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PA

ล าดับ ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด ำเนินกำรในพืน้ที่ PPC

Intermedaite Care 

2.

2.1 RDU Hospital ขั้นที่ 1 ร้อยละ 95

2.1 RDU Hospital ขั้นที่ 2 ร้อยละ 20

2.3 AMR มำกกว่ำ ร้อยละ 20 

3.
3.1 อัตรำกลุ่มเสี่ยง DM ได้รับกำรวินิจฉัยเป็นDMรำยใหม่ไม่เกิน 2.4%
3.2 อัตรำกลุ่มสงสัยป่วย HT ได้รับกำรวินิจฉัยเป็น HT 20%
3.3 อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่าร้อยละ 7

4. อัตรำกำรเสียชีวิตจำกกำรบำดเจบ็ทำงถนนไม่เกิน 16 ต่อประชำกรแสนคน

5.
5.1 ค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่รอ้ยละ 82.5 จากเป้าหมายทีว่างไว้
5.2 อัตราความส าเร็จการรกัษาวณัโรคปอดรายใหม ่> 85 %

6.

ผู้ป่วยนอกได้รับบริกำรรักษำและฟื้นฟูสภำพดว้ยกำรแพทย์แผนไทยและ

กำรแพทย์ทำงเลือกที่ได้มำตรฐำน 

- รพศ./รพท. ร้อยละ 12

- รพช. ร้อยละ 20

- รพ.สต. ร้อยละ 25



*Intermediate Care



KPI : ร้อยละการรับผู้ป่วย intermediate care จาก

โรงพยาบาลศูนย์ และทั่วไป

PA : ผอ.รพ

ขอบเขต

รพศ./

รพท.
รพช.

1.ลดความแออัดใน รพศ/รพท. เพิ่มอัตราการคลองเตียง รพช.
2.ฟื้นฟูสมรรถนะและลดภาวะแทรกซ้อน เช่น intensive 
rehabilitation
3.ลดการรักษาซ ้าด้วยโรคเดิมหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดิม
4.เพิ่มทักษะการดูแลตนเองในผู้ป่วยและญาติ
5. เชื่อมโยงแผนการดูแลและการดูแลสู่การดูแลในชุมชนและท่ีบ้าน

1.post-acute stroke
2.Traumatic brain injury & spinal cord injury 
3.กลุ่มเฉพาะตามบริบทของพื นท่ี เช่น BOR และเสี่ยง 
re-admission สูง, intensive rehabilitation,

ประเมินแบบองค์รวมและฟื้นฟูสมรรถนะ, กลุ่มผู้สูงอายุ 
เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์นิยาม

การดูและผู้ป่วยระยะกลางที่มีอาการทางคลินิก
ผ่านพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ แต่ยังคงมี
ความผิดปกติของร่างกายบางส่วน จ้าเป็นต้อง
ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดย
ทีมสหวิชาชีพ กลับสู่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ



ประเด็น PA : intermediate care

ร้อยละการรับผู้ป่วย intermediate care จากโรงพยาบาลศูนย์ และทั่วไป 80%

IMC board & การประเมินศักยภาพ รพช. การใช้เทคโนโลยีใน intermediate care การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ไตรมาส 1 (3 เดือน) 
1. ค้าสั่งคณะกรรมการ intermediate care ระดับ
จังหวัด
2. definition intermediate care รายแผนก เช่น 

ศัลยกรรม อายุรกรรม สูติกรรม กุมารเวชกรรม
ออร์โธปิดิกส์ เป็นต้น

3. โปรแกรมการวิเคราะห์เตียง 5 สี ส้าหรับผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาลทั งจังหวัด

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
1. ผู้รับผิดชอบงาน intermediate care ของ 

รพ.ทุกแห่งได้รับการอบรมโปรแกรม Thai coc
2. จัดตั งระบบยา และครุภัณฑ์กลางส้าหรับ รพช.
3. รายงานผลการด้าเนินงาน intermediate care

รอบ 6 เดือน

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
รายงานผลการ
ด้าเนินงาน 
intermediate care
รอบ 9 เดือน

ไตรมาส 4 (12  เดือน)
1. รายงานผลการด้าเนินงาน 
intermediate care รอบ 12 
เดือน
2 รพช. รับผู้ป่วย 
intermediate care จาก 
รพศ/รพท. 80 %

สถำนก
ำรณ์
ข้อมูล
พื้นฐำน

กิจกรร
มหลัก

- แต่งตั งคณะกรรมการ/อนุกรรมการระดับจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการ
- ประเมินศักยภาพรพช. ในการรับผู้ป่วย 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการด้าเนินงานร่วมกัน
- น้าเสนอข้อมูลและประสานการด้าเนินงานผ่านการ
ประชุม คปสจ.

- จัดท้า definition intermediate care รายแผนก เชื่อมโยง
รพศ/รพท. กับ 
รพช. ส้าหรับการส่งต่อผู้ป่วย และจัดท้าโปรแกรมวิเคราะห์เตียง 5

สี 
- การใช้ระบบโปรแกรม ได้แก่ วิเคราะห์เตียง 5 สี และThai coc ใน
การ refer และติดตามข้อมูลผู้ป่วย อบรมผู้รับผิดชอบงาน IMC ใน
การใช้ Thai coc

– จัดตั งระบบยา และครุภัณฑ์กลางส้าหรับ
โรงพยาบาลชุมชน

- จัดตั งระบบการให้ค้าปรึกษา IMC
โดยแพทย์เฉพาะทาง

ระดับ
ควำม
ส ำเร็จ

รพช. ในจังหวัดสงขลาสามารถให้บริการผู้ป่วย intermediate care ในกลุ่ม SNAP จ้านวน 5 แห่ง ได้แก่ บางกล่้า สทิง
พระ จะนะ กระแสสินธ์ และ สิงหนคร โดยลงทะเบียนเบิกจ่ายการบริการจาก สปสช.

ยุทธศา
สตร์/
มาตการ
(Value 
chain)

เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

ผู้รับ
ผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา



ผลงาน ปี 61

-กลุ่มเส่ียงDM ได้รับการวินิจฉัยเป็นDMรายใหม่ ผลงาน 
541/39,074(1.38%)

-ผู้ป่วย DM สามารถควบคมุระดับน้ าตาล HbA1C < 7 มากกว่า 40%
ผลงาน 10,185/ 57,031 ร้อยละ 17.86
-ผู้ป่วย HTสามารถควบคุมระดบัความดนัโลหิตที่ <140/90 มากกว่า 50%
ผลงาน ร้อยละ 26.63

ลด
รายใหม่

ควบคุมได้

อัตราการตายจากโรคหลอดเลือดสมอง ไม่เกิน 7
ผลงาน 194/2744  ร้อยละ 7.07

ผลลัพธ์

NCD2 PA



1.อัตรากลุ่มเสี่ยง DM ได้รับการวินิจฉัยเป็นDMรายใหมไ่ม่เกิน 2.4%
2.อัตรากลุ่มสงสัยป่วย HT ได้รับการวินิจฉัยเป็น HT 20%
4.อัตราตายดว้ยโรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่าร้อยละ 7
-ร้อยละอัตราของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชม ได้รับการรักษา

ใน Stroke Unit >40

-ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก < 25 
-ร้อยละอัตราของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน ทีม่ีอาการไม่เกิน 4.5 ชม.ได้รับ

ยาสลายล่ิมเลือด >50

-ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตบี/อดุตนั (I63) < 5

เป้าหมาย ปี 62

กลวิธี ด้านนโยบาย : DHS/DHB หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ สร้างความตระหนักรู้

ด้านคุณภาพบริการ : มาตรฐาน NCD Clinic Plus การคัดกรอง การปรับเปล่ียน
พฤติกรรม คุณภาพการรกัษา

ด้านบริหารจัดการขอ้มลู : คืนข้อมูล 
และวิเคราะห์ข้อมลูสู่เวทีการประชุม (DHS/DHB)

NCD



1.ประชุมพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ทุกระดบัการบันทกึข้อมลู
2.ประชุมพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ทุกระดบั ในการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อการน า
ข้อมูลไปใช้ ในการด าเนินงาน
3.อบรม System Manager  Case Manager  
4.ประเมินการด าเนินงาน มาตรฐาน NCD Clinic Plus ในทุกเครือข่าย
5.เพิ่มประชาสัมพนัธ์ Stroke Alert Stroke Awareness 

แผนงานโครงการ ปี 61

กลไกขับเคลื่อน
1.บริหารจัดการข้อมูล
2.พัฒนา/ฝึกอบรม
3.ติดตาม/ประเมินผล

ขับเคล่ือนการด าเนินงานแบบ holistic + Clinic และ Community Manager

จังหวัด

อ าเภอ/ต าบล

System Manager
1.การออกแบบ  intervention ที่
เหมาะสม กับพื้นที่ 
2.การจัดการระบบ ภายในเครือข่าย
3.ติดตาม/ประเมินผล

Case Manager
1.ค้นหา คัดกรอง กลุ่มเสี่ยง จัดการ
ให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ
2.จัดการรายกรณ ีLCA ควบคุม ,ลด
ความรุนแรงและภาวะแทรกซอ้น เน้น
การดูแลต่อเน่ือง และองค์รวม



DM /HT

หน่วยงานหลัก : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
หน่วยงานร่วม : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด

เป้าหมาย/
ตัวช้ีวัด

สถานการ
ณ์ข้อมูล
พื้นฐาน

กลยุทธ/์
มาตรการ

กิจกรรม
หลัก

ระดับ
ความส าเร็

จ

1.คัดกรอง DM, HT ปชช อายุ 

35 ปีขึ้น โดย เน้น กลุ่มเส่ียงจากปี 

61 ให้เข้าถึงการคัดกรองโรค เป็น

กลุ่มแรก  ≥ 70 %

2.กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มสงสัยเป็นโรค

เข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติ

กรรรม

1.กลุ่มเสี่ยง Follow Up โดย 

OGTT และ HMBP

2.กลุ่มสงสัยเป็นโรค ได้รับ

การ Follow Up ตาม

มาตรฐาน แนวทางการคัด

กรอง และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม/ยืนยันการวินิจฉัย

โดยแพทย์

ติดตามผลการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มสงสัยป่วย พร้อม
ทั้งสรุปและประเมินผล 
ร่วมกับ กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพฯ

-กลุ่มเสี่ยงด้วย
โรคเบาหวาน ได้รับการ
วินิจฉัยเป็นผู้ป่วยราย
ใหม่ไม่เกิน ร้อยละ2.4
-อัตรากลุ่มสงสัยป่วย
ความดันโลหิตสูงได้รับ
ความดันโลหิต ร้อยละ 
20

1.ขับเคลื่อนการด าเนินโดย หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/
ต าบลจัดการสุขภาพ ควบคู่กับมาตรฐาน NCD Clinic Plus 
2.การออกแบการปรับเปลี่ยน การเข้าถึงข้อมูลเพื่อลดปัจจัย
เส่ียง และการสนับสนุนการดูแลตนเอง (Health Literacy)
3.ด าเนินงานตามมาตรฐาน การคัดกรอง การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การรักษา ป้องกัน และลดภาวะแทรกซ้อน (บรูณา
การร่วมกลุ่มงานส่งเสริมฯ , สุขศึกษา ฯ)

1.พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐาน NCD Clinic Plus 
2.พัฒนาระบบบริการ และ การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
3.การวิเคราะห์การเกิดผู้ป่วยรายใหม่
4.พัฒนาระบบข้อมูล ให้ ถูกต้อง คบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

ลดปัจจัยเสี่ยง และการสนับสนุนการดูแลตนเองในกลุ่ม
เสี่ยง ลดการเกิดผู้ป่วยรายใหม่จากโรคบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง

มาตรฐาน NDC CLINIC PLUS ,การบริหารจัดการ
ข้อมูล

1.มีระบบสืบค้นข้อมูล/ทะเบียน จาก HDC
2.มีการตรวจน้ าตาลซ้ า ในกลุ่มเสี่ยง ปี 2561 ได้ครอบคลุมร้อยละ 90
3.การปรับเปลี่ยน/ลดปัจจัยเสี่ยง และการสนับสนุนการดูแลตนเอง ในกลุ่มเสี่ยง
4.กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ป่วยเป็นเบาหวานรายใหม่ ร้อยละ 1.53
4.การท า HMBP ร้อยละ 16.56

1.กลุ่มเสี่ยงด้วยโรคเบาหวาน ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยรายใหม่ไมเ่กิน ร้อยละ2.4
2.อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับวินิจฉับเป็นความดันโลหิต ร้อยละ 20

ไตรมาส1 ไตรมาส 4ไตรมาส 2 ไตรมาส 3



STROKE 

หน่วยงานหลัก : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
หน่วยงานร่วม : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด

เป้าหมาย/
ตัวช้ีวัด

สถานการณ์
ข้อมูลพื้นฐาน

กลยุทธ์/
มาตรการ

กิจกรรม
หลัก

ระดับความ

ส าเร็จ

 ส่ือสารนโยบายด้านโรคหลอด

เลือดสมอง /ประสาน

หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง

 คัดกรองกลุ่มเสี่ยง CVD RISK

 ประชาสัมพันธ์  Stoke Alert, 

Stroke Awareness

 จัดท าทะเบียนและแนวทาง

 กลุ่มเสี่ยง CVD RISK ได้รับ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 ประชาสัมพันธ์  Stoke Alert, 

Stroke Awareness

 มีเครือข่ายการด าเนินงาน 

Fast Track

 จัดการความรู้เร่ืองดูแลรักษา

โรคหลอดเลือดสมอง

-ประชาสัมพันธ์  
Stoke Alert, Stroke 
Awareness

-ตรวจเยี่ยม
โรงพยาบาลใน
เครือข่าย

-วิเคราะห์สถานการณ์ 
และคืนข้อมูล

1.ร้อยละอัตราตายโรค
หลอดเลือดสมองแตก < 
ร้อยละ 25

2.ร้อยละอัตราตายของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
(I60-I69) < 7

3.ร้อยละอัตราตายโรค
หลอดเลือดสมองตีบ < 5

 ประชาสัมพันธ์  Stoke Alert, Stroke Awareness  อย่างต่อเน่ือง สม่ าเสมอ และ
เพิ่มช่องทางในการให้ข่าวสาร

 จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง

 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อบจ, EMS ,ER (รพ.ทุกแห่ง)

 ก าหนดให้ รพ.ระดับ A และ S ทุกแห่ง มี Stroke Unit และ ให้บริการ Stroke 
Fast Track อย่างมีคุณภาพ และเพียงพอ

 จัดให้มี Stroke Unit ใน รพ ระดับ M

 จัดการความรู้ในการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

 พัฒนาแนวทาง/การส่งต่อ

พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและ
รายงาน เช่น ทะเบียน, การเข้าถึง
บริการ , ทันเวลา  และการเช่ือมโยง
ข้อมูล ระหว่างหน่วยบริการ ครอบคลุม
สถานบริการ และเครือข่ายทุกระดับ

Stoke Alert, Stroke Awareness ระบบข้อมูล

อัตราตายของผู้ป่วยใน ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 7.07 (2561)

(1).ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) < 7   (4).ร้อยละอัตราของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-
I69)ที่มีอาการไม่เกนิ 72 ชม ได้รับการรักษาใน Stroke Unit >40
(2).ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) < 25 (5). ร้อยละอัตราของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชม.ได้รับยาสลายลิ่มเลือด >50
(3).ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63) < 5 (6). ร้อยละอัตราของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/
อุดตัน (I60-I62)ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที >60

Service 
Excellence

ไตรมาส1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 4



ตัวชี วัดปี 2562
1) ค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ร้อยละ 82.5 จากเป้าหมายท่ีวางไว้
2)  อัตราความส้าเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ > 85 %

PA
3



-Gene X pert
-LPA



สรุปผลการด าเนินงานวัณโรคจังหวัดสงขลา

ลดการเสียชีวิต
ลดการขาดยา

Success Rate
> 85



การวิเคราะห์งานวัณโรค จังหวัดสงขลาปี 2561

**คะแนนประเมิน มากกว่า 90 สีเขียว /81-89 คะแนนสีเหลือง/ต ่ากว่า 80 สีแดง

ประเด็นการวิเคราะห์
1.การค้นหาผู้ป่วย
2.ความส่าเร็จการรักษา
3.อัตราตาย
4.อัตราการขาดยา
5.อัตราความล้มเหลว
6.การขึ้นทะเบียน
7.การคัดกรองกลุ่มเสี ยง







ทบทวนยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
เพื อจัดท่าแผนปฏิบัติการ ปี 2562

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Plan : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริและพื้นที่เฉพาะ

เป้าหมายตัวชี้วัด

อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าร้อยละ 85
อัตราการค้นหาวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง มากกว่าร้อยละ 90 

มาตรการ/กลวิธี
1. เพิ่มความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค โดย  

- ลดการขาดยา
- ลดการเสียชีวิต

2. พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย
3. การคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง



กลวิธีการด่าเนินงานวัณโรค ปี 2562 
ระดับ รพ./สสอ./รพ.สต.

1. ท่า/เข้าร่วมการท่า Dead Case Conference 

2. กิจกรรม DOT Meeting ระดับอ่าเภออย่างน้อย 2 ครั้ง/ปีและน่าเสนอในเวทีผู้บริหาร

3. นิเทศติดตามการด่าเนินงานวัณโรค ระดับอ่าเภอ/ต่าบล

4. มีการคัดกรองกลุ่มเสี ยง ได้แก่ บุคลากร/เรือนจ่า/สัมผัสร่วมบ้าน/เบาหวาน/เอชไอวี/                     

สูงอายุและแรงงานข้ามชาติ

5. ประสาน รับ-ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคให้กับพื้นที  เพื อก่ากับติดตามการดูแลรักษาต่อไป

6. น่าร่องระบบส่งยาให้กับ รพสต. จ่านวน 1 แห่ง น่าจ่ายผู้ป่วยเป็นสัปดาห์ข้อมูล          

เพื อให้เจ้าหน้าที ได้ก่ากับติดตามอันจะน่าไปสู่ลดการขาดยา

7. มีระบบหรือทีมเยี ยม เพื อติดตามเยี ยมผู้ป่วยอย่างสม ่าเสมอ

8. รายงานผลการติดตามเยี ยมผู้ป่วยทุกเดือน

9. ขอสนับสนุนงบกองทุนต่าบล





*RDU4



*RDU

เป้าหมายการพัฒนา ปี 2562 



แผนงาน/โครงการ ปี 2562

1.ประชุมคณะกรรมการพฒันา รพ.ส่งเสริมการใช้ยาอยา่งสมเหตผุล
2.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการท างาน RDU Hospital
3.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ Awareness ให้ประชาชนเข้าใจและ
ตระหนักถึงการใช้ยาอย่างสมเหตผุล

RDU

กลไกการขับเคลื่อน

-ประชาสัมพันธ์    สร้างความเข้าใจ และ
ตระหนัก ในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ให้
ครอบคลุมทัง้บคุลากรการแพทยท์กุภาค
ส่วนและภาคประชาชน 
- ควบคุมก ากบัการใช้ ยาปฏิชีวนะระดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ
หน่วยบริการปฐมภูม ิโดยโรงพยาบาล       
ที่รับผิดชอบ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ
หน่วยบริการปฐมภูม ิใช้ยาอย่างเหมาะสม

ระดับจังหวัด/ระดับอ าเภอ/ต าบล
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RTI เป้าหมาย > อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน 

อ าเภอ
ตุลาคม – กรกฎาคม 

ปี 2560 ปี 2561 ลดลง/เพิ่มขึ้น

จ ำนวน อัตรำ จ ำนวน อัตรำ จ ำนวน ร้อยละ

จังหวัดสงขลา 275 19.40 216 15.24 -59 -21.45

o เมืองสงขลา 29 23.58 11 8.94 -18 -62.07

o รัตภูมิ 33 44.18 24 32.13 -9 -27.27

o ควนเนียง 9 26.07 4 11.59 -5 -55.56

o บางกล  า 8 25.86 11 35.56 +3 37.50

o ระโนด 14 21.14 9 13.59 -5 -35.71

o กระแสสินธุ์ 5 32.83 - 0.00 -5 -100.00

o สทิงพระ 9 18.57 8 16.51 -1 -11.11

o สิงหนคร 12 14.41 16 19.22 +4 33.33

o จะนะ 20 18.88 11 10.38 -9 -45.00

o นาทวี 11 16.05 17 24.81 +6 54.55

o เทพา 24 31.00 17 21.96 -7 -29.17

o สะบ้าย้อย 8 10.40 11 14.29 +3 37.50

o สะเดา 25 19.89 20 15.91 -5 -20.00

o หาดใหญ่ 50 11.43 45 10.29 -5 -10.00

o นาหม่อม 10 43.88 7 30.72 -3 -30.00

o คลองหอยโข่ง 8 30.35 5 18.97 -3 -37.50

ระโนด 

สทิงพระ

เมืองสงขลำ

จะนะ 
เทพำ

สะบ้ำย้อย
นำทวีสะเดำ

คลองหอยโข่ง
นำหม่อม

รัตภูมิ บำงกล่ ำ

ควนเนียง
สิงหนคร

กระแสสินธ์ุ



RTI เป้าหมาย > อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน 

ผลการประเมิน 
 D-RTI 

 ระดับดีเยี่ยม (รอประเมินอ ำเภอดีเย่ียม
ระดับประเทศ 1 อ ำเภอ เทพำ)

 ระดับดี  4 อ ำเภอ (นาทวี ระโนด สทิงพระ จะ
นะ สะบ้ำย้อย นำหม่อม สิงหนคร ควนเนียง 
คลองหอยโข่ง) 

 อัตราตายจากอุบัติเหตุ 15.24 : แสน ปชก.  
 อ ำเภอท่ีมีอัตรำตำยละลด 12 อ ำเภอ (ร้อยละ 75)
 SAT-EOC RTI  (เทศกำล 2 ครั้ง)
 เสียชีวิตปีใหม่2561=10 รำย เพิ่มขึ้น1รำย
(11.11%) เสียชีวิตสงกรำนต์ 2561=5 รำย เพิ่มขึ้น
1 รำย   ( 25 %) 
 อุบัติเหตุรถพยำบำล 2 ครั้ง สะบ้ำย้อย/คลองหอย
โข่ง (ไม่มีผู้บาดเจ็บ)
 ขับเคลื่อนกำรแก้ไขจุดเสี่ยงอ ำเภอละ 10 จุด  
 ขับเคลื่อนให้อ ำเภอมี Road Safety อ ำเภอละ 1
เส้นทำง 
 TEA Unit 2 แห่ง (รพ.หำดใหญ่/สงขลำ)

Best Practice
 D-RTI ระดับดี
เยี่ยม  อ.เทพา

 อ าเภอน าร่องการ
ขับเคลื่อนการลด
อุบัติเหตุทางถนน
- ศปถ.อ.เทพา
- ศปถ.อ.ระโนด
- ศปถ.เทศบาล
ต าบลจะทิ้งพระ  

 Key Success : แก้ปัญหาอุบัติเหตุโดย ศปถ.ระดับจังหวัด / อ าเภอ

กิจกรรมส้าคัญ
จัดตั ง ศปถ.อ้าเภอ 16 แห่ง
จัดตั ง ศปถ.ท้องถิ่น 2 แห่ง 
พัฒนาศักยภาพ ศปถ.อ้าเภอ

- การด้าเนินงาน ศปถ.อ้าเภอ
- การสอบสวนอุบัติเหตุ
- การจัดการจุดเสี่ยง
- การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน และการ

ใช้
ข้อมูลในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุระดับ

อ้าเภอ    
 ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 
 ขยายเครือข่าย City RTI 
(ท.เขารูปช้าง/ 
คอหงส์/หาดใหญ่/พะวง /ควน

ลัง/บ้านพรุ)

 ติดตำม ศปถ.
อ ำเภอ

 ผลักดัน ศปถ.
ท้องถ่ิน

2562



Pre hospital

EMS PHTLS,อุบัตเิหตชุ่วงเทศกาล OIS

DHS RTI, DHB ,ข้อมูล 3 ฐาน,การสอบสวนทีเ่กิดเหต ุ 

In hospital

ECS คุณภาพ TEA unit ,ECS board 

Inter hospital

ระบบ refer โซน สงขลา Thai Refer   referral audit           
อุบัติเหตุรถ refer



การเชื่อมโยงมาตรการ มิติด้านหน่วยงานที่ปฏิบัติในจังหวัด

หน่วยงาน กิจกรรมการด าเนินงาน

สสจ.
1. ข้อมูล 3 ฐำน
2. ECS board and referral audit
3. น ำเข้ำจุดเสี่ยงที่อ ำเภอแก้ไขไม่ได้
4. SAT/EOC
5. อบรม พนง.ขับรถ PHTLSกำรสอบสวน ณ ที่เกิดเหตุ

โรงพยาบาล
ศูนย์/ทั่วไป/
รพช.

1. TEA Unit คุณภำพ (รพ.หำดใหญ่ /รพ.สงขลำ)
2. IS online (รพ. รพ.หำดใหญ่ /รพ.สงขลำ) 
3. PHER (รพช.ทุกแห่ง)
4. EMS ,Ambulance Safety
5. RTI Officer 
6. ประเมินตนเองและปรับปรุง ECS คุณภำพ

อ าเภอ
รพ.ในอ ำเภอ
สสอ./คปสอ. 

DHS RTI and DHB  Community Road Safety
Information Black Spot อุบัติเหตุช่วงเทศกำล



แผนงาน/โครงการ ปี 2562

โครงการพัฒนางานป้องกนัการบาดเจ็บและเสียชีวติจากอบุัตเิหตุทางถนน 
1.กิจกรรมการปอ้งกันอบุัตเิหตุช่วงเทศกาลและตลอดทัง้ปี
2.กิจกรรมติดตามและประเมนิผล District Road Traffic Injury : D-RTI 
3.ประชุมเชิงปฏิบัตกิารพฒันาเครอืข่ายการเฝ้าระวังอบุัติเหตทุางถนน
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร 
-กิจกรรมหลัก  ER Meeting  National Triage Trauma Fast track  
พัฒนา Referral System ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากภัยพบิตัิ 
-อบรมหลักสูตร PHTLH  ประชุมเชิงปฏิบตัิการ การประเมิน ECS คุณภาพ 
ประชาสัมพันธ์ 1669 
-ติดตามประเมินผล RTI /ECS /Tea Unit

อุบัติเหตุและระบบส่งต่อ

กลไกการขับเคลื่อน

1.บริหารจัดการข้อมูล  2.พัฒนา/ฝึกอบรม 3.ซ้อมแผนระดับจังหวัด 
4.ติดตาม/ประเมินผล SP TM จัดท าแนวทางการบรกิาร  การส่งต่อ 
การพัฒนาคุณภาพ ER/ECS 

1.จัดท าแนวทางการบรกิาร  การส่งต่อและการพัฒนาคุณภาพ ER/ECS 
2.ซ้อมแผนระดับอ าเภอ

ระดับจังหวัด

ระดับอ าเภอ



การพัฒนาระบบสารสนเทศการส่งต่อผู้ป่วย

อัตราการใช้โปรแกรม Thai Refer ในโรงพยาบาล

PCC ทุกแห่ง ในจังหวัดสงขลา ใช้โปรแกรม Thai 
Refer 

Thai Refer



ผลงาน ปี 59 ปี 60 ปี 61

รักษา/ฟื้นฟ/ู
ส่งเสริม

12.7 14.8 28.1

รักษา/ฟื้นฟู 10.4 9.9 18.7

-รพ.ทุกแห่งเปิดบรกิารมแีพทยแ์ผน
ไทยฯทุกแห่ง OPDคู่ขนาน 15 แห่ง
-รพ.สิงหนครเป็นแหล่งผลิตยาแผน
ไทย เพื่อสนับสนุนการใช้ยาภายใน
จังหวัด
-จัดคลินิกเฉพาะโรคใน รพศ.,รพท.

1.มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพิม่ขึน้
2.ผู้ป่วยนอกได้รับบรกิารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกทีไ่ด้มาตรฐาน(เฉพาะรักษา/ฟื้นฟู)  ร้อยละ 18.5

(รพศ./รพท. = 12% รพช. = 20% , รพ.สต. = 25%

-รพ.ต้นแบบ  

-พัฒนาบุคลากร 

-เสริมสร้างความเขม้แข็งของภาคี 
-พัฒนาระบบยาสมนุไพร 

-พัฒนาระบบขอ้มลู

SP การแพทย์แผนไทยฯ และโครงการเมืองสมุนไพร

เป้าหมาย

กลวิธี/มาตรการ
ปัญหาอุปสรรค

1) ขาดงบประมาณในการจ้างบคุลากร

2) มูลค่าการจ่ายยาแผนไทยยังน้อย 
เน่ืองจากราคายาแผนไทยมีราคาสูง 
เมื่อเทียบกับยาแผนปัจจุบัน 

6

ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบรกิารการ
แพทย์แผนไทยฯ



- แม่และเด็ก : - มณีเวชในหญิงตั งครรภ์ (แก้อาการแพ้ท้อง)
- มณีเวชในเด็ก (แก้อาการตัวเหลือง , เท้าปุก)

- วัยเรียน     : รักษาเหา
- วัยท้างาน   : - office syndrome

- บุหรี่
- กระดูกและข้อ

- ผู้สูงอายุ     : - พอกเข่า
- กระดูกและข้อ 

• ตามกลุ่มวัย

การเพิ่มการเข้าถึงบรกิารแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก

1. การเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย 

แผลเรื อรัง

2. ส่งเสริมการใช้ยา 

First Line Drug
- ฟ้าทะลายโจร
- ขมิ นชัน

• งาน NCD   




