


กรอบการน าเสนอ

ข้อมูลทั่วไป

ผลการด าเนินงานตาม Service plan

ความภาคภูมิใจ



โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล 16 แห่ง

ศูนย์สุขภาพชุมชน (สังกัด สสอ.เมือง) 2 แห่ง

ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สงขลา 7 แห่ง

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 แห่ง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ในทัณฑสถาน 1 แห่ง

ระโนด

กระแสสินธุ์ สทิงพระ

จะนะ

เทพา

ทุติยภูมิ
561,067 คน

ปฐมภูมิ
221,572 คน



จ่ายตรง, 
  1 

บัตรทอง, 
   

ปกส., 
 

16 

ต่างด้าว,
 2 

อปท, 
1 

ประชากร จ าแนกตามสิทธิการขึ้นทะเบียน



อัตราก าลังบุคลากร

ประเภท จ ำนวน

 ขำ้รำชกำร 744

 ลกูจำ้งประจ ำ 96

 พนักงำนรำชกำร 84

 พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 544

 ลกูจำ้งชัว่ครำว 114

รวม 1,582

11%

56%

33%

GEN Y

GEN X

BB

ที่มา: กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รพ.สงขลา (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562) 



อัตราก าลังแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลสงขลา
สาขา กรอบ มีจริง แพทย์ศึกษาต่อจบ

62 63 6 65 66

1.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 5-8 8 - 1 1 - 1

2.วิสัญญีวิทยา 3-5 5 - - 1 - -

3.ประสาทศัลยศาสตร์ 2-3 2 1 - - - -

 .เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 5-6 7 1 1 - - -

5.อายุรศาสตร์โรคไต 1-2 2 1 - - - -

6.อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร 1-2 1 - - 1 - -

7.ประสาทวิทยา 1-2 2 - 1 - - -

8.เวชศาสตร์ครอบครัว 1:10,000 6 - 1 - 2 -

9.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 2-3 2 1 - - 1 -

1 .ศัลยศาสตร์ 6-8 1 - 1 1 - -

11.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 1-2 2 1 - 1 - 1

12.อายุรศาสตร์ 6-1 8 1 1 1 1 -

13.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ  -1 1 - - 1 - -

1 .กุมารเวชศาสตร์ 5-8 1 1 1 - 1 -

15.กุมารฯทารกฯ 1-2 1 - - - - -

สาขา กรอบ มีจริง แพทย์ศึกษาต่อจบ

62 63 6 65 66

16.กุมารศัลยศาสตร์  -1 1 1 - - - -

17.สูต-ินรีเวชวิทยา 5-8 8 - 2 2 1 -

18.รังสีวินิจฉัย 5-8 6 1 - 1 - -

19.จิตเวชศาสตร์ 3-5 2 - - - - -

2 .เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 2-3  - - - - -

21.จักษุวิทยา 3-5 7 1 - 1 1 -

22.โสต ศอ นาสิก 2-3 6 - - - - -

23.ตจวิทยา  -1 1 - - - - -

2 .พยาธิวิทยากายวภิาค  -1 1 - 1 - 1 -

25.จิตเวชเด็กและวัยรุ่น  -1 2 - - - - -

26.เวชศาสตร์ป้องกันฯ  -1 2 - - - - -

27.นิติเวชศาสตร์  -1 1 - - - - -

28.กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ  -1 1 - - - - -

29.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ  -1 1 - - - - -

รวม 113 1 1 11 8 2

แพทย์ 113
-GP = 2
-Specialist = 111



1 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปี 2562

 -  10,000  20,000  30,000  40,000  50,000  60,000  70,000

Hypertensive diseases

Hypercholesterolaemia

DM

Renal failure

Acute upper respiratory infections

Mental and behavioural disorders due to psychoactive…

Fever

Cerebrovascular diseases

Other forms of heart diseases

Myalgia

62,516
45,707

35,395
31,116

19,283
17,403

13,315
11,110
10,619

8,664

ที่มา:  กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลา



1 อันดับโรคผู้ป่วยใน ปี 2562

ที่มา:  กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลา

 -  200  400  600  800  1,000  1,200  1,400

Cancer

Cerebrovascular diseases

Pneumonia

Ischaemic heart diseases

DHF

Intestinal infections diseases

Intracranial  injury

COPD

Other forms of heart diseases

Cataract

1,317 
1,283 

895 
781 
780 
769 
757 

641 
584 
579 



CMI

1.21 1.30 
1.32 1.27 

1.20 
1.19 

1.33 

1.40 

 1.05
 1.10
 1.15
 1.20
 1.25
 1.30
 1.35
 1.40
 1.45

2555 2556 2557 2558 2559 256 2561 2562
(Q3)

ค่าเฉลี่ย CMI ตามช่วงน้ าหนักสัมพัทธ์ ปีงบประมาณ 2559 -2561



สถานะทางการเงิน

1,201 
1,399 1,317 1,447 

1,503 1,314 
1,305 1,329 1,408 1,427 

-113
94 -12 39 76

-500

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

2558 2559 2560 2561 2562
(ประมาณการทั้งปี)

รายรับ รายจ่าย ก าไรขาดทุน

รายรับ
51%

รายจ่าย
49%

สัดส่วนรายรับรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2562(Q3)

รายรับ รายจ่าย

รายรับ-รายจ่าย 2558-2562



ต้นทุน

LC
52%

MC
41%

CC
7%

LC MC CC

รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 
(Q3)

1.Current Ratio 
(≥ 1.5)

1.25 1.23  .92 1.13 1.13

2. Quick Ratio 
(≥ 1. )

1.13 1.13  .81 1. 4 1.02

3. Cash (≥  .8)  .63  .68  .5   .70 0.62

4. Risk Score 3 2 7 2 2

สถานการณ์วิกฤตทางการเงิน 7 ระดับ



การรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ (HA)

 ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA Accreditation)

 ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA Reaccreditation ครั้งที่ 1)

ปี 25 7

ปี 255 

 ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA Reaccreditation ครั้งที่ 2)ปี 255 

 ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA Reaccreditation ครั้งที่ 3)ปี 2557

 ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA Reaccreditation ครั้งที่ 4)
(ระยะเวลาการรับรอง 27 กรกฎาคม 256  – 2 กรกฎาคม 2563)ปี 256 



ENV

 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลสงขลา ประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านระดับ ดีมาก

 โรงพยาบาลสงขลา  ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย
ส าหรับโรงพยาบาล จากส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรบควบคุม
โรคติดต่อ  

 โรงพยาบาลสงขลา ได้รับเกียรติบัตร การบูรณการความร่วมมือสู่จังหวัดต้นแบบ
คุณภาพอาหารปลอดภัย จากส านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมกับ จังหวัดสงขลา เมื่อปี 256 



การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service plan)



Stroke ตัวชี้วัดหลัก : อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง (<7%)

7.89

23.02

3.99
7.24
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23.29

3.19
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อัตราตาย hemorhagic
stroke

ischemic stroke

256 2561 2562 (Q3)

1. พัฒนา pre–hos awareness (Time to hospital in 4.5 hrs.)
2. Primary prevention, risk factor management, mapping 

high risk group
3. Stroke unit

 ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญเป็น
สาเหตุการตาย ล าดับต้นๆ โรงพยาบาลสงขลามีพัฒนาระบบ
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน และหอผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราการตายและภาวะทุพลภาพ
ของผู้ป่วย

โอกาสพัฒนา



Sepsis ตัวชี้วัดหลัก : อัตราตายผู้ป่วยติดเชือ้ 
Community-acquired sepsis (<30%)

26.53

31.78

26.75

22

24

26

28

30

32

34

2560 2561 2562 (Q3)

อัตราตาย

ผู้ป่วย Severe sepsis/Septic Shock ชนิด Community-acquired ของ
โรงพยาบาลสงขลาในรอบ 9 เดือน มีอัตราการเสียชีวิตใกล้ระดับเดียวกับที่เกณฑ์
ก าหนดและมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ซึ่งมีหลายสาเหตุ เช่น การมาโรงพยาบาลช้า
ในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง สอดใส่อุปกรณ์ที่บ้าน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เบาหวาน ไตระยะ
สุดท้าย ความล่าช้าจากทักษะความเชี่ยวชาญในการประเมินและวินิจฉัยของ
บุคลากรทางการแพทย์  Fluid Resuscitation ไม่เพียงพอ  การเข้าถึงการดูแลใน 
ICU และระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องหลังจ าหน่าย

 Pre-hospital : ระบบ Consult รพช. / รพท./ ส่งเสริมให้ประชาชนมี 
health literacy ในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง สอดใส่อุปกรณ์ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
DM และไตระยะสุดท้าย

 In-hospital : การเข้าถึง ICU / พัฒนาบุคลากร

 Post-hospital : จัดระบบ refer back เพื่อดูแลต่อเนื่อง/ ก าหนด criteria 
และจัดล าดับความส าคัญของผู้ป่วยในการติดตามเยี่ยมต่อเนื่อง

โอกาสพัฒนา เป้า <3 %



STEMI ตัวชี้วัดหลัก : อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (<10%)
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8.01 

5.00 
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256 2561 2562 (Q3)

อัตราตายในโรงพยาบาล   ร้อยละ 1  

1. pre–hos -> ให้ความรู้กับประชาชน/ การคัดกรองและจัดการกลุ่มเสี่ยง

2. In-hos -> competency/ พัฒนาบุคลากรในการประเมิน CVD risk

3. ระบบส่งต่อคุณภาพ

โรงพยาบาลสงขลาไม่สามารถท า Primary PCI ได้จึงได้
พัฒนาระบบช่องทางด่วนในการส่งต่อ (STEMI refer fast track) 
โดยส่งต่อผู้ป่วยไปยังรพ.ท่ีมีศักยภาพ ได้แก่ รพ.มอ. รพ.หาดใหญ่ 
รพ.กรุงเทพ-หาดใหญ่ เพื่อท าหัตถการใส่ขดลวด (PPCI ) ภายใน 90 
นาที  หรื อ เลื อกวิ ธี การ ให้ ยาละลายลิ่ ม เลื อด ท่ีรพ .สงขลา
(Thrombolytic) ให้ได้รับยาภายใน 60 นาที 

โอกาสพัฒนา



อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
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6.21

0

2

4

6

8

10

256 2561 2562(Q3)

อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
ภายใน 2  ชม.(<12%)

ตัวช้ีวัดหลัก
 อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1)  ภายใน 2  ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1 

ไม่เกินร้อยละ  12  (Trauma<12%, Non-trauma<12%) => 6.21 %

ข้อจ ากัด

• รูปแบบการเก็บข้อมูลที่ไม่ครอบคลุม ไม่ครบถ้วน

โอกาสพัฒนา

• พัฒนารูปแบบการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

• ปรับปรุงกระบวนการจัดการ ER to OR ใน trauma level 1

ตัวชี้วัดรอง ผลงาน

 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉินน้อยกว่า 2 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1 
> 60%

68.89 %

 อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งช้ีในการผ่าตัดในโรงพยาบาลระดับ A, 
S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที > 80%

20 % 

 ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 22 16.83

 อัตราผู้ป่วย severe traumatic brain injury ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล A, S, M1 < 45%   . 7 %

 อัตราของผู้ป่วย PS score > 0.75 ที่เสียชีวิตและได้ท าRCA ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 5  %(6/12)

Trauma Non Trauma

อุบัติเหตุจราจร 12 ราย (66.67 %)

อุบัติเหตุทั่วไป 6 ราย (33.33 %)
TEA unit, Songkhla Hospital

โรคทางระบบไหลเวียนโลหิต 33 ราย (38.37 % )
โรคทางระบบทางเดินหายใจ    1  ราย (16.28 % )
โรคติดเชื้อ        7 ราย (8.14 % )

อันดับสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินภายใน 2 ชม.

จ านวน 87 รายจ านวน 18 ราย 



สูติกรรม ตัวชี้วัดหลัก :อัตราส่วนการตายมารดาไทย (เป้าหมาย < 15 ต่อแสนการเกิดมีชีพ)

โอกาสพัฒนา

เดือนตุลาคม 2561 – มิถุนายน ๒๕62 มีมารดาคลอดจ านวน 2,323 ราย คลอด
ทาง       ช่องคลอด 1,323 ราย (56.9 %)  ผ่าตัดคลอด 1,001 ราย (43.1 %)  
มารดาที่คลอดทางช่องคลอดตกเลือดหลังคลอด จ านวน 32 ราย (2.42%) ต้องให้
เลือดจ านวน 2 ราย เกิดภาวะช็อกจ านวน 2 ราย ไม่มีมารดาที่ต้องตัดมดลูก ส่วน
มารดาที่ผ่าตัดคลอดตกเลือดหลังคลอด 3 ราย (0.3%) ไม่เกิดภาวะช็อก สาเหตุการ
ตกเลือดหลังคลอดในมารดาที่คลอดทางช่องคลอด ได้แก่  มดลูกหดรัดตัวไม่ดี มี
ภาวะรกค้าง ไม่มีมารดาเสียชีวิตจากภาวะตกเลือดหลังคลอด    
มารดากลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่ ภาวะครรภ์เป็นพิษจ านวน 132 ราย เบาหวานจ านวน 
171 ราย ไทรอยด์เป็นพิษจ านวน 11 ราย ภาวะซีดก่อนคลอด จ านวน  250 ราย

 หญิงตั้งครรภ์ท่ีมีความเสี่ยงสูงขาดความตระหนักในการดูแลตนเอง และไม่ให้
ความส าคัญกับการคุมก าเนิดอย่างจริงจัง

 การติดตามดูแลเชิงรุกในชุมชนยังขาดความต่อเนื่องจากการที่หญิงตั้งครรภ์มีการย้าย
ที่อยู่หรือปฏิเสธการเยี่ยมบ้าน

 ANC High risk Pregnancy at node โดย สูติแพทย์
 พัฒนาศักยภาพด้านการ assessment แก่ Intern ก่อนออก รพช. / พยาบาล ANC
 จัดอบรมทบทวนพยาบาล ANC 

อัตราตายมารดา = 0 
ตัวชี้วัด

• มารดาคลอดทั้งหมด

• อัตราตายมารดา

• อัตราการตกเลือด

หลังคลอด (%)

• อัตราเกิดภาวะช็อกในหญิง
ที่ตกเลือด                

2561

3,358

0

1.51% 

(51/3,358)

1.96%

(1 ราย)

2562 (Q3)

2,323

0

1.51% 

(35/2,323)

9.38%

(3 ราย)

โอกาสพัฒนา



ทารกแรกเกิด ตัวชี้วัดหลัก : อัตราตายทารกแรกเกิด (3.4:1,000 LB)

โอกาสพัฒนา

หออภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสงขลา เปิดให้บริการ
เป็น 2 หน่วย คือ หน่วยทารกแรกเกิดวิกฤติ (NICU) จ านวน 12 เตียง 
และหน่วยทารกแรกเกิดที่มีปัญหาทางสุขภาพ (NS) จ านวน 15 เตียง 
ให้บริการทารกที่เกิดทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล รวมทั้งในและ
นอกเครือข่าย 

 Preterm ยังเป็นปัญหาที่ท้าทายส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่งานฝากครรภ์  
ห้องคลอด หลังคลอด  และการดูแลต่อเนื่องในชุมชน ซึ่งต้อง บูรณาการความร่วมมือกับ 
service plan สาขาสูติกรรมเพื่อป้องกันการคลอดก่อนก าหนดรวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
การดูแลทารกก่อนก าหนดโดยเฉพาะทารกน้ าหนักน้อยกว่า 1,500 กรัม เช่น การช่วย
หายใจด้วย เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง (High frequency oscillatory ventilator) 
เครื่องช่วยหายใจชนิด noninvasive 
 Sepsis เป็นปัญหาหลักของทารกท่ีเข้ารับบริการในหออภิบาลทารกแรกเกิด
 การดูแลทารกขณะส่งต่อของโรงพยาบาลในเครือข่าย

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2560 2561
2562

(ต.ค.-มิ.ย.62)

อัตราตาย

น้ าหนัก

< 1000

> 1000- 1499

> 1500-2499

> 2500

3.4:1,000 LB

50 %

10%

< 2%

< 2%

2.59

3  (3/1 )

1.96 (1/51)

 .38 (1/263)

 .33( /1195)

5.93

40.74 (11/27)

1.88 (1/53)

0.4  (1/246)

0.41 (7/1680)

 .73

42.85 (3/7)

10 (2/20)

1.34 (3/223)

0.14 (3/2,071)



กุมารเวชกรรม ตัวชี้วัดหลัก: อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน-5 บริบูรณ์ (ลดลง1 %)

โรคปอดบวมเป็นโรคที่มีอัตราการตายเป็นอันดับหนึ่งของโรคติด
เชื้อในเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 5 ปีโดยพบว่าเด็กที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ เป็นเด็ก
กลุ่มเสี่ยง มีโรคประจ าตัว เช่น โรคหัวใจ Down syndrome เป็นต้น

สถิติผู้ป่วยปอดบวมเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสงขลา ปี พ .ศ. 
2559-2561 จ านวน 744, 582 และ406 รายตามล าดับ คิดเป็นอัตรา 
10.3 ,7.6   และ 7.9 ตามล าดับ ผู้ป่วยเกิดภาวะ respiratory failure ปี 
2559-2561  จ านวน 11, 46 และ 30 ราย ตามล าดับ มีผู้ป่วยกลับมา
รักษาซ้ าใน 28 วัน จ านวน 19, 12 และ 12 ราย ตามล าดับ ตาย 6, 3 
และ 1 ราย ตามล าดับ 

 ความล่าช้าในการ Detect และให้การช่วยเหลือ ป้องกันภาวะหายใจ
ล้มเหลว

 ประสิทธิภาพการวางแผนจ าหน่ายและการดูแลต่อเนื่องในกลุ่มเสี่ยง/
โรคร่วม

0.68 

0.25 

- -

 0.20

 0.40

 0.60

 0.80
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มะเร็ง

 รณรงค์แนะน าอาการเตือนท่ีต้องพบแพทย์

 เพิ่มการคัดกรองในกลุ่มญาติสายตรงและมีอาการ

 พัฒนาโปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเรง็

ตัวชี้วัด: ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมี รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก
(ผ่าตัดภายใน   สัปดาห์, เคมีบ าบัดภายใน 6 สัปดาห์, รังสีรักษาภายใน 6 สัปดาห์)

- มะเร็งยังเป็นปัญหาการตายในอันดับหนึ่งของโรงพยาบาล
ปี 2559-2561 เท่ากับร้อยละ 14.46, 16.89 และ 16.02 ตามล าดับ

- อัตราตายด้วยโรคมะเรง็ 5 อันดับแรก: CA liver, CA lung, CA Colon, 
CA Breast, CA Esophagus

- มะเร็งรายใหม่5 อันดับแรก : CA Breast CA Colorectal CA 
Thyroid   CA Cervix และ CA Lung 

- อัตราป่วยของ CA Colon ระยะที่ 3,4 มีแนวโน้มสูงขึ้น 

 ห้องผ่ามีจ ากัด

 ระบบคอมพิวเตอร์และอัตราก าลังในการจัดท าทะเบียนมะเร็ง

โอกาสพัฒนา

 เพ่ิมอัตราการคัดกรองมะเร็งล าไส้ มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก 

 การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน

 การจัดท าทะเบียนมะเร็งเพ่ิมมากข้ึนเพื่อให้ครอบคลุมทุก Organ

96 92 98.0171 77 72.5482 90 83.09
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ระยะเวลารอคอย 

Patho Surgery Chemotherapy

60.98 69.23 73.17

40.68 43.66
30.23

0
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อัตราป่วย

CA Breast CA Colon เชิงเส้น (CA Breast) เชิงเส้น (CA Colon)



สุขภาพจิต

โอกาสพัฒนา

ตัวชี้วัดหลัก : อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ (6.3 ต่อแสนประชากร)

แนวโน้มการฆ่าตัวตายของประเทศไทย จะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่างๆ เช่นภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
วิกฤตท่ีส่งผลกระทบต่อจิตใจและภัยธรรมชาติ ซึ่งในส่วนของ
จังหวัดสงขลามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2560 และ 2561 คือ 62 
และ 72 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่สาเหตุมาจากมีอาการทางจิต
จากยาเสพติด และปัญหาเศรษฐกิจและครอบครัว ซึ่งก่อให้เกิด
ภาวะวิกฤตแก่คนใกล้ชิดในครอบครัวรวมถึงการสูญเสียค่าใช้จ่าย
ในการรักษาและการเฝ้าระวังภาวะทางสุขภาพจิต ดังนั้นการ 
บูรณาการระดับนโยบาย การป้องกันการฆ่าตัวตายและการ
พัฒนาระบบช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการประเมิน คัดกรองให้
ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น และการติดตามเฝ้าระวังการกลับไป
ท าร้ายตัวเอวซ้ า จะช่วยลดอัตราการฆ่าตัวตายได้เป็นอย่างดี

 การเข้าถึงข้อมูล เช่น หน่วยงานไม่ส่งปรึกษาหรือไม่นัดผู้ป่วยมาเข้าระบบการ
รักษาต่อเนื่องเพ่ือป้องกันการท าร้ายตนเองซ้ า 

 การติดตามหลังจ าหน่าย เช่น เบอร์ติดต่อ ที่อยู่ไม่เป็นปัจจุบันติดตามผู้ป่วย
ไม่ได้ ท าให้บ าบัดรักษาไม่ต่อเนื่องและไม่ครบตามเกณฑ์เสี่ยงต่อการท าร้าย
ตนเองซ้ า

-

0.60 

1.51 

 -

 0.50

 1.00

 1.50

 2.00
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ยาเสพติด ตัวชี้วัดหลัก : ร้อยละ 2  ผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate)

โอกาสพัฒนา

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ยังคงมีอย่าง
ต่อเนื่องในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา จากสถิติ ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา พบว่า  
มีการแพร่ระบาดของยาบ้ามากกว่าชนิดอ่ืนๆ อาจเนื่องจากปัจจุบันยาบ้า
มีราคาถูกลงมากท าให้สามารถเข้าถึงการการเสพยาได้ง่าย อีกทั้งผู้ป่วยที่
เสพสารมากกว่า 1 ชนิด ก็มีจ านวนสูงขึ้น และเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ป่วยที่
ใช้สารเสพติดมากกว่า 1 ชนิด ส่วนใหญ่จะเสพยาบ้าร่วมกับ น้ าต้มใบ
กระท่อม และในปีนี้เริ่มมีสารเคตามีนเข้ามาในพ้ืนที่ด้วย ซึ่งผู้ป่วยส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงอายุที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน

 ผู้ป่วยไม่มาติดตามผลตามนัด
 ผู้ป่วยกลับไปเสพซ้ าในระหว่างการติดตามผล

 จัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และผู้ป่วยใน
ระหว่างการบ าบัดและ ติดตามผล ได้แก่ กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์  
กิจกรรมวันแม่ เป็นต้น

 ปรับแนวทางการติดตามในผู้ป่วยระบบ พรบ. ที่เข้ารับการบ าบัดครบ
โปรแกรมแล้ว โดยให้มาติดตามและตรวจปัสสาวะที่หน่วยบ าบัดก่อนทุกครั้ง
ที่จะไปรายงานตัวเพ่ือติดตามท่ีฝ่ายความมั่นคง ที่ว่าการอ าเภอเมืองสงขลา

66.70 60.00 
83.30 
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NCD ตัวชี้วัดหลัก : ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
(DM>40% ,  HT>50%)

โอกาสพัฒนา

ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในเครือข่ายรพ.สงขลา 
พบว่ามีผู้ป่วยเบาหวาน  9,360 ราย ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 18,500 ราย 
(ข้อมูล HDC รวบรวมข้อมูลเมื่อ 30 มิ.ย.62) แม้ผู้ป่วยเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงจะเพิ่มมากขึ้นทุกป ีแต่ผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
รายใหม่ใน อ.เมืองสงขลาลดลง โดยในปี 2561มีผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 719 
ส่วนปี 2562 ลดลงเหลือ  529 ราย ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่       
ปี 2561 จ านวน 1,372 ราย ในปี 2562 ลดลงเหลือ 1,073 ราย

 ระบบสารสนเทศของหน่วยบริการสาธารณสุข อ.เมือง ยังไม่เชื่อมโยง
โปรแกรม HDC ท าให้ผลงานเป็นข้อมูลผู้ป่วยที่รับบริการใน รพ.สงขลา
เท่านั้น
 ข้อมูลผู้ป่วยยังไม่เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลผู้ป่วยไม่ตรง type area, 
รหัส ICD10 ไม่ถูกต้อง ซึ่งทีม NCD เมืองสงขลาร่วมกับ สสจ.สงขลาก าลัง
ด าเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว

 มีการคัดกรองเบาหวานโดยการท า OGTT เพ่ือค้นหาผู้ป่วย และเข้าถึงบริการ
 เพ่ิมช่องทางเข้าถึงการรักษากับอายุรแพทย์ในผู้ป่วย un control
 ประสานงานทีมเยี่ยมบ้านติดตามดูแลผู้ป่วย un control
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ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
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CKD ตัวชี้วัดหลัก : ผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ
eGFR<4 ml/min/1.73 m2/yr ( >66%)

ปี 2562 ผู้ป่วยโรคไตท้ังหมด 3,299 คน เป็นผู้ป่วย
โรคไตระยะ 3 จ านวน 1,485 คน ระยะ 4 จ านวน 619 คน 
ระยะ 5 จ านวน 478 คน มีผู้ป่วยไตรายใหม่ร้อยละ 27.15 
(จ านวน 1,581 คน) (ข้อมูล HDC รวบรวมข้อมูล ณ วันท่ี 16 
ม.ิย.62) มีผู้ป่วยไตเข้ารับบริการใน CKD clinic 362 คน 

มีผู้ป่วยเบาหวานและหรือความดันโลหิตสูงท่ีต้อง
ได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรังจ านวน 16,844 คน ผลจาก
การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ผู้ป่วย DM และ/หรือ 
HT ท่ีได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเร้ือรัง ร้อยละ 34.57 
การชะลอความเสื่อมของไตผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ 
eGFR<4ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ 56.55

 ระบบสารสนเทศของรพ.กบัโปรแกรม HDC ยังไม่มีความสมบรูณ์ ใน
การเชื่อมโยง

 ผู้ป่วย Unplan dialysis ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ปฏิเสธการบ าบดัการ
ทดแทนไตและขอรักษาแบบประคับประคองในระยะแรก
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จักษุ
ตัวชี้วัดหลัก : ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอดได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน (≥ 85 %)

ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดสายตาเลือนรางได้รับการผ่าตัดภายใน 90 วัน (≥ 80%)
ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา (≥75% )

โรงพยาบาลสงขลา สถิติปี 2559-2562 ผู้ป่วยนอก 5 อันดับคือ ต้อ
กระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ ท่อน้ าตาฉีกขาด DR ส่วนสถิติผู้ป่วยใน 5 อันดับ คือ 
ต้อกระจก Hyphema ต้อหิน Eye Injury ท่อน้ าตาฉีกขาด หัตถการส าคัญ
คือ ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม Laser ลอกต้อเนื้อ เย็บซ่อม       
ท่อน้ าตา  

จากการด าเนินงานใน ปี 2562 ตั้งแต่เดือนต.ค.61 - พ.ค.62 ทีมจักษุ
ออกไปตรวจคัดกรองต้อกระจก ต้อหินในผู้สูงอายุร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน
และ PCUในเครือข่าย จ านวน 4 ครั้ง 782 คน พบเป็นต้อกระจก  48 ราย 
และต้อหิน 12 ราย เป้าหมายผ่าต้อกระจก UC จ านวน 1,000 ตา ขณะนี้ทีม
ท าการผ่าตัดต้อกระจกได้จ านวน 480 ตา พบปัญหาส าคัญ คือ การเข้าถึง
บริการของการคัดกรองต้อกระจก ต้อหินDR ในผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุม 
โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ห่างไกล ซึ่งพบว่ายังมีภาวะตาบอด

 การบูรณาการของทีมสาธารณสุข ไม่ได้วางแผนการท างานร่วมกันใน
แต่ละระดับของสถานพยาบาล เช่น สสจ. /รพท. /รพช. และ รพ.
สต. ท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จในการคัดกรองต้อกระจกเชิงรุก     
ความร่วมมือของชุมชนในการคัดกรองต้อกระจกเบื้องต้นโดย อสม. 
เพ่ือส่งไปให้ รพ.สต. ในความรับผิดชอบในแต่ละพ้ืนที่มีน้อยมาก
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ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดblinding 
cataract  ได้รับการผ่าตัดภายใน  30 วัน  

ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิด  Low  vision  
cataract  ได้รับการผ่าตัดภายใน  90 วัน



TB

ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (All Form: New 
and relapse cases) ท่ีขึ้นทะเบียนรักษาจ านวน 529 ราย แยก
เป็นคนไทย จ านวน 316 ราย เรือนจ า จ านวน 198 ราย ต่างด้าว
จ านวน 15 ราย และปีงบประมาณ 2562 ขึ้นทะเบียนรักษา จ านวน 
441 ราย แยกเป็นคนไทย จ านวน 168 ราย เรือนจ า จ านวน 259 
ราย ต่างด้าว จ านวน 14 ราย อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่ (PA) ท่ีขึ้นทะเบียนรักษาไตรมาส 1/62 ท้ังหมด 
153 ราย เปลี่ยนวินิจฉัย 7 ราย ที่น ามาประเมินได้ จ านวน 146 
ราย รักษาส าเร็จจ านวน  ๑๓๐ รายคิดเป็นร้อยละ 89.04 เสียชีวิต
จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.74ขาดการรักษา จ านวน 4 รายคิด
เป็น ร้อยละ 2.74 โอนออกจ านวน 5 รายคิดเป็น  ร้อยละ 3.42 
ก าลังรักษา 3 ราย คิดเป็น ร้อยละ 2.06

ตัวชี้วัดหลัก: อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวันโรคปอดรายใหม่ (>85%)

 ไม่มีผู้ดูแลหลัก/ ก ากับการกินยาต่อหน้า (กินยาไม่สม่ าเสมอ)/ ขาดยา
 การคัดกรองผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยงไม่ต่อเนื่อง
 ไม่สามารถติดตามคนไข้ได้ ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเบอร์โทรเป็นแรงงาน

เคลื่อนย้าย  
 ปัญหาเศรษฐกิจ/ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาล
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89.04
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One Day Surgery ตัวชี้วัดหลัก : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับ
การผ่าตัด One Day Surgery (20%)

 การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับมีอัตราการให้บริการที่เพ่ิมขึ้นจากปี 
2561 และจากการก าหนดโรคเพ่ิมในปี 2562 โรงพยาบาลสงขลา
สามารถให้บริการโรคที่ก าหนด ดังนี้ Inquinal hernia, Hydrocele,
Hemorrhoid, Vaginal bleeding, Esophageal-Gastric stricture,
Colorectal polyp Colonic rectal polyp, Pterygium excision c 
graft, Female sterilization, จากการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ มีความสะดวก และได้รับบริการที่ดี 

 ด้านอัตราก าลังคนไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ ODS 
มีเพียงคนเดียว ซึ่งการด าเนินงานของ ODS ให้มีประสิทธิภาพนั้น
จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากร และเพ่ิมอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่
เพ่ือให้สอดคล้องกับภาระงานจ านวนผู้รับบริการที่เพ่ิมมากข้ึน

2561 2562 (Q3)

 จ านวน
(ราย)

25 98

 โรค • Inguinal Hernia 2 ราย 
• Hemorrhoid 1 ราย
• EGD c EVL 2 ราย
• Colonic c polypectomy 20 ราย

• Inquinal hernia 24 ราย
• Hydrocele 5 ราย
• Vaginal bleeding 3 ราย
• Esophageal-Gastric stricture 1 

ราย
• Colorectal polyp 31 ราย
• Pterygium 31 ราย
• Femalesterilization 3 ราย

 ผู้ป่วยที่เข้า
รับการผ่าตัด 
One day 
surgery
(20%)

22.52%  9.7 %



RDU / AMR

โรงพยาบาลสงขลา ยังคงมีปัญหาตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ยาปฏิชีวนะ
คณะกรรมการ ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ได้หาแนวทางร่วมกันใน
การสร้างระบบ Lock การสั่งใช้ยาให้สอดคล้องกับ ICD 10 ที่ใช้การ
วินิจฉัยภาวะโรคของผู้ป่วย 
ในส่วนของ AMR : ผลการประเมินตนเองอย่างบูรณาการรอบที่ 2 ปี 
2562 อยู่ในระดับสูงขึ้น (Advanced)

1. พัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการดึงและวิเคราะห์ขอ้มูลให้
สามารถรองรับกับโปรแกรม RDU R9 ได้อย่างสมบูรณ์
2. น าข้อมูล DDD ในแต่ละหน่วยบริการมาเปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา
ปฏิชีวนะ ภายในโรงพยาบาลและ รพสต.ในเขตรับผิดชอบ

1. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่ชุมชนให้มีการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลแก่ประชาชนใน
เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. มีระบบการปฐมนิเทศแพทย์จบใหม่ให้ตระหนักถึงเรื่องการสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล
3. มีการติดตามปัญหาเรือ่งอัตราเชื้อดื้อยาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาระบบการสั่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล
4. มีการประเมินการใช้ยา/มูลค่าการใช้ยาในกลุ่ม Quinolone

1. แพทย์จบใหม่ไม่ตระหนักถึงการใช้ยาอย่างสมเหตผุล
2. ความรู้ความสามารถของบุคลากร เนื่องจากปัจจุบันมีแพทย์เฉพาะทาง
มากยิ่งข้ึน
3. ระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่เช่ือมต่อกับโปรแกรม RDU R9 ซึ่งโปรแกรมที่
ใช้ดึงและวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคต

โอกาสพัฒนา



Ortho ตัวชี้วัดหลัก : ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention

มาตรการปี 2562

รพ.สงขลามีการจัดตั้งทีม Refracture Prevention โดยมีสหสาขา
วิชาชีพด าเนินการนี้ตั้งแต่ สิงหาคม 2561 ในการดูแลรักษาผู้ป่วย Fracture 
around hip เช่น Fracture neck, fracture intertroc, Fracture 
subtroc ในกลุ่มผู้สูงอายุเกิดจาก minor trauma ประมาณ 70-80 คนต่อปี 
และมีอุบัติการณ์หักซ้ า ดังนั้นการจัดตั้งทีมดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ เพื่อลดอัตราการ
ทุพพลภาพ เสียชีวิต และการหักซ้ า

 การเก็บและส่งต่อข้อมูลสถิติการส่งต่อของ รพช. ยังขาดความแม่นย า
และน่าเชื่อถือ ซึ่งอาจมีหลายปัจจัย เช่น การลงข้อมูล ICD10 

 ความรู้และความม่ันใจในเรื่องการรักษาภาวะกระดูกหักที่ไม่ซับซ้อนของ
แพทย์ รพช.

1. จัดอบรมความรู้ในการรักษาภาวะกระดูกหักที่ไม่ซับซ้อนให้กับแพทย์ รพช. 
2. รับให้ค าปรึกษาจาก รพช. เพ่ือเสริมความมั่นใจของแพทย์และผู้ป่วยต่อการ

รักษาที่ รพช.
3. ออกแบบระบบหรือช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกในการให้ค าปรึกษา เช่น 

ระบบ consult ผ่านทาง line เป็นต้น

ตัวชี้วัด 2561 2562 (Q3)

 ผู้ป่วยกระดูกหักไม่ซับซ้อนในรพ.ระดับ M2 ลงไป 
(>70%) 67.53 66.39

 ผู้ป่วย fracture around hip ได้รับการผ่าตัด ภายใน
72 ชั่วโมง ( >50%)

63.66 7 .2 



แพทย์แผนไทย

โอกาสพัฒนา

เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัย ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค รักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพผู้ รับบริการด้วย
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยเปิดให้บริการ 2 
แห่ง คือท่ีโรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลเมืองสงขลา 
ให้บริการท้ังในสถานบริการ และนอกสถานบริการ ในสถาน
บริการให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. วันเสาร์-
อาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น. นอกสถานบริการ (ในชุมชน) วัน
จันทร-์ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ได้แก่ จ่ายยาสมุนไพร , 
นวดแผนไทย, ประคบสมุนไพร, อบไอน้ าสมุนไพร, ส่งเสริม
สุขภาพมารดาหลังคลอด, ฝังเข็ม, ปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย, 
สมาธิบ าบัด, ฤาษดีัดตน, มณีเวช  ฯลฯ

 การสั่งใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลยังมีปริมาณน้อย
 การเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยฯ  ในรพ.สต./PCU ในเขตอ าเภอ

เมืองค่อนข้างต่ า

 ประชาสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือกับแพทย์แผนปัจจุบันให้เพ่ิมข้ึน
 จัดแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลสงขลาไปให้บริการใน รพ.สต.และ PCU ใน

เขตเพ่ือกระตุ้น/ เพ่ิมการใช้บริการให้มากขึ้น

11.55 
13.04 

10.31 

 -

 5.00

 10.00

 15.00

256 2561 2562 (Q3)

ตัวชี้วัดหลัก : ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (18.5%)



Palliative care ตัวชี้วัดหลัก : ร้อยละการบรรเทาอาการปวด และจัดการอาการต่างๆ ด้วย 
Strong Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (>40%)

 จ านวนบุคลากรในทีมการดูแลแบบประคับประคองมีน้อย ไม่
สอดคล้องกับภาระงาน ท าให้ไม่สามารถดูแลในโรงพยาบาลและ
การลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยระยะท้ายได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม

 จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจกรองและส่งปรึกษาทีม PC ยังไม่
ครอบคลุม

 อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ให้ยืมลงไปใช้ที่บ้านไม่เพียงพอ ไม่มีคลัง
อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นของตนเอง ส่งผลต่อการเข้าถึงอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการดูแลในช่วงใกล้เสียชีวิตที่
บ้าน 

 การพูดคุยในเรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้ากับผู้ป่วยและครอบครัว
ท าได้ไม่ครอบคลุมและช้ากว่าที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่ได้
ส่งปรึกษาทีมการดูแลแบบประคับประคอง ท าให้การดูแลในช่วง
ท้ายไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ป่วย 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2560 2561 2562

จ านวนผู้ป่วยรายใหม่ 464 511 443

1. ร้อยละของสถานท่ีท่ีผู้ป่วยเสียชีวิต
- ในโรงพยาบาล
- ที่บ้าน

<30%
>70%

56.1
 3.9

56.36
43.64

60.15

39.8

2. ร้อยละของผู้ป่วยระยะท้ายท่ีเสียชีวิตในโรงพยาบาล โดยไม่ใส่ท่อ
ทางเดินหายใจ

>70%  3.5 43.84 44.79

3. ร้อยละผู้ป่วยท่ีเสียชีวิตไม่เป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ <10% 7.12
(2 
ราย)

5. 9
(16

ราย)

3.32 
(9ราย)

 . ร้อยละของผู้ป่วยท่ีกลับมารักษาซ้ าภายใน  28 วัน <10% 6.83 6.8 5.46

5. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการวางแผนการดูแลล่วงหน้า >6  87.72 9 .6 90.03

6. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีภาวะซึมเศร้า  (2Q Positive)  2  13.36 9.39 7.03

7. ร้อยละการจัดการอาการปวดด้วย Strong Opioid >40% 62.42 52.62 67.17



ปลูกถ่ายอวัยวะ ตัวชี้วัดหลัก : จ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะ

โอกาสพัฒนา

 ใช้เสียงตามสายในโรงพยาบาลสงขลา การแปะโปสเตอร์
ตามสถานท่ีในโรงพยาบาล วีดีทัศน์ สื่อสารสนเทศ แผ่นพับ 
วิทยุประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

 สร้างทีมให้เพิ่มมากขึ้นในโรงพยาบาล โดยให้มีในทุกแผนกออก
หน่วยร่วมกับคลังเลือด และงานกาชาดของจังหวัด

 ขาดบุคลากรในการท่ีจะไปฝึกอบรมความรู้
 ขาดทีมแพทย์ท่ีจะมาท าการผ่าตัด และวินิจฉัยว่า Brain deathบริจาคดวงตา 

8 คน

บริจาคอวัยวะ 
ตับ ไต หัวใจ 

14 คน



สุขภาพช่องปาก ตัวชี้วัด : -รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ 
-อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพ้ืนท่ี

 จ านวน รพ.สต. 12 แห่ง ศสม. 2 แห่ง
 ทันตแพทยอ์อกให้บริการรักษาทันตกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ใน รพ.สต. 6 แห่ง
 ทันตแพทยป์ระจ า ศสม. 1 แห่ง
 ทันตาภบิาลประจ า รพ.สต. 5 แห่ง, ทันตาภบิาลจาก

โรงพยาบาลหมุนเวียนใน รพ.สต./ pcu 5 แห่ง
 รพ.สต.ท่ีมียนูิตทันตกรรม 6 แห่ง  ผู้ช่วยงานทันตกรรมใน 

รพ.สต. มี 2 แห่ง

 ระบบรายงานใน HDC ยังมีปัญหาเรื่องการลงบันทึกข้อมูลไม่
สมบูรณ์ในบาง รพ.สต.

 ขาดผู้ช่วยงานทันตกรรม
 ทันตาภิบาลมีน้อยท าให้จัดบริการได้ไม่ครอบคลุม

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด รายงาน

ข้อมูล

2562 (Q3)

1. รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปาก

ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 6กลุ่มเป้าหมาย 

14 กิจกรรมและเข้าถึงบริการ 200 คน 

ต่อ 1,000 ประชากร

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ

60

ผลงาน 3 แห่ง

ร้อยละ 18.75

2. อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวม

ทุกสิทธิของประชาชนในพื้นท่ี

เป้าหมาย ร้อยละ 35

ผลงาน 18,780 คน

ร้อยละ 14.95

โอกาสพัฒนา



IMC ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลระดับ M และ F ในเครือข่ายมีการให้บริการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (50%)
ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการดแูลระยะกลางตอ่เนื่องจนถึง 6 เดือนหรือจน BI=20 (60%)

โอกาสพัฒนา

สถิติโรงพยาบาลสงขลา พบอุบัติการณ์ของโรคหลอดเลือด
สมองมากขึ้นเรื่อยๆ โดยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับการรักษา
ในโรงพยาบาลสงขลา 1,386, 1,346 และ 1,336 ภายในปี 2559, 2560 
และ 2561 ตามล าดับ ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวได้รับการฟื้นฟูสภาพ ใน
ระยะผู้ป่วยใน 60%, 66% และ 72% ในปี 2559, 2560 และ 2561 
ตามล าดับ ซึ่งพบว่าผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งยังไม่เข้าถึงการบริการฟ้ืนฟูและดูแล
ต่อเนื่องไปถึงชุมชน

1. การส่งต่อผู้ป่วย Stroke, TBI และ SCI เพ่ือรับการฟื้นฟูและดูแล
ระยะกลาง

2. การประสานงานที่ดีกับเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง, รพ.สต., 
รพช. ในการดูแลต่อเนื่อง

3. การเก็บฐานข้อมูลผู้ป่วย

 ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างแพทย์อายุรกรรม , ortho ,ศัลยกรรม
ระบบประสาท, ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูและหอผู้ป่วยเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการ
ฟ้ืนฟูมากข้ึน

 มีการประชุม ชี้แจงนโยบายและผลักดันให้เกิดแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะ
กลางในเครือข่าย (รพศ., รพท., รพ.สต.รพช. และชุมชน

 พัฒนาระบบ IT มาช่วยในการเก็บฐานข้อมูล
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โรงพยาบาลระดับ M และ F ในเครือข่ายมีการให้บริการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง

ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการดูแลระยะกลางต่อเนื่องจนถึง 6 เดือนหรือจน BI=20





สาขาบริการปฐมภูมิ (PCC)

1.พัฒนารูปแบบการจัดบริการปฐมภมูิ 3S
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ก าลังคนและ  ทีมสุขภาพ
3. ยกระดับสถาบันการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้มีศักยภาพ

ในการเร่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมากขึ้น
4. พัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนากลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภมูิ

1. ขาดอัตราก าลัง : แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว, นักวิชาการสาธารณสุข, เภสัชกรและ     
ทันตาภิบาล
2. สถานที่ไม่เอื้อต่อการให้บริการตามมาตรฐาน
3. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีเวลาปฏิบตัิงานในรพ.สต.น้อย

โอกาสพัฒนา
* การสนับสนุนให้แพทย์อบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อศักยภาพใน
การเปิด PCC  ได้เพิ่มขึ้น
* การเก็บ outcomeหรือ impact indicator เพื่อวัดความส าเร็จของ PCC เช่น 
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพท่ีลดลง อัตราการนอนรพ.ที่ลดลงจากโรค ที่ป้องกันได้ 

PCC ที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ ผ่านเกณฑ์ 3S ร้อยละ 18

60.93 66.41 78.46 83.86
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ร้อยละจ านวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกที่หน่วยบริการปฐมภูมิต่อ
จ านวนประชากรในพื้นที่
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ร้อยละของ PCC ที่เปิดด าเนินการ ผ่านเกณฑ์ 3S

สถานการณ์ : ปี 2560-2562 (ปัจจุบัน)    สามารถเปิด PCC สะสม ท้ังหมด 9 ทีม 
(50%) จากเป้าหมาย 18 ทีม
โดยปี 2562 : พัฒนา PCC ต้นแบบ เขตเมือง 1 แห่ง



สถานการณ์ : ปี 2560 -2561อ าเภอเมืองสงขลา ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว สะสมจ านวน 9 แห่ง (จาก 12 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 75 มีศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลผ่านเกณฑ์ 1 แห่ง

สาขา บริการปฐมภูมิ (รพ.สต.ติดดาว)

1.บูรณาการท างานรว่มกับ พชอ.และ PCC
2.จัดทีมพี่เลี้ยง/ เครือข่ายร่วมพัฒนารพ.สต.เป้าหมาย
3. เสริมแรงจูงใจด้วยการศึกษาดูงานและพิจารณาความดคีวามชอบ
4.เน้นการคงสภาพ รพ.สต.ติดดาว

1.ความเข้าใจเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวของบุคลากร รพ.สต.และทีมพี่เลี้ยง 
2.การมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองของบุคลากรทุกคนใน รพ.สต. 
3.การมีทีมพ่ีเลี้ยงสหวิชาชีพในระดับ CUP 
4.การก ากับติดตามต่อเนื่องในทุกระดับ 
5.การสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอเหมาะสม

 การก ากับติดตามให้คงสภาพ 5 ดาวอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความยั่งยืน
 การใช้ภาคีเครือข่ายช่วยเหลือกันภายในอ าเภอ 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 6 (สงขลาก าหนดร้อยละ 8 )
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ร้อยละจ านวน รพ.สต.ผ่านเกณฑ์การประเมินรพ.สต.ติดดาว

ปัจจยัควำมส ำเร็จ

โอกาสพัฒนา



ความภาคภูมิใจ
ควำมภำคภูมิใจ



นพ.บรรเจิด นนทสูติ
(ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสงขลา)

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2561



นพ.ศราวิน สาครินทร์
(รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์อาวุโส)

โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลบุคคลยอดเยี่ยมแห่งปี คนดีในดวงใจ
ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประจ าปี 2562



นางสาวเบญจมาศ  เรืองดิษฐ์
(พยาบาลวิชาชีพช านาญการ)

เกียรติบัตรรางวัลบุคคลยอดเยี่ยมแห่งปี คนดีในดวงใจ
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประจ าปี 2562



นายกิตติพงษ์ จันทรพล
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)

รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ 
ประเภทสรรเสริญชั้น 5 ประจ าปี 2562

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)



Youth Friendly Health Service Award
“บริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน”



ตู้ลงทะเบียนผู้ป่วยด้วยตนเอง (ตู้อัจฉริยะ Kiosks) “ตู้ไอเดียบรรเจิด”

ตู้เจษฎา

Smart  Hospital 

รับรางวัลชนะเลิศ  “นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์” 
Poster Presentation   กลุ่ม รพศ. /รพท. 



ผลงานด้านการจัดบริการเชิงรุกผู้ต้องขังในเรือนจ า 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติระดับดีเด่น 
ปี 2559 : TPSA

 ขึ้นทะเบียนผู้ต้องขังปี 2561 จ านวน 1 ,922 ราย 
 ลด Emergency Case ผู้ต้องขังใน ER ได้ถึงร้อยละ 5 
 ลดค่าใช้จ่ายของเรือนจ า : ค่าเวรดูแลผู้ต้องขังที่ต้องนอน รพ. 

(ผตข. 1 คน : จนท. 2 คน)
 ขยายบริการในเรือนจ ากลาง



คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ



คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางนอกเวลาราชการ



โครงการขยายพื้นที่บริการตรวจรักษา บริการสุขภาพประชาชน
และผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์ :
1. ขยายพื้นท่ีการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยท่ัวไป ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุหลังจ าหน่ายจาก

โรงพยาบาล
2. จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการสร้าง

สัมพันธภาพในกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
3. ลดความแออัดในโรงพยาบาล
4. ลดระยะเวลารอคอยตรวจรักษาพยาบาล
5. เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และครอบครัวผู้สูงอายุท่ีต้องการพักฟื้นหลังจ าหน่าย
6. พัฒนาระบบบริการด้านปฐมภูมิ

กลุ่มเป้าหมาย :
1. กลุ่มผู้ป่วยท่ัวไปในจังหวัดสงขลา
2. กลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา





เปิดอาคาร 9 ปี โรงพยาบาลสงขลา
วันที่ 1 สิงหาคม 2562




