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ค าน า 
 

  เอกสารฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการตรวจราชการละนิเทศงานระดับกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 24-26 
กรกฎาคม ๒๕62 เสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี ๑๒ 
 

  เนื้อหาเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลสงขลา และผลการด าเนินงานตาม
ประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕62 (โดยใช้ข้อมูลเดือน
ตุลาคม 2561–มิถุนายน 2562) พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข โดยแบ่งเนื้อหาตามประเด็นการ
ตรวจราชการเป็น 3 คณะ ดังนี้ 
  คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
  คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
  คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
 

  โรงพยาบาลสงขลา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจราชการ     
ผู้นิเทศงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดท ายินดีน้อมรับค าแนะน า เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนางานของโรงพยาบาลสงขลาต่อไป 
 

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

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ    15 
๑.) การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย      16 
๒.) การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น      21 
๓.) การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ       23 
๔.) การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ        25 

  
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ       29 

๑.) การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ       30 
๒.) การพัฒนาโครงการตามพระราชด าริ       37 
๓.) การพัฒนาระบบบริการ (Service plan)      39 
๔.) การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร      90 

 
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ   96 

๑.) ระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ      97 
๒.) ระบบธรรมาภิบาล และองค์กรคุณภาพ       99 
๓.) การบริหารจัดการประสิทธิภาพ              103
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โรงพยาบาลสงขลา 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงพยาบาลทั่วไป  ขนาด ๕๐๘ เตียง พื้นที่ 80 ไร่ 
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 

สถานที่ตั้ง 
ตั้งอยู่ที่ ๖๖๖ หมู่ที่ ๒ ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์ ๙๐๑๐๐  
โทรศัพท์ ๐-๗๔๓๓-๘๑๐๐ โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๐๒๘๒ 
เวปไซต์ : www.skhospital.go.th 

 
 
 
 
 

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

บุคลากร 
ปฏิบัติงาน

จริง 
ไปชว่ย
ราชการ 

ลาศึกษา
ต่อ 

มาช่วย
ราชการ 

ปฏิบัติงานจริง 

ช ญ รวม 

ข้าราชการ 744 16 21 43 92 652 744 
ลูกจ้างประจ า 96 0 0 0 18 78 96 
พนักงานราชการ 84 0 0 0 19 65 84 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 544 0 0 0 114 430 544 
ลูกจ้างชัว่คราว 114 0 0 0 19 95 114 

รวม 1,582 16 21 43 262 1,320 1,582 
 

ที่มา: กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รพ.สงขลา (ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)  
 
 

จ านวนเตียงโรงพยาบาลสงขลา 
 

ล าดับ กลุ่มงาน/หอผู้ป่วย จ านวนเตียง 
รวม 

  สามัญ พิเศษ 

๑ งานหอผู้ปุวยอายุรกรรม 
 

    

  1.1  อายุรกรรมชาย 1 26 7 33 

  1.2  อายุกรรมชาย 2 26 7 33 

 1.3  อายุกรรมชาย 3 28 7 35 

  1.3  อายุรกรรมหญิง 1 28 6 34 

  1.4  อายุกรรมหญิง  2 28 5 33 

  รวมอายุรกรรม 136 32 168 

๒ งานหอผู้ปุวยศัลยกรรม 
     2.1 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 20 0 20 

  2.2  ศัลยกรรมชาย  34 14 48 

  2.3  ศัลยกรรมหญิง+นรีเวช 26 7 33 

 2.4 ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 33 ๗ 40 
 รวมศัลยกรรม 113 ๒8 ๑41 
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ล าดับ 
 กลุ่มงาน/หอผู้ป่วย 

จ านวนเตียง รวม 

สามัญ พิเศษ 
 

3 งานหอผู้ปุวยสูติกรรม 1 24 9 33 

4 งานหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม 
   

 
4.1 เด็ก1 

 
26 7 33 

 
4.2 เด็ก2 

 
22 7 29 

 
4.3 เด็กอ่อน 

 
15 0 15 

 
รวมกุมารเวชกรรม 63 14 77 

5 งานหอผู้ปุวย  ตา หู คอ จมูก 20 7 27 

6 งานหอผู้ปุวยหนัก 
   

 
6.1  NICU 

 
12 0 12 

 
6.2  ICU ทั่วไป 

 
8 0 8 

 
6.3  ICU ศัลยกรรม 8 0 8 

 
6.4 PICU เด็ก 4 0 4 

 6.5 MIMCU 18 0 18 

 6.6 CRCU 12 0 12 

 
รวมหอผู้ปุวยหนัก 62 0 62 

 รวมทั้งสิ้น 418 90 508 

 
ที่มา: กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลา 
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แผนภูมิที ่1 : จ านวนผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา 
ปีงบประมาณ 2555-2562 (ต.ค.61–มิ.ย.62)  

 

ที่มา :  กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์  โรงพยาบาลสงขลา 
 

แผนภูมิที ่2 : จ านวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน  
ปีงบประมาณ 2555-2562 (ต.ค.61–มิ.ย.62) 

 
 

ที่มา :  กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์  โรงพยาบาลสงขลา 
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แผนภูมิที ่3 : จ านวนผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสงขลา 
ปีงบประมาณ 2555-2562 (ต.ค.61–มิ.ย.62) 

 

 
 

ที่มา :  กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์  โรงพยาบาลสงขลา 
แผนภูมิที ่4 : จ านวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน 

ปีงบประมาณ 2555-2562 (ต.ค.61–มิ.ย.62) 
 

 
 

ที่มา :  กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์  โรงพยาบาลสงขลา 
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แผนภูมิที ่5 : อัตราการครองเตียงผู้ป่วยใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕5–๒๕62 (ต.ค.61–มิ.ย.62) 

 

 
 

ที่มา :  กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์  โรงพยาบาลสงขลา 
 

แผนภูมิที ่6 : CMI  โรงพยาบาลสงขลา 
ปีงบประมาณ 2555-2562 (ต.ค.61–มิ.ย.62)  

 

ที่มา :  กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์  โรงพยาบาลสงขลา 
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แผนภูมิที ่7 : แสดง ๑๐ อันดับโรคแรก ผู้ป่วยนอก  
ปีงบประมาณ ๒๕62 (ต.ค.61–มิ.ย.62) (หน่วย:ครั้ง) 

 

 
ที่มา :  กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์  โรงพยาบาลสงขลา 

 

แผนภูมิที ่8 : แสดง ๑๐ อันดับโรคแรก ผู้ป่วยใน  
ปีงบประมาณ ๒๕62 (ต.ค.61–มิ.ย.62) (หน่วย:ราย) 

 

 
ที่มา :  กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์  โรงพยาบาลสงขลา 
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Pneumonia

Ischaemic heart diseases

DHF

Intestinal infections diseases

Intracranial  injury

COPD

Other forms of heart diseases

Cataract

 1,317  

 1,283  
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 769  

 757  

 641  

 584  

 579  
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แผนภูมิที ่9 : แสดง ๑๐ อันดับสาเหตุการตาย 
 ปีงบประมาณ ๒๕62 (ต.ค.61–มิ.ย.62)   

 

 
ที่มา :  กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์  โรงพยาบาลสงขลา 

 
แผนภูมิที ่10 : แสดง ๑๐ อันดับโรคที่รับ Refer 

 ปีงบประมาณ ๒๕62 (ต.ค.61–มิ.ย.62)  
 

 
 

ที่มา :  กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์  โรงพยาบาลสงขลา 
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Cerebrovascular diseases
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Ischaemic heart diseases

DM with complication

transport accident

COPD

Other forms of heart diseases

Human immunodeficiency virus(HIV)

Pneumonia
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Cerebrovascular diseases

Other forms of heart diseases

Ischaemic heart diseases

Intrarrarial injury

Cataract

DM

ANC

Cancer

Episodic and paroxysmal disorders

Renal failure

 782  

 549  

 421  

 366  

 362  

 330  

 318  

 315  

 308  

 291  
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แผนภูมิที ่11 : แสดง ๑๐ อันดับโรคที่ส่ง Refer 
 ปีงบประมาณ ๒๕62 (ต.ค.61–มิ.ย.62)   

 

 
 

 

ที่มา :  กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์  โรงพยาบาลสงขลา 
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Cancer

Ischaemic heart diseases

Other form of heart diseases

Disorders of choroid and retina

DM with complication

Disorders of psychological development
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Disorders of thyroid gland
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Congenital maformations of the circulatory

 1,527  

 587  

 337  

 219  
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 166  

 152  

 142  

 142  

 129  
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คณะที่ 1 
การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 

และการจัดการสุขภาพ 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
หัวข้อ 1.1 : การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวชี้วัด : อัตราส่วนการตายมารดาไทย (เปูาหมาย < 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 
 
สถานการณ์ 

เดือนตุลาคม 2561 – มิถุนายน ๒๕62 มีมารดาคลอดจ านวน 2,323 ราย คลอดทาง       
ช่องคลอด 1,323 ราย (56.9 %)  ผ่าตัดคลอด 1,001 ราย (43.1 %)  มารดาที่คลอดทางช่องคลอดตก
เลือดหลังคลอด จ านวน 32 ราย (2.42%) ต้องให้เลือดจ านวน 2 ราย เกิดภาวะช็อกจ านวน 2 ราย ไม่มี
มารดาที่ต้องตัดมดลูก ส่วนมารดาที่ผ่าตัดคลอดตกเลือดหลังคลอด 3 ราย (0.3%) ไม่เกิดภาวะช็อก สาเหตุ
การตกเลือดหลังคลอดในมารดาที่คลอดทางช่องคลอด ได้แก่  มดลูกหดรัดตัวไม่ดี มีภาวะรกค้าง ไม่มีมารดา
เสียชีวิตจากภาวะตกเลือดหลังคลอด     

มารดากลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่ ภาวะครรภ์เป็นพิษจ านวน 132 ราย เบาหวานจ านวน 171 ราย 
ไทรอยด์เป็นพิษจ านวน 11 ราย ภาวะซีดก่อนคลอด จ านวน  250 ราย 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
        

ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2561 2562 
( ต.ค.61– มิ.ย.62) 

1 จ านวนมารดาคลอด - 3,358 2,323 

2 จ านวนมารดาเสียชีวิต 0  ราย 0 0 

3 อัตราตกเลือดหลังคลอด 
คลอดทางช่องคลอด 
ผ่าตัดคลอด 

4% 
2% 
2% 

51 (1.51) 
36 (2.02) 
15 (0.92) 

35 (1.51) 
32 (2.42) 

3 (0.3) 

4 อัตราการเกิดภาวะช็อกในมารดาที่ตกเลือดหลัง
คลอด (คลอดทางช่องคลอด) 

25% 1 (2.78) 3 (9.38) 

5 อัตราการเกิดภาวะช็อกในมารดาที่ตกเลือดหลัง
คลอด (ผ่าตัดคลอด) 

25% 0 0 
 

6 อัตราภาวะซีดก่อนคลอด 10% 677 (20.1) 250 (10.8) 
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ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2561 2562 
( ต.ค. – มิ.ย.62) 

7 อัตราการชักจากภาวะครรภ์เป็นพิษ 0  ราย 3/169 (1.7) 0/130 

8 มารดาที่เข้าไอซียู - 1 5 

9 จ านวนส่งต่อเนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง - 0 0 

10 มารดาเป็นเบาหวาน - 241 (7.8) 171 (7.36 ) 

11 มารดาไทรอยด์เป็นพิษ - 14 (0.41) 11 (0.47 ) 

12 มารดาโรคหัวใจ - 2 (0.05) 0 

   
สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินการไม่ประสบความส าเร็จ 
 หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงขาดความตระหนักในการดูแลตนเอง และไม่ให้ความส าคัญกับการ

คุมก าเนิดอย่างจริงจัง      
 การติดตามดูแลเชิงรุกในชุมชนยังขาดความต่อเนื่อง จากการที่หญิงตั้งครรภ์มีการย้ายที่อยู่  หรือ

ปฏิเสธการเยี่ยมบ้าน 
 มีหญิงตั้งครรภ์ส่วนหนึ่งที่ไม่ฝากครรภ์ จ านวน 56 ราย (2.1%)    

       
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาอุปสรรค/ ปัจจัยที่ท าให้ 
การท างานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

                 ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

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

ต่อเนื่อง  

1. ขอเครื่องติดตามสัญญาณชีพจ านวน 1 เครื่อง 
2. มีเครื่องวัดความดันโลหิตให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีความ

ดันโลหิตสูงยืมไปวัดเองที่บ้าน หรือมี อสม . ไปวัด
ให้ที่บ้านทุกสัปดาห์ 

3. อ านวยความสะดวกในการติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง
ทางโทรศัพท ์

 
       
ผู้รับผิดชอบ :  
 นางนันทรัตน์  ภู่ประดิษฐ์    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ      หัวหน้างานห้องคลอด    

โทร.081-5438300 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

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

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

สถานการณ์ 
ผลการด าเนินงานการตรวจคัดกรองเด็ก อายุ ๙, ๑๘, ๓๐ และ ๔๒ เดือน เดือนตุลาคม ๒๕๖๑-

มิถุนายน ๒๕๖๒ ของเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสงขลา จ านวน ๒,๘๖๔ คน ได้รับการตรวจคัดกรอง 
๒,๗๗๖ คน ร้อยละ ๙๖.๙๓  ผลการตรวจคัดกรองพบเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ๑,๗๒๘ คน ร้อยละ 
๖๒.๒๕ สงสัยพัฒนาการล่าช้า ๑,๐๔๘ คน ร้อยละ ๓๗.๗๕  หลังการติดตามครบ ๑ เดือน ติดตามไม่ได้ ๒๒ 
คน เนื่องจากมีการย้ายที่อยู่ ติดตามได้ ๙๖๑ คน ร้อยละ ๙๒.๗๖ พัฒนาการสมวัยหลังการติดตามครบ        
๑ เดือน ๒,๖๘๔ คน ร้อยละ ๙๖.๖๙  

 

       ส าหรับผลการประเมินภาวะโภชนาการเด็กอายุ  ๐-๕ ปี เดือนตุลาคม ๒๕๖๑-มิถุนายน ๒๕๖๒ 
จ านวนเด็ก ๖,๑๔๙ คน ได้รับการชั่งน้ าหนัก ๕,๑๔๒ คน ร้อยละ ๘๓.๖๒ พบเด็ก มีภาวะโภชนาการ สูง ดี  
สมส่วน จ านวน ๓,๕๕๒ คน ร้อยละ ๖๙.๐๘ และส่วนสูงเฉลี่ย ผู้ชาย ๑๐๙.๘๕ ซม. และผู้หญิง ๑๐๖.๑๗ ซม. 

 

       โรงพยาบาลสงขลา ได้มีการอบรมทบทวนทักษะการคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วย DSPM และการ
ติดตามเฝูาระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัยแก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต./  PCU และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ทุกคน ทุกแห่งในอ าเภอเมืองสงขลา รวมถึงการเฝูาระวังภาวะโภชนาการด้วย 
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ผลการด าเนินงาน 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ๒๕๖๑ ๒๕๖๒  
(ต.ค.๖๑- มิ.ย.๖๒) 

๑ ร้อยละ ๙๐ ของเด็กอายุ ๐-๕ ปี
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ  

เปูาหมาย ๓,๙๐๔ ๒,๘๖๔ 
ผลงาน ๓,๗๕๐ ๒,๗๗๖ 
อัตรา/ ร้อยละ ๙๖.๐๖ ๙๖.๙๓ 

๒ ร้อยละ ๒๐ ของเด็กอายุ ๐-๕ ปี 
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบ
สงสัยล่าช้า 

เปูาหมาย ๓,๗๕๐ ๒,๗๗๖ 
ผลงาน ๑,๓๐๗ ๑,๐๔๘ 
อัตรา/ ร้อยละ ๓๔.๘๕ ๓๗.๗๕ 

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

เปูาหมาย ๑,๒๙๔ ๑,๐๓๖ 
ผลงาน ๑,๒๗๓ ๙๖๑ 
อัตรา/ ร้อยละ ๙๘.๓๘ ๙๒.๗๖ 

๔ ร้อยละ ๖๐  ของเด็กพัฒนาการ
ล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วย TEDA4I 

เปูาหมาย ๒๔ ๑๔ 
ผลงาน ๑ ๖ 
อัตรา/ ร้อยละ ๔.๑๗ ๔๒.๘๖ 

๕ ร้อยละ ๕๗ ของเด็ก ๐-๕ ปี สูงดี 
สมส่วน                       

เปูาหมาย ๖,๑๒๐ ๕,๑๔๓ 
ผลงาน ๒,๘๙๐ ๓,๕๕๔ 
อัตรา/ ร้อยละ ๔๗.๒๒ ๖๙.๑๐ 

 
สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  
 ๑. การติดตามกลุ่มเปูาหมายได้ไม่ครบ  
 ๒. การบันทึกข้อมูล ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
 ๓. ขาดความร่วมมือจากผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการต่อเนื่อง และการส่งต่อเด็กท่ีสงสัย 
             พัฒนาการล่าช้าเข้ารับการกระตุ้น 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562                      โรงพยาบาลสงขลา 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา อุปสรรค/ ปัจจัยที่ท าให้การท างาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

๑.  การติ ดตามกลุ่ ม เปู าหมายที่ อยู่ ใน เขต เมื อง           
ไม่สามารถติดตามได้ ย้ายที่อยู่  

๒. การบันทึกข้อมูล ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
๓. กรณีการส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ผู้ปกครอง

ไม่ให้ความร่วมมือเพราะเข้าใจว่าเด็กไม่ได้ผิดปกติ/    
ไม่เห็นความส าคัญของคู่มือ DSPM 

๑. เร่งรัดการติดตามเด็กกลุ่มปูาหมายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  
๒.  มีการก ากับติดตามข้อมูลใน HDC/ รพ.สต./ PCU มีการ

ตรวจสอบรายชื่อจาก data exchange  
๓.  มีแนวทางการสื่อสารกับผู้ปกครองที่ไม่ให้ความร่วมมือ

ในการส่งต่อเด็กเข้ารับการกระตุ้น โดยการติดตามเยี่ยม
บ้าน แนะน าการใช้คู่มือ DSPM 

 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางทัศนีย์ จันทบุรี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค 

โทร. ๐๘๙-๙๗๗๖๓๒๔ 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562                      โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

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

     
สถานการณ ์
               การเฝูาระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปีพันคน 
ในเขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสงขลา มีแนวโน้มลดลง (เปูาหมายไม่เกิน ๓๘) ปี ๒๕๖๐ 
เท่ากับ ๒๙.๑๖ ปี ๒๕๖๑ เท่ากับ ๒๔.๑๓ และ ปี ๒๕๖๒ เท่ากับ ๑๔.๗๑ การตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 
๒๐ ปี (เปูาหมาย ไม่เกินร้อยละ ๑๔.๕)  ปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๒๐.๓๐ ปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๑๕.๖๐ และ ปี ๒๕๖๒ 
ร้อยละ ๑๗.๙๒  การเข้าถึงบริการคุมก าเนิด หญิงอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี หลังคลอด/ หลังแท้ง ได้รับบริการ
คุมก าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (เปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) ปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๘.๓๒ ปี ๒๕๖๑ ร้อยละ 
๑๓.๖๕ และ ปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑๕.๐๐ ส่วนการได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมก าเนิด/ ห่วง
อนามัย) (เปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)  ปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๔๐.๒๔ ปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๔๓.๑๔ และ ปี 
๒๕๖๒ ร้อยละ ๒๗.๗๘   
 

ผลการด าเนินงาน 
ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒      

(ต.ค.61-มิ.ย.๖๒) 
๑ อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 

๑๕-๑๙ ปี (ไม่ เกิน ๓๘ ต่อพัน
ประชากรหญิง อายุ ๑๕-๑๙ ปี) 
 

เปูาหมาย ๔,๒๔๙ ๔,๑๔๔ ๔,๐๗๘ 
ผลงาน ๑๒๗ ๑๐๐ ๖๐ 
อัตรา/ ร้อยละ ๒๙.๘๙ ๒๔.๑๓ ๑๔.๗๑ 

 

การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น โรงพยาบาลสงขลา ได้ด าเนินการจัดบริการ
สุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) ตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย
เปิดให้บริการคลินิกวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ในเวลาราชการทุกวันจันทร์ -ศุกร์ ส่วนนอกเวลาราชการ           
มีช่องทางให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ Hotline นอกจากนี้ยังมีช่องทางให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการผ่านทาง 
Facebook และ Line  กิจกรรมเชิงรุก มีการด าเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะและลดปัญหาการตั้งครรภ์
วัยรุ่น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทเชฟรอน มูลนิธิแพธทูเฮลท์ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมอบรมแกนน าเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา และกิจกรรมเปิด
ห้องเรียนพ่อแม่ โดยมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดเวทีเรียนรู้เพ่ือขยายกิจกรรมไปสู่พ้ืนที่
อ่ืนๆ 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562                      โรงพยาบาลสงขลา 
 

สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ  
การเข้าถึงบริการคุมก าเนิดในหญิงอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี ยังต่ ากว่าค่าเปูาหมาย ท าให้เกิดปัญหาการ

ตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น      
                                                                                           
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ท างานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

-การเข้าถึงบริการคุมก าเนิดใน
หญิงอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี  ยั งมี
ความครอบคลุมต่ า 
 
                              
 
 
-การจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
ส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน ยังไม่
ค ร อ บ ค ลุ ม ใ น ส ถ า น บ ริ ก า ร
สาธารณสุขทุกแห่ง      
           

-การสร้างความตระหนักให้วัยรุ่นเห็นความส าคัญและเข้าถึงการบริการ
วางแผนครอบครัวและคุมก าเนิดที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพ่ือปูองกัน
ปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น  

-การมีระบบการติดตามการวางแผนครอบครัวและคุมก าเนิดในมารดา
วัยรุ่น โดยทีมเครือข่าย PCU/ รพ.สต./ รพท.                                                          

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

-การบูรณาการการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่นจากภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน และมีระบบการเชื่อมโยง/ส่งต่อที่ชัดเจน เพ่ือ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 นางวรปกรณ์ ทองบุราณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  งานส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค 
โทร. ๐๘๗-๖๔๘๑๒๑๐ 
Email: maejoy1966@hotmail.com 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562                      โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

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

 
สถานการณ ์

อ าเภอเมืองสงขลามีจ านวนต าบลในความรับผิดชอบทั้งหมด 6 ต าบล ปี 2559 - 2562 อปท.
ที่มีความพร้อมสมัครเข้าร่วมดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจ านวน 5 ต าบล, 
Care Manager ได้รับการอบรม 26 คน/ Care Giver ได้รับการอบรม 109 คน 

ผลการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ อ าเภอเมืองสงขลารอบ 9 เดือน (1 ต.ค.2561-
30 มิถุนายน 2562) พบว่า ประเมินคัดกรองได้จ านวน  22,103 คน คิดเป็นร้อยละ 88.93 (จากจ านวน
ประชากรผู้สูงอายุภาพรวมอ าเภอ 24,855 คน) โดยแยกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มติดสังคม จ านวน 20,239 
คน (ร้อยละ 91.6) กลุ่มติดบ้าน จ านวน 1,724 คน (ร้อยละ 7.8) และกลุ่มติดเตียง จ านวน 140 คน   
(ร้อยละ 0.6) 

ส่วนด้านปัญหาสุขภาพภาพรวมของอ าเภอเมืองสงขลา พบว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินคัด
กรองสุขภาพ มีความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง 6.9 และโรคเบาหวาน ร้อยละ 5.2 ตามล าดับ ส่วนการ 
คัดกรองอาการทางสูงอายุ (Geriatric Syndromes) พบมีภาวะเสี่ยง 3 อันดับแรก คือ เสี่ยงภาวะข้อเข่าเสื่อม
ร้อยละ 5.6 เสี่ยงภาวะหกล้ม ร้อยละ 6.3 และเสี่ยงสมองเสื่อม ร้อยละ 2.1 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

 
สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

1. การเข้าร่วมของ อปท. ในระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับ สปสช. 

2. พ้ืนที่สภาพชุมชนเมือง มีข้อจ ากัดด้านความร่วมมือ และการเข้าถึงผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ท าให้ผล 
การคัดกรองไม่ครอบคลุม 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ๒๕60 ๒๕61 ๒๕๖2 รอบที่ 2 
(ต.ค. 61– ก.ค. 62) 

1 ร้อยละต าบลที่มีระบบ
Long Term Care ผ่าน
เกณฑ์  

เปูาหมาย 6 แห่ง 6 แห่ง 6 แห่ง 
ผลงาน 3 แห่ง 3 แห่ง 3 แห่ง 
อัตรา/ร้อยละ 50 50 50 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562                      โรงพยาบาลสงขลา 
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าใหก้ารด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

- ในปีงบประมาณ 2562 ยังไมไ่ด้รับการยืนยันพืน้ที่ 
Long Term Care ที่ได้รบัการอนุมัติ จาก สปสช. 

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

- ต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายุระยะยาว
(ต าบล LTC) ไมผ่่านเกณฑ์ 

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

- ในเขตเทศบาลนครสงขลามปีระชากรหนาแน่น / ชุมชน
เมือง ความครอบคลุมการคัดกรองไม่ได้ตามเกณฑ์ 

- ขอปรับเพิ่มเวลา CM และ CG  ในการคัดกรอง
ผู้สูงอายุ นอกเวลาราชการ 
 

                                                                   
ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวมารศรี นิลสะอาด  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โทร.  0 9357 ๕8525 
Email : Sk_muang@hotmail.com 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562                      โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

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

โรคความดันโลหิตสูง ในอ าเภอเมืองสงขลาปี ๒๕๕๙ มีอัตราปุวยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูง
ต่อแสนประชากร ๔๐๐.๕๗ ในปี ๒๕๖๐ เพ่ิมขึ้นเป็น ๖๕๕.๓๖ และจากผลการตรวจคัดกรองโรคความดัน
โลหิตสูงในกลุ่มประชากร ๓๕ ปีขึ้นไป ของหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายโรงพยาบาลสงขลาปี ๒๕๖๐-
๒๕๖๑ มีความครอบคลุมการคัดกรองเพ่ิมข้ึนและพบกลุ่มสงสัยปุวยเพิ่มข้ึนจากร้อยละ๑.๖๗ เป็นร้อยละ๒.๑๖  

โรคเบาหวาน ในอ าเภอเมืองสงขลาปี ๒๕๕๙ มีอัตราปุวยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อแสนประชากร 
๔๐๐.๕๗ ในปี ๒๕๖๐ เพ่ิมขึ้นเป็น ๕๐๐.๓๖ และจากผลการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานในกลุ่มประชากร  
35 ปีขึ้นไป ของหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ มีความครอบคลุมการ
คัดกรองเพ่ิมข้ึนและพบกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒๙, ร้อยละ ๒.๔๑ และร้อยละ ๓.๑๖ ตามล าดับ    
 
ผลการด าเนินงาน 

 
ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

(ต.ค.61- มิ.ย.๖๒) 

๑ อัตราผู้ ปุ วย เบาหวานรายใหม่      
ไม่เกิน ร้อยละ ๒.๐๕ 

เป้าหมาย  ๑,๕๑๗ ๑,๘๗๔ 
ผลงาน ๔๘ ๓๘ 
อัตรา/ ร้อยละ ๓.๑๖ ๒.๐๓ 

๒ อัตราประชากรกลุ่มสงสัยปุวยความ
ดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 
 

เป้าหมาย ๑,๒๓๔ ๑,๐๐๙ 
ผลงาน ๒๒๔ ๓๖๓ 
อัตรา/ ร้อยละ ๑๘.๑๕ ๓๕.๙๘ 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562                      โรงพยาบาลสงขลา 
 

สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ   
 ๑. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงเปลี่ยนแปลงได้ยาก และด าเนินการได้ช้า  เนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความตระหนักต่อการลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ท าให้กลุ่มเสี่ยง/
กลุ่มปุวย เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับวิถีชีวิตเปลี่ยน สื่อโฆษณาเกี่ยวกับอาหารหวานมันเค็ม ยังพบเห็นอยู่
มากมายและหลากหลาย 
 ๒. เนื่องจากเขตรับผิดชอบเป็นเขตเมืองมีกลุ่มเปูาหมายจ านวนมาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
พ้ืนที่มีภาระงานค่อนข้างมาก บางหน่วยงานจึงไม่สามารถด าเนินงานตามแผนงาน และไม่สามารถด าเนินงาน
ให้บรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดได้ 
 ๓. สภาพสังคม และวิถีชีวิตชุมชนเมืองค่อนข้างยากในการปรับเปลี่ยนติดตาม 
 ๓. เครื่องมือ องค์ความรู้และทักษะ การวัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มที่สงสัยปุวยยังไม่เพียงพอ
ต่อจ านวนกลุ่มเปูาหมาย 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา / อุปสรรค /ปัจจัยที่ท าให้การท างานไม่
บรรลุวัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

๑. การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการดูแลสุขภาพ - การรณรงค์ให้เห็นความส าคัญของโรค NCDs ผ่านสื่อสาร
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้ปุวยเกิดความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลตนเอง 
 

๒. การเฝูาระวังและลดปัจจัยเสี่ยง - การมีส่วนร่วมของภาคส่วนในการลดปัจจัยเสี่ยงในสถานที่
ท างาน โรงเรียน เป็นต้น 
 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางรุจิรา  สุริยะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

โทร.๐๘๑-๐๙๔๓๙๔๕ 
E-mail: nurse37ying@gmail.com 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562                      โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

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

1) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลสงขลา ประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital ผ่านระดับ ดีมาก 

2) โรงพยาบาลสงขลา  ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยส าหรับ
โรงพยาบาล จากส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรบควบคุมโรคติดต่อ   

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

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

๒.) พัฒนาโรงครัวของโรงพยาบาลตามแนวทาง Primary GMP โดยการแยกส่วนส านักงานออก
จากส่วนของการผลิตอาหารผู้ปุวย และพัฒนาโรงครัวโรงพยาบาลสงขลา เป็นโรงอาหารฮาลาล 

๓.) ร่วมกับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในการน ามาตรการ GREEN  มาใช้ผ่าน
รูปแบบ การเปลี่ยนขยะรีไซเคิลมาเป็นกองบุญทั้งชุมชนไทยพุทธและชุมชนมุสลิม โรงเรียน อย.น้อย  

๔.) ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัด จัดให้มีตลาดเกษตรกรปลอดภัย ทุกบ่ายวันศุกร์ ณ ศูนย์
อาหารโรงพยาบาล 

๕.) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จัดให้มีแปลงสาธิตการปลูกผักอินทรีย์ 
๖.) พัฒนาน าหญ้าแฝกมาเพ่ิมประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสีย ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ซึ่ง

ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยคัดเลือกสายพันธุ์หญ้าแฝกที่มีความเหมาะสม 
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ปัญหา อุปสรรค  
การด าเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์GREEN&CLEAN Hospital ตัวชี้วัดส่วนหนึ่ง เป็น

ปัญหาที่โครงสร้างพื้นฐาน จึงเป็นการยากที่จะพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ในระยะเวลาอันสั้น 
 
นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
 น าหญ้าแฝกมาเพ่ิมประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสีย ตามแนวทางศาสตร์พระราชา 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 นายมานพ  กาเลี่ยง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  

โทร.๐๘๑-๘๙๘๖๘๒๙  
E-mail  manopkaliang@gmail.com 
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คณะที่ 2 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562                      โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

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

สถานการณ ์
การด าเนินการในปี 2562 ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ มีนายอ าเภอเป็น

ผู้น า ท าบันทึกข้อตกลงแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพ 2 ประเด็น คือ 1. การจัดการขยะ 2. การลด 
ละ เลิกการใช้โฟม แก่พ้ืนที่ครอบคลุม 6 ต าบล ให้มีคณะท างานรับผิดชอบประเด็นปัญหา และร่วมติดตาม 
การท างานอย่างต่อเนื่อง ก าหนดแผนงานการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 12 แผนงาน โดยบูรณาการงานกับ
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ เทศบาลต าบลเกาะแต้วด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะ 3 หมู่บ้านในหมู่ ที่ 7, 
หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 2 ตามล าดับ 

กรณีการขับเคลื่อน การลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร มีการรณรงค์ การลด ละ  เลิก ใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ๑๐๐% ในระดับอ าเภอมีองค์กร/ ชุมชนสมัครเข้าร่วม ๕๘.๓๓% องค์กรที่สมัคร    
เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่จะครบก าหนดองค์กรปลอดโฟม ๑๐๐% (๖ เดือนขึ้นไป) ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒  
 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
กิจกรรม ผลงาน 

 ประชุมวางแผนการจัดการขยะมูลฝอย ๖ ต าบล 

 จัดท าแผน ๖ ต าบล 

 ท าบนัทึกข้อตกลง ๖ ต าบล 

 ครัวเรือนเข้าร่วมเครือข่ายรักษ์โลก ๙๔๐ หลังคาเรือน 

 การให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยแก่อาสาสมัครฯ ๕๒๓ คน 

 จุดรวบรวมขยะในหมู่บา้น/ชุมชน ๑๓ จดุ 

 จุดรวบรวมขยะในต าบล ๙ จุด 

 จุดรวบรวมขยะอันตราย ๑๒ จดุ 

 ตั้งภาชนะตามแหล่งท่องเที่ยว ที่สาธารณะ ๑๐ แห่ง 

 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนเร่ืองการจัดการขยะต้นทาง ๒๕ หมู่บ้าน 

 การจัดท าถังขยะเปียก ถังขยะอนิทรีย ์ ๑,๑๖๙ หลังคาเรือน 
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สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 
 การก าหนดประเด็นเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับอ าเภอ 
 การสร้างระบบและความเชื่อมโยง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางอิงอร  พุทธาโร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  โทร. 087 - 3941128  
  E-mail: sk_muang.@hotmail.com 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

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

ประเด็นการตรวจราชการ 

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

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

 

สถานการณ ์
การด าเนินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ปี 2559 – 2562 จ านวนที่

เปิด 9 ทีม (ข้อมูลการขึ้นทะเบียน PCC) สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานของคลินิกหมอครอบครัว โดยมี
สถานการณ์การด าเนินงานตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

ทีมคลินิกหมอครอบครัว 
เปิดด าเนินการ 

ปี 2559 – 2562 ระบุข้อที่ไม่ผ่าน 
ลงทะเบียน ผ่านเกณฑ ์

1. ทีมศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง 2562   
2. ทีมศูนย์สุขภาพชุมชนพาณชิย์สร้างสุข 2562   
3. ทีมศูนย์สุขภาพชุมชนกโุบร์รวมใจ 2562   
4. ศูนย์สุขภาพชุมชนชลาทัศน์ 2562  ประชากร 
5. ทีมใจกลางเมือง 2562   
6. ทีมสมิหลา 2562   
7. ทีมรพ.สต.พะวง 2562   
8. ทีมศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่ 1, 2,8 2562   
9. ทีมศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่ 1,2,8 สาขา 2562   

หมายเหตุ : ใช้เกณฑ์การประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (3S) 
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ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

 
สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

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

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

2. ด้าน System (ระบบบริการ): ยังขาดความพร้อม และความเหมาะสมต่อการจัดระบบบริการที่
ครอบคลุมการบริการ ซึ่งต้องมีรูปแบบการบริการแบบองค์รวม ให้บริการทุกคน บริการทุกอย่าง 
บริการทุกที่ บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี 

3. ด้าน Structure: โครงสร้างของหน่วยบริการ ยังต้องมีการพัฒนาโครงสร้างให้เหมาะสมต่อการ
จัดระบบบริการที่ครอบคลุมทุกบริการ 

 

 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ๒๕60 ๒๕61 ๒๕๖2 รอบที่ 2 
(ต.ค. 61 – ก.ค. 62) 

1 ร้อยละของคลินิกหมอ
ครอบครัวที่เปิดด าเนินการใน
พื้นที่ (Primary Care 
Cluster) ค่าเปูาหมายสะสม 
ร้อยละ 36 

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

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

เปูาหมาย 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 
ผลงาน 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 
อัตรา/ร้อยละ 100 100 100 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าใหก้ารด าเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

1. Staff (บุคลากรทีมสหวิชาชีพ): ขาดบุคลากรและ
ทีมสหสาขาวิ ชาชีพ เช่น  แพทย์ เวชศาสตร์
ครอบครัว/นักวิชาการ (หรือ จพ.สาธารณสุข) ที่
จะลงมาท างานประจ าในคลินิกหมอครอบครัวและ
ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน 

 

1. สนับสนุนแพทย์อบรมระยะสั้น 
2. บูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลิต

บุคลากรด้านสุขภาพ ในโครงการบุคลากรคืนถิ่น 
 

2. System (ระบบบริการ) ยังขาดความครอบคลุม
บริการทุกมิติ และความ เชื่อมโยงระบบบริการที่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ เช่น ระบบ บัญชี 
(Virtual Account) 

 

1. จัดอบรมการจัดท าระบบบัญชี (Virtual Account) 
2. น าปัญหาที่พบจากการเยี่ยมบ้าน แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ผ่าน case conference 

3. Structure: โครงสร้างของหน่วยบริการยังขาด
ความพร้อมและเหมาะสมต่อการจัดบริการที่
ครอบคลุม 

 

1. พัฒนาคลนิิกหมอครอบครัวต้นแบบ 

 

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
 นวัตกรรม โปรแกรม Smart care 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 นางเพ็ญศิริ อัตถาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลสงขลา     
    โทร. ๐๘1-2760504   

E-mail : phensi.attha.@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

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

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

 
สถานการณ ์

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

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

แผนปี 2562 เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

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

รพ.สต. 5 ดาว ผลงาน
สะสม 

ปี 60 - 61 (แห่ง) 

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
(ผลงานสะสม  

60-61) 

จ านวน รพ.สต. 
เปูาหมายติดดาว 
5 ดาวปี 2562 

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

 

สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

การสนับสนุนการด าเนินงานจากเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) ในการเป็นพ่ีเลี้ยง การให้ความรู้ 
รวมทั้งการสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ และการสนับสนุนเชิงระบบ  
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

 ความร่วมมือของทีมพี่เลี้ยงในการเยี่ยม
เสริมพลัง และร่วมพฒันาในส่วนขาด 

 ชี้แจงและท าความเข้าใจในเกณฑ์ในเกณฑ์แต่ละ
หมวดให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งถ่ายทอด
นโยบายให้ผู้บริหารในระดบัพืน้ที่ 
 

 
นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 นวัตกรรม โปรแกรม Smart care 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 นางเพ็ญศิริ อัตถาวงศ์    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ    โรงพยาบาลสงขลา     
    โทร.  ๐๘1-2760504   

E-mail : phensi.attha@gmail.com 
 
 
 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ๒๕60 ๒๕61 ๒๕๖2 รอบที่ 2 
(ต.ค. 61 – ก.ค. 62) 

1 ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่าน
เกณฑ์ อย่างน้อย 3 ดาว 
ร้อยละ 100 

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

2 ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่าน
เกณฑ์ 5 ดาว ร้อยละ 60 

เปูาหมาย 2 แห่ง 5 แห่ง 3 แห่ง 
ผลงาน 2 แห่ง 5 แห่ง 3 แห่ง 
อัตรา/ร้อยละ 100 100 100 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.2 : การพัฒนาโครงการตามพระราชด าริ 
ตัวชี้วัด : อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ปุวยวันโรคปอดรายใหม่ (เปูาหมาย <ร้อยละ 85)  
 
สถานการณ์ 
   สถานการณ์วัณโรค (Tuberculosis) ของโรงพยาบาลสงขลาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พบผู้ปุวย    
วัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (All Form: New and relapse cases) ที่ขึ้นทะเบียนรักษาจ านวน ๕๒๙ 
ราย แยกเป็นคนไทย จ านวน ๓๑๖ ราย เรือนจ า จ านวน ๑๙๘ ราย ต่างด้าวจ านวน ๑๕ ราย และ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นับถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  ขึ้นทะเบียนรักษา จ านวน ๔๔๑ ราย แยกเป็นคนไทย 
จ านวน ๑๖๘ ราย เรือนจ า จ านวน ๒๕๙ ราย ต่างด้าว จ านวน ๑๔ ราย อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ปุวย
วัณโรครายใหม่ (PA) ที่ขึ้นทะเบียนรักษาไตรมาส ๑/๖๒ ทั้งหมด ๑๕๓ ราย เปลี่ยนวินิจฉัย ๗ ราย ที่น ามา
ประเมินได้ จ านวน ๑๔๖ ราย รักษาส าเร็จจ านวน  ๑๓๐ รายคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๔ เสียชีวิตจ านวน ๔ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๔ ขาดการรักษา จ านวน ๔ รายคิดเป็น ร้อยละ ๒.๗๔ โอนออกจ านวน ๕ รายคิดเป็น  
ร้อยละ ๓.๔๒ ก าลังรักษา ๓ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๒.๐๖ ผู้ปุวยวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่อยู่ในระหว่างการ
รักษาจ านวน ๓ ราย ขึ้นทะเบียนโรงพยาบาลสงขลา จ านวน ๒ ราย ขึ้นทะเบียนเป็นของโรงพยาบาลสทิงพระ 
๑ ราย  

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๒ แหล่งที่มา : tbcmthailand.net ) 
 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด รายงานข้อมูล 
๑ อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ 

(ประเมินหลังการรักษา ๑๒ เดือน) ( ไตรมาส ๑/๖๒ ) 
 

เปูาหมาย ≥ ๘๕ 
ผลงาน ๑๓๐ 
อัตรา/ร้อยละ ๘๙.๐๔ 

๒ การขึ้นทะเบียนผู้ปุวย (All forms) 
( ไตรมาส ๑- ๓ /๖๒ ) 

เปูาหมาย ๒๑๘ 
ผลงาน ๔๔๑ 
อัตรา/ร้อยละ เกินเปูาหมาย 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๒  แหล่งที่มา : tbcmthailand.net/ สสจ. สงขลา 
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สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  
(Key risk area / Key risk) 

1) ไม่มีผู้ดูแลหลัก/ ก ากับการกินยาต่อหน้า (กินยาไม่สม่ าเสมอ)/ ขาดยา 
2) การคัดกรองผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยงไม่ต่อเนื่อง 
3) ไม่สามารถติดตามคนไข้ได้ ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเบอร์โทรเป็นแรงงานเคลื่อนย้าย   
4) ปัญหาเศรษฐกิจ/ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาล 

 
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 

ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าใหก้ารท างาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

 ไม่มีผู้ดูแลหลัก/ ก ากับการกินยาต่อหน้า  
(กินยาไม่สม่ าเสมอ)/ ขาดยา 

 เพิ่มความเข้มข้น และติดตามการท า DOT  

 การคัดกรองผู้ สัมผัสและกลุ่ม เสี่ ยง ไม่
ต่อเนื่อง 

 

 มีมาตรการในการติดตามที่ชัดเจนเป็นขั้นตอนและสามารถ
ตรวจสอบได้ทุกระดับ  

 ไม่สามารถติดตามคนไข้ ได้  ย้ ายที่ อยู่  
เปลี่ยนเบอร์โทรเป็นแรงงานเคลื่อนย้าย  
เรือประมง 

 กรณีต่างด้าว/ คนไทย ไม่มีที่อยู่ ประสานขอความช่วยเหลือจาก
บ้านสุขสันต์ (NGO) เป็นรายกรณีไปจนกว่าจะรักษา TB ครบ 

 ปัญหาเศรษฐกิจ/ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
มา รพ. 

 

 โรงพยาบาลประชุมผู้เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบงานโดยตรง จาก 
PCU, รพ.สต. และติดตามผลการด าเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง/
พร้อมน าเสนอปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

 

 โปรแกรม NTIP (TBCM Online )  มีระบบ Internet ที่เสถียรเพื่อความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูล 
 มีระบบ Computer version ที่เป็นปัจจุบัน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 นางอ ามร  เดชบ ารุง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์บริหารงานวัณโรคและโรคเอดส์   

โทร. ๐๘๗-๘๙๙๕๑๑๕ 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา 

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) เปูาหมาย RDU ขั้นที่ 1≥95%,ขั้นที่ 2≥20% 
           ร้อยละ รพ.ที่มีระบบ AMR เปูาหมาย AMR ระดับ intermediate ≥ 20% 
 

1.1 ผ่านตัวชี้วัด RDU ขั้นที่ 1           
- การด าเนินงาน RDU hospital ของโรงพยาบาลสงขลา ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 4 รายการ ซึ่งเป็น

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ปุวย AGE, FTW, ร้อยละในผู้ปุวยในความดันเลือดสูงทั่วไปที่ใช้ 
RAS blockade 2 ชนิดร่วมกันในการรักษาความดันเลือดสูง และร้อยละผู้ปุวยโรคหืดเรื้อรังที่ได้รับยา 
inhaled corticosteroid โรงพยาบาลสงขลาได้เห็นความส าคัญ รณรงค์ ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่าง
มีประสิทธิภาพ จะเห็นได้จากการรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง พบว่าโรงพยาบาลสงขลามีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์
เพ่ิมมากข้ึน คือ 7 ตัวชี้วัด (ปี 2559), 14 ตัวชี้วัด (ปี 2560), 15 ตัวชี้วัด (ปี 2561) และ 16 ตัวชี้วัด (ปี 
2562 (ไตรมาสที่ 1) และ 17 ตัวชี้วัด (ไตรมาส 2,3)) 

- การด าเนินงาน RDU ระดับเครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 
     
1.2 AMR : > ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาล มีระบบการจัดการเชื้อดื้อยาอย่างสมบูรณาการ (ส าหรับ
โรงพยาบาลสงขลา) 
  จากการวางแผนและด าเนินงาน AMR ในโรงพยาบาลสงขลาในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาได้มีการ
ประสานงานเพ่ือให้เกิดการท างานอย่างสมบูรณาการใน 4 วิชาชีพหลัก คือแพทย์ เภสัชกร พยาบาล IC และ
นักเทคนิคการแพทย์ เพ่ือวางระบบให้มีการท างานร่วมกัน และสามารถเก็บข้อมูล ประมวลผลตามข้อก าหนด
การประเมินการด าเนินงาน AMR อย่างบูรณาการ ในปี 2562 
 
สถานการณ ์ 

โรงพยาบาลสงขลายังคง มีปัญหาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาปฏิชีวนะ คณะกรรมการส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล จึงได้หาแนวทางร่วมกัน ในการสร้างระบบ Lock การสั่งใช้ยาให้สอดคล้องกับ ICD 10 ที่
ใช้ในการวินิจฉัยภาวะโรคของผู้ปุวย บุคลากร ทุกสหสาขาวิชาชีพ เกิดความตระหนักในการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลมากข้ึน และเห็นความส าคัญในการปูองกันการดื้อยาในภาพรวมของโรงพยาบาล 
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ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

แบบรายงานตัวช้ีวัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
โรงพยาบาลสงขลา ปี 2562 (ไตรมาสที่ 1-3) 

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

ปีงบประมาณ 2561 
ไตรมาส 4 

ปีงบประมาณ 2562 
ไตรมาส 1 

ปีงบประมาณ 2562 
ไตรมาส 2 

ปีงบประมาณ 2562 
ไตรมาส 3 

เกณฑ ์ ผล เกณฑ ์ เกณ
ฑ์ 

เกณฑ ์ ผล เกณฑ ์ ผล 

1 ร้อยละของรายการยาที่สั่งใช้ยาใน
บัญชียาหลกัแห่งชาต ิ

> 80% ตัวตั้ง    
1,425,406 
ตัวหาร  
1,551,139 
              
91.89 

ผ่าน ตัวตั้ง       
95,580 
ตัวหาร   
432,062 
               
91.56 

ผ่าน ตัวตั้ง       
775,133 
ตัวหาร     
847,549 
                 
91.46 

ผ่าน ตัวตั้ง       
1,133,169 
ตัวหาร      
1,238,881 
                    
91.47 

ผ่าน 

2 ประสิทธิผลการด าเนิน งานของ
คณะกรรมการ PTC ในการชี้น า
สื่อสารและส่งเสริมเพื่อน าไปสู่การ
เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล 

ระดับ 3 3 ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน 

3 การด าเนินงานในการจัดท าฉลาก
ยามาตรฐาน ฉลากยาเสริมและ
เอกสารข้อมูลยาใน 13 กลุ่ม ที่มี
รายละเอียด ครบถ้วน 

รายการ
ยา 
13 กลุ่ม 

ด าเนินการ
ครบถ้วน 

ผ่าน ด าเนินการ
ครบถ้วน 

ผ่าน ด าเนินการ
ครบถ้วน 

ผ่าน ด าเนินการ
ครบถ้วน 

ผ่าน 

4 รายการยาที่ควรพจิารณาตัดออก 
8 รายการซ่ึงยังคงมีอยู่ในบัญชี
รายการยาของโรงพยาบาล 

≤ 1  
รายการ 

0 ผ่าน 0 
 
 

ผ่าน 0 ผ่าน 0 ผ่าน 

5 การด าเนินงานเพื่อส่งเสริม
จริยธรรมในการจัดซ้ือและส่งเสริม
การขายยา 

ระดับ 3 3 ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน 

6 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรค
ติดเชื้อที่ระบบการหายใจชว่งบน
และหลอดลมอักเสบเฉยีบ พลันใน
ผู้ปุวยนอก 
* ปี 59-61 เดิม ≤ 20% 
** ปี 62 ปรับเกณฑ์ใหม่ เป็น ≤ 
30 % 

≤ 30% ตัวตั้ง           
9,183 
ตัวหาร       
27,589 
                 
33.29 

ไม่
ผ่าน 

ตัวตั้ง         
2,266 
ตัวหาร       
8,542 
               
26.53 

ผ่าน ตัวตั้ง          
4,013 
ตัวหาร       
15,462 
                 
25.95 

ผ่าน ตัวตั้ง             
5,575 
ตัวหาร          
20,780 
                    
26.83 

ผ่าน 

7 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรค
อุจจาระรว่งเฉียบพลัน 

≤ 20% ตัวตั้ง           
2,363 
ตัวหาร         
7,902 
                 
29.90 

ไม่
ผ่าน 

ตัวตั้ง           
505 
ตัวหาร       
2,060 
               
24.51 

ไม่
ผ่าน 

ตัวตั้ง           
918 
ตัวหาร       
4,199 
               
21.86 

ไม่
ผ่าน 

ตัวตั้ง             
1,335 
ตัวหาร            
6,528 

ไม่
ผ่าน 

เอกสารแนบ 1 
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8 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะใน
บาดแผลสดจากอุบัติเหต ุ
* ปี 59-61 เดิม ≤ 40% 
** ปี 62 ปรับเกณฑ์ใหม่ เป็น ≤ 
50 % 
 

≤50% ตัวตั้ง         
10,550 
ตัวหาร       
19,265 
                 
54.76 

ไม่
ผ่าน 

ตัวตั้ง        
2,356 
ตัวหาร       
4,333 
               
54.58 

ไม่
ผ่าน 

ตัวตั้ง         
4,576 
ตัวหาร       
8,561 
               
53.45 

ไม่
ผ่าน 

ตัวตั้ง             
6,874 
ตัวหาร          
12,915 
                    
53.22 

ไม่
ผ่าน 

9 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิง
คลอดปกติครบก าหนดทางช่อง
คลอด    
* ปี 59-61 เดิม ≤ 10% 
 ** ปี 62 ปรับเกณฑ์ใหม่ เป็น ≤ 
15 % 

≤15% ตัวตั้ง             
239     
ตัวหาร         
1,232 
                 
19.40 

ไม่
ผ่าน 

ตัวตั้ง               
59 
ตัวหาร            
309 
                  
19.09 

ไม่
ผ่าน 

ตัวตั้ง              
14 
ตัวหาร           
204 
                   
6.86    

ผ่าน ตัวตั้ง                  
26   
ตัวหาร              
332 
                      
7.83 

ผ่าน 

10 ร้อยละในผู้ปุวยความดันเลือดสูง
ทั่วไป ที่ใช้ RAS blockade 
(ACEI/ARB/ Renin inhibitor) 2 
ชนิดร่วมกัน ในการรักษาภาวะ
ความดันเลือดสูง 

0% ตัวตั้ง               
61     
ตัวหาร       
43,476 
                   
0.14 

ไม่
ผ่าน 

ตัวตั้ง             
21 
ตัวหาร     
11,646 
                 
0.18 

ไม่
ผ่าน 

ตัวตั้ง               
37 
ตัวหาร        
23,464 
                   
0.16 

ไม่
ผ่าน 

ตัวตั้ง                 
54 
ตัวหาร           
35,516 
                       
0.15 

ไม่
ผ่าน 

11 ร้อยละของผู้ปุวยที่ใช้
glibenclamide ในผู้ปุวยที่มีอายุ
มากกว่า 65 ปี หรือมี eGFR น้อย
กว่า 60มล./นาที/1.73 ตาราง
เมตร 

≤ 5% 0 ผ่าน 0 ผ่าน 0 ผ่าน 0 ผ่าน 

12 ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานที่ใชย้า 
Metformin เป็นยาชนิดเดียวหรอื
ร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคุมระดับ
น้ าตาล โดยไม่มีข้อห้าม 

> 80% ตัวตั้ง           
6,421 
ตัวหาร         
7,654 
                 
83.89 

ผ่าน ตัวตั้ง           
4,683 
ตัวหาร         
5,440  
                  
86.08 

ผ่าน ตัวตั้ง           
5,518 
ตัวหาร         
6,368 
                 
86.65 

ผ่าน ตัวตั้ง             
6,001   
ตัวหาร            
6,969 
                     
86.11 

ผ่าน 

13 ร้อยละของผู้ปุวยที่มีการใช้ยากลุ่ม 
NSAIDs ซ้ าซ้อน 
 

≤ 5% ตัวตั้ง             
207 
ตัวหาร       
89,792 
                   
0.23 

ผ่าน ตัวตั้ง               
59 
ตัวหาร        
24,786 
                   
0.24 

ผ่าน ตัวตั้ง             
118 
ตัวหาร        
50,638 
                   
0.23 

ผ่าน ตัวตั้ง                
185 
ตัวหาร          
74,966 
                      
0.25 

ผ่าน 

14 ร้อยละของผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง
ระดับ 3 ขึ้นไปที่ได้รับยา NSAIDs  

≤ 10% ตัวตั้ง              
20 
ตัวหาร         
2,480 
                   
0.81 

ผ่าน ตัวตั้ง                
4 
ตัวหาร         
1,588 
                   
0.25 

ผ่าน ตัวตั้ง                 
9 
ตัวหาร         
2,103 
                   
0.43 

ผ่าน ตัวตั้ง                 
12 
ตัวหาร             
2,519 
                       
0.48 

ผ่าน 

15 ร้อยละผู้ปุวยโรคหืดเร้ือรังที่ได้รับ
ยา inhaled corticosteroid   
* ปี 62 ยกเลิกตัวชีว้ัด  

> 80% ตัวตั้ง           
1,505 
ตัวหาร         
3,173 
                 
47.43 

ไม่
ผ่าน 

ตัวตั้ง           
774 
ตัวหาร       
1,384 
               
55.92 

ไม่
ผ่าน 

ตัวตั้ง           
1,018 
ตัวหาร         
1,917 
                 
53.10 

ไม่
ผ่าน 

ตัวตั้ง             
1,184 
ตัวหาร            
2,275 
                    
52.04 
 

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

≤ 5% ตัวตั้ง           
4,726 
ตัวหาร      
114,488 
                   
4.13 

ผ่าน ตัวตั้ง           
1,264 
ตัวหาร        
30,041 
                   
4.21 

ผ่าน ตัวตั้ง           
2,482 
ตัวหาร        
59,018 
                   
4.21 

ผ่าน ตัวตั้ง             
3,635 
ตัวหาร            
87,920 
                     
52.04 

ผ่าน 

17 จ านวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยาที่
ห้ามใช้ ได้แก่ ยาwarfarin*, 
statins, ergots เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์
แล้ว (*ยกเว้น กรณีใส่ 
mechanical heart valve)  

0 คน ตัวตั้ง                 
0 
ตัวหาร         
2,257 
                       
0 

ผ่าน ตัวตั้ง                
0 
ตัวหาร         
918 
                     
0 

ผ่าน ตัวตั้ง                 
0 
ตัวหาร            
918 
                       
0 

ผ่าน ตัวตั้ง                    
0 
ตัวหาร            
1,922 
                           
0 

ผ่าน 

18 ร้อยละของผู้ปุวยเด็กที่ได้รับการ
วินิจฉยัเป็นโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจ (ครอบครัวโรคตามรหัส 
ICD-10 ตาม RUA-URI) และ
ได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด  
non-sedating   

≤ 20% ตัวตั้ง             
940 
ตัวหาร         
9,704 
                    
9.69 

ผ่าน ตัวตั้ง           
285 
ตัวหาร       
3,008 
                 
9.47 

ผ่าน ตัวตั้ง           
573 
ตัวหาร       
5,127 
               
11.18 

ผ่าน ตัวตั้ง                
711 
ตัวหาร            
6,621 
                    
10.74 

ผ่าน 

19 รพ.สต.และหน่วยปฐมภูมิมีการใช้
ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจชว่งบนและหลอดลม
อักเสบเฉียบพลัน ≤ 20% 

≥ 60% ตัวตั้ง               
18    
ตัวหาร             
18 
                    
100         

ผ่าน ตัวตั้ง               
18    
ตัวหาร             
18 
                    
100        

ผ่าน ตัวตั้ง             
18    
ตัวหาร           
18 
                  
100        

ผ่าน ตัวตั้ง                  
18 
ตัวหาร                 
18 
                       
100 

ผ่าน 

20 รพ.สต.และหน่วยปฐมภูมิมีการใช้
ยาปฏิชีวนะในโรคอจุจาระรว่ง
เฉียบพลัน ≤ 20%   
 

≥ 60% ตัวตั้ง               
14 
ตัวหาร             
18                                                
77.78 

ผ่าน ตัวตั้ง               
16 
ตัวหาร             
18 
88.89 

ผ่าน ตัวตั้ง             
17 
ตัวหาร           
18 
94.44 

ผ่าน ตัวตั้ง                   
18 
ตัวหาร                 
18 
100 

ผ่าน 

21 RUA 60% ตัวตั้ง               
14 
ตัวหาร             
18      

             
77.78 

ผ่าน ตัวตั้ง               
16 
ตัวหาร             
18 

                 
88.89 

ผ่าน ตัวตั้ง             
17 
ตัวหาร           
18 

               
94.44 

ผ่าน ตัวตั้ง                   
18 
ตัวหาร                 
18 

ผ่าน 

 จ านวนตวัชี้วัดที่ผ่าน   15  16  17  17 

 จ านวนตวัชี้วัดที่ไม่ผ่าน   6  5  4  4 

 
สรุป   - ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ 17 ตัวชี้วัด : 1,2,3,4,5,6,9,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21 

- ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 4 ตัวชี้วัด : 7,8,10,15 
ปี 2562 : ตัวชี้วัดที่ผ่านเพิ่มคือ ตัวชี้วัดที่ 9 :ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่อง 
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ปัญหา อุปสรรค 
    - แพทย์จบใหม่ไม่ตระหนักถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
    - ความรู้ความสามารถของบุคลากร เนื่องจากปัจจุบันมีแพทย์เฉพาะทางมากยิ่งข้ึน 
    - ระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่เชื่อมต่อกับโปรแกรม RDU R9 ซึ่งโปรแกรมที่ใช้ดึงและวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ ต่อส่วนกลาง/ ต่อผู้บริการ/ ต่อระเบียบ กฎหมาย 
   - ในส่วนของตัวชี้วัดร้อยละผู้ปุวยโรคหืดเรื้อรังที่ได้รับยา inhaled corticosteroid เกณฑ์ต้องมากกว่าร้อย
ละ 80 ควรต้องปรับเกณฑ์ในโรงพยาบาลทั่วไป เนื่องจากโรงพยาบาลทั่วไป จะรองรับผู้ปุวยที่ได้รับการส่งต่อ/
ฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลชุมชนหรือสถานพยาบาลอ่ืนๆ ซึ่งผู้ปุวยกลุ่มนี้มียาสูดพ่นยา inhaled corticosteroid 
อยู่แล้ว จึงเรียนพิจารณาคณะกรรมการทบทวนร้อยละที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 ภก.ลักขณา คล้ายแก้ว เภสัชกรช านาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม 

โทร.0-7433-8100 ต่อ 4039 
E-mail: k.lukkana@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ และได้รับการ
ติดตามต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate)  
 
 
สถานการณ ์
 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องในระยะ ๒ ปีที่ผ่านมา จากสถิติ      
ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา พบว่ามีการแพร่ระบาดของยาบ้ามากกว่าชนิดอื่นๆ อาจเนื่องจากปัจจุบันยาบ้ามีราคา
ถูกลงมากท าให้สามารถเข้าถึงการการเสพยาได้ง่าย อีกทั้งผู้ปุวยที่เสพสารมากกว่า ๑ ชนิด ก็มีจ านวนสูงขึ้น 
และเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ปุวยที่ใช้สารเสพติดมากกว่า ๑ ชนิด ส่วนใหญ่จะเสพยาบ้าร่วมกับ น้ าต้มใบกระท่อม 
และในปีนี้เริ่มมีสารเคตามีนเข้ามาในพื้นที่ด้วย ซึ่งผู้ปุวยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน 

ตารางแสดงข้อมูลผู้เข้ารับบริการบ าบัดรักษายาเสพติด โรงพยาบาลสงขลา 

ชนิดสารเสพติด จ านวนผู้ป่วยตามปีงบประมาณ(คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (ถึง ๓๐มิย.) 

เฮโรอีน ๗๔ ๗๔ ๖๓ 

ยาบา้ ๖๒ ๑๘๕ ๑๕๒ 
กัญชา ๑๒ ๙ ๗ 
ยาไอซ์ ๑๐ ๒๒ ๑๕ 
น้ ากระท่อม ๙ ๗ ๑ 
มากกว่า 1 ชนดิ ๖๐ ๘๔ ๙๑ 
เคตามีน ๐ ๐ ๓ 

รวม ๒๒๗ ๓๘๑ ๓๓๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 



45 
วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลคุณธรรม  ล ้าเลิศบริการ  ประชาชนสุขภาพดี  ภาคีมีส่วนร่วม 

เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562                      โรงพยาบาลสงขลา 
 

๒. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

๒.๑ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
๑ ผู้ใช้ ผู้เสพทีบ่ าบัดครบตามเกณฑ์

ของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่อง
หลังจ าหน่าย 3 เดือน (Remission 
Rate) ร้อยละ 40 

๓๗ ๓๔ ๙๒ 

๒ ร้อยละผู้ติดทีบ่ าบัดครบตามเกณฑ์
ของแต่ละระบบได้รับการติดตาม
ดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention 
Rate) ร้อยละ 20 

๖ ๕ ๘๓.๓ 

 
๒.๒ แผนการพัฒนาระบบบริการจากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
- ผู้ปุวยไม่มาติดตามผลตามนัด 
- ผู้ปุวยกลับไปเสพซ้ าในระหว่างการติดตามผล 
 
แนวทางการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และผู้ปุวยในระหว่างการบ าบัดและ             

ติดตามผล ได้แก่ กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์  กิจกรรมวันแม่ เป็นต้น 
- ปรับแนวทางการติดตามในผู้ปุวยระบบ พรบ. ที่เข้ารับการบ าบัดครบโปรแกรมแล้ว โดยให้มา

ติดตามและตรวจปัสสาวะที่หน่วยบ าบัดก่อนทุกครั้งที่จะไปรายงานตัวเพ่ือติดตามที่ฝุายความมั่นคง ที่ว่าการ
อ าเภอเมืองสงขลา 
 
๓. ความพร้อมในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของกระทรวงฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

- จัดบริการลดอันตรายจากการใช้ยาแก่ผู้ปุวยทุกรายโดยได้รับความร่วมมือกับองค์กรเอกชน (โอโซน) 
- ผู้บริหารสนับสนุนค่าตอบแทนการลงบันทึกข้อมูล บสต. นอกเวลาราชการ 
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๔. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
- ไม่มีชุดตรวจส าหรับตรวจผู้ปุวยใช้น้ ากระท่อมโดยเฉพาะ ปัจจุบันได้ใช้ชุดตรวจหาสารมอร์ฟีนใน

ปัสสาวะแทน ซึ่งหากผู้ปุวยไม่ได้ผสมยาแก้ไอที่มีสารโคเดอีนก็ไม่สามารถตรวจได้แม้ผู้ปุวยยังเสพน้ า
กระท่อมอยู่ 

- การลงบันทึกข้อมูล บสต. เข้าระบบได้ยากในเวลาราชการ เนื่องจากระบบมีความล่าช้า 
 
ผู้รับผิดชอบ 

• พญ.ลัดดาพร  เทพสวน  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช 
• นางเกศินี  บัวชื่น พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  หัวหน้างานสุขภาพจิต 
• นางขวัญกมล  อ้ึงกุศลมงคล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
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คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
ตัวชี้วัด : อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ  
 
 

1. สถานการณ ์
แนวโน้มการฆ่าตัวตายของประเทศไทย จะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น

ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจและภัยธรรมชาติ ซึ่งในส่วนของจังหวัดสงขลามีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 และ 2561 คือ 62 และ 72 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่สาเหตุมาจากมีอาการทางจิตจาก
ยาเสพติด และปัญหาเศรษฐกิจและครอบครัว ซึ่งก่อให้เกิดภาวะวิกฤตแก่คนใกล้ชิดในครอบครัวรวมถึ งการ
สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาและการเฝูาระวังภาวะทางสุขภาพจิต ดังนั้นการบูรณาการระดับนโยบาย การ
ปูองกันการฆ่าตัวตายและการพัฒนาระบบช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการประเมิน คัดกรองให้ได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น และการติดตามเฝูาระวังการกลับไปท าร้ายตัวเอวซ้ า จะช่วยลดอัตราการฆ่าตัวตายได้เป็น
อย่างดี 

 
2. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

ล าดับที ่ ตัวชี้วัด รายงานข้อมูล 
(ต.ค.-มิ.ย.62) 

1. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ เปูาหมาย 6.3 ต่อแสน ปชก. 
ผลงาน (คน) 2 
อัตรา/ร้อยละ 1.51 

2. อัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า / โรคจิต เปูาหมาย 65 /75 
ผลงาน (คน) 1,441 /1,053 
อัตรา/ร้อยละ 47.37 /99.53 

 
3. ปัญหาอุปสรรคและประเด็นส าคัญเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ (Key 

risk area/Key risk factor) 
   - Stigma ผู้ปุวยและญาติไม่กล้าเปิดเผย ละอาย จึงไม่เข้าสู่ระบบการรักษาและติดตาม 
   - ข้อมูลบางส่วนขาดหายไป เนื่องจากไม่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นจาก ward และใน

ชุมชน ส่วนใหญ่ได้ข้อมูลจากญาติซึ่งเวลาล่วงเลยมาแล้ว 

   - การขาดความตระหนักของผู้ปุวยและญาติ ท าให้ไม่เข้ารับการบ าบัดรักษาต่อเนื่องเมื่ออาการดีขึ้น 
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4. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
 

ปัญหา อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การท างานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

     การเข้าถึงข้อมูล เช่น หน่วยงานไม่ส่งปรึกษา
หรือไม่นัดผู้ปุวยมาเข้าระบบการรักษาต่อเนื่อง
เพ่ือปูองกันการท าร้ายตนเองซ้ า  
  

ปฏิบัติตามแนวทางการส่งปรึกษาเฉพาะทาง 

     การติดตามหลังจ าหน่าย เช่น เบอร์ติดต่อ ที่
อยู่ ไม่ เป็นปัจจุบันติดตามผู้ปุวยไม่ ได้  ท าให้
บ าบัดรักษาไม่ต่อเนื่องและไม่ครบตามเกณฑ์เสี่ยง
ต่อการท าร้ายตนเองซ้ า 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ และโรงพยาบาลควรสนับสนุน
อุปกรณ์ในการติดตามเช่น โทรศัพท์ 

     บุคลากรจิตเวชใน รพ. สังกัด สป. ไม่มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

ควรมีโครงสร้างกลุ่มงานที่ชัดเจนและมีกรอบ
อัตราก าลังและความก้าวหน้า เพ่ือขวัญก าลังใจ
ของผู้ปฏิบัติงาน 
 

 
ผู้รับผิดชอบ 

- พญ.ลัดดาพร  เทพสวน นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช 
- นางเกศินี  บัวชื่น พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  หัวหน้างานสุขภาพจิต 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

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

ผู้ปุวยที่สมองตายยินยอมบริจาคอวัยวะ ท าให้การด าเนินงานมีความล่าช้า 
 
มาตรการปี 2562 
- เสียงตามสายในโรงพยาบาลสงขลา การแปะโปสเตอร์ตามสถานที่ในโรงพยาบาล วีดีทัศน์ สื่อ

สารสนเทศ แผ่นพับ วิทยุประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 
- มีผู้บริจาคดวงตา ตุลาคม 2561           พฤษภาคม 2562 จ านวน 8 คน 
- ทุกอวัยวะ ตับ ไต หัวใจ ตุลาคม 2561           พฤษภาคม 2562 จ านวน 14 คน 

 
ข้อจ ากัด 
- ขาดบุคลากรในการที่จะไปฝึกอบรมความรู้ 
- โรงพยาบาลสงขลาขาดทีมแพทย์ที่จะมาท าการผ่าตัด และวินิจฉัยว่า Brain death 
 
การด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

การพัฒนา
บุคลากร 
โดยส่ง
พยาบาล
หลักสูตร
เฉพาะทาง 
TC Nurse 
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กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

จัดอบรมให้
ความรู้
เก่ียวกับการ
บริจาคและ
ปลูกถ่าย
อวัยวะครบ
วงจรภายใน
โรงพยาบาล 
 

            

จัดกิจกรรม
จัดท าสื่อ
ประชาสัมพั
นธ์ทั้งภายใน
และนอก
โรงพยาบาล 
และการ
รณรงค์เชิง
รุก 

            

 
โอกาสพัฒนา 
 สร้างทีมให้เพ่ิมมากข้ึนในโรงพยาบาล โดยให้มีในทุกแผนก 
 ออกหน่วยร่วมกับคลังเลือด และงานกาชาดของจังหวัด 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 พญ.กนกรัตน์ สุวรรณละออง  นายแพทย์ช านาญการ  กลุ่มงานอายุรกรรม 
 นางสาวอมรรัตน์ จ านงภักด์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  หอผู้ปุวยศัลยกรรมอุบัติเหตุ 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

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

ปี ๒๕๖๒ ไตรมาส ๒ ผู้ปุวยโรคไตทั้งหมด ๓,๒๙๙ คน เป็นผู้ปุวยโรคไตระยะ ๓ จ านวน ๑,๔๘๕ คน 
ระยะ ๔ จ านวน ๖๑๙ คน ระยะ ๕ จ านวน ๔๗๘ คน มีผู้ปุวยไตรายใหม่ร้อยละ ๒๗.๑๕  (จ านวน ๑,๕๘๑ 
คน) (ข้อมูล HDC รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๒) มีผู้ปุวยไตเข้ารับบริการใน CKD clinic ๓๖๒ คน 
(ข้อมูลจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาลสงขลา ณ วันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๒) 

 

มีผู้ปุวยเบาหวานและหรือความดันโลหิตสูงที่ต้องได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรังจ านวน ๑๖,๘๔๔ คน   
ผลจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผู้ปุวย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไต
เรื้อรัง ร้อยละ ๓๔.๕๗ การชะลอความเสื่อมของไตผู้ปุวยมีอัตราการลดลงของ eGFR<๔ml/min/๑.๗๓m๒/
yr ร้อยละ ๕๖.๕๕  

 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ณ วันที่ ๑๖ มิ.ย.๒๕๖๒ 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการ
ข้อมูล 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
 (ต.ค.๖๑-16มิ.ย.๖๒) 

๑. 
 

ร้อยละของผู้ปุวย DM และ/
หรือ HT ที่ได้รบัการค้นหา
และคัดกรองโรคไตเร้ือรัง 

เปูาหมาย >ร้อยละ ๘๐ >ร้อยละ ๘๐ >ร้อยละ ๘๐ 
ผลงาน ๖,๑๗๐/ ๑๖,๕๙๘ ๖,๕๒๕/ ๑๗,๑๒๐ ๕๘๒๓/ ๑๖,๘๔๔ 
อัตรา/ร้อยละ ๓๗.๑๗ ๓๘.๑๑ ๓๔.๕๗ 

๒. การชะลอความเสื่อมของไต 
ผู้ปุวยมีอัตราการลดลงของ 
eGFR <๔ ml/min/๑.๗๓m
๒/yr(๖๖%)   

เปูาหมาย >ร้อยละ ๖๖ >ร้อยละ ๖๖ >ร้อยละ ๖๖ 
ผลงาน ๖๓๐/ ๑,๐๔๓ ๕๘๒/ ๑,๐๑๔ ๕๐๑/ ๘๘๖ 
อัตรา/ร้อยละ ๖๐.๔๐ ๕๗.๔๐ ๕๖.๕๕ 

 

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ๑๖ มิ.ย.๖๒ 
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สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  
      - ระบบสารสนเทศท่ีไม่สามารถเชื่อมข้อมูลจาก รพ.สต.ในเครือข่ายกับโรงพยาบาลไปถึง HDC 
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา อุปสรรค/ ปัจจัยที่ท าให้การท างานไมบ่รรลุวัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 
๑.ระบบสารสนเทศของรพ.กับโปรแกรม HDC ยังไม่มีความสมบูรณ์ ใน
การเชื่อมโยง 
 

 

๒.ผู้ปุวย Unplan dialysis ส่วนใหญ่เป็นผู้ปวุยที่ปฏิเสธการบ าบัดการ
ทดแทนไตและขอรักษาแบบประคับประคองในระยะแรก 
 

 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 พญ.อุไรวรรณ ปริญญาศิริ  นายแพทย์ช านาญการ กลุ่มงานอายุรกรรม 
 นางดวงกมล  ดุษฎีธรรมโม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มการพยาบาล 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
 
1.ประเด็นการตรวจราชการ 
 ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery (เปูาหมาย: ร้อยละ 20) 
 
2. สถานการณ์  
 โรงพยาบาลสงขลาให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery) มีอัตราการให้บริการที่
เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 และจากการก าหนดโรคเพ่ิมในปี 2562 โรงพยาบาลสงขลาสามารถให้บริการโรคที่
ก าหนดดังนี้ Inquinal hernia, Hydrocele, Hemorrhoid, Vaginal bleeding, Esophageal-Gastric 
stricture, Colorectal polyp Colonic rectal polyp, Pterygium excision c graft, Female 
sterilization, จากการให้บริการพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มีความสะดวก และได้รับบริการที่ดี  
 

3. การด าเนินงาน/ ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
  
ล าดับ

ที่ 
ตัวชี้วัด รายงานข้อมูล ปี 2562 

1 ต.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62 
1 ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับการผา่ตัด One Day 

Surgery 
เปูาหมาย 20% 

  ผลงาน 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 

  อัตราร้อยละ 49.74 

  
ด้านระบบบริหารจัดการ การบริหารจัดการเชิงระบบได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพส่งผลให้

โรงพยาบาลลดอัตราการครองเตียง ลดการแออัด ลดค่าใช้จ่าย 
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ปัญหา อุปสรรค 
 ด้านอัตราก าลังคนไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ ODS มีเพียงคนเดียวซึ่งการด าเนินงานของ ODS 
ให้มีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากร และเพ่ิมอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้สอดคล้องกับภาระ
งานจ านวนผู้รับบริการที่เพ่ิมมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ ต่อส่วนกลาง/ ต่อผู้บริหาร/ ต่อระเบียบ กฎหมาย 
 การมีข้อจ ากัดในการใช้กองทุนแต่ละกองทุนที่มีระเบียบต่างกัน เช่น การท า ODS มีการเบิกจ่าย
จ าเพาะสิทธิ สปสช. 
 
ผู้รับผิดชอบ 

 นายพงศธร อาสนศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ  หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม 
 นางสาวปารมี ดอกบัว     พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  กลุ่มการพยาบาล 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานร้อยละ ๑๘.๕ 
 

 

สถานการณ์  
 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสงขลา เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัย 
ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค รักษาโรค และฟ้ืนฟูสุขภาพผู้รับบริการด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกโดยเปิดให้บริการ ๒ แห่ง คือที่โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลเมืองสงขลา ให้บริการทั้งในสถาน
บริการ และนอกสถานบริการ ในสถานบริการให้บริการวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. วันเสาร์-
อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. นอกสถานบริการ (ในชุมชน) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.  
 กิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่ จ่ายยาสมุนไพร, นวดแผนไทย, ประคบสมุนไพร, อบไอน้ าสมุนไพร, 
ส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอด, ฝังเข็ม, ปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย, สมาธิบ าบัด, ฤาษีดัดตน, มณีเวช  
ฯลฯ 
 ทรัพยากรในหน่วยงานมีจ านวนบุคลกรทั้งสิ้น ๕๔ คน แยกเป็น แพทย์แผนปัจจุบัน ๑ คน พยาบาล
วิชาชีพ ๒ คน แพทย์แผนไทย ๔ คน  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ๗ คน  พนักงานพิมพ์ ๑ คน พนักงานเก็บ
เอกสาร  ๒ คน พนักงานบริการ ๒ คน และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (แบ่งเปอร์เซ็นต์) ๓๕  คน จ านวนเตียงนวด/ 
ประคบ  ๓๐ เตียง เตียงนวดเท้า  ๑๕  เตียง 
 ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นวัยสูงอายุ และวัยท างาน ๕ อันดับโรคที่มารับบริการมากที่สุดคือ ๑) ปวด
บ่า/ ปวดไหล่  ๒) ปวดเข่า/ ปวดขา/ ปวดเท้า  ๓) ปวดเอว/ ปวดสะโพก  ๔) ปวดกล้ามเนื้อ  ๕) อัมพฤกษ์/ 
อัมพาต 
 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
ล าดับที ่ ตัวชี้วัด รายงาน

ข้อมูล 
2๕๖๒ 

(ต.ค.61.-มิ.ย.๖๒) 
๑ ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รบับริการการ   

 แพทย์แผนไทยฯ ทีไ่ด้มาตรฐานร้อยละ ๒๐   
    - รพศ./รพท. ร้อยละ ๑๑ เปูาหมาย ๕๐,๕๑๙ คร้ัง (ฐาน ๔๕๙,๒๗๒ คร้ัง) 
  ผลงาน ๔๗,๓๖๕ คร้ัง 
  อัตรา/ร้อยละ ๑๐.๓๑ 
    - รพ.สต.ร้อยละ ๓๖ เปูาหมาย ๑๙๗,๖๕๐คร้ัง (ฐาน ๕๔๙,๐๒๘ คร้ัง) 
  ผลงาน ๗๒,๖๗๙ คร้ัง 
  อัตรา/ร้อยละ ๑๓.๒๔ 
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ล าดับที ่ ตัวชี้วัด รายงาน
ข้อมูล 

2๕๖๒ 
(ต.ค.61.-มิ.ย.๖๒) 

    - ร้อยละผู้ปุวยนอกที่ได้รับบรกิารไม่นับ เปูาหมาย ๑๐๑,๕๗๐ คร้ัง (ฐาน ๕๔๙,๐๒๘ คร้ัง) 
       รหัส U77  ร้อยละ ๑๘.๕ ผลงาน ๗๒,๖๗๙ คร้ัง 
  อัตรา/ร้อยละ ๑๓.๒๔ 
 
สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  

 - ขาดบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยฯ ในรพ.สต. 

ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค /ปัจจัยทีท่ าให้การท างาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

 เนื่องจากเปิดให้บริการ 2 แห่งท าให้ปริมาณงาน
มากบุคลากรซึ่งดูภาพรวมว่ามีมากแต่ก็ยังไม่
เพียงพอกับปริมาณงานและความต้องการของ
ผู้รับบริการ (โดยเฉพาะแพทย์แผนไทย) 
 

- จ้างลูกจา้งชั่วคราวต าแหนง่แพทย์แผนไทยเพิ่มข้ึน 1-2 
คน 

 

 การสั่งใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลยงัมีปริมาณน้อย - ประชาสัมพนัธ์ และประสานความร่วมมือกับแพทย์
แผนปัจจบุันให้เพิ่มข้ึน 

 การเข้าถึงบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยฯ  ในรพ.
สต./ PCU ในเขตอ าเภอเมืองค่อนข้างต่ า 

- จัดแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลสงขลาไปให้บริการใน 
รพ.สต.และ PCU ในเขตเพื่อกระตุ้น/ เพิ่มการใชบ้ริการ
ให้มากข้ึน 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวเฉลิมขวัญ  ฤทธิ์ทอง     แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  

โทร. ๐๘๑-๑๘๙๔๒๔๘   
E-mail: Mhor-aoy@hotmail.com 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

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

1. ลดความแออัดใน รพ.ระดับตติยภูมิ  
2. เพ่ิมศักยภาพในการบริการผู้ปุวยออร์โธปิดิกส์ ระดับ M2 ลงไป  

 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละการดูแลรักษาผู้ปุวยกระดูกหักไม่ซับซ้อนในรพระดับ M2 ลง >70% 
2. ร้อยละโรงพยาบาลที่มีทีม Re fracture Prevention  
3. ร้อยละผู้ปุวย fracture around hip ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชม. ภายหลังได้รับการรักษา      

ใน รพ. >50% 
4. ร้อยละผู้ปุวย  Re -fracture Prevention ที่มีกระดูกหักซ้ า <30% 

 
สถานการณ ์
  โรงพยาบาลสงขลารับผู้ปุวยที่มีปัญหากระดูกและข้อที่ส่งต่อมาจากรพ ระดับ M2 เป็นจ านวนมาก  
ในปี 2561 มีจ านวนผู้ปุวย closed fracture จ านวน 2,513 คน และปี 2562 (ต.ค.-พ.ค. 62) จ านวน 
1,848 คน ท าให้มีปัญหาแออัดที่เข้ามารับบริการ ไม่สะดวกในการเดินทาง ดังนั้นการเพ่ิมศักยภาพระ ระดับ
M2 ท าให้สามารถรักษาผู้ปุวยที่มีภาวะกระดูกหักไม่ซับซ้อน (simple non-displace fracture) น่าจะช่วยลด
การส่งต่อ และประชาชนได้รับคือ ค่าใช้จ่ายการเดินทางลดลง โรงพยาบาลสามารถให้การรักษาด้วยมาตรฐาน
เดียวกัน ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
          รพ.สงขลามีการจัดตั้งทีม Re fracture Prevention โดยมีสหสาขาวิชาชีพด าเนินการนี้ตั้งแต่ 
สิงหาคม 2561 ในการดูแลรักษาผู้ปุวย Fracture around hip เช่น Fracture neck, fracture intertroc, 
Fracture subtroc ในกลุ่มผู้สูงอายุเกิดจาก minor trauma ประมาณ 70-80 คนต่อปี และมีอุบัติการณ์หัก
ซ้ า ดังนั้นการจัดตั้งทีมดูแลผู้ปุวยกลุ่มนี้ เพ่ือลดอัตราการทุพพลภาพ เสียชีวิต และการหักซ้ า 
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ผลด าเนินการการรักษาผู้ปุวยกระดูกหักไม่ซับซ้อนในรพ.ระดับ M2 ลงไป >70% 

ท าได้  66.39% 

 
รพช. 

2560  2561 2562 (ต.ค. –มิ.ย.62) 

ยอด รักษา refer ร้อยละ ยอด 
ร

รักษา 
พ

refer 
 

ร้อยละ 
ย

ยอด 
รั

รักษา 
r

refer 
 

ร้อยละ 

ระโนด 134 64 70 47.76 
1

102 
5

53 
4

49 
5

51.96 
6

63 
4

41 
2

22 
6

65.08 

สิงหนคร 21 14 7 666.67 
5

50 
3

38 
1

12 
7

76 
3

35 
2

26 
9

9 
7

74.28 

สทิงพระ 50 43 7 886 
3

30 
2

26 
4

4 
8

86.66 
2

24 
1

17 
7

7 
7

70.84 

จะนะ 88 82 6 993.18 
8

87 
7

73 
1

14 
8

83.90 
5

52 
4

45 
7

7 
8

86.54 

กระแสสินธุ ์ 19 10 9 552.63 
1

19 
8

8 
1

11 
4

42.10 
1

17 
9

9 
8

8 
5

52.95 

เทพา 45 29 18 664.44 
4

48 
3

31 
1

17 
6

64.58 
3

37 
1

18 
1

19 
4

48.65 
  

ผลด าเนินการ ผู้ปุวย fracture around hip ได้รับการผ่าตัด 72 ชั่วโมง >50 % 

เดือน จ านวนผูปุ้วย ผู้ปุวยผา่ตัด ผ่าตัดภายใน 72 ชม. ร้อยละ 
ตุลาคม 2561 6 6 4 66.66 
พฤศจิกายน 2561 14 11 4 36.36 
ธันวาคม 2561 15 11 5 45.45 
มกราคม 2562 15 8 4 50 
กุมภาพันธ์ 2562 15 14 10 71.42 
มีนาคม 2562 13 12 7 58.33 
เมษายน2562 7 4 3 75 
พฤษภาคม2562 14 12 12 100 

รวม 99 66 49 74.24 
 
สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินการงานไม่ประสบความส าเร็จ 
- มาตรการที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานท างานไปในทิศทางเดียวกัน 
- ความร่วมมือของผู้ปุวยและญาติในการทราบปัญหา และตระหนักในการรักษา 
- จ านวนห้องผ่าตัด และพยาบาลห้องผ่าตัดไม่เพียงพอ 
- จัดท าคู่มือส าหรับผู้ปุวยที่ใช้ในการดูแลร่วมกันทุกสาขา 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้
การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสานหรือด าเนินงานต่อ 

 การเข้าถึงของทีมเม่ือมี
กลุ่มเปูาหมายเข้านอนในรพ 

 จัดท า standing order 
ตั้งแต่ ER/ OPD 

 

 ขาดแคลนพยาบาลช่วยผ่าตัด  จัดสรรก าลังคนเข้าระบบ  
 ความร่วมมือของผู้ปุวยและ

ญาติในการทราบปัญหาและ
ตระหนักในการดูแล 

 จัดท าสื่อ/ คู่มือประจ าตัว
ผู้ปุวย 

 

 คู่มือส าหรับผู้ปุวย  งบประมาณการจัดพิมพ์  
 ห้องผ่าตัดไม่เพียงพอ ผู้ปุวย

มีโรคประจ าตัวต้องได้รับ
ค าปรึกษา 

 สร้างระบบ fast tract การ
ปรึกษาอายุรกรรม และ
วิสัญญีเตรียมพร้อมผ่าตัด 

 

 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ส่วนกลาง/ผู้รับบริการ/ระเบียบกฎหมาย 
 จัดสรรต าแหน่งให้ขาราชการ พยาบาลเพ่ือเป็นแรงจูงใจ ลดการลาออก 
 ปริมาณห้องผ่าตัดไม่เพียงพอ ไม่มีช่องทางด่วนให้ผู้ปุวยกลุ่มนี้ผ่าตัดในเวลาที่ก าหนด 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 นพ.บุญสูง จีระวงศ์พานิชย์ นายแพทย์ช านาญการ หัวหน้ากลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ 
 นางศุภพร  ศรีพิมาน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    

โทร. 0 7433 8100 ต่อ 1728, 1729 
E-mail:  suppaporns307@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:suppaporns307@gmail.com


60 
วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลคุณธรรม  ล ้าเลิศบริการ  ประชาชนสุขภาพดี  ภาคีมีส่วนร่วม 

เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562                      โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

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

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

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 2๕๖๒ 
(ต.ค.-ม.ิย.๖๒) 

๑ จ านวนผูปุ้วย CA Breast รายใหม่ ราย ๙๔ ๘๕ ๗๖ 
๒ จ านวนผูปุ้วย CA Colon รายใหม่ ราย ๙๑ ๘๓ ๕๗ 
๓ จ านวนผูปุ้วย CA Cervix รายใหม่ ราย ๑๗ ๑๑ ๑๔ 
๔ ร้อยละของการรอคอยผลชิ้นเนือ้ 

 ภายใน ๒ สัปดาห์ ≥80% 
เปูาหมาย 
ผลงาน 
อัตรา/ร้อยละ 

๑๗๔ 
๑๖๑ 

๙๒.๕๒ 

๑๘๕ 
๑๗๑ 

๙๒.๔๓ 

๑๕๑ 
๑๔๘ 

๙๘.๐๑ 
๕ ร้อยละของผู้ปุวยผา่ตัดภายใน ๔ สัปดาห์  

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

๑๑๘ 
๘๓ 

๗๐.๓๓ 

๑๔๑ 
๑๐๗ 
๗๖ 

๑๐๒ 
๗๔ 

๗๒.๕๔ 
๖ ร้อยละของผู้ปุวยเคมีบ าบัดภายใน ๔ สัปดาห์  

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

๙๑ 
๗๔ 

๘๑.๓๑ 

๑๐๓ 
๙๐ 
๘๗ 

๗๑ 
๕๙ 

๘๓.๐๙ 
๗ สัดส่วนผู้ปุวยมะเร็งเต้านมระยะที่ ๑    

และ ๒ (Early stage) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๑ 

เปูาหมาย 
ผลงาน 
อัตรา/ร้อยละ 

๘๒ 
๕๐ 

๖๐.๙๕ 

๗๓ 
๕๓ 

๗๒.๖๐ 

๔๑ 
๓๐ 

๗๓.๑๗ 
๘ สัดส่วนผู้ปุวยมะเร็งล าไส้ระยะที ่๓    

และ๔ (Late stage) รวมกันลดลง 
เปูาหมาย 
ผลงาน 
อัตรา/ร้อยละ 

๖๒ 
๔๑ 

๖๖.๑๒ 

๗๐ 
๔๐ 

๕๗.๑๔ 

๔๓ 
๓๐ 

๖๙.๗๖ 
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ปัญหาและอุปสรรค 
    1.  จ านวนห้องผ่าตัดไม่เพียงพอ          
    2.  การจัดท าทะเบียนมะเร็ง (Hospital base) ยังไม่ครอบคลุมทุก Organ เนื่องจาก 
    3.  การขาดแคลนบุคลากร 
 
แผนพัฒนา 

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

 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
     1. ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการลงข้อมูล และความถูกต้อง  
         ทันเวลาของข้อมูล 
     2.  อัตราก าลัง/การจัดสรรเวลาในการท างานแก่ผู้รับผิดชอบ เช่น ระบบ Cancer Nurse Manager 
 
ผู้รับผิดชอบ 

• นายแพทย์พงศธร อาสนศักดิ์  แพทย์เชี่ยวชาญศัลยกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม  
โทร. ๐๘๑-๙๙๐๒๑๙๐ 

• นางพาศนา  บุญมาน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ฝุายการพยาบาล   
โทร. ๐๘๑-๘๙๘๖๐๕๖ 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา 

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
สาขาทารกแรกเกิด 
ตัวชี้วัด : อัตราตายทารกแรกเกิด  เปูาหมาย ๓.๔ : ๑,ooo LB 
 
สถานการณ์ 
              หออภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสงขลา เปิดให้บริการเป็น ๒ หน่วย คือ หน่ายทารกแรกเกิด
วิกฤติ (NICU) จ านวน ๑๒ เตียง  และหน่วยทารกแรกเกิดที่มีปัญหาทางสุขภาพ (SNB) จ านวน๑๕ เตียง 
ให้บริการทารกท่ีเกิดท้ังภายในและภายนอกโรงพยาบาล รวมทั้งในและนอกเครือข่าย จากสถิติ ปี๒๕๖๑ (ต.ค.
๖0 –ก.ย.๖๑)โรงพยาบาลสงขลามีทารกแรกเกิดมีชีพทั้งหมด ๓,๓๗0 ราย เข้ารับการรักษาในหออภิบาล
ทารกแรกเกิด ทั้งหน่วย NICU และ SNB รวม  จ านวน ๒,00๖ ราย และรับ refer ทั้งในและนอกเขต รวม 
๗๖ ราย (ในเครือข่าย ๖๓ราย นอกเครือข่าย ๑๓ ราย)   สถิติ  ๕ อันดับโรคแรกทั้ง NICU และ NS ได้แก่   
๑)  MSAF ๒) Hyperbilirubinemia ๓) sepsis ๔) Preterm และ ๕) Hypoglycemia เมื่อมาจัดอันดับโรค
แยกหน่วย NICU พบว่า อันดับ ๑) sepsis ๒) Preterm  ๓) Hyperbilirubinemia ๔) birth asphyxia  และ 
๕)  Hypoglycemia ส่ วน  NS พบ ๑)  MSAF ๒ )  Hyperbilirubinemia ๓ )  sepsis ๔ )  Preterm และ          
๕) Hypoglycemia  
 จากข้อมูลอัตราการตายของทารกแรกเกิด ในปี ๒๕๖๑ พบว่า เพ่ิมขึ้น โดยพบทารกเสียชีวิต ๒0 ราย 
คิดเป็น ๔.๒๑ : ๑,000 LB  เมื่อวิเคราะห์พบว่า ๑) ทารกที่เสียชีวิตเป็นทารกที่มีอายุครรภ์น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ๒๘ สัปดาห์ และมีน้ าหนัก ๕00 – ๑,000 กรัม จ านวน ๑๑ ราย และมีน้ าหนัก ๑,000 – ๑,๕00 
กรัม จ านวน ๑ ราย ซึ่งทั้งหมดมีภาวะ severe RDS, severe sepsis, และ birth asphyxia และ๒) ทารกที่
เสียชีวิตเป็นทารกที่มีอายุครรภ์มากกว่า ๒๘ สัปดาห์ มีน้ าหนัก มากกว่า  ๑,๕00 กรัม จ านวน ๘ ราย  
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
ตัวช้ีวัด เปูาหมาย 2559 2560 2561 2562 

(ต.ค.61-ม.ิย.62) 
อัตราตาย 

น้ าหนัก 
<  1,000   กรัม 
>  1,000 – 1,499  กรัม 
>  1,500-2,499 กรัม 
> 2,500  กรัม 

3.4:1000 LB 
 

<50 % 
<10% 
< 2% 
< 2% 

3.28 
 

30.23(13/43) 
5.20(5/96) 

0.54(2/366) 
0.37(4/1,203) 

2.59 
 

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

0.38(1/263) 
0.33(4/1,195) 

5.93 
 

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

0.41 (7/3,044) 

4.73 
(11/2,321) 
42.85 (3/7)                                                                                                                                                 
10  ( 2/20) 

1.34  (3/223) 
0.14  (3/2,071) 

 

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

1. Preterm ยังเป็นปัญหาที่ท้าทายส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่ งานฝากครรภ์  ห้องคลอด   
หลังคลอด  และการดูแลต่อเนื่องในชุมชน  ซึ่งต้องบูรณาการความร่วมมือกับ service plan สาขาสูติกรรม
เพ่ือปูองกันการคลอดก่อนก าหนดรวมถึงการพัฒนาศักยภาพการดูแลทารกก่อนก าหนดโดยเฉพาะทารก
น้ าหนักน้อยกว่า 1,500 กรัม เช่น การช่วยหายใจด้วย เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง (High frequency 
oscillatory ventilator) เครื่องช่วยหายใจชนิด non invasive (NIPPV, CPAP, Duo PAP, HHHFNC, 
NIHFV) การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยปฏิบัติตามแนวทางบันได 10 ขั้น สู่ความส าเร็จในการเลี้ยงลูก
ด้วย นมแม่ส าหรับทารกที่เจ็บปุวย การให้สารน้ าและการให้อาหารทางหลอดเลือดด า (Total Parenteral 
Nutrition) การปูองกันการติดเชื้อ เช่น การล้างมือ การดูแลผิวหนังทารก การแยกทารกติดเชื้อ การดูแล 
อุณหภูมิกาย ความชื้นและ สิ่งเเวดล้อม รวมถึงการให้ค าแนะน าบิดามารดาตั้งแต่แรกรับ  และเตรียมความ
พร้อมก่อนจ าหน่ายเพ่ือส่งเสริมสายสัมพันธ์ครอบครัวและการมีส่วนร่วมในการดูแลทารกขณะอยู่โรงพยาบาล
และกลับบ้าน 

2. Sepsis เป็นปัญหาหลักของทารกที่เข้ารับบริการในหออภิบาลทารกแรกเกิด ยังขาดการทบทวน
แยกประเภทว่าเป็น early or late  onset neonatal sepsis  ซึ่งสาเหตุพยาธิก าเนิด ของการติดเชื้อต่างกัน 
โดยภาวะ early onset sepsis ส่วนใหญ่เป็นการได้รับเชื้อจากมารดา ปัจจัยเสี่ยงคือ ทารกก่อนก าหนด น้ า
เดินก่อนคลอดนานกว่า 18 ชั่วโมง มารดามีไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส ระหว่างคลอด มารดามีเยื่อถุง
น้ าคร่ าอักเสบ มารดามีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ การพบเชื้อ GBS (Group B Streptococcus) ในช่อง
คลอดของมารดาหรือมารดาเคยมีบุตรคนก่อนติดเชื้อ GBS  

ส่วนภาวะ late onset sepsis  เป็นการติดเชื้อโดยได้รับเชื้อจากสิ่งแวดล้อม (Healthcare- 
associated infections) กลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงคือทารกก่อนก าหนด ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดด า การใช้
เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลานาน การใส่สายสวนหลอดเลือดด า การใช้ยาลดกรดในกระเพาะอาหารเป็นต้น  ยัง
ขาดแนวทางการควบคุมและปูองกันการติดเชื้อ โดยมีแนวปฏิบัติคือ 1).การประเมินความเสี่ยงของการติดเชื้อ 
2).การดูแลสิ่งแวดล้อมของทารก (NICU environment, immediate care environment, neonate 
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environment)  3).การท าความสะอาดมือ (Hand  hygiene) 4) อุปกรณ์ปูองกันการติดเชื้อ (personal 
protective equipment) 5).การบริหารจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในหอผู้ปุวย NICU 6). สถานที่ให้
การดูแลมารดาและทารก รวมถึงการเฝูาระวังโรค (surveillance) และการใช้โปรแกรมท่ีเปลี่ยนแปลงและชี้น า
การใช้ยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาล (antibiotic stewardship program) โดยต้องอาศัยทีมงานในรูปแบบสห
วิชาชีพ ได้แก่ กุมารแพทย์ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด พยาบาลทารกแรกเกิด เภสัชกร นักควบคุมการติดเชื้อ 
นักจุลชีววิทยา และนักสถิติหรือจัดการข้อมูล 
   3. การดูแลทารกขณะส่งต่อของโรงพยาบาลในเครือข่ายมี ระบบ Fast tract newborn referral 
system  และการให้ค าปรึกษาแก่โรงพยาบาลในเครือข่าย แต่ยังไม่มีการนิเทศ ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปัญหาร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชน เพ่ือรับผู้ปุวยทารกดูแลต่อเนื่อง (refer back) 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท า
ให้การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ 
ต่อหน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ 

ด าเนินการต่อ 
- จ านวน ทารกคลอดก่อน
ก าหนด น้ าหนักน้อย เป็น
สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง 

                              
 
 
 
-ศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการ 

-ฝากครรภ์คุณภาพ, ห้องคลอดคุณภาพ
ผ่าน  MCH board   
-จัดระบบ  Intrauterine  transfer 
-โครงการปูองกันการคลอดก่อนก าหนด 
-พัฒนาเครือข่ายในการ Refer back โดย
พัฒนาศักยภาพการดูแลทารกแรกเกิดให้
สามารถดูแลต่อเนื่องได้เหมาะสม 
- พัฒนาความช านาญในการใช้เครื่องมือ
พิเศษที่จัดบริการเข้ามาใหม่ เช่น 
เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง, สาร 
surfactant, cooling with EEG,  ไนตริ
กออกไซด์ เป็นต้น 

-สนับสนุนการพัฒนา
ประสานความร่วมมือ 
Service plan ทางสูติกรรม  
 
 
 
 
-สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรแพทย์และพยาบาล 

  
ผู้รับผิดชอบ 

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

โทร.0-7433-8100 ต่อ 1714 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
สาขากุมารเวชกรรม 
ตัวชี้วัด : อัตราปุวยตายโรคปอดบวมในเด็ก ๑ เดือน-๕ บริบูรณ์ ลดลงร้อยละ ๑๐ 
 
สถานการณ ์
           โรคปอดบวมเป็นโรคที่มีอัตราการตายเป็นอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อในเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 5 ปีโดย
พบว่าเด็กที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยง มีโรคประจ าตัว เช่นโรคหัวใจ Down syndrome เป็นต้น 
สถิติผู้ปุวยปอดบวมเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสงขลา ปี พ .ศ. 2559-2561 จ านวน 744 , 582 และ
406 รายตามล าดับ คิดเป็นอัตรา 10.3 ,7.6   และ 7.9  ตามล าดับ ผู้ปุวยเกิดภาวะ respiratory failure ปี 
2559-2561  จ านวน 11, 46 และ 30 ราย ตามล าดับ มีผู้ปุวยกลับมารักษาซ้ าใน 28 วัน จ านวน 19, 
12 และ 12 ราย ตามล าดับ ตาย 6, 3 และ 1 ราย ตามล าดับ   
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 
ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล 2559 2560 2561 2562 

( ต.ค.61-พ.ค.62) 

1 อัตราปุวย เปูาหมาย 8467 7637 5126 5245 
ผลงาน 744 582 406 305 
อัตรา/ ร้อยละ 10.3 7.6 7.9 5.8 

2 อัตราตาย เปูาหมาย 872 582 406 305 
ผลงาน 3 4 1 0 
อัตรา/ ร้อยละ 0.22 0.68 0.25 0 

3. อัตราเกิดภาวะหายใจ
ล้มเหลว  

เปูาหมาย 872 582 406 305 
ผลงาน 11 46 30 20 
อัตรา/ ร้อยละ 1.26 7.9 7.38 6.55 

4. อัตรากลับมารักษาซ้ า เปูาหมาย 872 582 406 305 
  ผลงาน 19 12 12 16 
  อัตรา/ ร้อยละ 2.17 2.02 2.95 5.24 

 
 
 



66 
วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลคุณธรรม  ล ้าเลิศบริการ  ประชาชนสุขภาพดี  ภาคีมีส่วนร่วม 

เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562                      โรงพยาบาลสงขลา 
 

สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key risk area / Key 
risk ) 
            - ความล่าช้าในการ Detect และให้การช่วยเหลือ ปูองกันภาวะหายใจล้มเหลว 
            - ประสิทธิภาพการวางแผนจ าหน่ายและการดูแลต่อเนื่องในกลุ่มเสี่ยง/โรคร่วม 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

- ความล่าช้าในการ Detect 
และให้การช่วยเหลือ ปูองกันภาวะ
หายใจล้มเหลว 

 
 

 
                             

-พัฒนาศักยภาพการ Early 
Detect เฝูาระวัง/ ปูองภาวะ
หายใจล้มเหลว 

- ใช้PEWS ในการค้นหา เฝูา
ระวังภาวะหายใจล้มเหลว 

- O2 therapy/ บ าบัดรักษา
อย่างทันท่วงที 

 
 
 

-ประสิทธิภาพการวางแผน
จ าหน่ายและการดูแลต่อเนื่องใน
กลุ่มเสี่ยง/โรคร่วม 

 

- ก าหนดผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยง /
ผู้ปุวยมีโรคร่วม วางแผนจ าหน่าย
และส่งต่อดูแลต่อเนื่องสู่ชุมชนทุก
ราย 

 

 

- เด็กปุวยกลุ่มเสี่ยงยังเข้าถึง
วัคซีนปูองกันโรคปอดบวมน้อย 
เนื่องจากค่าวัคซีนแพง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

- ฉีดวัคซีนโรคปอดบวมให้
ครอบคลุม โดยเฉพาะเด็กกลุ่ม
เสี่ยง 

 

-ฉีดวัคซีนปอดบวมฟรีในเด็ก
กลุ่มเสี่ยง 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 นพ.เอกภพ  อุทัยแสง นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
 นางพนิดา  จันทรัตน์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล 

โทร.0-7433-8100 ต่อ 1215 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562                      โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

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

 
สถานการณ ์
 จ านวน รพ.สต. 12 แห่ง ศสม 2แห่ง 
 ทันตแพทย์ออกให้บริการรักษาทันตกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ใน รพ.สต. 6 แห่ง 
 ทันตแพทย์ประจ า ศสม. 1 แห่ง 
 ทันตาภิบาลประจ า รพ.สต. 5 แห่ง, ทันตาภิบาลจากโรงพยาบาลหมุนเวียนใน รพ.สต./ pcu 5 แห่ง 
 รพ.สต.ที่มียูนิตทันตกรรม 6 แห่ง  ผู้ช่วยงานทันตกรรมใน รพ.สต. มี 2 แห่ง 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ล าดับที ่ ตัวชี้วัด รายงานข้อมูล ผลงาน ตค.61-พค.62  

1. รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปาก
ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 6 กลุ่มเปูาหมาย 
14 กิจกรรมและเข้าถึงบริการ 200 คน 
ต่อ 1,000 ประชากร 

 

เป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ60 

 

ผลงาน 3 แห่ง 

อัตรา/ร้อยละ 18.75 

2. อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวม
ทุกสิทธิของประชาชนในพืน้ที่ 

เป้าหมาย          ร้อยละ 35 

ผลงาน 18,780 คน  

อัตรา/ร้อยละ 14.95 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562                      โรงพยาบาลสงขลา 
 

สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ 
   - ระบบรายงานใน HDC ยงัมีปัญหาเรื่องการลงบันทึกข้อมูลไม่สมบูรณ์ในบาง รพ.สต. 
   - ขาดผู้ช่วยงานทันตกรรม 
   - ทันตาภิบาลมีน้อยท าให้จัดบริการได้ไม่ครอบคลุม 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
    - เพ่ิมทันตาภิบาล      
    - งานทันตกรรมเชิงรุกยังท าได้น้อยเนื่องจากทันตาภิบาลต้องรับภาระงานสุขภาพด้านอื่นด้วย 
    
 ผู้รับผิดชอบ 
 นางนัฏฐา ติลกการย์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 

โทร. 081-5803185 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562                      โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

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

         การบริบาลฟ้ืนฟูสภาพระยะกลาง และติดตามต่อเนื่อง 
 
สถานการณ ์

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

     ล าดับที ่ ตัวชี้วัด รายงานข้อมูล 
1 โรงพยาบาลระดับ M และ F ใน

เครือข่ายมีการ 
เปูาหมาย ร้อยละ 50 

 ให้บริการบริบาลฟืน้ฟูสภาพระยะ
กลาง ผลงาน ปี 59 ปี 60 ปี 61 

 
ปี 62 

(ต.ค.61-มิ.ย.62) 
   

    
 

   
 
 

อัตรา/ร้อยละ 50 50 50 60 

2 ร้อยละของผู้ปุวย Stroke , 
Traumatic  brain injury และ 
Spinal cord injury ที่รอดชีวิตและ
มีคะแนน BI<15 หรือ BI ≥ 15 
with Multiple impairment ได้รับ
การบริบาลฟื้นฟูระยะกลางและ
ติดตามจนครบ 6 เดือนหรือจน      
BI = 20 

เปูาหมาย ร้อยละ 60 
 ผลงาน ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

(ต.ค.61-มิ.ย.62) 
  

    
 

  

อัตรา/ร้อยละ 88.4 85 90.4 
 

68.31% 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562                      โรงพยาบาลสงขลา 
 

ล าดับที ่ ตัวชี้วัด รายงานข้อมูล 
3 ร้อยละของผู้ปุวยทีไ่ด้รับการฟืน้ฟู

ระยะกลางมีคะแนน Barthel index
ไม่ลดลง หรือเพิ่มข้ึน 1 คะแนน
ภายใน 6 เดือน 

เปูาหมาย ร้อยละ 60 

 ผลงาน ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

        (ต.ค.61-มิ.ย.62) 

   อัตรา/ร้อยละ 90.4 77.6 79.5 95.00% 

4 ร้อยละของผู้ปุวยทีไ่ด้รับการฟืน้ฟู
ระยะกลางมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น  
( Pneumonia, UTI, Pressure sore) 

เปูาหมาย ร้อยละ 60 

   ผลงาน ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

         (ต.ค.61-มิ.ย.62) 

    อัตรา/ร้อยละ - - - 2.50% 

 
หมายเหตุ : ในปี 2562 จะเพ่ิมผู้ปุวยกลุ่ม TBI และ SCI และในปี 2562 ผู้ปุวยที่ได้รับการดูแลระยะกลาง

หมายถึงต้องได้รับการฟ้ืนฟูอย่างน้อย2ครั้งต่อเดือน 
 

สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  

     1. การส่งต่อผู้ปุวย Stroke, TBI และ SCI เพ่ือรับการฟ้ืนฟูและดูแลระยะกลาง 

     2. การประสานงานที่ดีกับเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง, รพ.สต., รพช. ในการดูแลต่อเนื่อง 
3. การเก็บฐานข้อมูลผู้ปุวย 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562                      โรงพยาบาลสงขลา 
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

     ปัญหา อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การท างานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 
  

- การส่งต่อเพื่อรับการฟื้นฟูและดูแลระยะกลาง - ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างแพทย์อายุรกรรม , ortho ,
ศัลยกรรมระบบประสาท, ทีมเวชศาสตร์ฟืน้ฟูและหอผูปุ้วยเพื่อช่วย
ให้ผู้ปุวยได้รับการฟื้นฟูมากข้ึน 

 - เครือข่ายการดูแลผู้ปุวยระยะกลาง  - มีการประชุม ชี้แจงนโยบายและผลักดนัให้เกิดแนวทางการดแูล 

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

 - ฐานข้อมูลยังไม่ครบถ้วน  พัฒนาระบบ IT มาช่วยในการเก็บฐานข้อมูล 
  

       ผู้รับผิดชอบ 
 พญ.กชกร  พรหมโสภา นายแพทย์ช านาญการ  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

             โทร.0-7433-8100 ต่อ 1600 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562                      โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

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

   

 
1.   ร้อยละผู้ปุวยต้อกระจกชนิดบอดได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน (ร้อยละ 85)  

 
2.   ร้อยละผู้ปุวยต้อกระจกชนิดสายตาเลือนรางได้รับการผ่าตัดภายใน 90 วัน (ร้อยละ 80)  

 

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

สถานการณ ์
  

 
สถานการณ์ปัญหาทางจักษุ พบว่า ภาวะตาบอด 0.59% สายตาเลือนราง 1.57% สาเหตุส าคัญมา

จาก ต้อกระจก (51%)  ต้อหิน (9.8%)  ภาวะตาบอดในเด็ก (5.7%) เบาหวานเข้าจอตา (2.5%)  กระจกตา
ขุ่น (2.0%)  ร้อยละ80 ของภาวะตาบอดสามารถปูองกัน/รักษาได้ WHO ได้ตั้งเปูาหมายการลดความชุก
ภาวะตาบอด <0.50%  ในปี 2563 เปูาหมายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาตาคือลดความชุกภาวะ
ตาบอดให ้<0.50% เพ่ิมคุณภาพการเข้าถึงบริการใน 5 โรคคือ ต้อกระจก  จอตา (เน้นเบาหวาน และ ROP) 
ตาบอดในเด็ก ต้อหิน กระจกตาขุ่น ลดระยะเวลารอคอยและลดการส่งต่อออกนอกเขต  

          โรงพยาบาลสงขลา สถิติปี 2559-2562 ผู้ปุวยนอก 5 อันดับคือ ต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ   ท่อ
น้ าตาฉีกขาด DR ส่วนสถิติผู้ปุวยใน 5 อันดับ คือ ต้อกระจก Hyphema  ต้อหิน Eye Injury ท่อน้ าตาฉีกขาด 
หัตถการส าคัญคือ ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม Laser ลอกต้อเนื้อ เย็บซ่อมท่อน้ าตา   

          จากการด าเนินงานใน ปี 2562 ตั้งแต่เดือนต.ค.61 - พ.ค.62 ทีมจักษุออกไปตรวจคัดกรองต้อ
กระจก ต้อหินในผู้สูงอายุร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนและ PCUในเครือข่าย จ านวน 4 ครั้ง 782 คน พบเป็นต้อ
กระจก  48 ราย และต้อหิน 12 ราย เปูาหมายผ่าต้อกระจก UC จ านวน 1,000 ตา ขณะนี้ทีมท าการผ่าตัด
ต้อกระจกได้จ านวน 480 ตา พบปัญหาส าคัญ คือ การเข้าถึงบริการของการคัดกรองต้อกระจก ต้อหินDR ใน
ผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ห่างไกล ซึ่งพบว่ายังมีภาวะตาบอด 
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ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
ผลการด าเนินงาน : ข้อมูล ณ ไตรมาส 3 (ข้อมูลที่ใช้จากฐานข้อมูล HDC ประมวลผลวันที่ 31 พ.ค.62). 
3.1 จ านวนผู้ปุวยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการวินิจฉัย (B) 
 ผลงาน วินิจฉัย Blinding Cataract  120 ราย 
3.2 จ านวนผู้ปวุยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract)ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน (A) 
 ผลงาน ผ่าตัดภายใน 30 วัน จ านวน  118 ราย 
3.3 ร้อยละผู้ปุวยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 

(B/A) 100 ผลงาน  คิดเป็น  98.33% 
3.4 ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานได้รับการตรวจ DR  

ผลงาน  ภาพรวมในเครือข่ายโรงพยาบาลสงขลาได้ 31% 
 

ล าดับ
ที่ 

ตัวชี้วัด รายการ
ข้อมูล 

เมือง จะนะ เทพา สิงหนคร สทิง
พระ 

ระโนด กระแส
สินธ ์

รวม 

๑ ร้ อ ย ล ะ
ผู้สูงอายุ๖๐
ปี ขึ้ น ไ ป 
ได้รับการคัด
กรองสายตา 
>๗๕% 

เปูาหมาย
(คน) 

24706 13704 8880 11969 8770 12053 3122 83204 

ผลงาน         

อั ต ร า /
ร้อยละ 

99.98 99.99 92.22 99.58 100 100 93.98 97.96% 

๒ % ร้ อ ย ล ะ
ผู้ ปุ ว ย ต า
บอดจากต้อ
ก ร ะ จ ก
Blinding 
Cataract
ไ ด้ รั บ ก า ร
ผ่าตัดใน๓๐
วัน๘๕% 

เปูาหมาย 85% - - - - - -  

ผลงาน 98.33% - - - - - -  

  - - - - -   

๓ ระยะ เวล า
รอคอยเฉลี่ย
ผ่าตัด (วัน) 

Low vision ๙๐ วัน            

Blinding Cataract ๓๐ วัน     
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สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 
 ๑. ภาระงานมีมากขณะที่อัตราก าลังของทีมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาน้อยเมื่อเทียบกับประชากร
ผู้สูงอายุในเขตความรับผิดชอบในเครือข่ายทั้งหมดจ านวน 83,204 คน 
 2. เครื่องมือไม่เพียงพอ ห้องผ่าตัดตา 1 ห้อง  กล้องผ่าตัดตามี 1 ตัว    
          3. เครื่องมือ คัดกรองต้อหิน 2 ตัว คัดกรอง DR  2 ตัว หมุนเวียนใช้หลายหน่วยงาน 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์) 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวตัถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ  สิ่งที่ต้องการให้ผู้ท าหนา้ที่ตรวจ
ราชการรับไปประสาน หรือ 

ด าเนินการต่อ 

๑. การก าหนดกลุ่มเปูาหมาย   การคัดกรอง   
ต้อกระจก ต้อหิน  และ DR   

          

-กระตุ้นให้ทีมโรงพยาบาลชุมชน
ในเครือข่าย  รพ.สต.คัดกรอง   
ต้อกระจก ต้อหินในผู้สูงอายุ     
ปีละ 1 คร้ัง 

- ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้
ประชาชนสามารถตรวจวัดสาย
เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง    
- ให้ทีมสาธารณสุขในพืน้ที่ คน้หา
ต้อกระจกชนิดบอด เชิงรุกและส่ง
ต่อจักษุแพทย์ได ้

2.การเข้าถึงบริการตรวจรักษาต้อกระจกของ
ประชาชนที่อยู่ห่างไกล 

 

 

 

 

- จัดท าโครงการแบบบูรณาการ
คัดกรองต้อกระจก ต้อหินและ 
DR ทุก 3 เดือนร่วมกับ
โรงพยาบาลในรพช.เครือข่าย 

- ก าหนดเปูาหมายตวัชี้วัดการคัด
กรองต้อกระจก ต้อหิน  DR ใน
รพช. 
- ควรส่งเสริมให้มีพยาบาลเวช
ปฏิบัติทางตาในรพช.ทุกแห่ง 
- เพิ่มแรงจูงใจในการค้นหาต้อ
กระจกเชิงรุก 
- ใช้บริการของหน่วยบริการจาก
ภายนอก 

3.ความเชื่อมโยงของข้อมูลการคัดกรอง DR
กับโปรแกรม Vision 2020    

 

- พัฒนาระบบการบนัทึกข้อมูลให้
สามารถเชื่อมต่อกันได้ในทุกระบบ 

- ก าหนดกลุ่มเปูาหมายการคัด
กรอง DR ให้ชัดเจน  มีความ
เฉพาะเจาะจง 
- พัฒนาโปรแกรมการบนัทึกผล
การคัดกรอง DR  ให้เชื่อมโยง
ระหว่างรพท.และรพช. 
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ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ ต่อส่วนกลาง/ ต่อระเบียบ กฎหมาย 
 

๑. โรงพยาบาลสงขลามีการขยายบริการตรวจรักษาโรคทางตาที่ OPD  เพ่ิมห้องตรวจ 2 ห้อง เปิด
คลินิกต้อหิน คลินิก Lid hygine  และคลินิก Oculoplastic 

๒. เพ่ิมคุณภาพการเข้าถึงบริการคัดกรองเชิงรุก โดยจัดท าโครงการ รวมพลังจิตอาสา เราท าความดี
ด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน ท าการคัดกรองต้อกระจกและต้อหินในผู้สูงอายุ ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน  3 
แห่ง คือ รพ.กระแสสินธุ์, รพ.สทิงพระ และรพ.จะนะ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2562 

๓. จัดท าโครงการ  ODS ต้อกระจก และบริการผ่าตัดตาคลินิกพิเศษนอกเวลา SMC 
๔. เพ่ิมการคัดกรองเบาหวานเข้าจอตาร่วมกับ OPD อายุรกรรม และ PCU ปีละ 1  ครั้ง 
๕. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในเครือข่ายให้ความรู้เพ่ิมทักษะ เรื่องการวัด VA, คัดกรองต้อกระจก, 

คัดกรองต้อหิน และตรวจ DR   
๖. ให้ความรู้เรื่องการคัดกรองต้อกระจกกับชมรมผู้สูงอายุเครือข่ายโรงพยาบาล  
๗. ติดตามผลการบันทึกของหน่วยบริการในโปรแกรม vision 2020 thailand ทุก 3 เดือน 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 นพ.วิเชียร สมิทธิเวศม์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุ 
 นางกิ่งกาญจน ์ ชุ่มจ ารัส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

โทร.081-8972690   
e-mail: chum_kingkran@hotmail.com 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

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

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

จากสถิติผู้ปุวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในเครือข่ายรพ.สงขลา พบว่ามีผู้ปุวยเบาหวาน  
๙,๓๖๐ ราย ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง ๑8,๕๐0 ราย (ข้อมูล HDC รวบรวมข้อมูลเมื่อ ๓๐ มิ.ย.๖๒) แม้
ผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงจะเพ่ิมมากขึ้นทุกปี แต่ผู้ปุวยโรคเบาหวานและผู้ปุวยความดันโลหิตสูง
รายใหม่ใน อ.เมืองสงขลาลดลง โดยในปี 25๖๑ มีผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่ ๗๑๙ ส่วนปี ๒๕๖๒ ลดลงเหลือ  
๕๒๙ ราย ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ปี ๒๕๖๑ จ านวน 1,๓๗๒ ราย ในปี 256๒ ลดลงเหลือ        
1,๐๗๓ ราย 

 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

แม้ว่าปี ๒๕๖๒ ผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ.เมืองสงขลา  จะควบคุมระดับน้ าตาลและ
ความดันโลหิตได้ไม่ดี แต่เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูล ปี ๒๕๖๑ พบว่าปี ๒๕๖๒ ผู้ปุวยเบาหวานควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ดีเพ่ิมขึ้น จากร้อยละ ๑๑.๑๙ เป็น ๑๓.๕๔ ส่วนผู้ปุวยความดันโลหิตสูงควบคุมความดันโลหิตได้ดี
ลดลง จากร้อยละ ๒๕.๔๔ เป็นร้อยละ ๒๓.๙๖   

หมายเหตุ ส่วนผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงใน อ.เมือง ที่รับบริการในรพ.สงขลา สามารถ
ควบคุมระดบัน้ าตาลได้ดีถึงร้อยละ ๓๐.๓๑ และสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดีร้อยละ ๓๙.๗๔ 
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ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  
ตารางท่ี ๑ แสดงผลข้อมูลตัวชี้วัดผู้ปุวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ.เมือง ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ และ    
ปี ๒๕๖๒ (๑ ต.ค.๖๑-๓๐ มิ.ย.๖๒) 
 
ล าดับ ตัวชี้วัด รายการ

ข้อมูล 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

 (ต.ค.๖๑-มิ.ย.๖๒ 
๑. 
 

ผู้ปุวยเบาหวานที่ควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดได้ด ี

เปูาหมาย >ร้อยละ ๔๐ >ร้อยละ ๔๐ >ร้อยละ ๔๐ 
ผลงาน 982/9263 1024/9147 1,๒๖๗/9,๓๖๐ 
อัตรา/ร้อยละ 10.60 11.19 ๑๓.๕๔ 

๒. ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมความดันโลหิตได้ด ี

เปูาหมาย >ร้อยละ ๕๐ >ร้อยละ ๕๐ >ร้อยละ ๕๐ 
ผลงาน 5233/ 17,233 604/ 18,101 ๔,๔๓๒/ 18,๕๐0 
อัตรา/ร้อยละ 30.37 25.44 ๒๓.๙๖ 

 
ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ๓๐ มิ.ย.๖๒ 
 
ตารางท่ี ๒ แสดงผลข้อมูลตัวชี้วัดผู้ปุวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ.เมือง ที่รับบริการในรพ.สงขลา 
ปี ๒๕๖๒ (๑ ต.ค.๖๑-๓๐ มิ.ย.๖๒) 
 
ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ๒๕๖๒ 

 (ต.ค.๖๑-มิ.ย.๖๒) 
๑. 
 

ผู้ปุวยเบาหวานที่ควบคุมระดบัน้ าตาลในเลือด
ได้ด ี

เปูาหมาย >ร้อยละ ๔๐ 
ผลงาน  1,๗๓๓/ ๕,๗๑๗ 
อัตรา/ ร้อยละ ๓๐.๓๑ 

๒. ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ควบคมุความดันโลหิต
ได้ด ี

เปูาหมาย >ร้อยละ ๕๐ 
อัตรา/ ร้อยละ ๓๙.๗๓ 

 
ที่มา : ข้อมูลจากงานสารสนเทศ รพ.สงขลา  ๓๐ มิ.ย.๖๒ 
 
 
สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ (key risk area) 
ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

 ระบบสารสนเทศมีการส่งออกข้อมูลไม่เชื่อมโยงกับโปรแกรม HDC จึงท าให้จ านวนผู้ปุวยใน 
HDC ไม่เท่ากับจ านวนผู้ปุวยจริงเนื่องจาก ส่วนหนึ่งเกิดจากการวินิจฉัยผิดพลาด, ข้อมูล ICD 10 ผิดพลาด
จากระบบสารสนเทศเดิม, รวมถึงข้อมูลผู้ปุวยที่มีอยู่จริงไม่ตรงกับ type area ซึ่ง รพ.สงขลาร่วมกับ สสจ.
สงขลา ก าลังอยู่ในช่วงด าเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว  
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562                      โรงพยาบาลสงขลา 
 

 ผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ยังควบคุมระดับน้ าตาลและความดันโลหิตได้ไม่ดี ทั้งนี้
พบว่า ผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ (ผู้ปุวยเบาหวานอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 
๖๓.๙๑,  ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงอายุมากว่า ๖๐ ปี ร้อยละ ๖๕.๖๓ ซึ่งผู้สูงอายุล้วนอยู่ในภาวะพ่ึงพิงต้องได้รับ
การดูแลเรื่องยาและอาหารจากผู้ดูแล สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญท าให้ผู้ปุวยควบคุมระดับน้ าตาลและความดัน
โลหิตได้ไม่ด ี
 
ผู้รับผิดชอบ  
 นพ.ประพล เองชวน  นายแพทย์ช านาญการ  กลุ่มงานอายุรกรรม 
 นางสาวจาฤดี กองผล  พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานผู้ปุวยนอก  

โทร. ๐๘๖-๕๙๗๐๗๔๕ 
 นางสาวณวัศนันท์ เต็งมีศรี เภสัชกรช านาญการ  กลุ่มงานเภสัชกรรม  

โทร. ๐๘๘-๗๙๐๕๖๐๗  
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ 2.3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
สาขาสูติกรรม 
ตัวชี้วัด : ร้อยละการคลอดมีชีพในหญิงวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี  (ไม่เกินร้อยละ 10)                                        
ตัวชี้วัด : ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี  (ไม่เกินร้อยละ 10) 
 
สถานการณ ์(ข้อมูลจากห้องคลอด โรงพยาบาลสงขลา) 

เดือนตุลาคม–มิถุนายน ๒๕62  มีมารดาคลอดจ านวน 2,323 ราย มีมารดาวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี 
จ านวน 234 ราย (10.07%) เป็นมารดาวัยรุ่นที่คลอดบุตรครั้งแรก จ านวน 78 ราย (9.39%) ครั้งที่สอง
จ านวน 19 ราย (2.28%) และครั้งที่สาม จ านวน 2 ราย (0.24%)        
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
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          ตัวชี้วัด          เป้าหมาย 2561  2562 
( ต.ค. – มิ.ย. 62)        

 จ านวนมารดาคลอด - 3558 2,323 

 อัตรามารดาวัยรุ่นอายุ 15 -19 ปี 10 %     59 (10.69) 207 (10.07) 

 อัตราวัยรุ่นตั้งครรภ์ครั้งแรก  - 317 (85.6)       170 (7.32 ) 

 อัตราวัยรุ่นตั้งครรภ์ซ้ า  10 53 (14.3)       37 (17.87 ) 

 อัตราวัยรุ่นซีด Lab 1 - 79 (21.35)         68 (32.85) 

 อัตราวัยรุ่นซีดก่อนคลอด 10% 30 (8.1) 23 (11) 

 อัตราวัยรุ่นไม่ฝากครรภ์ - 7 (1.89) 5 (2.42) 

 อัตราวัยรุ่นผ่าตดัคลอด - 105 (28.3) 47 (22.74) 

 อัตราวัยรุ่นคลอดก่อนก าหนด - 16 (4.46) 24 (11.59) 

 อัตราวัยรุ่นคลอดทารกน้ าหนักน้อย - 61 (16.4) 28 (13.53) 

 
สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินการไม่ประสบความส าเร็จ 
 วัยรุ่นมีการตั้งครรภ์ซ้ าเพ่ิมข้ึนเนื่องจากไม่ให้ความส าคัญกับการคุมก าเนิดเพ่ือปูองกันการตั้งครรภ์ 
 วัยรุ่นมีการตั้งครรภ์ซ้ าเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการคุมก าเนิดกึ่งถาวรโดยการฝังยาคุมยังไม่เป็นที่รู้จักของ

มารดาวัยรุ่น ท าให้มารดาวัยรุ่นหลังคลอดปฏิเสธการฝังยาคุมก าเนิด ท าให้มีการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น   
         
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การท างานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

1. การฝังยาคุมก าเนิดยงัไม่เปน็ที่รู้จักของประชาชน  
2. วัยรุ่นปฏิเสธยาฝังคุมก าเนิดเพราะกลัวเจ็บ 
 

1. สนับสนุนโครงการรณรงค์ปอูงกันการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น       
2. ส่งเสริมวัยรุ่นฝังยาคุมก าเนิดหลังคลอดหรือฉีดยาคุมก่อน
จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
 

                         

ผู้รับผิดชอบ :  
• นางนันทรัตน์  ภู่ประดิษฐ์    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  หัวหน้างานห้องคลอด    

โทร. 081-5438300 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

  

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

 

  

 

 

           ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญเป็นสาเหตุการตาย  ล าดับต้นๆ  
โรงพยาบาลสงขลามีพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน และหอผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมองเพ่ือลดอัตราการตายและภาวะทุพลภาพของผู้ปุวย 
  

 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 

  

 

 

ล าดับ
ที่ 

ตัวชี้วัด 2560 2561 2562 
(ต.ค.61-มิ.ย.62) 

1 ร้อยละอัตราตายของผู้ปวุย
โรคหลอดเลือดสมองตีบ
และแตก 

เปูาหมาย   <  7% 

ผลงาน   91/1,283 

อัตรา/ร้อยละ 7.89% 7.63% 7.09% 

2 ร้อยละอัตราตายของผู้ปวุย
โรคหลอดเลือดสมองตีบ/
อุดตัน 

เปูาหมาย   <  5% 

ผลงาน   33/1,034 

อัตรา/ร้อยละ 3.99% 4.72% 3.19% 

2 ร้อยละอัตราตายของผู้ปวุย
โรคหลอดสมองแตก 

เปูาหมาย   <  25% 

ผลงาน   58/249 

อัตรา/ร้อยละ 23.02% 17.2% 23.29% 

   
  

 
 

สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ 
  

 

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

วัตถุประสงค ์
ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

 -  ประชาชนขาดความเข้าใจอาการของโรค  - เผยแพร่ความรู้เร่ืองโรคหลอดเลือดสมอง  อาการ,
อาการแสดง 

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

 -  อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่และสถานที่ส าหรับจัดตั้ง  
stroke  unit  ยังไม่เหมาะสม 

 -  พัฒนา Stroke unit จัดเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหลักสูตร
การดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 

   -  อบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเครือข่ายอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

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

โทร. ๐๙๓-๕๘๑๗๔๐๑ 
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เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562                      โรงพยาบาลสงขลา 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

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

ผู้ปุวย Severe sepsis/Septic Shock ชนิด Community-acquired ของโรงพยาบาลสงขลาในรอบ 
๙ เดือน มีอัตราที่ผู้ปุวยได้รับการดูแลใน ICU ภายใน 3 ชม. ≥ ร้อยละ30 อัตราการเสียชีวิต <ร้อยละ30 
พบว่าการเสียชีวิตในผู้ปุวยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ปุวยเรื้อรังและมีโรคร่วมหลายโรค ผู้ปุวยมาโรงพยาบาลช้า 
Fluid Resuscitation ไม่เพียงพอ และการเข้าถึงการดูแลใน ICU ภายใน 3 ชม.  
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
๑.) ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 

 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
เดือน รวม 

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.
62 

พ.ค.62 

1. จ านวนผู้ปุวยSevere 
sepsis/Septic Shock 
ชนิด Community-
acquired 

 

 46 57 36 58 39 50 48 51 385 

2. อัตราตายผู้ปุวยSevere 
sepsis/Septic Shock 
ชนิดCommunity-
acquired 

<ร้อยละ
30 

11 คน
(23.91%) 

 
 

10 คน 
(17.54%) 

9 คน 
(25%) 

25คน 
(43.10%) 

7คน 
(17.95%) 

16คน 
(32%) 

12คน 
(25%) 

13คน 
(25.49%) 

103 
(26.75%) 

3. อัตราการเจาะH/Cก่อนให้
ATB 

≥ร้อยละ
90 

100 
 
 

100 100 100 100 100 100 100 100 

4. อัตราการได้รับ ATBภายใน 
1 ชั่วโมง(นับจากเวลาที่
ได้รับการวนิิจฉัย) 

≥ร้อยละ
90 

45 คน 
(97.85%) 

 
 

56 คน 
(98.24%) 

35 คน 
(97.22%) 

52คน 
(89.66%) 

37คน 
(94.87%) 

50คน 
(100%) 

45คน 
(93.75

%) 

49คน 
(96.08%) 

369 
95.84 

5. อัตราการได้รับ IV Fluid 
30ml/kg.ใน1 ชม.แรก
(ในกรณีไมม่ีข้อห้าม) 

≥ร้อยละ
90 

39 คน 
(84.78%) 

 
 

51 คน 
(89.47%) 

33 คน 
(91.66%) 

30คน 
(51.72%) 

23คน 
(58.97%) 

31คน 
(62%) 

40คน 
83.33 

39คน 
76.47 

286คน 
(74.28%) 

6. อัตราที่ผู้ปุวยได้รับการดูแล
ใน ICU ภายใน 3 ชม. 

≥ร้อยละ
30 

16 คน 
(34.78%) 

 

23 คน 
(40.35%) 

12 คน 
(33.33%) 

8คน 
(13.79%) 

7คน 
(17.95%) 

9คน 
(18%) 

20คน 
(41.67) 

26คน 
(50.98) 

121คน 
(31.35%) 

7.  มีระเบียบปฏิบัติในการด าเนนิงานระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team  
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อัตราการเสียชีวิต 

 
A คือจ านวนผู้เสียชีวิตจากภาวะ Severe sepsis/Septic Shock ชนิด Community-acquired รหัส R65.1 
และ R57.2 
B คือจ านวนผู้ปุวยที่ปฏิเสธการรักษาเพ่ือกลับไปเสียชีวิตที่บ้านจากภาวะSevere sepsis/Septic Shock ชนิด 
Community-acquiredรหัสR65.1 และ R57.2 โดยมีสถานภาพการจ าหน่าย ปฏิเสธการรักษา วิธีการ
จ าหน่าย ดีขึ้น 
C คือจ านวนผู้ปุวยที่ปฏิเสธการรักษาเพ่ือกลับไปเสียชีวิตที่บ้านจากภาวะSevere sepsis/Septic Shock ชนิด 
Community-acquiredรหัสR65.1 และ R57.2 โดยมีสถานภาพการจ าหน่าย ปฏิเสธการรักษา วิธีการ
จ าหน่าย ไม่ดีข้ึน 
D คือจ านวนผู้ปุวยจากภาวะ Severe sepsis/Septic Shock ชนิด Community-acquiredรหัสR65.1 และ 
R57.2 
หมายเหตุ A,B,C,Dไม่นับรวมที่ลงในPost admission comorbidity(Complication) และไม่นับรวมผู้ปุวย
palliative 

 
จ านวนผู้ป่วยSevere sepsis/Septic Shock ชนิด Community-acquired ในโรงพยาบาลเครือข่าย 

เดือนตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 
โรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย จ านวนผู้ป่วย(refer in)  

(ต.ค.61-พ.ค.62) 
จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิต 

เทพา 34 6  
จะนะ 40 5 
สิงหนคร 30 1 
สทิงพระ 45 6 
กระแสสินธุ์ 7 1 
ระโนด 52 5 

เดือน รายการข้อมูล หมายเหตุ 
(A) (B) (C) (D) (A+C)/Dx100(%)  

ต.ค.61 11 2 0 46 23.91  
พ.ย.61 10 0 0 57 17.54  
ธ.ค.61 9 0 0 36 25  
ม.ค.62 25 0 0 58 43.10  
ก.พ.62 7 0 0 39 17.95  
มี.ค.62 16 0 0 50 32  
เม.ย.62 12 0 0 48 25  
พ.ค.62 11 0 2 51 25.49  
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นอกเครือข่าย จ านวนผู้ป่วย จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิต 
รพ.ยะลา 1 0 

รพ.สงขลานครินทร์ 5 1 
รพ.สมเด็จพระบรมราชินี 2 0 
รพ.ควนกาหลง 1 1 
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ 1 0 
รวม 218  คน (56.62%) 26 คน (25.24%) 

 
ระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team  

มีระเบียบปฏิบัติในการด าเนินงานระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team 
เมื่อ 25 มีนาคม 2562 เพ่ือดูแลผู้ปุวยวิกฤตและผู้ปุวย Sepsisในโรงพยาบาลช่วยฟ้ืนคืนชีพฉุกเฉินในพ้ืนที่
เสี่ยงโรงพยาบาลสงขลา โดยใช้ CODE ว่า “ CPR team” ทีม ประกอบด้วย 1.ทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2.
แพทย์เวรอายุรกรรมหรือกุมารเวชกรรม 3.ทีมวิสัญญี และ 4.พยาบาลICU 
 

สรุปในภาพรวมผู้ป่วยSevere sepsis/Septic Shock ชนิด Community-acquired  
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 

1. จ านวนทั้งหมด = 385 คน  
2. เสียชวีิต = 103 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75  
3. อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ ATB ร้อยละ 100  
4. อัตราการได้รับ ATB ภายใน 1 ชั่วโมง(นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) = ร้อยละ 95.84  
5. อัตราการได้รับ IV Fluid 30ml/kg.ใน1 ชม.แรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) = ร้อยละ 74.28 
6. อัตราที่ผู้ปุวยได้รับการดูแลใน ICU ภายใน 3 ชม. = ร้อยละ 31.35 

 
1. อัตราการได้รับ IV Fluid 30ml/kg.ใน1 ชม.แรก(ในกรณีไม่มีข้อห้าม) = ร้อยละ 74.28 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

1.1 IV Fluid 30ml/kg.ใน 1 ชม. แรกสาเหตุ ไม่มั่นใจในการให้ใน 1 ชม.แรก มักให้ครั้งละ300 – 
500 cc. ใน1ชม.แรกและให้เพิ่มหลังจาก 1 ชั่วโมงแรก 

1.2 ไม่ได้ Loading ใน1 ชม.แรกรอConsult ในcaseนอกอายุรกรรมไม่ได้ปฏิบัติตามCPG 
2. ผู้ปุวยที่เสียชีวิตเฉลี่ยร้อยละ 70 เป็นผู้สูงอายุ อายุ  ≥65 ปี  เจ็บปุวยเรื้อรังมีโรคร่วมหลายโรค         

เฉลี่ยร้อยละ 92 
3. ผู้ปุวยSevere sepsis รับใหม่ใน Ward สามัญ และรอย้ายเข้า ICU ท าให้ช้าเกิน 3 ชม.  
4. ผู้ปุวย ไม่ได้รับ ATB ภายใน 1 ชั่วโมง (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) ไม่ได้ปฏิบัติตาม CPG เป็น      

case Refer in  
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สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  
การใช้ SOS/ SIRS (ส่งสัญญาณ) ในการเฝูาระวังก่อนเข้าสู่ภาวะ Severe sepsis/ Septic Shock    

ในบุคลากรทางการแพทย์/ พยาบาลทุก Setting  
1. การไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ เนื่องจากขาดความรู้ ขาดการคิดอย่างมีเหตุผลทางคลินิก ขาด

ทักษะในการประเมินและการตัดสินใจ มีความล่าช้าในการวินิจฉัย การเข้าถึงการดูแลรักษาใน ICU (เตียงมี
จ ากัด และระบบการบริหารจัดการเตียงใน ICU) 

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

3. ระบบการดูแลเชิงปูองกันและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน (Pre-hospital) ยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น 
การให้ความส าคัญกับผู้ปุวยกลุ่มที่มีความเสี่ยงSepsis เช่น ผู้ปุวยติดเตียง กลุ่มบุคคลเปราะบาง ภูมิต้านทาน
ต่ า  
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การท างานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค ์

 

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริการ 

Pre-hospital 
- ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจและ

การตระหนักในการดูแลตนเอง  การเข้ารับ
การรักษามักจะช้า (มักมีไข้มาก่อน 2-4 วัน 
อาการไม่ดีขึ้นหรืออาการทรุดหนักจึงมา
โรงพยาบาล) 

- กลุ่มผู้ปุวยที่นอนรพ.นานและเสียชีวิตส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ปุวยติดเตียง และ
ผู้ปุวยที่มีโรคร่วมหลายโรค 

- ระบบการส่งต่อจาก รพช.ล่าช้าเนื่องจาก
การวินิจฉัยล่าช้า ส่วนใหญ่ไม่ได้วินิจฉัย
Sepsisตั้งแต่แรก มักวินิจฉัย Fever or 
UTI โดยไม่ใช้ SOS/SIRS และรอให้ 
ATB2-3 วัน เมื่ออาการทรุดลงจึงตัดสินใจ 
Refer 

 
- Fast track ผู้ปุวยSepsis ควรเริ่มตั้งแต่ที่บ้าน 

โดย สร้างระบบที่ท าให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเพื่อให้เข้ารับบริการที่รวดเร็ว 

- เพิ่มระบบการดูแลเชิงปูองกันและส่งเสริม
สุขภาพในกลุ่มผู้ รับบริการเปูาหมายที่ ให้
ความส าคัญในชุมชน เช่น ผู้ปุวยติดเตียง กลุ่ม
บุคคลเปราะบาง(สูงอายุ) ภูมิต้านทานต่ า เป็น
ต้น 

- พัฒนาสมรรถนะในการประเมิน และการ
วินิจฉัย การใช้ SOS/SIRS (ส่งสัญญาณ) ในการ
เฝู า ระวั งก่อน เข้ า สู่ ภ าวะ  Severe 
sepsis/Septic Shock ในบุคลากรทาง
การแพทย์/พยาบาลทุก Setting  

- จัดระบบConsult รพช.และรพท 
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ปัญหา อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การท างานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค ์

 

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริการ 

In-hospital 
- การไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ เนื่องจาก

ขาดความรู้ ขาดการคิดอย่างมีเหตุผลทาง
คลินิก ขาดทักษะในการประเมินและการ
ตัดสินใจ มีความล่าช้าในการวินิจฉัย การ
ไม่ได้ชั่งน้ าหนักผู้ปุวย เพื่อให้  Fluid 
Resuscitationเพียงพอ และการMonitor 
I/O 

- การเข้าถึงการดูแลรักษาใน ICU (เตียงมี
จ ากัด และระบบการบริหารจัดการเตียงใน
ICU) 

- ขาดการตัดสินใจที่ดี ในการConsultที่มี
ประสิทธิภาพกรณีเป็นExtern/Intern 

- ขาดการตั ดสิ น ใจ รั กษาร่ วมและการ
Consultที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพกรณี
ผู้ปุวยที่มีโรคร่วมหรือมีความซับซ้อนหลาย
ระบบ 

 
- บุคลากรทางการแพทย์/พยาบาลต้องเพิ่ม

สมรรถนะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลทาง
คลินิกด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- ทบทวน Case, Case conference โดย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
แพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพและบุคลากรผู้
ให้บริการสุขภาพในชุมชน 

- ปรับแนวทางปฏิบัติการadmit ผู้ปุวยเข้าICU 
โดย Case Intubation ที่ ER admit เข้าICU
ให้เร็วขึ้น 

- สร้างระบบSepsis round และ Sepsis สัญจร
ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ ระบบตามรอบ
คุณภาพ 

- การระบบการConsult เพื่อการรักษาร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพในโรงพยาบาล 

Post-hospital 
- ขาดการติ ดตามต่ อ เนื่ อ ง สู่ ชุ มชนที่ มี

ประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่ ติดตามเยี่ยมช้า 
การตอบกลับเพื่อประเมินคุณภาพช้า ไม่ได้
น าปัญหามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน 
ท างานแบบแยกส่วน ท าให้มีการRe-Adm.
ก่อนการเยี่ยม ใน Case Bed Ridden UTI 
Pneumonia  

 
- ส ร้ า ง ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม เ ยี่ ย ม บ้ า น ที่ มี

ประสิทธิภาพ และตามรอยคุณภาพร่วมกันใน
ทุกSetting (Sepsis round) 

- Case Concern ติดตามเยี่ยมให้เร็วขึ้นโดย
ประสานศูนย์ดูแลต่อเนื่อง 

 
ผู้รับผิดชอบ  

 พญ.สุจินดา เรืองจันทร์  นายแพทย์ช านาญการ  กลุ่มงานอายุรกรรม 
 นางเผอิญ ณ พัทลุง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กลุ่มการพยาบาล  

โทร.0-7433-8100 ต่อ 1215 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

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

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (STEMI) เป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมาเลี้ยงจนเกิดการ
ตายของกล้ามเนื้อและมีคลื่นไฟฟูาหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก (ST Elevated Myocardial Infarction) ผู้ปุวย
มีโอกาสเสียชีวิตสูง การให้การวินิจฉัยและรักษาภายในระยะเวลาที่รวดเร็วและเหมาะสม โดยวิธีการให้ยา
ละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) และหรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ (Percutaneous coronary 
intervention หรือ PCI) จะช่วยลดอัตราการตายของผู้ปุวยแต่เนื่องจากโรงพยาบาลสงขลา ไม่สามารถท า 
Primary PCI ได้จึงได้พัฒนาระบบช่องทางด่วนในการส่งต่อ (STEMI refer fast track) โดยส่งต่อผู้ปุวยไปยัง
รพ.ที่มีศักยภาพ ได้แก่ รพ.มอ. รพ.หาดใหญ่ รพ.กรุงเทพ-หาดใหญ่ เพ่ือท าหัตถการใส่ขดลวด (PPCI ) ภายใน 
90 นาที หรือเลือกวิธีการให้ยาละลายลิ่มเลือดที่รพ.สงขลา (Thrombolytic) ให้ได้รับยาภายใน 60 นาที มี
การติดตามผลหลังให้ยากรณีหลอดเลือดไม่เปิด สามารถประสานโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพ่ือส่งผู้ปุวยท า 
Rescue PCI ให้ได้เร็วที่สุด และโรงพยาบาลสงขลาพัฒนาศักยภาพให้ รพช.ในเครือข่ายจ านวน 6 แห่ง
สามารถใช้ระบบช่องทางด่วนส่งต่อ รพ.สงขลานครินทร์ได้ทันที 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
 ผลการด าเนินการงานตามตัวชี้วัด  
ล าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 2560 

(n=68) 
2561 
(n=75) 

2562 
(ต.ค.-มิ.ย.62) 

(n=60) 
1. ร้อยละผู้ปุวย STEMI ได้รับยา 

SK/ PCI 
> 80 % 97.44 96.00 95.00 

2. ร้อยละผู้ปุวย STEMI ได้รับการส่ง 
PCI ภายในเวลา 90 นาท ี

> 80 % 83.82 (57) 83.60 (61) 85.96 (49) 

3. ร้อยละผู้ปุวย STEMI ได้รับยา SK 
ภายในเวลา 30 นาท ี

> 80 % 
- 0 (6) 0 (1) 

4. ร้อยละผู้ปุวย STEMI เสียชีวิต < 10 % 1.47 (1) 8.01 (6) 5.00 (3) 
5. จ านวน รพช. ที่สามารถให้ยา

ละลายลิ่มเลือดได ้
6 แห่ง 

6 (1) 6 (5) 6 (0) 

6. จ านวนผูปุ้วย รพช. ทีส่ามารถส่ง 
PCI ได้ 

6 แห่ง ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 6 (54ราย) 
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แผนการพัฒนาระบบบริการจากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
๑.) พัฒนาระบบเครือข่าย สร้าง STEMI Alert การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการประเมินอาการเจ็บ

แน่นหน้าอก ที่ควรต้องมา โรงพยาบาลทันที และการใช้บริการ 1669 
๒.) พัฒนาระบบรับกลุ่มผู้ปุวย MOU ให้รับกลับมานอนรักษาที่โรงพยาบาลสงขลาเพื่อลดค่าใช้จ่าย 
๓.) ระบบการติดตามข้อมูลผู้ปุวย Post PCI ผ่าน COC Link 
๔.) การลงข้อมูล ACS registry 

 
สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  

๑.)  สืบเนื่องจากโรงพยาบาลสงขลา และรพช.ในเครือข่ายจ านวน 6 แห่ง สามารถประสานโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์เพ่ือส่งผู้ปุวยท า PPCI ให้ได้เร็วที่สุด ท าให้การเข้าถึงบริการของผู้ปุวยได้รวดเร็วเพ่ิมขึ้น 
บางครั้งประสบปัญหาการให้บริการ โรงพยาบาลสงขลาจึงได้มีการท า MOU เพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้ปุวย
โรคหัวใจและหลอดเลือด (STEMI/NSTEMI) กับหน่วยงานภายนอก สามารถใช้ระบบ STEMI Fast Track 
จ านวน 43 รายและกลุ่ม NSTEMI จ านวน 118 ราย ซึ่งช่วยลดการ Re-admit ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

๒.)  จากการทบทวนเวชระเบียนพบผู้ปุวยที่เสียชีวิตจะมีภาวะหัวใจหยุดเต้นจาก cardiogenic shock, 
จ านวน 3 ราย Pre-Hospital 2 ราย เป็น Post arrest และระหว่างการประสานส่งต่อมีการท าหัตถการ CPR 
ที่ห้องฉุกเฉิน 1 ราย 
 
ผู้รับผิดชอบ  

 นพ.ประดิษฐ  ว่องพรรณงาม  นายแพทย์ช านาญการ  หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม 
 นางถนอม แก้วเนียม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)  
 นางพรทิพย์ แสงสง่า  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ หัวหน้างานหอผู้ปุวยหนัก (ICU) 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 

โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  
 

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

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

         สถานการณ ์
          จากข้อมูลผู้วิกฤตฉุกเฉินมารับบริการในห้องฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2562(เดือนตุลาคม – มิถุนายน 

2562) มีผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage Level 1) ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลาทั้งหมด จ านวน 1,998 ราย 
เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง จ านวน 124 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.21 (ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เปูาหมายไม่เกินร้อยละ 12) เป็น
ผู้ปุวยประเภท Trauma จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.31 สาเหตุที่ท าให้เสียชีวิตมากที่สุดคือ อุบัติเหตุทางถนน 
ประเภท Non Trauma จ านวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.69 กลุ่มโรคที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ โรคทางระบบ
ไหลเวียนเลือด จ านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.61, โรคทางระบบทางเดินหายใจ จ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 
18.81, โรคติดเชื้อ จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.92 และโรคอ่ืน ๆ รวมกันอีกร้อยละ 34.65 
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                                    ไตรมาส 
       ตัวช้ีวัด 

ไตรมาส 
ที่ 1 

ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

รวม 

อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage Level 1 ) 
ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 

 
5.31 5.97 7.50 6.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวช้ีวัดรองตัวที่ 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการเข้าถึงบริการ definite care 

1.1.  อัตราของผู้ปุวย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดในโรงพยาบาล A, S, M1 
สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ 60 นาที ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 

                                      ไตรมาส 
       ตัวช้ีวัด 

ไตรมาส 
ที่ 1 

ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-พ.ค.) 

รวม 

 อัตราของผู้ปุวย trauma triage level 1 และมี
ข้อบ่งช้ีในการผ่าตัดในโรงพยาบาล A, S, M1 สามารถ
เข้าห้องผ่าตดัได้ 60 นาที 

0 
(0/3) 

50 
(1/2) 

20 
(1/5) 

20 
(2/10) 
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1.2. อัตราของผู้ปุวย triage level 1,2 อยู่ในห้องฉุกเฉินน้อยกว่า 2 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1     
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

                      ไตรมาส 
       ตัวชี้วัด 

ไตรมาส 
ที่ 1 

ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาส 
ที่ 3 

รวม 

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

65.30 
(1,944/2,977) 

71.35 
(1,855/2,600) 

70.73 
(1,641/2,320) 

68.89 
(5,440/7,897) 
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ตัวช้ีวัดรองตัวที่ 2 ลดอัตราเสียชีวิตของโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุที่ส าคัญและมีความรุนแรง 

2.1. อัตราตายของผู้ปุวย PS score > 0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับ และได้รับการท า root cause 
analysis ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 

 
                      ไตรมาส 
       ตัวช้ีวัด 

ไตรมาส 
ที่ 1 

ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาส 
ที่ 3 

รวม 

 อัตราตายของผู้ปุวย PS score > 
0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับ และได้รับ
การท า root cause analysis ไมต่่ ากว่า
ร้อยละ 100 

100 
(6/6) 

0 
(0/2) 

0 
(0/4) 

50 
(6/12) 

 
2.2. อัตราตายผู้ปุวยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic brain injury) 

(รหัส ICD S 06.1-S 06.9) ไม่เกินร้อยละ 45 
 

                      ไตรมาส 
       ตัวช้ีวัด 

ไตรมาส 
ที่ 1 

ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาส 
ที่ 3 

รวม 

 อัตราตายผู้ปุวยบาดเจ็บรุนแรงต่อ
สมอง (mortality rate of severe 
traumatic brain injury) (รหัส ICD S 
06.1-S 06.9) ไม่เกินร้อยละ 45 

72.73 
(8/11) 

36.36 
(4/11) 

31.25 
(5/16) 

44.74 
(17/38) 

 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 22 

 
 
 
 
 
 
 

                      ไตรมาส 
       ตัวช้ีวัด 

ไตรมาส 
ที่ 1 

ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาส 
ที่ 3 

รวม 

 ร้อยละของประชากรเข้าถึง
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 22 

12.20 
(304/2,491) 

19.70 
(396/2,010) 

21.57 
(255/1,175) 

16.83 
(955/5,676) 
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2. ร้อยละการส่งต่อผู้ปุวยนอกเขตสุขภาพลดลง 

 
สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินการไม่ประสบความส าเร็จ 
 1. กระบวนการท างาน/ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานไม่เชื่อมโยง ล่าช้า 
 2. ขาดการสื่อสารของทีมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 3. บุคลากร/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขาดความรู้และความตระหนักในการน ามาตรฐานลงสู่ปฏิบัติ 
 4. ระบบการบันทึกข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IS , ITEMS , PHER , ตัวชี้วัด) การเก็บข้อมูลการ
รายงานยังพบข้อผิดพลาดและล่าช้า 
 5. ข้อจ ากัดด้านบุคลากร อายุ การอยู่ต่อเวร ภาระงานมาก เหนื่อยล้า ไม่มีความสุขในการท างาน 
 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

1. กระบวนการท างาน/ระบบบริหารจัดการของ
หน่วยงานไม่เชื่อมโยง ล่าช้า 

- พัฒนาระบบบริการ สร้างรูปแบบที่เข้าถึงรวดเร็ว 
เชื่อมโยง ต่อเนื่อง 
 

2. ขาดการสื่อสารของทีมทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

- มีแนวทางการประสานงานที่ชัดเจน ช่องทางการ
สื่อสาร วิธีการที่สามารถเข้าใจตรงกัน 
 

3. บุคลากร/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขาดความรู้และ
ความตระหนักในการน ามาตรฐานลงสู่ปฏิบัติ 

- ส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนัก 
- ติดตามนิเทศ 
 

4. ระบบการบันทึกข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IS , ITEMS , PHER , ตัวชี้วัด) การเก็บข้อมูลและ
รายงานยังพบข้อผิดพลาดและล่าช้า 

- ให้ความรู้แก่ผู้บันทึกข้อมูล 
- สร้างแรงจูงใจและความตระหนักให้เห็นถึง
ความส าคัญของการเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูก
ต้องของข้อมูลและรายงานให้ทันเวลาตามท่ีก าหนด 
 

                      ไตรมาส 
       ตวัชี้วัด 

ไตรมาส 
ที่ 1 

ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาส 
ที่ 3 

รวม 

 ร้อยละการส่งต่อผู้ปุวยนอกเขตสุขภาพ
ลดลง 

 40 %   25 %  75 %  17.65 % 

 จ านวนผู้ปุวยส่งต่อนอกเขตสุขภาพ ปี 
2562 

7 5 2 14 

 จ านวนผู้ปุวยส่งต่อนอกเขตสุขภาพ ปี 
2561 

5 4 8 17 
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

5. ข้อจ ากัดด้านบุคลากร อายุ การอยู่ต่อเวร ภาระ
งานมาก เหนื่อยล้า ไม่มีความสุขในการท างาน 
 

- พิจารณาอัตราก าลังให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ  

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

เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

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

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

2. สถานการณ์  
 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลสงขลา ด าเนินงานด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ
ได้รับการพัฒนาตามสาขาวิชาชีพ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาตาม Service Plan ของเขตสุขภาพที่12 โดย
ควบคุม ก ากับและติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคนและและแผนงบประมาณ, ส่งเสริมให้
บุคลากรในองค์กรเป็นคนดี โดยสนับสนุนและส่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ MOPH เข้ารับการประกวด
เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ วิเคราะห์ผลการประเมิน Happinometer  และด าเนินการจัดท าแผนสร้างสุข
ในองค์กร 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

  - มีการประเมิน HPI 59 คน (จาก 74 คน) คิดเป็นร้อยละ 79.73  
 - มีการประเมินความสุขในองค์กร โดยใช้ Happinometer บุคลากรทั้งหมด 1,681 คน ตอบแบบ
ประเมิน 1,181 คน คิดเป็นร้อยละ 70.26 (ผ่านเกณฑ์) ค่าเฉลี่ยความสุขในภาพรวมทุกมิติ คิดเป็นร้อยละ 
61.89 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เล็กน้อย (ร้อยละ 61.73 ) 
 - น าผลการประเมิน Happinometer ปี 2562 มาจัดท าแผนสร้างสุขของบุคลากร ระยะ 5 ปี และ
ส่งแผนให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเรียบร้อยแล้ว 
 - มีการประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรมในแผนสร้างสุข ส่งตามก าหนดเวลา และด าเนินการบันทึกใน 
ระบบ SMS  
 - การสนับสนุนบุคลากรสายวิชาชีพ ได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ตามแผน Service Plan เขต
บริการสุขภาพที่ 12 มีการด าเนินงานตามแผนเขต คิดเป็นร้อยละ 100 
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4. ปัญหา อุปสรรค  
 - ผู้ตอบแบบประเมิน HPI แจ้งว่า ไม่เข้าใจค าถามในแบบประเมิน และแบบประเมินมีความยุ่งยาก 
ซับซ้อนในการตอบ ท าให้การตอบเป็นการตอบแบบคาดเดา หรือทิ้งดิ่ง 
 - แผนการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ตาม Service Plan เขต ได้รับการอนุมัติล่าช้า ท าให้บางส่วนที่
ส่งอบรมก่อนแผนอนุมัติ ไม่สามารถใช้งบประมาณเขตได้ / เขตฯให้โควตาอบรม แต่ไม่สนับสนุนงบประมาณ 
 
  

5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย  
 - การสรุปผล Happinometer ควรมีการสรุปในระบบให้ครบทุกประเด็น ไม่ต้องให้หน่วยงานผู้ตอบ
น ามาสรุปอีก 

- ควรมีระบบส ารองเงินค่าลงทะเบียนโดยหน่วยงานก่อน เพ่ือแก้ปัญหาเรื่อง แผนการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพตามService Plan เขตได้รับการอนุมัติล่าช้า 
 - โควตาฝึกอบรมของเขตฯ ส าหรับพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง ควรสนับสนุนงบประมาณในการอบรม
ด้วย 
 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
- การสนับสนุนทุนการศึกษา ส าหรับครอบครัวบุคลากร (Happy Money) 
- การนิมนต์พระมาบิณฑบาต ที่หอผู้ปุวย (Happy Soul) 

   
ผู้รับผิดชอบ       

• นางวาสนา  จึงตระกูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
• โทร 081-2767641  
• E-mail: wasanatan@hotmail.com 

• งานพัฒนาบุคลากร โทร. 0-7433-8100 ต่อ 1043 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wasanatan@hotmail.com
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

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

สถานการณ์    

โรงพยาบาลสงขลา ได้ผ่านการรับรองคุณภาพโดยการ Re-accreditation ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2560 อายุการรับรอง 3 ปี ซึ่งจะต้องขอรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพก่อน  วันที่ 24 
กรกฎาคม 2563  

การบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ มีการขับเคลื่อนโดยผู้บริหาร
สูงสุดและทีมน าให้การสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรแกนน าและผู้ประสานงานคุณภาพโดยการสนับสนุนงบประมาณจากโรงพยาบาลสงขลาและ
ระดับเขต มีการน าข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการสู่การพัฒนาบุคลากรด้านพฤติกรรม
บริการและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้รู้ทันการเปลี่ยนแปลง ปรับโครงสร้างการขับเคลื่อนระบบคุณภาพภายใต้
การก ากับดูแลและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงและทีมน าระดับต่างๆ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยตาม
นโยบาย 2P Safety  ติดตามการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโรงพยาบาลสงขลาทุกวัน
จันทร์  ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันด้วยเครื่องมือคุณภาพที่เหมาะสมตามบริบทหน่วยงาน สร้างคุณค่าและหา
โอกาสพัฒนาจากการเยี่ยมส ารวจภายในโดยทีมน าทางคลินิกและทีมน าระบบส าคัญครอบคลุมหน่วยบริการที่
ดูแลผู้ปุวย หน่วยสนับสนุนทางการแพทย์และหน่วยงาน Back office เมื่อวันที่ 4-11 มกราคม 2562และน า
ข้อสรุปจากการเยี่ยมส ารวจภายในเสนอทีมน ารับทราบและให้การสนับสนุน มีการพัฒนาคุณภาพงานประจ าด้วย
ความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดเป็นผลงานคุณภาพเข้าร่วมน าเสนอในเวทีมหกรรมประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานการพัฒนาคุณภาพประจ าปี ๒๕๖๒ และส่งผลงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขต 
และระดับกระทรวง มีการส ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยปีละ ๑ ครั้ง ผลการส ารวจพบว่าความคิดเห็นต่อความ
ปลอดภัยของบุคลากรภาพรวมมีแนวโน้มสูงขึ้นในปี  2560 ร้อยละ67.2 และปี2561 ร้อยละ 71.0 
โดยเฉพาะในหัวข้อบุคลากรแม้นจะท างานมากขึ้นแต่ไม่ละเลยความปลอดภัยของผู้รับบริการ จากร้อยละ 80.1 
เป็นร้อยละ 89.5 ในปี 256๑ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์        
ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ๒๕๖0-๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. โ ร ง พย า บ าล ผ่ า น ก า ร
รับรองคุณภาพ  
Re-accreditation  

เปูาหมาย ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3  
หรือ Re-accreditation   

ผ่านกระบวนการเยี่ยมเพื่อ
เฝูาระวังจาก สรพ. 

ผลงาน ผ่านการรับรองคุณภาพ 
Re-accreditation คร้ังที่ 4 
เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2560 อายุ
3 ปีครบก าหนดวันที่        
24 ก.ค.2563          

เข้าสู่กระบวนการเตรียม
ความพร้อมเพื่อขอรับรอง
คุณภาพ Re-accreditation 
คร้ังที่ ๕ จาก สรพ.ใน  
ปี ๒๕๖๓  
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 สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ(Key Risk Area/ Key 
Risk Factor)  

 

๑. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเข้าถึงเทคโนโลยีของประชาชน  
๒. สภาพการแข่งขันการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัด  
๓. ข้อจ ากัดด้านการเงินการคลัง ในการบริหารจัดการภายใต้ข้อจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๔. เนื่องจากเป็นสถาบันสมทบในการเรียนและฝึกปฏิบัติงานของนิสิตนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล 

และอ่ืนๆ ซึ่งจะต้องมีการหมุนเวียนการฝึกปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ  จึงต้องให้ความส าคัญในการปฐมนิเทศ
และสื่อสารแนวปฏิบัติต่างๆที่เก่ียวข้องให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง  
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ

ท างานไมบ่รรลุวัตถุประสงค ์
ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

1.การจั ดบริ การ เพื่ อตอบสนองความ
คาดหวั งและความต้องการลูกค้ าหรื อ
ผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น 

1. ก าหนดกลุ่มลูกค้าส าคัญให้ชัดเจนและจัดบริการตอบสนองตามกลุ่ม
ลูกค้าส าคัญ 
2. พัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการการจัดบริการ 
3. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
 

2.การบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างทีม
และหน่วยงาน 

1. การสร้างความรักสามัคคีในองค์กร โดยการน าค่านิยมร่วมขององค์กร
มาใช้ในการปฏิบัติงานประจ าวัน 
2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพของทีมน าทางคลินิกและทีม
ระบบส าคัญสู่การถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพ 
3. สื่อสารข้อมูลส าคัญระหว่างทีมและหน่วยงานเพื่อน าไปใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 
๔. บูรณาการข้อมูลตัวชี้วัดส าคัญของโรงพยาบาล 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการในการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานHA ฉบับ4 (ปรับปรุงใหม่) ให้กับทีมน าระดับต่างและและ
หน่วยงาน  
6. พัฒนาศักยภาพทีมผู้ประสานงานคุณภาพและทีมเยี่ยมส ารวจภายใน 
 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 นางยุวดี  ทันบุตร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
โทร. 081-6782381 
E-mail: yuwadee2555@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕62 
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  

 

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

 

สถานการณ ์
           โรงพยาบาลส่งแบบประเมินพร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ให้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สงขลาเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ในไตรมาสที่ 3 EB 1 - EB 26 

  ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
  ล าดับที ่ ตัวชี้วัด รายงานข้อมูล 

  
1 
 

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สป. ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA  
  

เปูาหมาย ร้อยละ 85 

ผลงาน 92.31  

  
สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  

              เนื่องจากปริมาณของจ านวนค าถามของแบบประเมินมีจ านวนมากและทุกค าถามของแบบ
ประเมินจะต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือใช้ตอบแบบประเมินทุกข้อและแต่ละข้อต้องใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์จ านวนมากและต้องรวบรวมจากหลายหน่วยงาน 
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

   ปัญหา อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การท างานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

 
 หลักฐานเชิงประจักษ์ที่น ามาใช้ตอบ

แบบประเมินมีไม่ครบถ้วน เพียงพอ  
 ควรมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับค าถามที่ใช้ใน

การตอบแบบประเมินจัดเตรียมหลักฐานเชิง
ประจักษ์ให้พร้อมส าหรับการตอบแบบประเมิน 
 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 นายสุวิทย์  วนาสุวรรณวณิช  นิติกร     โทร 0-7433-8100 ต่อ 4013 

  E-mail:  suvit_sk@hotmail.com 
 

mailto:suvit_sk@hotmail.com
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คณะที่ 3  : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
3.3 : การบริหารจัดการประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ≤ ร้อยละ 4 

 

สถานการณ ์
           ระดับวิกฤติทางการเงินโรงพยาบาลสงขลา ณ เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2562 อยู่ที่ระดับ 2 

 

 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางสุวิมล  ชินะกุล  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ หัวหน้างานบัญชี  โรงพยาบาลสงขลา 

โทร.086-9719403 
E-mail: suwi_oyto@hotmail.com  
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