเยี่ยมบ้านระหว่างตั้งครรภ์

และหลังคลอด 



Target 
/KPI No.

เป้าหมาย : ลดอัตราตายของมารดา  จาก PPH PIH 
KPI: อัตราส่วนมารดาตายไม่เกิน 34:100,000 LB , ลดการตายจาก PPH  = 0  และ ลดการตายจาก PIH ลดลงจากเดิม 25%

Situation/
Baseline

อัตราตราส่วนการตายของมารดาระดับประเทศ 19.1.ระดับเขต 43.2 : แสนการเกิดมีชีพ  สูงสุดที่ A3 ( จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส) 64.04 :LB 
รองลงมา A1 ( ตรัง  พัทลุง )  39.53:LB และ  A2  (สงขลา สตูล) 12.45:LB

Strategy
มาตรการ

Strategy 1
พัฒนาระบบ Seamless  Refer

Strategy 2
พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง (Patient   Safety)

Strategy 3
ระบบการก ากับติดตาม

Key 
Activity
กิจกรรม
หลัก

-มีการด าเนินงาน PNC
-ระบบ Fast track Refer Timing CPG 
-จัด Zoning  สูติแพทย์ 
จัดระบบ Direct consuilt
( one Province one labour room )
มี Referal Audit
-ระบบการเยี่ยมบ้านตั้งครรภ์ถึงหลังคลอด

- ระบบคัดกรองและการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
- ใช้ Trigger tool ในการทบทวน เวชระเบียน
- ใช้ RCA 5 step  
- ทบทวนอุบัติการณ์ 

- ก าหนดนโยบาย โดย MCH Board
- การขับเคลื่อนบูรณาการ Service Plan 
-การนิเทศหน้างาน /เยี่ยมเสริมพลังตามมาตรฐาน
-ก ากับติดตาม ในการประชุมกรรมการบริหาร
ทุกระดับ
-ติดตาม case High Risk ต่อเนื่องถึงหลัง
คลอดในชุมชน 

Small 
Success

ไตรมาส 1
1 ประชุมจัดระบบ Referในระดับเขต
2 วางระบบรายงานและทบทวน
อัตราการปฏิบัติตาม CPG
อัตราการชะลอการรับ refer

ไตรมาส 2   
-ด าเนินงานและติดตาม การทบทวน         
เวชระเบียน
-ติดตามตัวชี้วัด

ไตรมาส 3
-วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน

ไตรมาส 4
-ติดตามและประเมินผล
1.MMR < 34:100,000 LB
2. ลดการตายจาก PPH  =0 
3. ตายจาก PIH ลดลงจากเดิม 25%

ยุทธศาสตร์.... บรูณาการการบริหารจัดการด้านก าลังคนตามAAA service Model

แผนงาน ……………………………………โครงการ...........................................................................................

คณะอนุกรรมการ service plan สูติกรรม………


