
แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดสงขลา 
ปี 2561 - 2563 



องค์กรชัน้น ำด้ำนบริหำรระบบสุขภำพ 
พลังสังคมมีส่วนร่วมเพื่อคนสงขลำสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มี

ควำมสุข 

ระบบบริกำร 
ปฐมภมู ิ        

ระบบบริกำร 
ทุตยิภมูฯิ ยุท

ธ์ 
2 

ยุท
ธ์ 

3
 

พฒันำระบบบริกำรสุขภำพให้มีมำตรฐำน คุณภำพ  

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงนิ
กำรคลังด้ำนสุขภำพ 

ระบบข้อมูลข่ำวสำร 
ด้ำนสุขภำพ 

ระบบธรรมำภบิำลและคุณภำพกำร
บริหำรจดักำรภำครัฐ 

พฒันำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ 

ยุท
ธ์ 

4
 

ส่งเสริมสุขภำพทุก
กลุ่มวัย          

อนำมัย 
สิ่งแวดล้อม 

ควบคุมปัจจัยเส่ียงคุ้มครอง
ผู้บริโภค ยุท

ธ์ 
1 พฒันำกำรส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันและควบคุมโรค 

พฒันำกำรป้องกันและ
ควบคุม 

พฒันำคุณภำพหน่วยบริกำร 
ด้ำนสุขภำพ 

ระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ 

พฒันำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
ครบวงจรและส่งต่อ 









รวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ผ่าน 29/37 = 78.38% 



ประเด็นPA จังหวัด ปี 2561 ผลงาน ปี 2561 
โรคไข้เลือดออก หมู่บ้านควบคุมไข้เลือดออกได้ 94.98  
วัณโรค • Success rate ที่ ร้อยละ 83.4  

• การค้นหาและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 54.5  
ระบบบริการปฐมภูมิ พชอ. 
                         PCC 
             รพ.สต.ติดดาว 

• ผ่านเกณฑ์16/16 อ าเภอ 
• มีการด าเนินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว จ านวน 5 Cluster 21 Team 
• รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ติดดาว (5ดาว) 69.71 
• การเยี่ยมบ้านคุณภาพ 

ระบบข้อมูลสารสนเทศ • คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่านเกณฑ์ ที่ ร้อยละ 99.97   
• มิติความสัมพันธ์คุณภาพข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม ร้อยละ 88.28 เพิ่มขึ้น 8.7 

บุหรี่ • คัดกรองการสูบบุหรี่ในประชากร 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 71.77 
• ผู้เสพเข้าสู่ระบบบ าบัดเลิกบุหรี่ ร้อยละ 28.77 
• ผู้เสพที่เข้าสู่ระบบบ าบัดเลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน  ร้อยละ 7.39 

เมืองสมุนไพร ผู้ป่วยนอกใช้บริการการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 28.06 
No Foam ระดับความส าเร็จองค์กรปลอดโฟมของ คปสอ. ที่ ระดับ 3 ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ย 4.17   
MCH  มารดาเสียชีวิตจากการคลอด จ านวน 3 ราย (24.11 ต่อแสนการเกิดมีชีพ)  

ทันตสุขภาพ เด็ก 12 ปี ฟันดี ไม่มีรูผุ  ร้อยละ 78.93  



ร่าง ตัวชี้วัด PA ปี 2562 

1. MCH 
2. ทันตสุขภาพ 
3. ระบบบริการปฐมภูมิ 
4. โรคไข้เลือดออก 
5. NCD 
6. No Foam 
7. วัณโรค 
8. ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
9. บุหรี่ 

ตัดประเด็นเมืองสมุนไพร 



ประเด็นPA จังหวัด ร่าง ตัวชี้วัด PA ปี 2562 ค่า
เป้าหมาย 

เลือก 

1. MCH  1) อัตรามารดาเสียชีวิตจากการคลอดต่อแสนการเกิดมีชีพ 
2) ร้อยละความครอบคลุมการตรวจพัฒนาการเด็ก 9 18 30 42 เดือน 
3) ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
4) ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 

<30 
> 95% 
> 85% 
> 53% 

/ 
 
/ 

2.ทันตสุขภาพ 1) ร้อยละของCUP ผ่านเกณฑ์การจัดบริการสุขภาพช่องปาก(6กลุ่ม14กิจกรรม) 
2) ร้อยละของเด็ก 3 ปี เป็นโรคฟันผุ ลดลงเม่ือเทียบกับปี 2561 
3) ร้อยละของเด็ก 12 ปี ฟันดี ไม่มีผุ ทั้งน้ี .... 
    ร้อยละความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก 12 ปี  
4) ร้อยละของเด็ก 12 ปี ฟันแท้ผุ ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2561 

>60% 
>2% 
>80% 
>60% 
> 2% 

 
 
/ 

3. ระบบบริการปฐมภูม ิ
      พชอ.  
     PCC 
     รพ.สต.ติดดาว 

1) ร้อยละของอ าเภอที่มีคณะกรรมการพชอ.ที่มีคุณภาพ 
2) ร้อยละของพ้ืนท่ีที่คลินิกหมอครอบครัว ตามแผน ปี 62 เน้นเขตเมือง ชนบทที่หนาแน่น 
3) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพรพ.สต.(รพ.สต.ติดดาว) 

>60% 
100% 
>60% 

/ 
 
/ 

4.โรคไข้เลือดออก 1) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนสามารถควบคุมไข้เลือดออกได้  
2) อัตราป่วยไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัธยฐาน 5 ปี  
3) ร้อยละของสถานบริการ         (รพ/รพ.สต./PCU) ที่มีค่าดัชนีลูกน ้ายุงลายเท่ากับศูนย์  
4) ร้อยละของโรงเรียน ที่มีค่าดัชนีลูกน ้ายุงลายเท่ากับศูนย์ 
5) ร้อยละของภาชนะที่พบลูกน ้ายุงลายต่อบ้านที่ส้ารวจ (ครัวเรือนมี Breteau Index BI < ๕๐)  

>85% 
>15% 
100% 
80% 
50% 

/ 
/ 



ประเด็นPA จังหวัด ร่าง ตัวชี้วัด PA ปี 2562 เป้าหมาย เลือก 

5. NCD 1) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม ่
2) ร้อยละของกลุ่มสงสัยป่วยเป็นความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน 
3) ร้อยละอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองแตก  
4) ร้อยละอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ 

<2.4% 
>20% 
<25% 
<4 % 

 
 
/ 
/ 

6. No Foam ระดับความส าเร็จองค์กรปลอดโฟมของ คปสอ. ที่ ระดับ 4   
เป้าหมาย ป ี2561 /เป้าหมาย ปี 2562 

>90%/ 
1 แห่ง 

/ 

7. วัณโรค 
 

1) อัตรา Success rate ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่  
2) อัตราการค้นหาวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง  (เคลียร์กลุ่มเสี่ยง เป้าหมายการค้นหารายกลุ่ม/การ

หาพบ) 

>85% 
>90% 

/ 
/ 

8. ระบบข้อมูลสารสนเทศ 1) ร้อยละคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 5 ด้าน 
2) ร้อยละของรพ.มีการใช้ระบบ Songkhla Smart Health 

>95% 
100% 

/ 

9. บุหรี ่ 1) ร้อยละการคัดกรองการสูบบุหรี่ในประชากร 15 ปีขึ้นไป  
2) ร้อยละของผู้เสพเข้าสู่ระบบบ าบัดเลิกบุหรี่ (รพ./รพ.สต.)  
3) ร้อยละของผู้เสพท่ีเข้าสู่ระบบบ าบัดเลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน(รพ./ขยายที่รพ.สต.) 
4) หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดบุหรี่อ าเภอละ 1 แห่ง 

100% 
20% 
30% 
10% 

 
/ 
/ 

สรุป 9 ประเดน็ 15 ตัวชีวั้ด , พชอ. เป็นตัวชีวั้ดท่ำนสสอ., รพ.สต.ตดิดำว เป็น ตัวชีวั้ดองค์กรของคปสอ. 
คงเหลือตัวชีวั้ด PA จังหวัด 13 ตัวชีวั้ด  



ประเด็นPA จังหวัด  ตัวชี้วัด PA ปี 2562 มติประชุม 12 ต.ค. 61 
 

ค่า
เป้าหมาย 

เลือก 

1. MCH  1) อัตรามารดาเสียชีวิตจากการคลอดต่อแสนการเกิดมีชีพ 
2) ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

<30 
> 85% 

/ 
/ 

2.ทันตสุขภาพ 1) ร้อยละของเด็ก 12 ปี ฟันดี ไม่มีผุ ทั้งน้ี .... 
    ร้อยละความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก 12 ปี  

>80% 
>60% 

/ 

3. ระบบบริการปฐมภูมิ      
     พชอ.  
     รพ.สต.ติดดาว 

 
1) ร้อยละของอ าเภอที่มีคณะกรรมการพชอ.ที่มีคุณภาพ 
2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพรพ.สต.(รพ.สต.ติดดาว) 

 
>60% 
>60% 

 
/ 
/ 

4.โรคไข้เลือดออก 1) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนสามารถควบคุมไข้เลือดออกได้  
2) อัตราป่วยไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัธยฐาน 5 ปี  

>85% 
>15% 

/ 
/ 



ประเด็นPA จังหวัด ตัวชี้วัด PA ปี 2562 เป้าหมาย เลือก 

5. NCD 1) ร้อยละอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองแตก  
2) ร้อยละอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ 

<25% 
<4 % 

/ 
/ 

6. No Foam - ระดับความส าเร็จองค์กรปลอดโฟมของ คปสอ. ที่ ระดับ 4   
เป้าหมาย ป ี2561 /เป้าหมาย ปี 2562 

>90%/ 
1 แห่ง 

/ 

7. วัณโรค 
 

1) อัตรา Success rate ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่  
2) อัตราการค้นหาวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง  (เคลียร์กลุ่มเสี่ยง เป้าหมายการค้นหารายกลุ่ม/การ

หาพบ) 

>85% 
>90% 

/ 
/ 

8. ระบบข้อมูลสารสนเทศ 1) ร้อยละคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 5 ด้าน >95% / 
9. บุหรี ่ 1) ร้อยละของผู้เสพเข้าสู่ระบบบ าบัดเลิกบุหรี่ (รพ./รพ.สต.)  

2) ร้อยละของผู้เสพท่ีเข้าสู่ระบบบ าบัดเลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน(รพ./ขยายที่รพ.สต.) 
20% 
30% 

/ 
/ 

สรุป 9 ประเดน็ 15 ตัวชีวั้ด , พชอ. เป็นตัวชีวั้ดท่ำนสสอ., รพ.สต.ตดิดำว เป็น ตัวชีวั้ดองค์กรของคปสอ. 
คงเหลือตัวชีวั้ด PA จังหวัด 13 ตัวชีวั้ด  



การก าหนด ตัวชี้วัด บุคคล(ผู้บริหาร) 
ปี 2561 : พชอ. 
ปี 2562 : Intermedaite Care 

การก าหนด ตัวชี้วัด องค์กร ร่วม(คปสอ.)  
ปี 2561 : รพ.สต. ติดดาว 
ปี 2562 : รพ.สต. ติดดาว 





กรอบน้ าหนัก  (ผู้บริหารจังหวัด/โซน/ผอ.รพ./สสอ.)    



กรอบน้ าหนัก  (หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย)    



กรอบน้ าหนัก  (ส าหรับผู้ปฏิบัต)ิ  



THANK YOU 

มติที่ประชมุ12 ต.ค. 61  


