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บทสรุปผู้บริหาร 

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีการด าเนินงานต่างๆตั้งแต่ปี 2561 เริ่มจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา การ
จัดท าโครงการและแผนพัฒนา โดยมีการถ่ายทอดแผนลงสู่การปฏิบัติ มีการนิเทศงานและการประเมินผลงาน
ประจ าปี ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตอบสนองนโยบายตัวชี้วัดที่ส าคัญทั้ง
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ และจังหวัด โดยมีกระบวนการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการ
ตรวจราชการ นิเทศ รอบที่ 1/2562  สรุปภาพรวมของการด าเนินงาน ได้ดังนี้ 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ซึ่งอยู่ในระดับ M1 มีอัตราส่วนการตายมารดา มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นซึ่งสัมพันธ์

กับจ านวนหญิงตั้งครรภ์มี High risk pregnancy ที่เพ่ิมมากขึ้นด้วยซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากโรคร่วมทาง    
อายุรกรรม ซึ่งทีมได้บูรณาการการดูแลผู้ปุวยที่มีโรคร่วมทางอายุรกรรมร่วมกับอายุรแพทย์ วางระบบการดูแล
ผู้ปุวยร่วมกันทั้งจังหวัด (PNC) พัฒนาการคัดกรองความเสี่ยงตั้งแต่ฝากครรภ์ ปรับปรุงระบบการท างานตาม    
Care Process ระบบการส่งต่อ พัฒนาแนวทางการปูองกันและแก้ไขภาวะตกเลือดหลังคลอดตามแนวทาง TIME 
PROTOCOL และระดับความส าเร็จของการพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นไป ตามเกณฑ์เปูาหมาย       
ปี 2561 ซึ่งในปี 2562 อยู่ระหว่างการด าเนินกิจกรรมต่างๆท าให้ผลลัพธ์ยังไม่สูงนัก 

 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15 – 19 ปี ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด แต่ยังต้องเฝูาระวังอย่าง

ต่อเนื่องเนื่องจากหญิงวัยรุ่น 15-19 ปี ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของการวางแผนครอบครัว 
การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 
มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) มีการประเมินสถานการณ์การ

ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยสะท้อนข้อมูลไปยังภาคีเครือข่าย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรับสภาพบ้าน โดยซ่อมที่อยู่อาศัย ท าโถส้วม ท าพ้ืนที่ลาดแทนพ้ืนที่ต่างระดับ   
จัดสิ่งแวดล้อมรอบๆบ้านให้สะอาด โดยมีทีม ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) 
แกนน าชุมชน และภาคีเครือข่าย 

การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
อัตราผู้ปุวยรายใหม่ด้วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานมีแนวโน้มการคัดกรองได้ครอบคลุม

กลุ่มเปูาหมายมากขึ้น โดยเน้นการคัดกรองเชิงรุกร่วมกับ อสม. และจัดท าโครงการรณรงค์คัดกรองความดัน 
เบาหวาน ในระดับ คปสอ.ม.สุไหงโกลก โดยภาคประชาชน และสร้างแกนน าสุขภาพระดับชุมชน ต าบล เพ่ือการ
ค้นหาผู้ปุวยรายใหม่ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและลดภาวะแทรกซ้อนของโรคได้ โดยมีแผนงานโครงการเฝูาระวัง  
คัดกรอง พร้อมประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา และลดเสี่ยงในชุมชน เช่น โครงการคัดกรองเบาหวาน/ความดัน 
โครงการกินอยู่ให้เป็น ห่างไกล Stroke และโครงการชุมชนต้นแบบสุขภาพพอเพียง, กลุ่มสงสัยปุวยความดันโลหิต
สูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านการด าเนินงานรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ลดเสี่ยงลด
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน เช่น รณรงค์ให้ความรู้ในวันเบาหวานโลก วันความดันโลหิตสูง     
วันอัมพาตโลก และมีการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายบุหรี่และสุรา 

โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN HOSPITAL ได้พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN HOSPITAL ระดับดีมาก มาตั้งแต่ปี 2559- 2560 โดยศูนย์อนามัย
ที่ 12 ได้ก าหนดให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่โรงพยาบาลที่สนใจ และได้รับการถอดบทเรียนจากกรมอนามัย เพ่ือเป็น
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ต้นแบบแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ แต่ก็ยังมีประเด็นที่ต้องพัฒนาต่อในเรื่อง G: Garbage (การจัดการมูลฝอยทุก
ประเภท) และ E: Energy (การจัดการด้านพลังงาน) 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

การพัฒนาเครือข่าย Service Plan ทั้ง 20 สาขามีการวิเคราะห์เชิงระบบมีก าหนดเปูาหมายประจ าปี 
จัดท าแผนปฏิบัติการและก าหนดตัวชี้วัดทุกสาขาและพัฒนาการดูแลผู้ปุวย 9โรค ตาม Service Plan โดยใช้
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ อ าเภอสุไหงโก-ลก ได้การแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ. และ
อนุกรรมการ พชอ. มีการประชุมคัดเลือกประเด็นตามบริบทในพ้ืนที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาแก้ไข
ปัญหา, มีการประชุมคณะกรรมการ มีคณะกรรมการวางแผนก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนโดยมีนายอ าเภอ
และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมเพ่ือแนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของอ าเภอสุไหงโก-ลก โดยมี ๓ 
กิจกรรมหลักคือ ตลาดปลอดภัย,อาหารปลอดภัย และอาหารลด หวาน มัน เค็ม          

การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ใน ปี 2560 ได้จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว  
ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 2 แห่ง คือ ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 รับผิดชอบประชากรขึ้นทะเบียน จ านวน 
12,474  คน ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 2 รับผิดชอบประชากรขึ้นทะเบียน จ านวน 12,162 คน มีแพทย์ผ่านการอบรม
ระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัวของราชวิทยาลัย 2 คน แพทย์อยู่ระหว่างศึกษาต่อเวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน โดย
ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนมาตรฐานของคลินิกหมอครอบครัว ทั้ง 2 แห่ง ซึ่ง ปี 2562 อ าเภอสุไหงโก-ลกได้มี
แผนงานรองรับการด าเนินงานตามนโยบายรพ.สต.ติดดาวต่อไป 

รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว รพสต.ทุกแห่งในเขตอ าเภอสุไหงโก-ลก ได้มี
การประเมิน รพ.สต. ตามเกณฑ์ประเมิน รพ.สต. ติดดาวทั้ง 5 หมวด ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินภาพรวมทุก
รพ.สต. จะตกเกณฑ์ในหมวดที่ 2 การให้ความส าคัญกับประชากรกลุ่มเปูาหมาย และหมวดที่ 5 หมวดผลลัพธ์ ซึ่ง
ใน ป ี2561 คณะกรรมการระดับจังหวัด ได้ออกประเมิน รพ.สต. อ าเภอละ 1 แห่ง โดยอ าเภอสุไหงโก-ลก ได้ส่ง 
รพ.สต.ปาเสมัส เข้ารับการประเมิน ซึ่งผลการประเมิน รพสต.ปาเสมัส ผ่านการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว จัดล าดับเป็นที่ 4 ของระดับจังหวัด 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) รายสาขา 
 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีการพัฒนาระบบงาน
วัณโรค โดยคณะกรรมการวัณโรคระดับอ าเภอ ประสานการท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายในระดับอ าเภอและจังหวัด 
เพ่ือให้ผู้ปุวยเข้าถึงระบบบริการและได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านอย่างครบถ้วน ผู้ปุวยที่อยู่นอกเขตบริการสามารถ  
ขึ้นทะเบียนรักษาที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตามเจตนารมณ์ของผู้ปุวย โดยเจ้าหน้าที่จะประสานเชื่อมโยงข้อมูลกับ
โรงพยาบาลชุมชนในการติดตามเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง TB Care Team และ TB Manager ในการดูแล
ผู้ปุวย 
 สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (NCD) พบว่า การให้บริการดูแลรักษาผู้ปุวยเบาหวานและผู้ปุวยโรคความดัน
โลหิตสูงได้ตามมาตรฐานมากขึ้น และ พบว่า มีการคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดีของผู้ปุวยเบาหวาน ร้อยละ 31.04  และ
คุมระดับความดันโลหิตได้ดีในผู้ปุวยความดันโลหิตสูง ร้อยละ 36.78 ซึ่งมีแนวโน้ม แต่ยังไม่ถึงเปูาหมายที่กระทรวง
ก าหนด  ส่วนโรคหลอดเลือดสมอง พบว่า อัตราผู้ปุวยเสียชีวิตยังไม่เกินเปูาหมาย ซึ่งได้มีการจัดตั้งหอผู้ปุวยโรค
หลอดเลือดสมอง โดยอยู่ร่วมกับหอผู้ปุวยกึ่งวิกฤตรับเฉพาะผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน ( Ischemic 
Stroke) ที่มีอาการภายใน ๗ วันและเฝูาระวังอาการ ๗๒ ชั่วโมง 
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สาขา RDU โรงพยาบาลและเครือข่ายผ่านเกณฑ์การพัฒนาระบบบริการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ขั้น
ที่ 1 และ ก าลังด าเนินการขั้นท่ี2   

สาขา Palliative Care โรงพยาบาลได้มีด าเนินการตามกระบวนการตามมาตรฐานการดูแลแบบ
ประคับประคอง(Palliative care)ตามเกณฑ์ในรอบ 6 เดือนแล้ว มีแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอง ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับสสจ. สสอ. รพ.สต. องค์กรในท้องถิ่น
หรือองค์กรต่างๆ (อย่างน้อย 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่อ 1โรงพยาบาล) 
 สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน พบว่าในปี 2561 ผ่านเกณฑ์เปูาหมาย จึงมีการ
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและมีแผนการพัฒนางานให้เพ่ิมขึ้น โดยมีการออกบริการเชิงรุกในหน่วยบริการปฐมภูมิคือ 
ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 และ ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 2 มีการเปิดบริการคลินิกเฉพาะโรค 5 โรค อย่างสมบูรณ์ คือคลินิก
อัมพฤกษ์-อัมพาต คลินิกข้อเข่าเสื่อม คลินิกไมเกรน คลินิกภูมิแพ้และ คลินิก Office Syndrome และให้บริการ
คลินิกแม่หลังคลอดและคลินิกเด็กพิเศษ ส่วน ในด้านการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับแพทย์และเภสัชกรในการใช้ยาสมุนไพร มีแนวทางการใช้ยาสมุนไพร และแจ้งนโยบาย First Line Drug 
แก่แพทย์และเภสัชกร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์การใช้ยาสมุนไพร แผ่นพับ และกระจายเสียงผ่าน
คลื่นวิทยุในชุมชน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

สาขาจิตเวช ร้อยละของผู้ปุวยโรคซึมเศร้า/โรคจิตเข้าถึงบริการ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากได้มีการ  
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในโรงพยาบาล ในการคัดกรองภาวะซึมเศร้าเบื้องต้นด้วย แบบประเมิน 2Q 
ด้านสุขภาพจิต ส่วนอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ เป็นศูนย์ เนื่องจากได้แก้ปัญหาโดยให้ความรู้กับประชาชนและ
เครือข่ายในการคัดกรองและส่งตัวผู้ปุวยมารักษา 

อายุรกรรม อัตราตายของผู้ปุวย Severe Sepsis/Septic Shock ในกลุ่มผู้ปุวย Community-acquired 
Sepsis (รวมผู้ปุวยที่ขอไปเสียชีวิตที่บ้านและไม่นับรวม Palliative) ร้อยละ 0 ซึ่งเป็นไปตามเปูาหมาย เพราะมี
การจัดตั้ง Care Team และมีแนวทาง CPG , Standing Order , Fast Track เข้า ICU และรับยาปฏิชีวนะใน 1
ชั่วโมง อัตราตายจึงลดลงและเป็น 0 ในปี 2561  

    ศัลกรรมกระดูก(ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลจัดตั้งทีม Refracture Prevention ของแต่ละโรงพยาบาล 
ซึ่งโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้ด าเนินการจัดตั้งทีม Refracture Prevention ในเดือนเมษายน ปี 2561 แล้ว     
มีการพัฒนาบุคลากรเปูาหมายให้มี Liaison Nurse ให้เพียงพอและพัฒนาแนวทางการดูแล (Guideline) กลุ่ม
ผู้ปุวยทีม Refracture Prevention ให้เป็นแนวทางเดียวกันครอบคลุม 

สาขาไต ร้อยละผู้ปุวยCKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 l/min/1.72m2/yr ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
เนื่องจากการใช้บริการของประชากร อ.สุไหงโก-ลก ไม่ได้มีการใช้บริการใน Type Area ของตนเอง ท าให้ไม่
สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการด าเนินงานที่ไม่ประสบผลเนื่องจากข้อมูลขาดหายจากจุดใด 

สาขาตา ผู้ปุวยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วันท าได้เกิน
เปูาหมาย เนื่องจากมีการออกหน่วยเชิงรุกตามอ าเภอต่างๆเพ่ือตรวจวินิจฉัยโดยทีมจักษุจาก โรงพยาบาลนราธิวาส
ราชนครินทร์และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้มีการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการที่
รับผิดชอบ มีพยาบาลประสานงาน ทีมแพทย์ที่วินิจฉัยสมองตาย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยมีทีมประชาสัมพันธ์
เรื่องการบริจาคอวัยวะ และมีผู้แจ้งความจ านงบริจาคอวัยวะ จ านวน 5 ราย  

สาขาศัลยกรรม การผ่าตัดแบบ One Day Surgery โรงพยาบาลได้ด าเนินการเข้าร่วมโครงการ One 
Day Surgery ใน 8 โรคตามท่ีกระทรวงก าหนด ซึ่งในไตรมาสแรกนี้มีผู้ปุวยมารับบริการเพียง 2 โรค คือ Vaginal 
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bleeding  และ Inguinal hernia จ านวน 12 ราย ประสบความส าเร็จ ร้อยละ 83.33 คะแนนความพึงใจ 4.8  
(ร้อยละ 96) ซึ่งจากการสอบถามผู้ปุวย ต้องการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับมากกว่านอนพักในโรงพยาบาล  
 
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

ระบบจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีการชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุข

ของคนท างาน (Happinometer) และ สุขภาวะองค์กร (HPI) พร้อมทั้งน าดัชนีความสุขของคนท างานและสุขภาวะ
องค์กรไปใช้ส ารวจข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562  

จากผลการประเมิน Happinometer โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจ าปี 2562 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2561) เบื้องต้นพบว่ามิติสุขภาพการเงินดี ได้รับคะแนนต่ าสุด รองลงมาคือมิติผ่อนคลายดี มิติการ
งานดี มิติสังคมดี มิติครอบครัวดี มิติใฝุรู้ดี มิติน้ าใจดี มิติสุขภาพกายดี และจิตวิญญาณดี ตามล าดับ ซึ่งค่าเฉลี่ย
ความสุขโดยรวมของบุคลากร โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก วัดได้ 62.88 มากกว่าค่าเฉลี่ยในปี 2560 สะท้อนให้เห็น
ว่า บุคลากรในองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มีความสุข”  

การบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ ตามแผนการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่ง
ความสุข โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้มีการบริหารจัดการก าลังคน ในด้านข้อมูลบุคลากรในหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน 
โดยใช้ระบบ HROPS และ e-from ในการจัดเก็บข้อมูลและประมวล ประวัติส่วนตัว เช่นชื่อ สกุล เพศ อายุ 
เงินเดือน และมีการรายงานจ านวนบุคลากรตามประเภทการจ้าง รายงานการสูญเสียบุคลากร รายงานจ านวน
ต าแหน่งว่าง ในทุกงานที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือน าข้อมูลเหล่านี้มา บริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ วางแผน
อัตราก าลัง สรรหา คัดเลือก พัฒนาขีดความสามารถความก้าวหน้าในอาชีพและการคงอยู่ของบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป  

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (Digital Transformation) 
โรงพยาบาลมีการด าเนินงาน Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart Hospital เช่น การ

พัฒนาระบบการให้บริการจองคิวแบบออนไลน์ และระบบ Paper Less เป็นต้น และการใช้ Application ส าหรับ 
PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งมี Application Kolok Hos 4.0 ที่ช่วยให้ทีมหมอครอบครัวสามารถเข้าดูประวัติ
ผล Lab การรับยาของผู้ปุวยเบื้องต้นได้ และส าหรับผู้ปุวยสามารถจองคิวนัดล่วงหน้าได ้

ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ของ

บุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อให้มีการน าองค์ความรู้ แนวคิด และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้ผ่านการรับรอง คุณภาพ Reaccredit ครั้งที่ 4 แล้วเมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2560  

ความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสุไหงโก-ลก ด าเนินการประเมินตนเอง (Self-Assessment หมวด 2 กับหมวด 4 )  
และ Maintain หมวด 1 กับ หมวด 5 และจัดท าตัวชี้วัด หมวดที่ 2 ประเมินตนเองและวิเคราะห์จุดอ่อนและจุด
แข็ง และน าผลมาจัดท าแผนงานปรับปรุงและก าหนดตัวชี้วัด 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ตามที่ได้มีการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 วัดระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ข้อ EB1 - EB11  (โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้ 96.97% ผ่านเกณฑ์
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การประเมิน ค่าเปูาหมายคือ 90%) ในปีงบประมาณ 2562 อยู่ระหว่างการด าเนินการประเมินในไตรมาสแรก 
EB1-EB4 ในเรื่องดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง 

การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ การบริหารความเสี่ยง  มีประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานตรวจสอบภายในแก่หน่วยงานย่อยในโรงพยาบาลและคณะกรรมการตรวจสอบภายในของโรงพยาบาล
โดยให้ทุกหน่วยงานย่อยมีการวิเคราะห์กระบวนงานหลักและวิเคราะห์ความเสี่ยงสังเคราะห์ข้อมูลและจัดท า
แผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย และโรงพยาบาลมีการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 

การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
การบริหารการเงินการคลัง พบว่า โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพในการบริหารการเงินการคลัง โดยมี Risk 

Score ระดับท่ี 1 
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ค าน า 
        

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุขตามนโยบายรัฐบาล
ที่จะน าประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0) เพ่ือรองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ  
โดยแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดเปูาหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน คือ 1.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปูองกัน
โรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 2.ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
3.ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) 

ในการนี้  การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติระดับกระทรวง เป็นภารกิจของกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมาย จึงได้มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหา อุปสรรค   
ต่อกระทรวงสาธารณสุขของผู้ตรวจราชการ เขต 12 และคณะ ในรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 โดย              
ให้มีการรวบรวมแผนและสรุปผลการด าเนินงาน ตลอดจนผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นจากผลการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2562(ไตรมาสที่ 1) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และผลการ
ด าเนินงานของโรงพยาบาล ตามประเด็นหลักในแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน ครอบคลุมทั้งการวิเคราะห์ 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะซึ่งจ าแนกเป็น 3 คณะ ดังนี้ 

 คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคและการจัดการสุขภาพ 
 คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

 ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอขอบพระคุณทุกกลุ่มภารกิจในโรงพยาบาลสุไหงโก -ลก 
ตลอดจนคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข (คปสอ.เมืองสุไหงโก-ลก) ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจ จนท าให้
เอกสารฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ หากเอกสารฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดท า ขอน้อมรับเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 
 

คณะผู้จัดท า 
          โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
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สรุปผลการด าเนินงาน 

 

หัวข้อ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลงาน  

คร้ังที่1/2562 
(ต.ค.61-พ.ย.61) 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคและการจัดการสุขภาพ 
1.การพัฒนาสุขภาพ
กลุ่มสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 

101 อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน 17 ต่อ
แสนการเกิดมีชีพ 

542.01 
(2) 

102 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการเด็ก ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

  

- ร้อยละของเด็กอายุ 0–5 ปี มีพฒันาการสมวัย ไม่น้อยกว่า 85% 65.18 
(161/247) 

- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทีไ่ด้รับการคัด
กรองพัฒนาการ 

90% 9.50% 
(247/2,599) 

- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทีไ่ด้รับการคัด
กรองพัฒนาการพบสงสัยลา่ชา้ 

20% 52.23% 
(129/247) 

- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มพีัฒนาการ
สงสัยลา่ชา้ได้รับการติดตาม 

90% 33.59% 
(43/129) 

- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
 

ร้อยละ 54 57.87% 
(1,820/3,145) 

2.การพัฒนาสุขภาพ
กลุ่มวัยเรียนและ
วัยรุ่น 

103 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 40 ต่อ
ประชากรหญิง 15-
19 ปี 1,000 คน 

2.05 
(6/2923) 

3.การพัฒนาสุขภาพ
กลุ่มผู้สูงอาย ุ

104 ร้อยละของต าบลที่มีระบบการสง่เสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน 

ผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 60 

75 
(3 ต าบล/4ต าบล) 

4.การลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ 

105 ระดับความส าเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ ทีมตระหนักรู
สถานการณ SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง 

ร้อยละ 90 ระดับจังหวัด 

106   อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง 
เบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยปุวยความดนัโลหิตสูง
ในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตที่บา้น 

  

10.1 อัตราผูปุ้วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน  

≤ร้อยละ 2.05 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

10.2 อัตรากลุ่มสงสยัปุวยความดันโลหิตสงูในเขต
รับผิดชอบไดรับการวัดความดนัโลหิตที่บา้น 

≥ร้อยละ 30 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 108 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 
 

ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ 
ระดับดีมาก 

 (ปี2559-2560) 
 109 จ านวนผู้สบูบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ี  (6/8) 
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คณะที่ 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
1.การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
1.การพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูม ิ

201 ร้อยละของอ าเภอมีการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.)ที่มีคุณภาพ (60 ) 

 - มีการประชุมคัดเลือก
ประเด็นตามบริบทใน
พื้นที่ที่เก่ียวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมา
แก้ไขปัญหา 2ประเด็น 

- มีคณะกรรมการ
วางแผนก าหนด
แนวทางในการ
ขับเคลื่อน 

- มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทุกภาคส่วน  
 

 202 ผ่านเกณฑ์คลนิิกหมอครอบครัวที่เปิด
ด าเนินการในพื้นที ่(Primary Care 
Cluster) 

ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์
(ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1/
ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 2) 

 203 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 

 1. มีการประชุม
คัดเลือกประเด็น
ตามบริบทในพื้นที่ที่
เก่ียวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตมาแก้ไข
ปัญหา 

2. มีคณะกรรมการ
วางแผนก าหนด
แนวทางในการ
ขับเคลื่อน 

2. การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ(Service Plan)  รายสาขา 
2.Service Plan สาขา
โรคติดต่อ 

204 อัตราความส าเร็จการรักษาผูปุ้วยวัณโรค
ปอดรายใหม่ 

ร้อยละ 85 81.82 
(9/11) 

Cohort1 
3. Service Plan สาขา 
โรคไม่ติดต่อเรื้องรัง 
 

205 ร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 
- DM 

 
- HT 

 
 

> 40% 
 

> 50% 

 
 

6.94 
(153/2,206) 

3.47 
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206 อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 
 

≤ ร้อยละ7 4.28  
(3/70) 

4. Service Plan สาขา 
RDU 

207 โรงพยาบาลผ่านการประเมนิเกณฑ์การใช้
ยาอย่างสมเหตุสมผล 

- ผ่านการประเมิน 
(RDU1) 

ก าลังด าเนินการขั้นที่2   
 208 โรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการ AMR 

อยา่งบูรณาการ 
-  

5. Service Plan สาขา
ยาเสพติด 
 

209 ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบดัครบตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ และไดรับ
การติดตามต่อเนื่อง 1 ปี Retention rate) 

ร้อยละ 90 72.72 
(8/11) 

 210 ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพทีบ่ าบัดครบตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพ
ต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 
เดือน (3 months Remission rate) 

ร้อยละ 50 72.72 
(8/11) 

6. Service Plan สาขา
สุขภาพจิต 
 

211 ร้อยละของผู้ปุวยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต 
- โรคซึมเศร้า 

 
 

58 % 

 
79.32 

(1047/1320) 
 212 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่เกิน 6.3  

ต่อแสน
ประชากร 

3.5 
(2/56,967) 

7. Service Plan สาขา
การรับบริจาคและปลูก
ถ่ายอวัยวะ 

213 อัตราส่วนของจ านวนผู้บริจาคอวัยวะจาก
ผู้ปุวยสมองตาย ตอจ านวนผู้ปวุยเสียชีวิต
ในโรงพยาบาล ≥ 0.8:100 ผู้เสียชีวิตใน
โรงพยาบาล A,S 

มากกว่า 0.8 
ต่อ 100 ใน
โรงพยาบาล 

 A, S 

0 
(0/61) 

 214 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาค
ดวงตา ต่อผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล
≥0.8:100 ผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล A,S 

มากกว่า 1.3 
ต่อ 100 ใน
โรงพยาบาล  

A, S 

0 
(0/61) 

8. Service Plan สาขา
โรคไต 

215 ร้อยละของผู้ปุวย CKD ที่มีอัตราการลดลง
ของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr)  

> 66% 3.47 

9. Service Plan สาขา
ศัลยกรรม 

216 ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับการผา่ตัดแบบ 
One Day Surgery 

ร้อยละ 20 86.66 
(13/15) 

10. Service Plan 
สาขาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ผสมผสาน 

217 ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รบับริการตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟสูภาพด้วย
ศาสตรก์ารแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

ร้อยละ 18.5 17.04 
HDC 

 ณ วันที่ 26 พ.ย. 61 
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11. Service Plan 
สาขาอายุรกรรม 

218 อัตราตายจาก Sepsis/ septic shock  ≤ 30 % 27.27 
(3/17) 

12. Service Plan 
โรคหัวใจและหลอดเลือด 

219 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
 

ไม่เกิน 26/แสน
ประชากร 

0 

 220 ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดบั F2 ข้ึนไปมี
การรักษาโดยการให้ยาละลายลิม่เลือด
(Fibrinolysis Drug)ในผู้ปุวย STEMI 

100% 100 

13. Service Plan 
สาขาอุบัติเหต ุ
 

221 อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉิน 
(triage level 1)ภายใน 24 ชัว่โมง ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S,, M1 

น้อยกว่า  
ร้อยละ 12 

8.55 

 222 ร้อยละการส่งต่อผู้ปวุยนอกเขตสุขภาพ
ลดลง 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 1 

0 

14. Service Plan 
สาขาทารกแรกเกิด 

223 อัตราตายทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักมากกว่า
หรือเท่ากับ 500 กรัม 

ไม่เกิน3.4 ต่อ
1,000 ทารก

เกิดมีชีพ 

2.71 
(1/369) 

15. Service Plan 
สาขาPalliative Care  

224 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและการ
จัดการอาการต่างๆ ดว้ย strong opioid  
medication ในผู้ปุวยประคับประคอง
อย่างมีคุณภาพ 

  

16. Service Plan 
สาขาศัลยกรรมออร์โธปิ
ดิกส์ 

225 โรงพยาบาลที่มีทีม Refracture 
Prevention 

 มีการจัดตั้งทีม Capture 
the Fractureใน

โรงพยาบาล 

17. Service Plan 
โรคมะเร็ง 

226 ระยะเวลารอคอยการรักษาด้วยการผ่าตัด
ภายใน 4 สัปดาห ์

80% 66.67 
(2/3) 

227 ระยะเวลารอคอยการรักษาด้วยเคมีบ าบัด
ภายใน 6 สัปดาห ์

80% 33.33 
(1/3) 

228 ระยะเวลารอคอยการรักษาด้วยรังสีรักษา
ภายใน 6 สัปดาห ์

80% N/A 

18. Service Plan 
สาขาตา 

229 ร้อยละของผู้ปุวยตาบอดจากต้อกระจก 
(Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30 วัน 

>85% 94.2 
(91/87) 

19. Service Plan 
สาขากุมารเวชกรรม 

230 อัตราปุวยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1 
เดือน – 5 ป ี

< 10% 0 

20. Service Plan 
สาขาสุขภาพช่องปาก 

231 ร้อยละ  ของ รพ.สต./ศสม. ที่จัดบริการ
สุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ 

ร้อยละ 60 0 
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 232 ร้อยละของอัตราการใช้บริการสขุภาพช่อง
ปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่ 

ร้อยละ 35 4.61 
(2,521/54,638) 

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจดับริการสุขภาพ 
3.1 ระบบบริหาร
จัดการก าลังคนด้าน
สุขภาพ 

301 ร้อยละการบริหารจัดการก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ 

มากกว่า 
ร้อยละ 70 

 

302 หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข ขั้นที่ 1  
การประเมิน

ความสุข
บุคลากร

(Happinom
eter)และสุข
ภาวะองค์กร

(HPI) 
 

ขั้นที่ 1 
Happinometer  

ร้อยละ 23 
HPI ร้อยละ 58.06 

3.2 การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศดา้น
สุขภาพ (Digital 
Transformation) 

303 เขตสุขภาพมีการด าเนินงาน Digital 
Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น 
Smart Hospital 

ผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 2  
ขึ้นไป 

ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 

 304 มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ใน
หน่วยบริการปฐมภูม ิ

 มี Application Kolok 
Hos 4.0 ที่ช่วยให้ทีม
หมอครอบครัวสามารถ

เข้าดูประวัติผล Lab การ
รับยาของผู้ปุวยเบื้องต้น
ได้ และส าหรับผู้ปุวย
สามารถจองคิวนัด

ล่วงหน้าได ้
3.3 การพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลและองค์กร
คุณภาพ 

305 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรองHA ขั้น 3    

 ผ่านการประเมิน 
Re-ac คร้ังที่ 4 

(ปี 2560) 
 306 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 
 
 

 มีประเมินตนเอง 
หมวด 2 กับหมวด 4 
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 307 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินITA 

มีหลักฐาน
เชิงประจักษ์
ประเด็นการ
จัดซื้อจัดจ้าง

เท่านั้น 
(Evidence 
Based : EB 
1 – EB 4) 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

 308 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบ
การตรวจสอบภายในการควบคมุภายใน
และการบริหารความเสี่ยง 

 - ประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงาน 

- การวิเคราะห์
กระบวนการ 

- การจัดท าแผน 
3.3 การบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง
สุขภาพ 

309 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน 

ระดับ 7  
ไม่เกินร้อยละ 6 

ระดับ 1 



 
   
การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 

6 
SUNGAIKOLOK HOSPITAL 

รอบท่ี 2 / 2561  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะที่ 1  
การส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรค  

และการจัดการสุขภาพ 
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1. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

101 อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 
1. ประเด็นการตรวจราชการ:  

- ระบบขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการการด าเนินงานเพ่ือละการตายมารดา 
- ระบบบริการที่มีคุณภาพ 
- การสร้างภาคีเครือข่าย 
- การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลดปัจจัยเสี่ยง 

2. สถานการณ ์
  สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กในโรงพยาบาลสุไหงโก -ลก แนวโน้มอัตราการเสียชีวิตเพ่ิมขึ้น
สัมพันธ์กับจ านวนหญิงตั้งครรภ์มี High Risk Pregnancy ที่เพ่ิมมากขึ้น อัตราการเสียชีวิตของมารดา          
ปี 2558 – ปี 2561 พบว่า ปี 2558 มีมารดาตาย 1 ราย สาเหตุ PPH จาก Placenta increta c 
Abortion เป็น Criminal abortion ปี 2559 มีมารดาตาย 3 ราย Septic shock c abortion  Refer จาก
โรงพยาบาลแว้ง PPH Shock สาเหตุการตาย Tear cervix, PPH Shock, PT PTT prolonge และ 
Pneumonia ไม่เจ็บครรภ์ ปี 2560 ไม่มีมารดาตาย และ ปี 2561 มีมารดาตาย 2 รายเป็น Case PPH  
due to uterine atony – remove placenta, Prolong shock, DIC และ AVM GA22wks ตาย (Rt) 
Brsal ganglia hemorrheage , nchronic hypertension Refer โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จาก 
ER ANC Clinic มีอาการซึมลง CT brain ICH  (Rt) External capsole refer เพ่ือผ่าตัด (Rt) Craniotomy c 
clot removal c Duraplasty ทีมได้บูรณาการการดูแลผู้ปุวยที่มีโรคร่วมทางอายุรกรรมร่วมกับอายุรแพทย์ 
วางระบบการดูแลผู้ปุวยร่วมกันทั้งจังหวัด (PNC) พัฒนาการคัดกรองความเสี่ยงตั้งแต่ฝากครรภ์ ปรับปรุงระบบ
การท างานตาม Care Process ระบบการส่งต่อ พัฒนาแนวทางการปูองกันและแก้ไขภาวะตกเลือดหลังคลอด
ตามแนวทาง TIME PROTOCOL ที่จัดท าโดยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล มีการติดตามดูแลผู้ปุวยต่อเนื่องทั้งในและนอกโรงพยาบาล 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั  

ตัวช้ีวัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบัติได้ 

2558 2559 2560 2561 2562 
อัตราส่วนการตาย
มารดาไทย 

 

ไม่เกิน 17 
ต่อแสนการ
เกิดมีชีพ 

47.82 
(1) 

148.8 
(3) 

0 
(0) 

113.96 
(2) 

Refer รพ.
หาดใหญ่และ 
Refer รพ.

นราธิวาสราช
นครินทร ์

542.01 
(2) 

อัตรา Eclampsia 0 0.14 
(1) 

0.25 
(2) 

0.17 
(1) 

0 
 

0 

อัตรา PPH Shock 0 0.28 
(1) 

0.14 
(6) 

0.05 
(3) 

0.11 
(2) 

0 
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4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์        
จากการตรวจติดตาม 

1) มีการวิเคราะห์สถานการณ์การตายมารดาค้นหาสาเหตุ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ทั้งใน 
โรงพยาบาล ในเวท ีMCH และ Conference dead case ระดับเขต 

2) วางแผนร่วมกับอายุรแพทย์ดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคร่วมทางอายุรกรรม 
3) วางระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ร่วมกันทั้งเครือข่ายในรูปแบบ PNC แม่และเด็ก 
4) มีแนวทางปูองกันและลดการตายมารดาและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติควบคุมก ากับติดตามอย่างใกล้ชิด 

เช่น ปรับปรุงแนวทางการคัดกรอง การดูแลหญิงตั้งครรภ์ High Risk Pregnancy CPG/Care Map PPH PIH 
ระบบการส ารองเลือดให้มีเพียงพอและทันเวลา 

5) ระบบ Fast Track แนวทางการส่งต่อ การรายงานแพทย์/ผู้บริหารทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ 
6) บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งภายในและนอกอย่างต่อเนื่อง 
7) มีระบบติดตามนิเทศให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กอย่างสม่ าเสมอ 
8) ฝึกอบรมหญิงตั้งครรภ์ สามี เข้ารับการอบรมโรงเรียนพ่อแม่ สร้างแกนน าภาคีเครือข่าย ค้นหา คัด 

กรองหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง 

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 

การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาอบรมเฉพาะทางแม่และเด็ก
สถาบันการศึกษาเปิดอบรมมีน้อย 

ควรสนับสนุนให้เพิ่มแหล่งศึกษาอบรม 

หญิงตั้งครรภ์ High risk pregnancy มีแนวโน้มสูงขึ้น 
บางส่วนไม่ได้เข้ารับบริการตาม Zone ที่ก าหนดและ
มารับบริการล่าช้า ปฏิเสธการส่งต่อไปยังโรงพยาบาล
ที่มีศักยภาพท่ีสูงกว่า 

เพ่ิมอัตราก าลังแพทย์ให้เพียงพอ 
พัฒนาระบบการดูแลร่วมกันทั้งจังหวัด 
บูรณาการการดูแลร่วมกับอายุรแพทย์ 

      
6.  ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

- 
 

ผู้รายงาน  นางนรารัตน์   จันทร์ศิริ 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
วัน/เดือน/ปี 23 พฤศจิกายน  2561 
โทร.  086-2917513 
e-mail  nararat.jan@gmail.com 
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102 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1. ประเด็นการตรวจราชการ :  
1. ความครอบคลุมการคัดกรอง : เน้นเด็กกลุ่มเสี่ยงทั้งด้านสุขภาพและสังคม 
2. คัดกรองพบสงสัยล่าช้า : เน้น สร้างสมรรถนะ/ศักยภาพ เสริมก าลังใจของเจ้าหน้าที่ทุกทะดับ 
3. เด็กสงสับล่าช้าที่ได้รับการติดตาม : เน้นติดตามให้ครอบคลุมเด็กสงสัยล่าช้าทุกคน 
4. เด็กล่าช้าได้รับการ กระตุ้นด้วย TEDA 4I : พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข การใช้คู่มือฯ การสื่อสาร 

กับผู้ปกครอง การบันทึกข้อมูลในระบบ HDC 
5. เด็กสูงดีสมส่วน : ส่งเสริมอาหารตามวัย นอนอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการออกอ ากลังกาย เฝูาระวังสุขภาพ

ช่องปาก 

2. สถานการณ ์
การด าเนินงานเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี โดยการประเมินพัฒนาการตาม 

DSPM,DAIM ทุกเดือน ตามช่วงอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน โดยประเมินในชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และนักเรียนชั้นอนุบาล ปี 2561 จากจ านวนเปูาหมาย
ทั้งหมด 2,598 ราย ได้รับการคัดกรอง จ านวน 2,535 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.58 จ านวนเด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ทั้งหมด 2,513 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.13 พบสงสัยพัฒนาการล่าช้า 787 ราย ร้อยละ 31.05 
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าจะได้รับค าแนะน าจากบุคลากรสาธารณสุข  เพ่ือกระตุ้น
พัฒนาการด้านต่างๆ และเด็กได้รับการติดตามภายใน 30 วัน ร้อยละ 98.85 เด็ก 0-5 ปี มีรูปร่างสูงดีสม
ส่วนจ านวน 2,180 ราย จากจ านวนเด็กที่ได้รับการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด 4,539 ราย คิดเป็นร้อยละ 
48.03 ในปี 2562 (เดือน ต.ค. - พ.ย. 2561) เด็ก 0 - 5 ปี มีรูปร่างสูงดีสมส่วนจ านวน 1,820 ราย จาก
จ านวนเด็กที่ได้รับการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด 3,145 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.87 เด็ก 0 – 5 ปี รูปร่าง
สูงดีสมส่วน ผ่านเกณฑ์ตามเปูาหมายที ่ร้อยละ 54 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ   

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบตัิได ้

2559 2560 2561 
2562 

(ต.ค.-พ.ย.61) 
ร้อยละของเด็กอายุ 0–5 ปี 
มีพัฒนาการสมวัย 
 

ไม่น้อยกว่า 
85% 

98.66% 
(3,677/3,727) 

95.30% 
(2,577/2,704) 

99.13 
(2,513/2,535) 

65.18 
(161/247) 

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี 
ที่ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ 
 

90% - 94.94% 
(2,704/2,847) 

97.58% 
(2,535/2,598) 

9.50% 
(247/2,599) 

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี 
ที่ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 
 
 

20% - 15.24% 
(412/2,704) 

31.05% 
(787/2,535) 

 

52.23% 
(129/247) 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย  ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์       
จากการตรวจติดตาม 

- เด็ก 0 - 5 ปี มีรูปร่างสูงดีสมส่วนมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเด็กมีภาวะอ้วน และเร่ิมอ้วนเพิ่มขึ้น และพบเด็ก 
ที่มีภาวะเตีย้เพิ่มข้ึนเช่นกัน ต้องอาศัยการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน เช่น อปท. สพฐ. ผู้น าท้องถิ่น 
นักโภชนาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงเรียนและผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็ก
อย่างจริงจัง โดยมีการก าหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจน ในการขับเคลื่อนปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ปี 2562 (ต.ค. 
- พ.ย. 2561) เด็ก 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 57.87  

- การใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการที่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินพัฒนาการเด็ก ต้องประเมินการ 
คัดกรองเด็กและฝึกทักษะการประเมินของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือแปรผลได้อย่างถูกต้องและเป็นไป
ในทางเดียวกัน 

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ 

อุปกรณ์ในการประเมินพัฒนาการไม่เพียงพอ ส่วนกลางควรสนับสนุนอุปกรณ์การประเมิน 
พัฒนาการเพ่ิมเติมให้กับศูนย์เด็กเล็ก หรือ 
โรงเรียนอนุบาล เพ่ือประเมินพัฒนาการเบื้องต้น
โดยครูหรือผู้ดูแลเด็ก 

ความรู้ของบุคลากรในการใช้แบบประเมิน 
DSPM, DAIM 

จัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้การคัดกรองพัฒนาการ 
เด็กให้แก่บุคลากรขยายองค์ความรู้การคัดกรอง
พัฒนาการเด็กให้กับ อสม. ครู ผู้ดูแลเด็ก 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองด้านโภชนาการ เสริมแรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
เครื่องมือชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้
รับการสอบเทียบเครื่องมือ 

มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขก่อน
ด าเนินการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง 

ความรู้และความเข้าใจในดา้นโภชนาการของ
ผู้ปกครอง 

มีการท า Focus Group 

  

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบตัิได ้

2559 2559 2559 2559 

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี 
ที่มีพัฒนาการสงสัยลา่ชา้
ได้รับการติดตาม 
 

90% - 100% 
(412/412) 

98.85% 
(771/787) 

33.59% 
(43/129) 

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี 
สูงดีสมสว่น 
 

ร้อยละ 
54 

55.77 
(5,920/ 
10,615) 

54.92 
(8,747/ 
15,926) 

48.03% 
(2,180/4,539) 

57.87% 
(1,820/3,145) 
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6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
- ควรจัดอบรมบุคลากรสาธารณสุข ครูพ่ีเลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก และครูประจ าชั้นเด็กอนุบาล เกี่ยวกับ

การใช้แบบประเมิน DSPM ต่อเนือง เนื่องจากเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานค่อนข้างบ่อย  
- ควรมีการประชุมหารือแบบบูรณาการในเรื่องการด าเนินงานและเครื่องมือการวัดและแปรผลภาวะ 

โภชนาการ โดยรูปแบบการท าสนทนากลุ่มในกลุ่มผู้ปกครอง และน าประเด็นปัญหาที่ได้มาหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาระดับอ าเภอ 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

- 
 

ผู้รายงาน       นางซัลวา  ล่าเม๊าะ 
ต าแหน่ง      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี    6 ธันวาคม  2561 
โทร.      073-517500 ตอ่ 2256 
e-mail      vanothai@hotmail.com 

mailto:vanothai@hotmail.com
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2. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 

103 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15–19 ปี (ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน) 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1. การผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน 
ระดับเขตและระดับจังหวัดของคณะอนุกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ 

2. การส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน ( Youth 
Friendly Health Services: YFHS) และขับเคลื่อนการด าเนินงานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่านคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  

3. การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี โดยการส่งเสริมการให้ค าปรึกษาหลังคลอดหลัง
แท้ง และการเข้าถึงบริการคุมก าเนิดอย่างทั่วถึง 

2. สถานการณ์ 
ในอ าเภอสุไหงโก-ลก จะพบประชากรในช่วงวัยรุ่นหญิงอายุ 15 – 19 ปี มากกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ และ

ประกอบกับวัยรุ่นในช่วงนี้ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา (ไม่ได้ศึกษาครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด) ผู้ปุวยมีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องของอนามัยการเจริญพันธุ์ไม่ถูกต้องและไม่ครอบคลุม ประกอบกับครอบครัวยังไม่กล้า
เปิดเผยและพูดคุยในเรื่องของอนามัยการเจริญพันธุ์ในครอบครัว ส่งผลท าให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั  

  
4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์        
จากการตรวจติดตาม 

แนวโน้มอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังไม่ลดลง เนื่องจาก วัยรุ่นหญิงอายุ 15 – 19 ปี ไม่ได้อยู่ใน
ระบบการศึกษา ไม่มีความรู้ในเรื่องของการวางแผนครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง ไม่สื่อสารในเรื่องของอนามัย
การเจริญพันธุ์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลในหญิงวัยรุ่นอายุ 15 - 19 ปี คลอดที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 3 ปี ที่
ผ่านมาใน ปี 2558, 2559 และ ปี 2560 พบว่า หญิงวัยรุ่นที่มาคลอด ส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์ที่ต้องการ 
คิดเป็นร้อยละ 85.93, 89.65 และ 95.13 ตามล าดับ ส่วนใหญ่วัยรุ่นไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน คิดเป็น  
ร้อยละ 89.93, 91.37 และ 93.51 ตามล าดับและส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็น ร้อยละ 90.00, 
81.89 และ 76.21 ตามล าดับ 

ตัวช้ีวัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบัติได้ 

2558 2559 2560 2561 2562 
(ต.ค.-พ.ย.61) 

อัตราการ
คลอดมีชีพใน
หญิงอายุ  
15-19 ป ี

ไม่เกิน 40 ต่อ
ประชากร  

หญิง 15-19 
ปี 1,000 คน 

35.72 
(118/3,303) 

30.96 
(108/3,488) 

37.76 
(95/2516) 

28.05 
(82/2923) 

2.05 
(6/2923) 
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5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

วัยรุ่นนอกระบบการศึกษา ไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ 

บูรณาการร่วมกับ P2H ในการให้ความรู้ในชุมชนในเรื่อง
ของอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น 

ครอบครัวไม่กล้าสื่อสารในเรื่องอนามัยการ
เจริญพันธุ์ 

บูรณาการในเรื่องการสื่อสาร ในเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์
ในครอบครัว เปิดให้บริการศูนย์วัย Teen โดยบูรณาการ
ร่วมกับ PCT สูติกรรม, อบต., อปท., โรงเรียนและชุมชนใน
เรื่องของอนามัยการเจริญพันธุ์ 

ยังมีมารดาวัยรุ่นมาคลอดเป็นจ านวนมาก แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง PCT 
สูติ และคลินิกวัยรุ่น ใช้โปรแกรมการติดตามวางแผน
ครอบครัวในวัยรุ่น วัยรุ่นที่มาคลอดในรพ. ได้รับความรู้ใน
เรื่องการวางแผนครอบครัว และได้รับการวางแผน
ครอบครัวก่อนออกจากโรงพยาบาล 

      
6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบกฎหมาย 
 - 
 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 - 

 ผู้รายงาน นางพนิดา วรรณวงศ์ 
 ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 วัน/เดือน/ปี 12 ธันวาคม 2561 
 โทร.          086-2915475  
  e-mail      da_wannawong@hotmail.com 
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3. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 

104 ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน 
ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 60) 

1. ประเด็นการตรวจราชการ : 
1. ต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 

- พัฒนาระบบบริการการดูแลเชิงคุณภาพ ด้วย Care Manager, Caregiver, Care Plan 
- จ านวนผู้สูงอายุเปลี่ยนกลุ่ม (ติดเตียงเป็นติดบ้าน, ติดบ้านเป็นติดสังคม 
- เพ่ิมการเบิกจ่ายเงินกองทุน LTC 

 

2. สถานการณ์  
อ าเภอสุไหงโก-ลกมีประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด 6,461 คน คิดเป็นร้อยละ 11.83 ของประชากร

ทั้งหมด (ข้อมูลจาก HDC วันที่ 4 ธันวาคม 2561) แสดงให้เห็นว่า อ าเภอสุไหงโก-ลก เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
แล้ว ดังนั้นการคัดกรองและการประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุจึงมีความจ าเป็น เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่
ดีทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
อ าเภอสุไหงโก-ลก ทั้ง 4 ต าบล ผ่านเกณฑ์ โดยแต่ละต าบลได้ด าเนินการ ดังนี้  

1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอายุ ที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือระยะยาว  

2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ  
3. มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) หรืออาสาสมัครดูแล 

ผู้สูงอายุ  
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care) จากสถานบริการสู่ 

ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ  
5. มีบริการส่งเสริมปูองกันทันตสุขภาพในระดับต าบล  
6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมและมีแผนการ 

ดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan)  
7. มีคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชนหรือคณะกรรมการกองทุน 

ต าบล ครบทั้ง  7 องค์ประกอบ และมีการประสานงาน ท างานเป็นทีมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั  

ตัวช้ีวัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบัติได้ 

2560 2561 2562 
(ไตรมาส 1) 

ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 60 50 
(2/4) 

50 
(2ต าบล /  
4ต าบล) 

75 
(3 ต าบล /  
4ต าบล) 
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ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 ประเมินสถานการณ์การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
โดยสะท้อนข้อมูลไปยังภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรับสภาพบ้านเรือนให้เหมาะกับการดูแล
ผู้สูงอายุ โดยซ่อมที่อยู่อาศัย ท าห้องน้ าห้องส้วม ท าพ้ืนที่ลาดแทนพ้ืนที่ต่างระดับ จัดสิ่งแวดล้อมรอบๆบ้านให้
สะอาด โดยมีทีม ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) แกนน าชุมชน และภาคี
เครือข่าย 

4. ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ     
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจ
ติดตาม 

ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรหลายหน่วยงาน และจิตอาสาใน
ชุมชน จึงต้องมีอาศัยความเป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน เพ่ือให้เกิดคุณภาพในการดูแลผู้สูงอายุที่ดีต่อไป 

5.อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วย 

รับตรวจ 
ระเบียบการใช้งบประมาณทางส่วนกลาง (สปสช.) ที่
สนับสนุนให้ ไม่ชัดเจน ท าให้ท างานล่าช้า 
 

ควรสร้างระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณต่าง
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงให้ชัดเจน 
ก่อนลงสู่ผู้ปฏิบัติ 

 
6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

- สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการต่างๆที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ 
 
7 .นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

- รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุนชนมีส่วนร่วม 
 
       ผู้รายงาน  นางเพ็ญนภา มะหะหมัด 
       ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
      วัน/เดือน/ปี 4 ธันวาคม 2561 
      เบอร์โทร. 083-1925119 
      E-mail:  daryoung501@hotmail.com 

 

mailto:daryoung501@hotmail.com
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4.การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

105 ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)ที่
สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

- ตัวช้ีวัดจังหวัด 
106 อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและอัตรากลุ่มสงสัยปุวยความดันโลหิตสูงใน 
เขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
การด าเนินการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไปและการ 

ลดปัจจัยเสี่ยงทั้งในระดับบุคคลและระดับประชากร 
 
2. สถานการณ์ 

อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พบผู้ปุวยเป็นโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 5,908 ราย คิดเป็น
อัตราปุวย 10,199.58 ต่อแสนประชากร โรคเบาหวาน จ านวน 2,181 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 3,765.28 
ต่อแสนประชากร การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานมีแนวโน้มการคัดกรองได้ครอบคลุม
กลุ่มเปูาหมายมากขึ้น โดยเน้นการคัดกรองเชิงรุกร่วมกับ อสม. และจัดท าโครงการรณรงค์คัดกรองความดัน 
เบาหวาน ในระดับ คปสอ.ม.สุไหงโกลก โดยภาคประชาชน และสร้างแกนน าสุขภาพระดับชุมชน ต าบล เพ่ือ
การค้นหาผู้ปุวยรายใหม่ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและลดภาวะแทรกซ้อนของโรคได้ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงได้รับค าแนะน าเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและมีการติดตามวัดซ้ า
กลุ่มสงสัยปุวยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความโลหิตที่บ้าน 

 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบตัิได้  

2559 2560 2561 
 

2562 
ไตรมาส 1 

1.อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน 

≤ 2.05% 1.02 2.41 2.7 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2.อัตราประชากรกลุ่มสงสัยปุวยความดันโลหิตสูง ใน
เขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 

≥ 30% NA NA 8.88 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

     ที่มา : ข้อมูลจาก Health Data Center  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 
    ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

1. มีแผนงานโครงการเฝูาระวัง คัดกรอง พร้อมประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา และลดเสี่ยงในชุมชน 
เช่น โครงการคัดกรองเบาหวาน/ความดัน โครงการกินอยู่ให้เป็น ห่างไกล Stroke และโครงการชุมชนต้นแบบ
สุขภาพพอเพียง เป็นต้น กลุ่มสงสัยปุวยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 

2. มีการด าเนินงานรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน/ความดนัโลหิตสูง และโรค 
อ้วน เช่น รณรงค์ให้ความรู้ในวันเบาหวานโลก วันความดันโลหิตสูง วันอัมพาตโลก เป็นต้น 

3. มีการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายบุหรี่และสุรา 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 
  การคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เนื่องจากประชาชนที่มารับ
การคัดกรองยังเป็นประชาชนคนเดิม ควรมีแผนงานโครงการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนโดยเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพ่ือรณรงค์คัดกรองเชิงรุกให้มาก
ยิ่งขึ้นในช่วงนอกเวลา และการบันทึกข้อมูลในระบบ HDC ยังไม่ครอบคลุมทันเวลา เนื่องด้วยประชากรในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบมีจ านวนมากและไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการบันทึกข้อมูลผู้ปุวยในระบบ HDC และการ
จัดการข้อมูลระบบ IT ยังไม่สมบูรณ์และครอบคลุม ท าให้การน าข้อมูลมาใช้ยังไม่มีประสิทธิภาพ 

- การจัดการข้อมูลผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน ยังมีผู้ปุวยที่รับการ 
วินิจฉัยซึ่งไม่ได้เป็นผู้ปุวยจริงอยู่ในฐานข้อมูล  

- บุคลากรขาดความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูลในระบบ HDC เป็นปัจจุบัน 
-  แนวทางการรักษายังไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน  การปรับปรุงการรักษาที่ Update และการใช้ Gold  

standard ในการรักษาเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ไม่เหมือนกัน 
- พฤติกรรมการดูแลตนเองไม่เหมาะสมกับโรค เนื่องจากบริบทยังมีการรับประทานอาหารตามวิถีชุมชน 

ของผู้ปุวย  
 
5.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท า
ให้การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไปประสาน 
หรือ ด าเนินการต่อ 

1. การคัดกรองโรคความดัน
โลหิตสูง และโรคเบาหวานยัง
ไม่ได้ตามเปูาหมาย 
 
 
 
 
 
 
2. เครื่องมือไม่เพียงพอในการ
วัดความดันโลหิตที่บ้านกลุ่ม
สงสัยปุวยความดันโลหิตสูง 
3. เครื่องมือไม่เพียงพอในการ
คัดกรองตา 

เน้นการคัดกรองเชิงรุกให้ครอบคลุมมาก
ขึ้น เพ่ือค้นหา คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคเบาหวานและกลุ่มสงสัยปุวยความ
ดันโลหิตสูง และจัดการให้ผู้ปุวยเข้าสู่การ
ยืนยันการวินิจฉัยโรคระยะต่างๆได้ให้
ค ร อ บ ค ลุ ม ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น แ ล ะ ล ด
ภาวะแทรกซ้อนของโรคได้ และบันทึก
ข้อมูลในระบบ HDC ให้ครอบคลุม
ทันเวลา 
ขอสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการวัด
ความดันโลหิตที่บ้านเพ่ือให้การคัดกรองได้
ครอบคลุมทันเวลา 
ขอสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการคัด
กรองตา เพ่ือให้การคัดกรองได้ครอบคลุม
ทันเวลา 
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท า
ให้การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไปประสาน 
หรือ ด าเนินการต่อ 

4. การด าเนินงานลดเสี่ยงยัง
ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 
 
 
 
 
 
 
5.การด าเนินงานกิจกรรมการ
รณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์
ลดเสี่ยงลดโรคความดันโลหิต
สูงและเบาหวานยังไม่
ครอบคลุมทุกชุมชน 

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ใน ศสม.และรพ.
สต.ในการจัดการกลุ่มเสี่ยง ให้มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีการติดตาม
อย่างต่อเนื่อง โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในการ
จัดท าโครงการรณรงค์คัดกรองความดัน
เบาหวานในระดับ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก 
โดยภาคประชาชนและสร้ างแกนน า
สุขภาพระดับชุมชน 
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีอ่สม.ในการ
จัดท าโครงการรณรงค์คัดกรองเบาหวาน
ความดัน ในระดับคปสอ.ม.สุไหงโก-ลก 
โดยภาคประชาชนและสร้างแกนน า
สุขภาพระดับชุมชน ต าบล เพ่ือการค้นหา
ผู้ปุวยรายใหม่ได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึนและ
ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคได้ 

 

 
6.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / ส่วนกลาง /ต่อผู้บริหาร /ต่อระเบียบ /กฎหมาย 

 - 
7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ( ถ้ามี ) 

- หนังสั้น จุดเปลี่ยน...ริมคลอง 
- ปิงปอง 7 สี วิถีบ้านเรา 
- สื่อ 3 ภาษา เตือนภัย Stroke 

 
                                    ผู้รายงาน นางสาวอาซูรา เบ็ญจุฬามาศ  

 ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
           วัน/เดือน/ปี  26 พฤศจิกายน 2561 
           โทร 08 9739 2401 
            E-mail  pcukolok@hotmail.com 

  

mailto:pcukolok@hotmail.com
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107 โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN HOSPITAL 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ  

1. ผลักดันและสนับสนุนการพัฒนา GREEN & CLEAN Hospital ในพ้ืนที่การพัฒนายกระดับ  
(ระดับด ีดีมาด ดีมาก plus) และการประเมิน (Re-accreditation) 

2. มีการบูรณาการหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา 
3.  มีแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาของพื้นที่ 
 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้ด าเนินงานตามนโยบาย GREEN&CLEAN HOSPITAL มาตั้งแต่ ปี 2559 
และ ในปี 2560 ผ่านการประเมินระดับดีมาก จากศูนย์อนามัยที่ 12 และได้รับการถอดบทเรียนจาก กรม
อนามัย 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั  
การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

G:Garbage  การจัดการมูลฝอยทุกประเภท 
 
 
 
 

- มีการด าเนินการตามมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตาม 
กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ. 
2545 
- พัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขยายสู่คลินิกทุก 
คลินิก (17 คลินิก) และรพ.สต.เครือข่าย (4 แห่ง) 
- ขยายการด าเนินงานการจัดการมูลฝอยทั่วไปสู่ชุมชน วัด  
มัสยิด 

R: Restroom การพัฒนาส้วมมาตรฐาน
สะอาดเพียงพอและปลอดภัย (HAS) 
 

- ได้รับรางวัลส้วมสาธารณะระดับประเทศ(HAS) ปี 2554 
- ขยายสู่เครือข่ายและชุมชนโดยจัดให้มีการประกวดส้วมใน 
รพ.สต  และพัฒนาส้วม วัด มัสยิด ผ่านมาตรฐาน HAS 
- ประกวดพนักงานบุคคลต้นแบบในการดูแลส้วมผ่าน 
มาตรฐาน HAS ดีเด่น ทุกปี 

E:Energy การจัดการด้านพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงานเปูาหมาย ลดการใช้ 
พลังงานอย่างน้อย 10% ของปีที่ผ่านมา 
- แต่งตั้งคณะท างานอนุรักษ์พลังงาน 
- อบรมให้ความรู้บุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน 100% 
- ทีมอนุรักษ์พลังงานศึกษาดูงานโรงพยาบาลควนขนุน 
- องค์กรภายนอกร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
- เปรียบเทียบหน่วยการใช้ไฟฟูาปี 2560และปี2561ช่วง 
เดือน ม.ค.-ต.ค. ลดลง 103,442 หน่วย คิดเป็นเงิน 
- 402,389 บาท (ลดลง 3.64%) 
 
 



 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 
20 

SUNGAIKOLOK HOSPITAL 
รอบท่ี 2 / 2561  

การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
E: Environment การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
 

- มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกอาคารให้มี 
ความปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการเยียวยาที่สอดคล้อง
กับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- มีความสะดวกในการให้บริการ สะอาด เป็นระเบียบ 
เรียบร้อยมีแสงสว่างเพียงพอ และระบายอากาศได้ดี 
- มีการด าเนินการกิจกรรมที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการ 
ท างานเช่น กิจกรรม 7 ส กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานกิจกรรม
สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน (Healthy Work Place)เป็นต้น 
- มีการจัดการน้ าเสียได้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
- มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวทั้งภายใน 
อาคาร เช่น การจัดสวนหย่อมบริเวณจุดต่างๆและภายนอก
อาคาร เช่นการจัดสวนสีเขียวรอบอาคารต่างๆ เพ่ือความร่มรื่น
และผ่อนคลายส าหรับ 
ผู้รับบริการและบุคลากร 
- ได้รับรางวัลสถานที่ราชการสะดวก เมื่อปี 2561 
- รางวัลสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน (Healthy Work  
Place) ระดับดีมากตั้งแต่ปี 2555  ถึงปัจจุบัน 
- จัดกิจกรรมให้ความรู้ โดยการสอน สาธิต 
- เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคล 
- ให้สามารถเพ่ิมกิจกรรมทางกายในชีวิตประจ าวันได้อย่าง 
ถูกต้อง เช่นโครงการThe Firm ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้
ที่ม ีBMI เกินมาตรฐาน 
- จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่ผู้มารับบริการทุกกลุ่มวัย รวมกลุ่ม 
เสี่ยงกลุ่มที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
- เพ่ือให้เกิดความตระหนักและจูงใจให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ด้านการบริโภคถูกต้องตามหลักโภชนาการและการเพ่ิมกิจกรรม
ทางกายเพื่อสุขภาพ 
- ที่ดีและปูองกันบ าบัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งในคลินิกต่างๆ 
ของงาน OPDและผู้ปุวยที่รับไว้ในรพ. (IPD) รวมถึงในชุมชน โดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
- ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ  นัก 
กายภาพบ าบัดและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

N:Nutrition การจัดการสุขาภิบาลอาหาร
และการจัดการน้ าบริโภคในโรงพยาบาล 

- ปรับปรุงโครงสร้างภายในโรงครัวโรงพยาบาลโดยการแบ่ง 
โซนให้ได้ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย 
- พัฒนาร้านอาหารในโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานสุขาภิบาล 
อาหารของกรมอนามัยทุกร้าน 



 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 
21 

SUNGAIKOLOK HOSPITAL 
รอบท่ี 2 / 2561  

การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
- ตรวจคุณภาพน้ าดื่ม ผู้ปุวยนอก ผู้ปุวยใน โรงครัว 
โรงพยาบาล โดยส่งตรวจหน่วยเครื่องมือกลางวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งด้านเคมีและจุลชีววิทยา 

โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
 
 
 
 
 

- ประกาศนโยบายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 
- เปิดตลาด Green  Market ในโรงพยาบาลให้ประชาชนน า 
สินค้า  พืชผักปลอดสารพิษมาจ าหน่ายทุกวันจันทร์ 
- มีการด าเนินการร่วมกับเครือข่ายในพ้ืนที่โดยการผลิตและส่ง 
วัตถุดิบที่น ามาประกอบอาหาร 
- มีการตรวจสอบสารปนเปื้อนและสารตกค้างในผัก 

การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ง
แวดล้อม 

- โรงพยาบาลผ่านการประเมินระดับเริ่มต้นพัฒนาปี 2560 

4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงาน  ไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์        
จากการตรวจและติดตาม 

การด าเนินงานตามนโยบาย GREEN&CLEAN Hospital ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประเด็นที ่
ยังคงต้องมีการพัฒนา ดังนี้ G:Garbage  (การจัดการมูลฝอยทุกประเภท)  มีระบบการจัดการขยะตาม
มาตรฐานแต่การก าจัดขยะอันตรายชนิดเคมีบ าบัดยังไม่มีบริษัทรับก าจัดโดยตรงส่งก าจัดพร้อมขยะติดเชื้อโดย
บริษัทไฟซอล E: Energy (การจัดการด้านพลังงาน) มีการด าเนินการในด้านมาตรการการประหยัดพลังงาน
ได้แก่การประหยัดน้ า ประหยัดไฟ ประหยัดน้ ามัน แต่บุคลากรบางส่วนยังขาดความตระหนัก 
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

- ด้านระบบ/การบริหารจัดการ  
 

- ควรจัดหาบริษัทรับก าจัดขยะอันตรายชนิดเคมี 
บ าบัดที่ได้มาตรฐานในภาพรวมของจังหวัด 

- ด้านงบประมาณ  
 

- ควรมีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 
โดยเฉพาะจัดสรรให้แต่ละโรงพยาบาลที่ผ่านการ
ประเมินในแต่ละระดับ 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบกฎหมาย 
- ควรสนับสนุนให้มีต าแหน่งนักจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล เพ่ือการบริหารจัดการ ที่มี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 - 

ผู้รายงาน  นางนุชจรินทร์ เลิศวิไลรัตนพงศ์ 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
วัน/เดือน/ปี 4 ธันวาคม 2561 
โทร.  061-1927657 
e-mail  nuchlert@Gmail.com
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109 จ านวนผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ 
1. ประเด็นการตรวจราชการ:  

- อสม. ที่สูบบุหรี่ เป็นต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพด้านการเลิกบุหรี่ 
- ประชาชนผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ 

2. สถานการณ ์
บุหรี่เป็นสารตั้งต้นของยาเสพติดหลายชนิดและยังหาซื้อได้ง่ายสามารถม้วนได้เอง  (ใบจาก) และ

น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งถูกกว่าราคาในเมืองไทยจึงท าให้แพร่ระบาดทั่วไปในชุมชน ผู้เริ่มสูบบุหรี่ส่วน
ใหญ่เป็นวัยรุ่นและสูบมาเรื่อยๆแม้จะมี พรบ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ก็ไม่ได้ท าให้การสูบบุหรี่ลดน้อยลง 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 

4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์       
จากการตรวจและติดตาม 

- บุหรี่หาซื้อง่ายในชุมชนและร้านค้าต่างๆ 
- เยาวชนและประชาชนยังสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย 
- ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- ผู้บริหารของทุกหน่วยราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่สูบบุหรี่และบังคับใช้กฎหมายพรบ. 

อย่างจริงจัง 
- มีการบังคับใช้กฎหมายยาสูบและพรบ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่อย่างจริงจัง 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
- อบรมสร้างแกนน าเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ โดยให้ทราบถึงโทษพิษภัยบุหรี่และชักน าผู้สูบบุหรี่เข้า 

สู่กระบวนการบ าบัดเลิกบุหรี่ 
- จัดอบรมให้ความรู้กับ อสม.ในเรื่อง 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่เทิดให้องค์ราชัน โดยให้เห็นถึงโทษพิษภัย 

บุหรี่และน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัด 
- บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆและคลินิกโรคเรื้อรังในการคิดกรองค้นหาผู้ที่สูบบุหรี่เพ่ือน าเข้าสู่ 

กระบวนการบ าบัด 
- คัดกรองเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแล้วน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดเลิกบุหรี่และประเทศเกียรติคุณผู้เลิก 

บุหรี่ได้ส าเร็จ 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 

 

ผลงานที่ปฏิบัติได้ 

2559 2560 
 

2561 
2562 

ต.ค.-พ.ย. 
จ านวนผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ได้   (11/86)  (78/13)  (108/137)  (6/8) 
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- บูรณาการร่วมกับทีม ENV ในการท าสถานบริการปลอดบุหรี่โดยมีการติดปูายประกาศ ประกาศเสี่ยง 
ตามสาย ตรวจตราและตักเตือนผู้สูบบุหรี่ในโรงพยาบาล 
จัดกิจกรรมรณรงค์ในวัน “’งดสูบุหรี่” โดยร่วมกับภาคเครือข่าย 

ผู้รายงาน นางพนิดา  วรรณวงศ์ 
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี      12 ธันวาคม 2561 
โทร  086-2915475 
e-mail  da_wannawong@hotmail.com 
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คณะที่ 2  
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
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2.1 การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

201 ร้อยละของอ าเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)ที่มีคุณภาพ (60%)  
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

- การประชุมคระกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างน้อย 2 ประเด็น 
- มีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- มีผลการประเมินตนเองและผู้เยี่ยมระดับจังหวัด ตามแนวทาง UCCARE 

2. สถานการณ ์
การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของอ าเภอสุไหงโก-ลก ปี 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ

ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  ห้องประชุม ดร.เจษฏา ที่ว่าการอ าเภอสุไหงโก-ลก 
ประธานคณะกรรมการการ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การคัดเลือกประเด็นปัญหาที่ส าคัญตามบริบทของพ้ืนที่ 
โดยได้เชิญผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาประชุม 2  ครั้ง ในเดือน
พฤศจิกายน 2560 ได้ก าหนดประเด็นในการขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามสภาพ
ปัญหาของอ าเภอสุไหงโก-ลก มีประเด็นการขับเคลื่อน 3 เรื่อง คือ ตลาดสะอาดปลอดภัย, อาหารปลอดภัย 
และลด หวาน มัน เค็ม 
        มีค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ จ านวน 21 ท่าน ตามค าสั่งที่ว่าการ
อ าเภอสุไหงโก-ลก ที่ 187/2561 และค าสั่งอ าเภอสุไหงโก-ลก ที่ 238/2561 เรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ จ านวน 3 ครั้ง 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั  
ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในวันที่ 30  ตุลาคม 

2561 ณ  ห้องประชุม ดร.เจษฏา ที่ว่าการอ าเภอสุไหงโก-ลก วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ น าโดยท่าน
นายอ าเภอสุไหงโก-ลก และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอสุไหงโก-ลก ได้มีการออกเยี่ยมพ่อค้า
แม่ค้าในตลาด พูดคุยท าความเข้าใจให้ตลาดสะอาดปลอดภัย จะเห็นได้ว่าตลาดเก็นติ้งมีการพัฒนาไปในทางที่
ดีทั้งเรื่องความสะอาด การจัดวางสินค้าจ าหน่ายได้มีการยกสูงไม่วางบนพ้ืน มีการแก้ไขปัญหาเรื่องคูระบายน้ า 
มีแนวโน้มในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น 

ผลการด าเนินงานตลาดสะอาดปลอดภัย           
1. คณะกรรมการตลาดรวมกับชมรมตลาด ได้มีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาให้ตลาด 

ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากการสร้างตลาดผิดแบบ ถูกล้อมรอบด้วยอาคารพาณิชย์ ท าให้มีปัญหาน้ าขัง มีการพูดคุย 
เนื่องจากทีด่ินเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย แบบที่ปรับปรุงตลาดต้องเสนอให้ทางการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยด าเนินการอนุมัติก่อน โดยบริษัทส่งเสริมการตลาด ได้ประสานมาอย่างต่อเนื่อง 

2. มีการลงพ้ืนทีท่ าความสะอาดล้างตลาด ฆ่าเชื้อ ท าความสะอาดใหญ่ เดือนละ 1 ครั้ง แต่โดยปกติ 
พ่อค้า แม่ค้ามีการท าความสะอาดทุกวันอยู่แล้ว มีรถขยะเข้าเก็บขยะวันละ 2 เที่ยว 

3. มีการปรับปรุงในเรื่องของความสะอาดภายในตลาด  
4. จากการตรวจเยี่ยมจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในการวางจ าหน่ายสินค้า เรื่องความสะอาดมีการ 

ปรับปรุงพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น 
5. คณะกรรมการลงมติ นโยบายในการปรับปรุงตลาดด าเนินการแก้ไขแผงหมูที่ผิดแบบ และอนุมัติให้ 
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รื้อท าใหม่ 
6. เรื่องการจราจร จัดการการจราจรในตลาดให้มีความเป็นระเบียบ รวมถึงการพัฒนายาม ทั้งในเรื่อง 

การแต่งกายและการดูแลความปลอดภัย 
7. ระบบประปา ไฟฟูา ด าเนินการเปลี่ยนแปลงมีการแก้ไขใหม่ ให้ตลาดมีแสงสว่างเพียงพอ  
8. วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ได้จัดประชุมพ่อค้าแม่ค้าโครงการตลาดน่าซื้อ ได้รับความร่วมมือเป็น 

อย่างดี มีการวางแผนลงพ้ืนที่ทุกวันพฤหัสบดี กระตุ้นพ่อค้าแม่ค้า เรื่องการท าความสะอาดอย่างต่อเนื่อง และ
เน้นเรื่องความสะอาดต้องรักษาความสะอาดระหว่างขายของอยู่ 
 ผลการด าเนินงานอาหารปลอดภัย  
          อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล การจัดเตรียมวัตถุดิบประเภทผัก ที่ต้องการทั้งหมด 57 รายการ 
ฟาร์มตัวอย่างสามารถปลูกส่งได้ 42 รายการ (อีก 15 รายการไม่สามารถปลูกได้) แต่ ณ ปัจจุบัน ฟาร์ม
ตัวอย่างสามารถส่งผักได้ 21 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 50 เริ่มส่งตั้งแต่ 30 พฤษภาคม 2561 จากพืชผักที่
ฟาร์มตัวอย่างส่ง ได้มีการน าไปตรวจคุณภาพสารปนเปื้อนตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลง ด้วยชุด GT Test kit โดย
ห้องแลป โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ชนิดตัวอย่าง ได้แก่ ตะไคร้ มะเขือพวง และ
ข้าวโพดอ่อน ผลการทดสอบ ตรวจไม่พบทั้ง 3 ตัวอย่าง มีการจัดท าแผนการตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงในผัก
จากที่ฟาร์มตัวอย่างส่ง ด้วยชุด GT Test kit โดยมีการก าหนดแผนดังนี้ 
       ครั้งที ่1 วันที่ 27  มิถุนายน 2561  ก าหนดตรวจ 11  ตัวอย่าง 
             ครั้งที ่2 วันที่  4   กรกฎาคม 2561  ก าหนดตรวจ   5  ตัวอย่าง 
       ครั้งที ่3 วันที่ 11  กรกฎาคม 2561  ก าหนดตรวจ   9  ตัวอย่าง 
       ครั้งที ่4 วันที่ 25  กรกฎาคม 2561  ก าหนดตรวจ  11 ตัวอย่าง 
        อาหารปลอดภัยในโรงเรียน มีโรงเรียนเข้าร่วมจ านวน 9 โรงเรียน วันที่ 28 มิถุนายน 2561 มีการ
ประชุมระหว่างผู้ผลิตฟาร์มเอกชนกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือก าหนดเงื่อนไขข้อตกลงการจัดซื้อ (เรื่อง
ก าหนดเวลาในการส่ง, คุณภาพของวัตถุดิบ, รายการ, ปริมาณ และราคา) เพ่ือให้ผู้ผลิตได้วางแผนการผลิต 
โดยทางเกษตรอ าเภอให้ความรู้การใช้สารชีวภาพในการก าจัดศัตรูพืช ทางเทศบาล(กองสวัสดิการและสังคม) 
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีการเพาะปลูก และหาแหล่งผลิตในการปลูกผัก     
          อาหารปลอดภัยในร้านอาหารและแผงลอย ในอ าเภอสุไหงโก-ลกมีร้านอาหารทั้งหมด 102 ร้าน มี
แผงลอยจ าหน่ายอาหาร 150 ร้าน รวม 252 ร้าน อนุกรรมการอาหารปลอดภัยได้มีการมีการจัดอบรม
ประชุมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เรื่องสุขาภิบาลอาหาร ในเดือน มีนาคม 2561 และได้ออกประเมิน
ร้านอาหาร และแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2561 ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
ร้านอาหารผ่านเกณฑ์ 75 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 74 แผงลอยจ าหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์ 51 ร้าน คิดเป็น     
ร้อยละ 34 รวมร้านอาหารแผงลอยผ่านเกณฑ์ 126 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 50  โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มี
โครงการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  โดยการปลูกผักปลอดสารพิษน าไปจ าหน่าย ได้ด าเนินการแล้ว คนกลุ่มนี้จะมี
รายได้โดยโรงพยาบาลจะรับซื้อผัก เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด   
 ผลการด าเนินงานลดหวาน มัน เค็ม ด าเนินการคัดกรองประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ตามพ้ืนที่
ด าเนินการ ดังนี้ ชุมชนล้อแม็ก ชุมชนสวนมะพร้าว  ชุมชนท่าชมพู่ ต าบลสุไหงโก -ลก หมู่ 2 และ หมู่ 4 
ต าบลมูโนะ หมู่ 4 และ หมู่ 7 ต าบลปาเสมัส หมู่ 4 และ หมู่ 5 ต าบลปูโยะ ผลการคัดกรองพบกลุ่มเสี่ยงโรค
ความดันโลหิตสูงสีเขียวอ่อน จ านวน 618 คน ผลการคัดกรองพบกลุ่มเสี่ ยงโรคเบาหวานสีเขียวอ่อน              
จ านวน 452 คน อนุกรรมการลด หวาน มัน เค็ม โดยนักโภชนากร สาธิตการท าอาหารเพ่ือสุขภาพ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง คือ แกงเลียง แกงจืด ผัดผักรวมมิตร ซึ่งพบว่าผู้ปุวยมีการใส่เครื่องปรุงที่ไม่
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ถูกต้องตามหลักโภชนาการเพ่ือปูองกันการเกิดโรครื้อรัง ได้รับค าแนะน าจากนักโภชนาการ  นัด 1 เดือน 
ติดตามเยี่ยมดูแลผู้ปุวยที่บ้านโดยทีมฯเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพของผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยง จัดกิจกรรมการทดสอบ
ความเค็มในอาหาร หลังได้ปรับพฤติกรรม มีผลการด าเนินงานดังนี้ กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงได้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นกลุ่มปกติ จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานได้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นกลุ่มปกติ จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 

 
4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์
จากการตรวจติดตาม 

- การก าหนดปัญหากว้าง เกรงว่าจะเป็นการรณรงค์มากกว่าการแก้ไขปัญหา 
- การก าหนดปัญหาเป็นปัญหาที่ใหญ่ ควรขับเคลื่อนในประเด็นปัญหาเล็กเพ่ือให้ประสบความส าเร็จได้ 

มีก าลังใจ แนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาที่ใหญ่ต่อไป  
 
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยท่ีท าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

การก าหนดประเด็นปัญหากว้างเกินไป  ได้มีการก าหนดขอบเขตกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ 

 
 
 

ตัวช้ีวัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบัติได้ 

2561 
 

2562 
 

1. มีการประชุมคัดเลือกประเด็น
ตามบริบทในพ้ืนที่ที่เก่ียวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตมาแก้ไข
ปัญหา 2ประเด็น 

2. มีคณะกรรมการวางแผน
ก าหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อน 
- มีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทุกภาคส่วน  
3. มีการเยี่ยมเสริมพลังและ

ประเมินผลการด าเนินงาน 
4. อ าเภอมีการด าเนินการผ่าน

เกณฑ์การประเมินร้อยละ 60  

ด าเนินการให้เสร็จ
ในไตรมาสที่ ๑ 

 
 

ด าเนินการให้เสร็จ
ในไตรมาสที่ ๒  

 
 
 

ด าเนินการให้เสร็จ
ในไตรมาสที่ ๓  

ด าเนินการให้เสร็จ
ในไตรมาสที่ ๔ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
พชอ.และอนุกรรมการ 
พชอ.  

2. มีการคัดเลือกประเด็นในการ
แก้ปัญหา  

3. มีการประชุมคณะกรรมการ 
3 ครั้ง  

4. มีการวางแผนด าเนินงาน ได้
ด าเนินการตามแผน 

แล้วเสร็จ  
ในไตรมาสที่ ๑ 

 
 
 

แล้วเสร็จ 
 ในไตรมาสที่ ๑ 
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6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบกฎหมาย 
- ควรพัฒนาองค์ความรู้แก่คณะกรรมการ พชอ. 

 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

- 
ผู้รายงาน  นางเพ็ญณี  ศรีสุวรรณ 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี 27 พฤศจิกายน 2561 
โทร.  081-9691879 
e-mail  pennee11@gmail.com
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202  ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)  
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1. การจัดตั้งและประเมินตามเกณฑ์คลินิกหมอครอบครัว (3S) จ านวนทีมสหวิชาชีพ การด าเนินงาน 
(Function) โอกาสพัฒนา/ปัญหา/อุปสรรค 

2. การประเมินทีมคลินิกหมอครอบครัวที่ด าเนินการแล้วเพ่ือพัฒนาให้เป็นคลินิกหมอครอบครัวเต็ม 
รูปแบบจนสามารถเป็นตัวอย่างได้ 

3. กลไกการขับเคลื่อนเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 
- แผนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน 
- แผนการพัฒนาและยกระดับสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
- แผนการพัฒนาสหวิชาชีพ 

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

2. สถานการณ์  
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดตั้ง

คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) เพ่ือให้ประชาชนได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  โดยมุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดหลัก    
“บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี” ประชาชนในเขตรับผิดชอบเข้าถึงบริการ สะดวก 
รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ปี 2560 จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว  ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 2 แห่ง คือ ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 
1 รับผิดชอบประชากรขึ้นทะเบียน จ านวน 12 ,474 คน ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 2 รับผิดชอบประชากรขึ้น
ทะเบียน จ านวน 12,162  คน มีแพทย์ผ่านการอบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัวของราชวิทยาลัย 2 คน 
แพทย์อยู่ระหว่างศึกษาต่อเวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน   

คลินิกหมอครอบครัว จ านวนที่เปิด 2 ทีม ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนมาตรฐานของคลินิกหมอ
ครอบครัว  ทั้ง 2 แห่ง โดยมีสถานการณ์การด าเนินงานตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

 

ทีมคลินิกหมอครอบครัว 
เปิดด าเนินการ 

ปี 2559 – 256๑ ระบุข้อที่ไม่ผ่าน 
ลงทะเบียน ผ่านเกณฑ์ 

ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1    
ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 2    

 
หมายเหตุ ใช้เกณฑ์การประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (3S) 
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3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั  

พัฒนากระบวนการ 
- จัดบุคลากรตามเกณฑ์ และจัดท าแผนพัฒนาสรรถนะบุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพ 
- ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ดูแลต่อเนื่องเช่น LTC, HHC  
- พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร จัดตั้ง Line กลุ่ม  
- จัดระบบส่งต่อช่องทางด่วนกับโรงพยาบาลแม่ข่าย Easy pass 
- โปรแกรมข้อมูลผู้ปุวยเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย (โปรแกรม Anydesk) 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยบริการ   จ านวนผู้รับบริการ(ราย) 
ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 

ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ1 12,416 14,606 19,273 19,984 
ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ2 10,066 9,756 13,242 15,582 

จากการพัฒนาระบบบริการ ท าให้ผู้รับบริการมีแนวโน้มสูงขึ้น ประชาชนเข้าถึงการบริการสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น ปี 2563 โรงพยาบาลแม่ข่ายได้วางแผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว  เพ่ิมในเขตเมือง 1 แห่ง 
รับผิดชอบจ านวนประชากรจ านวน 11,974  คน  

 
4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์        
จากการตรวจติดตาม 

- ขาดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในการเป็นหัวหน้าทีมบริหารจัดการคลินิกหมอครอบครัว 
- ทีมสหสาขาวิชาชีพ ขาดความเข้าใจการให้บริการตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
- งานเชิงรับเพิ่มมากขี้น ท าให้การท างานเชิงรุกไม่ครอบคลุม 

 
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

- สถานที่ให้บริการคับแคบ - ปรับแผนการให้บริการโดยนัดผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 2 
วัน/สัปดาห์ 

-  บุคลากรไม่เพียงพอตามเกณฑ์ - มอบหมายทุกสหสาขาวิชาชีพรับผิดชอบประจ า
หน่วยบริการ และสามารถให้ค าปรึกษาได้ในวันที่
ไม่ได้ออกให้บริการ  

- บุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพขาดความเข้าใจ
การให้บริการตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 

- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพ 
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6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบกฎหมาย 
 - 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 - 

ผู้รายงาน        นางอุทิศ ศรนารา 
ต าแหน่ง         พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
วันที่  23 พฤศจิกายน 2561 
โทร.  089-7352908 
e-mail  pcukolok@hotmail.com
   

mailto:pcukolok@hotmail.com
mailto:pcukolok@hotmail.com
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203 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ :  

- เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้มีคุณภาพ  
- รพ.สต.ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 3 ดาว ร้อยละ 100 
- รพ.สต.ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 60 (สะสม) 

 
2. สถานการณ์  

ในบริบทของการด าเนินงานรพสต.แนวใหม่ใกล้ใจชาวนราซึ่งมีลักษณะการด าเนินงานใกล้เคียงกับ
นโยบาย รพ.สต.ติดดาว ในปีงบประมาณ 2561 รพ.สต.ทุกแห่งในเขตอ าเภอสุไหงโกลกได้มีการประเมิน     
รพ.สต.ตามเกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาวทั้ง 5 หมวดผลการประเมินดังนี้ 

- รพสต.กวาลอซีลา  คะแนนรวมทั้ง 5 หมวดคิดเป็นร้อยละ 75.45 
- รพสต.ปาเสมัส      คะแนนรวมทั้ง 5 หมวดคิดเป็นร้อยละ 80 
- รพสต.ปูโยะ         คะแนนรวมทั้ง 5 หมวดคิดเป็นร้อยละ 79.31 
- รพสต.มูโนะ         คะแนนรวมทั้ง 5 หมวดคิดเป็นร้อยละ 73.77 

ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินภาพรวมทุกรพ.สต.จะตกเกณฑ์ในหมวดที่ 2 การให้ความส าคัญกับประชากร
กลุ่มเปูาหมาย และหมวดที่ 5 หมวดผลลัพธ์ 

วันที่ 24 เดือนเมษายน 2561 ในปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการระดับจังหวัด ออกประเมิน 
รพ.สต.อ าเภอละ 1 แห่งตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวควบคู่กับการประเมินแบบเสริมแรงเสริม
พลัง (DE) ตามแนวทาง รพ.สต.แนวใหม่ใกล้ใจชาวนรา ในเรื่องการมีส่วนร่วมการดูต่อเนื่องการเยี่ยมบ้าน
ระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมการดูแลผู้ปุวยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการ
ด าเนินงานสิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชนซึ่งอ าเภอสุไหงโก-ลก ส่ง รพ.สต.ปาเสมัส เข้ารับการประเมิน ผลการประเมิน 
รพสต.ปาเสมัส ผ่านการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว จัดล าดับเป็นที่ 4 ของระดับจังหวัด 
 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

ปีงบประมาณ 2562 อ าเภอสุไหงโกลก มีมาตรการแผนงานรองรับการด าเนินงานตามนโยบาย รพ.สต.
ติดดาวดังนี้ 

1. จัดท าค าสั่งพ่ีเลี้ยง รพ.สต.ติดดาว ตามค าสั่ง คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก ที่ 3/2561 เรื่องแต่งตั้ง 
คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว อ าเภอสุไหงโก-ลก ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  

2. การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน รพ.สต.ติดดาว 
ต.ค. 2561 วิเคราะห์หาส่วนขาดในหมวดที่ตกเกณฑ์วางแผน 
พ.ย. 2561 – ธ.ค. 2561  ด าเนินงานตามแนวทางกรอบแนวคิด รพ.สต.ติดดาว 

3. การพัฒนาทีมอบรมประชุมทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการด าเนินงาน รพ.สต.แนวใหม่ใกล้ใจชาวนรา 
ควบคู่ไปกับรพสต.ติดดาว  

ม.ค. 2562 – ก.พ. 2562 พัฒนาทีมประชุมทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการด าเนินงาน  
รพ.สต.ติดดาว รพ.สต.ประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 
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4. การด าเนินการตามกรอบแนวคิด รพ.สต.ติดดาว และมีการพัฒนาส่วนที่ขาดตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว  
มี.ค. 2562 – พ.ค. 2562 ทีมอ าเภอติดตามการด าเนินการตามกรอบแนวคิด รพ.สต.ติดดาว 

5.  ทีมอ าเภอประเมินสรุปผลส่งจังหวัด 
มิ.ย. 2562 – ก.ค. 2562  ทีมอ าเภอประเมินสรุปผลส่งจังหวัด 

ความชัดเจนอ าเภอสุไหงโก-ลก จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับนโยบาย
สนับสนุนและติดตามการด าเนินงาน รพ.สต.ติดดาว ควบคู่ไปกับการด าเนินงาน รพ.สต.แนวใหม่ใกล้ใจชาว
นรา โดยได้มีการแบ่งระดับการด าเนินงานดังนี้ 

ระดับท่ี 1 ชี้แจงเกณฑ์คุณภาพรพสต.ติดดาว 
ระดับท่ี 2 รพสต.ประเมินตนเองตามเกณฑ์รพสต.ติดดาว 
ระดับท่ี 3 พัฒนาทีมประเมินและรพสต.ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ระดับท่ี 4 ประเมินรับรองผลรพสต.ติดดาว 
ระดับท่ี 5 วิเคราะห์ผลและถอดบทเรียน 

 
4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ 
    ความส าเร็จ ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 

- ผู้ใช้เกณฑ์ทุกระดับส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในการใช้เกณฑ์ ตีความผิดประเด็น 
- การบูรณาการงานของกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนรพสต.ติดดาวยังไม่ชัดเจน 
- การประสานความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่าง โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

สาธารณสุขอ าเภอ และรพ.สต. ในการขับเคลื่อนไม่ชัดเจนอาจส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการ
พัฒนาต่อไป 
 
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- ความเข้าใจในกรอบแนวคิดรพ.สต.ติดดาว เกณฑ์รพ.สต. ติดดาว ของบุลากรยังไม่ชัดเจนและไม่
ครอบคลุมทุกคน 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- ควรเผยแพร่รูปแบบการด าเนินงานตามนโยบายรพสต.ติดดาวให้กว้างขวางให้ทุกคนทราบ 
- ผู้ประเมินควรมีการกระตุ้น มีการสนับสนุน และเติมเต็มในส่วนที่ขาด  

 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

 รพสต.ปาเสมัส ผ่านเกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว   
 
      ผู้รายงาน นางเพ็ญณี  ศรีสุวรรณ 
      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      วัน/เดือน/ปี 11 ธันวาคม 2561 

โทร.  081-9691879   
E-mail  pennee11@gmail.com
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2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคติดต่อ 

204 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ (ร้อยละ 85) 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

- อัตราความการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ (Success  Rate) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๕ 
 

2. สถานการณ ์
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีผู้ปุวยวัณโรค ที่ขึ้นทะเบียนรักษา ทั้งสิ้น 122 ราย เป็นวัณโรคที่พบเชื้อใน
เสมหะ (New M+) จ านวน 64 ราย (ร้อยละ 52) วัณโรคปอดที่ไม่พบเชื้อในเสมหะ 24 ราย (ร้อยละ 20) 
วัณโรคนอกปอด 24 ราย (ร้อยละ20) และพบผู้ปุวยวัณโรคที่กลับเป็นซ้ า 12 ราย (ร้อยละ10) เมื่อคิดเป็น
ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ปี 2560 (TB Treatment 
Coverage) เท่ากับ ร้อยละ 81 (คิดจากการคาดประมาณจ านวนผู้ปุวยวัณโรคเท่ากับ 172 ต่อประชากรแสน
คน) นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ปุวยวัณโรคท่ีรับการรักษาติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย ร้อยละ 13  
  จากการการประเมินประสิทธิผลการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ จ านวนทั้งสิ้น 87 ราย พบว่ารักษา
ส าเร็จ 83 ราย (Success rate 95.40%) ผู้ปุวยเสียชีวิตระหว่างการรักษา 1 ราย และผลการรักษาล้มเหลว 
3 ราย  

ส าหรับปีงบประมาณ 2561 จ านวนผู้ปุวยวัณโรคท่ีขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 94 ราย เป็นผู้ปุวยวัณโรคปอด
รายใหม่ (B+,B-) จ านวน 42 ราย (ร้อยละ44.68) โรคนอกปอด 27 ราย (ร้อยละ28.72) และพบผู้ปุวยวัณ
โรคที่กลับเป็นซ้ า 3 ราย (ร้อยละ 3.19) และวัณโรคดื้อยา (MDR) 1 ราย  
 กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดนโยบายให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวัณโรคแห่งชาติ เพ่ือลดอุบัติการณ์วัณ
โรคของประเทศโดยเร่งรัดค้นหา คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงหลัก 7 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สัมผัสวัณโรค แรงงานต่าง
ด้าว ผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม (COPD Asthma) ผู้ปุวยเบาหวานที่ควบคุมน้ าตาลไม่ได้ ผู้ติดเชื้อHIV ผู้ต้องขัง และ
บุคลากรสาธารณสุข ด าเนินการคัดกรอง ในปี 2561 สามารถคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงได้ทั้งสิ้น 1,972 
ราย พบว่า เป็นผู้ปุวยวัณโรค 11 ราย  
 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีการพัฒนาระบบงานวัณโรค โดยคณะกรรมการวัณโรคระดับอ าเภอ 
ประสานการท างานรว่มกันเป็นเครือข่ายในระดับอ าเภอและจังหวัด เพ่ือให้ผู้ปุวยเข้าถึงระบบบริการและได้รับ
การดูแลต่อเนื่องที่บ้านอย่างครบถ้วน ผู้ปุวยที่อยู่นอกเขตบริการสามารถขึ้นทะเบียนรักษาที่โรงพยาบาลสุไหง
โก-ลก ตามเจตนารมณ์ของผู้ปุวย โดยเจ้าหน้าที่ จะประสานเชื่อมโยงข้อมูลกับโรงพยาบาลชุมชนในการ
ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ปุวย นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง TB Care Team และ TB Manager ในการดูแลผู้ปุวย 
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กราฟที่ ๑ จ านวนผู้ปุวยวัณโรคท่ีขึ้นทะเบียนรักษา ปี๒๕๕๕– ๒๕๖๑ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
 
 

 

กราฟที่ ๒ ประสิทธิผลการรักษาผู้ปุวยวัณโรคอ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
ปี ๒๕๕๕– ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๑) 
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๓.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

 
 

4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ 
ความส าเร็จ ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 
 - 
 

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา / อุปสรรค / ปัจจัยที่ท าให้การ

ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางพัฒนา 

๑. ผู้ปุวยขาดการรักษา (Default) รักษา
ล้มเหลว (Failure) และผู้ปุวยกลับเป็นซ้ า
(Relapse) 
 

- ควรมีอายุรแพทย์ตรวจรักษาผู้ปุวยที่ TB Clinic 
- มีการจัดบุคลากรท าหน้าที่จัดการดูแลผู้ปุวย(case  
management) และ TB worker ประจ าคลินิก              
- ให้ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคในรพ.สต./ศสม. ติดตามเยี่ยม 
ผู้ปุวยระยะเข้มข้น ทุกสัปดาห์ (8 ครั้ง/ราย) 
- ควรมีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
- ควรมีการจัดท า Case conference  
- สสจ.นราธิวาส ควรจัดการอบรมหลักสูตรการให้ 
ค าปรึกษาแก่ เจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรค (TB  Manager) 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ปี2557 ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 
1. อัตราการค้นหาผู้ปุวยวัณโรคทุก
ประเภท   (Cease detection rate all 
form of TB)  

มากกว่า 
70 % 

67 63 67 68 59 
 

2. อัตราการเปลี่ยนแปลงเสมหะจากบวก
เป็นลบ (Sputum Conversion Rate) 
 

มากกว่า
หรือ 

เท่ากับ 
90 % 

  93.48 
(43/46) 

95.56 
(43/46) 

94.23 
(49/52) 

96.88 
(62/66) 

94.12 
(16/17) 

cohort1-2 

3. อัตราความส าเร็จของการรักษา    
(Treatment Success Rate ≥90 % ) 

มากกว่า
หรือ 

เท่ากับ 
85 % 

93.47 
(43/46 

95.56 
(43/45) 

90.38 
(47/52) 

93.75 
(60/64) 

81.82 
(9/11) 

Cohort1 

4. อัตราการขาดยา (defaulted Rate) เท่ากับ 0 4.34 
(2/46) 

2.22 
(1/45) 

0 1.56 
(1/64) 

9.09 
(1/11) 

Cohort1 
5. อัตราตาย (Death Rate ) 
 

น้อยกว่า 
5 % 

2.17 
(1/46) 

2.22 
(1/45) 

7.69 
(4/52) 

1.56 
(1/64) 

 

9.09 
(1/11) 

Cohort1 
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ปัญหา / อุปสรรค / ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางพัฒนา 

๒. การคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง
ยังไม่ครอบคลุม 
 

- ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดให้งานNCD งานผู้สูงอายุ และ
งานเอดส์ คัดกรองวัณโรคให้ครบถ้วน 

- รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรู้จักวิธีการคัด
กรองวัณโรคด้วยตัวเอง 

- ให้บุคลากรสาธารณสุขคัดกรองวัณโรคด้วยตนเอง  
(self-report) ผ่าน Application หรือ Google form 

- ผู้อ านวยการก าหนดนโยบายให้คัดกรองวัณโรคและ
ติดตามผลบุคลากรให้ครบถ้วน (100%) 

- ประสานแพทย์ให้ส่งตรวจ X-Ray ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ 
- ให้มีการส่งตรวจ Gene Xpert  และส่งตรวจLPA ให้

ครอบคลุม 
 
6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / ส่วนกลาง /ต่อผู้บริหาร /ต่อระเบียบ /กฎหมาย 

- 
 
7.  นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ( ถ้ามี ) 

-  
 
 

ผู้รายงาน  นางสาวประไพ  กรีรัตน์ 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
วัน/เดือน/ปี 5 ธันวาคม 2561 
โทร  o๘๙-๗๓๓๒๒๘๖ 
e-mail   prapai.sk543@gmail.com 

mailto:prapai.sk543@gmail.com
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3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) 
3.1 โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง  
205 ร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงควบคุมได้ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
1. การพัฒนาระบบบริการด าเนินงานปูองกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD Clinic Plus) 

- ระบบข้อมูล : ผลการด าเนินงาน NCD Clinic Plus ของโรงพยาบาลปี 2561 
- การด าเนินงาน : การก าหนดทิศทางนโยบาย แผนพัฒนาการด าเนินงาน การประเมินคุณภาพปี   

2562 
- การติดตาม : ความครอบคลุมของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการประเมิน NCD คลินิกคุณภาพและผล

การด าเนินงาน 
2. การดูแลผู้ปุวย DM/HT 

- ระบบข้อมูล : ทะเบียนผู้ปุวย การวิเคราะห์รูปแบบและปัจจัยสาเหตุของการควบคุมเบาหวาน
และความดันโลหิตไม่ได้ 

- กิจกรรมส าคัญ : การจัดบริการผู้ปุวย การประเมินปัจจัยเสี่ยง การจัดบริการตามรูปแบบการ
บริการปูองกัน DM/HT 

- การติดตามผล : ระดับน้ าตาลโดยตรวจ HbA1C และระดับความดันโลหิต  
2. สถานการณ ์

จากสถิติผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในเขตอ าเภอสุไหงโก-ลกพบว่าในปี พ.ศ.2560 
เป็นอันดับ 1 และ 3 ตามล าดับ มีจ านวนผู้ปุวยเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน
2,206 คน และจ านวนผู้ปุวยความดันโลหิตสูง จ านวน 5,942 คน ส าหรับการด าเนินงานในคลินิก ในสถาน
บริการการจัดการให้เกิดกระบวนการ ปูองกัน ควบคุม และการดูแลรักษา รวมถึงการคัดกรองภาวะ แทรก
ซ้อน ตามกระบวนการมาตรฐานคลินิก NCD  Clinic plus ซึ่งผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานอยู่ใน
ระดับดีมาก 

การเข้าถึงการดูแลในการคัดกรองตามเปูาหมายมาตรฐานในการดูแลผู้ปุวยเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงการเข้าถึงการตรวจคัดกรองยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย การควบคุมสภาวะโรคพบว่าของผู้ปุวย
เบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี (ค่า HbA1c ครั้งสุดท้าย น้อยกว่า 7 %) ในปี 2561 ที่ผ่านมา 
ได้ร้อยละ 31.04 และผู้ปุวยความดันโลหิตที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี (ระดับความดันโลหิต 2 ครั้ง
สุดท้ายติดต่อกัน<140/90 mmHg) ได้ร้อยละ 36.78 ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังไม่ได้เป็นไปตามเปูาหมาย
ทั้งนี้ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส าคัญ รวมถึงการแก้ไขในด้านข้อมูลผู้ปุวย 
เพ่ือให้ได้ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน อ าเภอสุไหงโก-ลก ได้มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ปุวยเบาหวาน/ความ
ดันโลหิตสูงให้เป็นระบบภายใต้มาตรฐานของ NCD Clinic Plus ให้ได้ได้มาตรฐานและคุณภาพการบริการให้มี
ความครอบคลุม ในรพ.สต. และ ศสม. รวมถึงเน้นการใช้นวัตกรรมช่วยในการการดูแลตนเองตลอดจนจัดหา
เครื่องมือในการเข้าถึงการวินิจฉัยของผู้รับบริการ รวมถึงเสริมกิจกรรม SMBG HMBP ให้ครอบคลุม พัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดการข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส าคัญได้ ตลอดจนการจัดการแก้ไขในด้านข้อมูล
ผู้ปุวย เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน เน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการดูแลผู้ปุวยในด้านความรู้และ
ทักษะในการดูแลผู้ปุวย  NCD โดยเพิ่มบุคลากรพยาบาลในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรรม น าไปสู่การจัดการ
และก าหนดมาตรการในการติดตามการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดและการควบคุมระดับความดันโลหิตสูงใน
ผู้ปุวย 
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3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 
 

ตัวช้ีวัด เปูาหมาย 2558 
 

2559 
 

2560 
 

2561 
 

2562 

Health Outcome       
1. ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานที่ควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี 
(ค่า HbA1c ครั้งสุดท้าย น้อยกว่า 7 % ) 

>40 % 1.81 17.31 25.62 
 

31.04 6.94 
(153/2,206) 

3. ร้อยละของผู้ปุวยความดันโลหิตที่
ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี (ระดับ
ความดันโลหิต 2ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน
<140/90 mmHg) 

> 50 % 7.98 16.34 31.26 
 

36.78 3.47 

3. สถานบริการสาธารณสุขผ่านการ
ประเมินตามมาตรฐานคลินิก NCD  
Clinic plus  

ระดับดขีึ้น
ไป 

- NCD  
Clinic 
ระดับ
ดีเด่น 

- NCD  
Clinic 
plus 

ระดับดี
มาก 

 
3.47 

(206/5,942) 

 ที่มา: HDCservice 203.157.235.9 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 
 ผลการการด าเนินงาน ในปี 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการทบทวน CPG บัญชียาส าหรับผู้ปุวย NCD ตลอดจน
การก าหนดมาตรฐานการการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้ปุวย NCD  ท าให้มีการตรวจประจ าปีครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  
และพบว่าการให้บริการดูแลรักษาผู้ปุวยเบาหวานและผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงได้ตามมาตรฐานมากข้ึน และ 
พบว่า มีการคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดีของผู้ปุวยเบาหวาน ร้อยละ 31.04  และคุมระดับความดันโลหิตได้ดีใน
ผู้ปุวยความดันโลหิตสูง ร้อยละ 36.78 ซึ่งมีแนวโน้ม แต่ยังไม่ถึงเปูาหมายที่กระทรวงก าหนด  
 
4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 
 - 
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุเปูาหมาย 

ข้อเสนอแนะ 

1. ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล ในระบบ 43 
แฟูม ที่ถูกต้อง 
2. ระบบปรับปรุงข้อมูลของผู้ปุวยใน 43 แฟูมไม่
เป็นปัจจุบัน 
3. การคัดกรอง  CVD  risk และการส่งต่อข้อมูล
ในกลุ่มเสี่ยงสูงเพ่ือการจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่องขาดเชิงรุกในการจัดการกลุ่มเสี่ยง 

1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดการข้อมูลโรคไม่ 
ติดต่อเรื้อรังที่ส าคัญได้ จัดให้ความรู้ด้านการรักษาและ
ดูแลผู้ปุวย ทบทวน CPG และ การจัดการระบบข้อมูล
ใน 43 แฟูม  
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการดูแลผู้ปุวยในด้าน
ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ปุวย  NCD โดยเพ่ิม
บุคลากรพยาบาลในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรรม 
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุเปูาหมาย 

ข้อเสนอแนะ 

4. บคุลากรขาดทักษะในการจัดการข้อมูลในระบบ  
IT ท าให้การน าข้อมูลมาใช้ได้ไม่ครอบคลุมและ
สมบูรณ์ 
5. อุปกรณ์เครื่องมือในการท า  SMBG  HBPM  
ไม่พร้อม ไม่เพียงพอในการท า  

3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล การ
จัดการปัญหาของผู้ปุวยในกลุ่มเสี่ยงสูง เน้นการดูงาน
เป็นทีมโดยสหสาขาวิชาชีพ มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง 
เน้นการดูแลแบบรายกรณี เพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่ ใน
รพ.สต.ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล 
4. พัฒนาศักยภาพคลินิก NCD คุณภาพรวมถึงคุณภาพ
และบริการและนวัตกรรมการดูแลรวมถึงการจัดหา
เครื่องมือในการเข้าถึงการวินิจฉัยของผู้รับบริการรวมถึง
เสริมกิจกรรมกิจกรรม SMBG HMBP ในผู้ปุวยที่คุม
ไม่ได้                     

 
6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / ส่วนกลาง /ต่อผู้บริหาร /ต่อระเบียบ /กฎหมาย 

- ระบบการบันทึกข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เพ่ือให้ข้อมูลถูกต้อง  
ครบถ้วน สมบูรณ์ ยังมีการแสดงผลที่ยังไม่ตรงกันใน HDC กับการด าเนินจริง 

- การสนับสนุนบุคลากรจากส่วนกลางในการปรับระบบฐานข้อมูลผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
ภาพรวมทั้งจังหวัด 

7.  นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ( ถ้ามี ) 
- นวัตกรรมศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมเบาหวานในคลินิกเบาหวาน 
- เพ่ิมคุณค่าในการรอคอยเพื่อเพ่ิมความพึงพอใจ 
- นวัตกรรมการติดตามผู้ปุวยขาดยาด้วยเทคโนโลยี 
- การคัดรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานเชิงรุก 
- การกระจายผู้ปุวยลง PCU  ศสม.  การส่งผู้ปุวยกลับไปตรวจที่โรงพยาบาลชุมชน โดยมีอายุรแพทย์ 

ออกตรวจหมุนเวียนที่โรงพยาบาลชุมชน 
 
 
 

 ผู้รายงาน  นางปราณี จุลกศิลป์ 
 ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 วัน/เดือน/ปี.  1 ธันวาคม 2561 
 โทร  081-0951044 
e-mail        p_ncmpranee@hotmail.com 
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3.2 โรคหลอดเลือดสมอง 

206 ร้อยละของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (≤ ร้อยละ 7) 
 

๑. ประเด็นการตรวจราชการ 
ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(I60-I69) (เป้าหมาย ≤ ร้อยละ ๗ )และระยะเวลาที่

ได้รับการรักษาที่เหมาะสม 
 

๒. วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาของพื้นที่ 
ในปี ๒๕๖๑ ในภาพรวมทั้งประเทศ (๑๒ เขตสุขภาพ) โรงพยาบาลระดับ A และ S มีบริการการให้ยา

ละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า (Stroke Fast Track) ร้อยละ ๑๐๐ และ ๙๗.๙ ตามล าดับ มีหออภิบาล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) เพ่ิมขึ้น โดยโรงพยาบาลระดับ A และ S มี Stroke Unit ร้อยละ 
๘๗.๙ และ ๕๘.๓ ตามล าดับ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการมาตรฐานดังกล่าวเพ่ิมขึ้นและอัตราตายของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ ๙.๑  

จากสถิติในพ้ืนที่รับผิดชอบมีจ านวนผู้ป่วยเบาหวานที่ลงทะเบียนจ านวน ๒,๒๑๘ คน และจ านวน
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจ านวน ๕,๗๗๑ คน และไขมันในเลือดสูงจ านวนมาก วิถีชีวิตของคนกลุ่มใหญ่มีการดื่ม
น้ าชาสังสรรค์และมีบางคนสูบบุหรี่หรือยาเส้นร่วมด้วย อาหารส่วนใหญ่เน้นรสชาติมันและเค็ม ซึ่งเป็นปัจจัย
เสี่ยงที่ส าคัญต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแต่ประชาชนยังขาดความตระหนักในการป้องกันและยังขาดการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพประจ าปี โดยในปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ผู้ป่วย Stroke มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน ๓๕๙ 
ราย, ๔๐๐ ราย และ ๕๒๑ ราย ตามล าดับ และขาดความรู้เกี่ยวกับอาการผิดปกติและการปฏิบัติตัวที่ต้องมา
โรงพยาบาล อัตราผู้ป่วยที่มาทันเวลาภายใน ๔.๕ ชั่วโมง ปี 2559 - 2561 คิดเป็น ร้อยละ ๕๖.๖๕, ๓๕.๔๒ 
และ ๓๘.๓๘ ตามล าดับ ท าให้ไม่ได้รับการรักษาที่รวดเร็ว และถูกต้องตามมาตรฐาน จึงท าให้โรคมีความ
รุนแรงมากขึ้นกว่าจะมาโรงพยาบาล มีผลก่อให้เกิดความพิการได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการเกิดปัญหาทาง     
เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว   

 
๓. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 

มีการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน ๔ เตียง ซึ่งอยู่ร่วมกับหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (Semi 
ICU) รับเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน (Ischemic Stroke) ที่มีอาการภายใน ๗ วันและเฝ้าระวัง
อาการ ๗๒ ชั่วโมง และมี จ านวน ๑ เตียง ในหอผู้ป่วยวิกฤต เพ่ือรองรับผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดทาง
หลอดเลือดด าเพ่ือเฝ้าระวังอาการ ๒๔ ชั่วโมงแรก 

 

ตัวช้ีวัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบัติได้ 

2559 2560 2561 2562  
ไตรมาส 1 

1. อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ≤7 % 11.42 
(41/359) 

6.50 
(26/400) 

6.14 
(32/521) 

4.28 
(3/70) 

2. อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
แตก 

≤25 % 27.36 
(29/106) 

16.38 
(19/116) 

18.91 
(21/111) 

8.69 
(2/23) 
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ตัวช้ีวัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบัติได้ 

2559 2560 2561 2562  
ไตรมาส 1 

3. อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตัน 

≤ 5 % 4.74 
(12/253) 

2.46 
(7/284) 

2.68 
(11/410) 

2.05 
(1/49) 

4. ร้อยละของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่มี
อาการไม่เกิน 72 ชม.ได้รับการดูแลใน 
Stroke Unit 

≥40 % 45.96 
(165/359) 

67.5 
(270/400) 

69.48 
(362/521) 

61.43 
(43/70) 

5. ร้อยละของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะเฉียบพลันที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชม.
ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทาง
หลอดเลือดด าภายใน 60 นาที (door to 
needle time) 

≥50 % 41.03 
(16/39) 

29.63 
(16/54) 

34.62 
(18/52) 

33.33 
(1/3) 

6. ร้อยละของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
แตก.ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที  
(door to operation room) 

≥60 % na na 1.8 
(2/111) 

0 
(0/23) 

 
๔. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 

- การเข้ารับบริการล่าช้า เนื่องจากประชาชนขาดความรู้เรื่องโรค ปัจจัยการเกิด การปูองกัน และการ
ปฏิบัติตัวเมื่อเกิดโรค และประชาชนในพื้นท่ียังมีความเชื่อเรื่องการนวดแผนโบราณ  ท าให้พยาธิสภาพของโรค
มีความรุนแรงมากขึ้น 

- ขาดความรู้เพ่ือการตัดสินใจในการรับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า 
- ทักษะการประเมินและการตรวจร่างกายทางระบบประสาท ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยของแพทย์และ

พยาบาลล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน  
- ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองแตกยังไม่มีการใช้แนวทางการดูแลโดยสหสาขาวิชาชีพและไม่ได้รับการ

ดูแลในหอผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 
 

๕. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา /อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ 
ตรวจราชการรับไปประสาน 

หรือ ด าเนินการต่อ 
ปร ะช าช น ขา ดค ว า ม รู้ แ ล ะคว า ม
ตระหนักเรื่องโรค อาการผิดปกติฉุกเฉิน
ต้องรีบมาโรงพยาบาล และข้อมูล
เกี่ยวกับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอด
เลือดด าที่  

- เพ่ิมวิธีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรค 
โดยใช้ FAST เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ 
- เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการ ในกลุ่ม
โรค Stroke Fast Track โดยจัดอบรม
ฟ้ื น ฟู วิ ช า ก า ร ห น่ ว ย กู้ ชี พ ต า บ ล ใ ห้
ครอบคลุมพ้ืนที่ จนท.ทั้ง CUP  
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- พัฒนาการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคหลอด
เลือดสมอง โดยพัฒนาทักษะ อสม. ทีม
หมอครอบครัว ถ้ามีอาการผิดปกติให้ส่ง
ตรวจ (โดยการจับชีพจร) EKG และพบ
แพทย ์
- คัดกรองกลุ่มเสี่ยง CVD Riskร่วมกับ
เครือข่ายบริการและจัดท าแผนที่กลุ่มเสี่ยง
เชื่อมโยงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

- ขาดทักษะในการประเมินและตรวจ
ร่างกายทางระบบประสาทให้ครบถ้วน 
- การตัดสินใจในการรับยาละลายลิ่ม
เลือดทางหลอดเลือดด าล่าช้า 

- พัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในการ
ดูแลผู้ป่วยในด้านความรู้และทักษะในการ
ประเมิน และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยา
ละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า  เช่น 
แพทย์ ใช้ทุน   แพทย์  รพช.  เภสัชกร 
พยาบาล 
 

 

- การให้การดูแลตามแนวทาง 
 

- จัดท าแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองแตกและให้การดูแลตาม
แนวทาง 
- การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง ภายหลังจ าหน่ายจากโรงพยาบาล
ในระยะ 1, 3, 6 เดือนและ 1 ปี ให้ได้ 
ร้อยละ 100 
- ประสานเชื่อมโยงข้อมูลกับกลุ่มงานเวช
ปฏิบัติครอบครัวและชุมชน เพ่ือติดตาม
ฟ้ืน ฟูสภาพผู้ ป่ ว ย ในชุ มชน (COC)ทุ ก
จังหวัดในประเทศไทย 

 

๖. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
 - 
๗. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 1. สื่อสารสดใส 
 2. หมากขุมชุมชื่นใจ 
 3. ป้ายประชาสัมพันธ์ 3 ภาษา 

   ผู้รายงาน นางสาวพันธ์ทิพย์ สกุลราช 
   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับช านาญการ 

                                                               วัน/เดือน/ปี 7 ธันวาคม 2561 
              เบอร์โทร 093-580-8870  
              E-mail psakulrach@gmail.com 
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4. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) 

207 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)  
1. ประเด็นการตรวจราชการ :  

- โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามกุญแจ PLEASE 
- รพ.สต ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวะอย่างรับผิดชอบ 

 
2. สถานการณ ์

 รพ.สุไหงโก-ลก ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้น 1 และก าลังด าเนินการในขั้นที่ 2 พบว่า 
1.1 โรงพยาบาล RDU ขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ รพ.ทั้งหมด และข้ันที่ 2 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ20 
ปี 2561  โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  

ผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ RDU 1 (รพ)         
1. RDU ขั้น 1    ผ่าน  5 ตัวชี้วดัตามRDU ขั้นที1่      
2. การใช้ยา NSAIDS ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 10 (0.53)   
3. การใช้ยา glibemclamide ในผู้ปุวยสูงอายุ หรือไตท างานบกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5 (0)  
4. การไม่ใช้ยาห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ Warfarin, Statin, Ergots (0)  
5. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ไม่เกินร้อยละ 20 (8.14) 
6. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ไม่เกินร้อยละ40 (36.44) 

ไม่ผ่านเงื่อนไขดังนี้ 
1. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคทางเดินหายใจส่วนบน ไม่เกินร้อยละ20  (21.16) 
2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด ไม่เกินร้อยละ10 (16.00) 

RDU 2 จ านวน รพสต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ รพสต. ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอ าเภอ มี 
อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน  และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ผ่านเกณฑ์
เปูาหมายทั้ง 2 โรค 
- อ าเภอสุไหงโก-ลก  ผ่านเกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน  6 แห่ง/6 แห่ง 
- ผ่านเกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน   6 แห่ง/6 แห่ง  คิดเป็น  100 % 
 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 

โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
รพ.สต. ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 
เปูาหมาย มาตรการด าเนินการ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
RDU 1  ขั้นที่ 1 
และ 2 
 

ด าเนินกิจกรรมตาม
กุญแจ PLEASE 

1. ติดตามกิจกรรม ขั้นที่ 1 
- ส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียา

หลักแห่งชาติ 
- PTC เข้มแข็ง 
- ฉลากยามาตรฐาน 

RDU ขั้นที่ 1 ≥ 80 % 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ 20 % 
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- ตัดยาที่ไม่เหมาะสมออกจาก
บัญชียาโรงพยาบาล 

- ส่งเสริมจริยธรรมฯ 
2. ติดตามกิจกรรม ขั้นที่ 2 

- ลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่
จ าเป็นใน 4 กลุ่มโรค 

- ดูแลการใช้ยาในผู้ปุวยกลุ่ม
เสี่ยง ได้แก่  สตรีตั้ งครรภ์ 
ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยโรคไต 

2. รพ.สต. ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 
RDU 2 ขั้นที่ 1 
 และ 2 

ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ
ใน 2 กลุ่มโรค ได้แก่ 
RI และ AD 

ติดตามร้อยละของ รพ.สต. ใน 
CUP ที่ใช้ยาปฏิชีวนะผ่านเกณฑ์ทั้ง 
RI และ AD 
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ผลการด าเนินงาน RDU ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2  จ าแนกตามโรงพยาบาล 

รายชื่อรพ. 

ระ
ดับ 
A 
S 
M
1 
M
2 
F1 
F2 
F3 

RDU 1(ขั้นที่1) RDU1 (ขั้นที่ 2) RDU 2 

สรุปผลการประเมิน 
RDU 

 
 
 

1)  ร้อยละ
การสั่งใชย้า
ในบัญชียา

หลัก
แห่งชาติ 

2)  การ
ด าเนินงาน
ของPTC ใน
การชี้น า
ส่งเสรมิ 
RDU 

3)  รายการ
ยา 

ที่ควรตัด
ออก 8 

รายการซึง่
ยังคงมีอยูใ่น
บัญชีรพ. 

4)  การ
จัดท า 
ฉลาก

มาตรฐาน 
 
 

5) การ
ส่งเสรมิ

จริยธรรมใน
การจัดซื้อยา
และสง่เสรมิ
การขายยา 

ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค 5) ร้อยละ
การใช้
Gliben 

clamideใน 
DM 

สูงอาย/ุไต
ระดับ3 

6) ร้อยละ
การใช้ 

NSAIDs ใน
ผู้ปุวยไต 
ระดับ 3 

7.) จ านวน
สตรีต้ังครรภ์

ที่ใชย้า 
Warfarin, 
Statin, 
Ergots 

6) ร้อยละของ รพ.สต. 
ในเครือข่ายระดับอ าเภอ

ที่ผ่านเกณฑ์ใช้ยา
ปฏิชีวนะทั้งโรค RI และ 

AD 
 

1)  RI 2)  AD 3)  
FTW 

4) APL 

ร้อยละ ..... ระดับ ..... 
จ านวน .....
รายการ 

ระดับ ..... ระดับ ..... 
ร้อยละ 

..... 
ร้อยละ 

..... 
ร้อยละ 

..... 
ร้อยละ 

..... 
ร้อยละ ....... ร้อยละ .......... .....ราย ผ่าน 

ทั้ง 
หมด 

ร้อยละ ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 

 สุไหงโก-ลก M1 92.28 ๔ 0 ๕ 3 21.16 8.14 ๓6.44 ๑๖.00 0 1.10 0 ๖ 6 ๑๐๐ ผ่าน ไม่ผ่าน 

  
     

       
 

  
  

  
     

       
 

  
  

  
     

       
 

  
  

เกณฑ์เปูาหมาย 

รพ.ระดับ 
A ≥ 75 % 
S ≥ 80% 
M1-M2 ≥ 

85% 
F1-F3 ≥ 
90% 

ระดับ 3 ≤ 1 รายการ ระดับ 3 ระดับ 3 
≤ ร้อย
ละ 20 

≤ ร้อย
ละ 20 

≤ ร้อย
ละ 40 

≤ ร้อยละ 
10 

≤ ร้อยละ 5 
≤ ร้อยละ 

10 
0 ราย 

ขั้น 1 ≥ ร้อยละ 40 
ขั้น 2 ≥ ร้อยละ 60  

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

1)  A   =  จ านวน รพ.ที่ผ่าน  
ขั้นที่ 1   ภาพรวมจังหวัดจ านวน ......... แห่ง 
ขั้นที่ 2   ภาพรวมจังหวัด  จ านวน ........ แห่ง  
2)  B    =  จ านวน รพ. ทั้งหมดในจังหวัด    จ านวน ........... แหง่ 

3)  C    =  ร้อยละของโรงพยาบาลทีเ่ป็นรพ.ส่งเสรมิการใชย้าอย่างสมเหตุผลในจังหวัด   ( A / B ) x 100 
      ขั้นที ่1   คิดเป็นร้อยละ............................... 
      ขั้นที ่2   คิดเป็นร้อยละ............................... 
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4.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

- การให้ รหัสวินิจฉัยโรค อาจมีความคลาดเคลื่อน ท าให้การประมวลผลผิดพลาดได้ 
- การประมวลผลข้อมูลใช้เครื่องมอืโดยเขียนโปรแกรมข้ึนเอง ปี2561 ได้ลองประมวลผลโดยใช้

โปรแกรม RDU 9 พบว่ายังพบความคลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงยังคงใช้โปรแกรมที่เขียนขึ้นเองอยู่ 
 

5.ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

 
ใช้เครื่องมือประมวลผลแตกต่างกัน สนับสนุนโปรแกรมท่ีสมบูรณ์ให้ทุกแห่ง 

 
 6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
 - 
7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

-  
 
 

ผู้รายงาน  ภญ.เยาวพา  ตั้งบวรพิเชฐ 
 ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
 วัน/เดือน/ปี.  6 ธันวาคม 2561 
 โทร  073-517500 
e-mail        yaowapatang@hotmail.com 
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208 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ (RDU1≥95% RDU2≥20% 
AMR ขั้น Intermediate≥20% 
1. ประเด็นการตรวจราชการ :  

โรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ 
1. กลไกการจัดการเชื้อดื้อยาอย่างบูรณาการ 
2. การเฝูาระวังเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ 
3. การควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ 
4. การเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
5. การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลอย่างบูรณาการ 

2. สถานการณ ์
 วิธีการประเมินตนเอง (self-assessment) และจัดส่งผ่านระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ กอง
บริหารการสาธารณสุข โปรแกรม RDU & AMR ปีละ 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1  ส่งผลการประเมิน ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561 
ครั้งที่ 2  ส่งผลการประเมิน ระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2562 

กิจกรรมAMR ผลการด าเนินงาน 

1. กลไกการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ (Governance mechanism on AMR) คะแนน หมายเหต ุ
เป็นข้อบังคับ 

 1.1 มีคณะกรรมการที่มีบทบาทด้านการจัดการ AMR ที่มีองค์ประกอบอย่างน้อย ได้แก่ แพทย์ระดับบริหาร /แพทย์หัวหน้าทีม
รับผิดชอบงาน AMR/ ตัวแทน PCT/เภสัชกร/พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ /นักเทคนิคการแพทย์ งานจุลชีววิทยา /ผู้รับผิดชอบงาน
ระบาดวิทยา /นักจัดการสารสนเทศ 

o ไม่มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้าน AMR 

 
 
 
0 

Basic 

 o มีเฉพาะแกนน า(core team)  รับผิดชอบงาน AMR โดยไม่เป็นรูปแบบคณะกรรมการ 2  
 o มีคณะกรรมการ      (กรุณาระบุรูปแบบคณะกรรมการ  และUpload file ค าสั่ง) 5  
 () คณะกรรมการ AMR ของโรงพยาบาล เป็นการเฉพาะหรือ 

() มอบหมายคณะกรรมการอื่นที่มีอยู่ เช่น PTC หรือ ICC ให้รับผิดชอบงาน AMR 
  

 1.2 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการ AMR ของรพ. (หรือคณะกรรมการชุดที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่นับรวม core team) มีการ
ประชุม 

 Basic 

 o ไม่มีการประชุม 0  
 o ประชุม (ที่มีวาระเรื่อง AMR)  1 ครั้ง ต่อปี   5  
 o ประชุม (ที่มีวาระเรื่อง AMR ) มากกว่า 1 ครั้ง ต่อปี   7  
 o มีการประชุมติดตามความก้าวหน้า AMR อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยทุก 3 เดือน   10  
 

ตัวอย่างการก าหนด
เป้าหมาย 
เปูาหมาย 

ตัวชี้วัด เกณฑ์
เปูาหมาย 

Baseline data 
ปี 59 ปี 60 ปี 61 

เปูาหมายหลัก      
1. ลดปุวย / ลดตาย อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 

       
ลดลง 10% 1.02 0.94 0.49 

เปูาหมายรอง      
2. Lab surveillance อัตราการเกิดเชื้อดื้อยา ต่อ 1000 วันนอน  

 
 

- 0.44 0.67 1.25 

3. Antimicrobial stewardship 1 . การจัดท า Antibiogram 
2.การใช้ Antibiotic ที่ก าหนดได้อย่าง

ทุก 6 เดือน 
90 % 

ผ่าน 
94 

ผ่าน 
87.8 

ผ่าน 
94.5 

 Basic 
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กิจกรรมAMR ผลการด าเนินงาน 

1. กลไกการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ (Governance mechanism on AMR) คะแนน หมายเหต ุ
เป็นข้อบังคับ 

1.3 มีเปูาหมายการจัดการ AMR ของโรงพยาบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และมีข้อมูล baseline data  

เหมาะสม (DUE) 
4. Infection control การปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและ

ควบคุมการแพร่กระจายเช ้อดื้อยาใน
โรงพยาบาล 

>85 % 78 87.1 82.23 

 o ไม่มีเปูาหมายหลัก 0  
 o มีเปูาหมายหลักและเปูาหมายรองบางด้าน   5  
 o มีเปูาหมายหลักและเปูาหมายรองทั้ง การเฝูาระวังทางห้องปฏิบัติการ (lab surveillance), การก ากับดูแลการใช้ยาต้านจุล

ชีพ(Antimicrobial stewardship)และการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ (IPC) 
10  

 1.4 มีแผนการขับเคลื่อนมาตรการ AMR สู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด  Basic 
 o ไม่มีแผน 0  
 o มีแผนขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย 10  
 1.5 มีการก ากับติดตามข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน   
 o ไม่มี  0  
 o มีรายงานสรุปผลความก้าวหน้าปีที่ผ่านมา แต่ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเปูาหมาย 10  
 o มีรายงานสรุปผลความก้าวหน้าปีที่ผ่านมา  และผลการด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย 15  
 o มีรายงานสรุปความก้าวหน้าอย่างน้อยติดต่อกัน 3 ปี 20  
 1.6 โรงพยาบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือ และบุคลากร เพื่อการแก้ไขปัญหา AMR ใน รพ.  Intermediate 
 o ไม่มีการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ด้านทรัพยากร  0  
 o มีการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ด้านทรัพยากร แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงาน 5  
 o มีการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ทรัพยากรของรพ.และจัดล าดับความส าคัญในการให้การสนับสนุนการด าเนินงาน AMR 

ได้แก่ 
- วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับ Lab 
- การฝึกอบรมบุคลากร 
- วัสดุอุปกรณ์เพื่อการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ 
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ด้านอาคารสถานที่ 

10  

 o มีการวิเคราะห์ช่องว่างตามข้างต้นและมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตามความจ าเป็นที่เห็นร่วมกันโดย
คณะกรรมการ 

20  

 1.7 มีการประสานและให้ความร่วมมือการจัดการ AMR อย่างบูรณาการในระดับจังหวัด/เขต เพื่อสร้างความยั่งยืน   
 o ยังไม่มีการด าเนินงานร่วมระดับจังหวัด /ระดับเขต  0  
 o มี ที มระดั บจั งหวั ดขั บเคลื่ อนมาตรการและกิ จกรรมร่ วมของหน่ วยบริ การในเครื อข่ ายจั งหวั ด  

(ยังไม่มีทีมระดับเขต /หรือมีทีมระดับเขตแต่ยังไม่มีการก าหนดมาตรการและกิจกรรมร่วมเขต)   
10  

 o มีทีมระดับเขต และทีมระดับจังหวัดในการก าหนดมาตรการและขับเคลื่อนงาน AMR  และโรงพยาบาลร่วมท ากิจกรรม
เขต/จังหวัดเป็นอย่างดี 

25  

 รวมคะแนน มาตรการที ่ 1 100 62 
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2. การเฝูาระวังทางห้องปฏิบัติการ คะแนน หมายเหต ุ
เป็นข้อบังคับ 

 2.1  สามารถตรวจ identify เชื้อแบคทีเรยีได้ตามมาตรฐานห้องปฏบิัติการจลุชีววิทยา 
(กรณีส่งตรวจห้องปฏิบัติการภายนอกโรงพยาบาลตนเอง (out source) ให้นับรวมว่าสามารถ identify เช้ือได้ 
        หากห้องปฏิบัตกิารที่รับตรวจตอ่จะต้องได้รับมาตรฐานLA หรือ ISO 15189 หรือมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข   
ในด้านของจุลชีววิทยา) 

 Basic 

 o Identify ไม่ได้หรือใช้บริการ outsource ที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 0  
 o ได้บางเชื้อ  เช่น อาจวิเคราะห์ Acinetobacter spp. ได้ แต่ไม่สามารถแยก A. baumannii 5  
 o ได้ อย่างน้อยครบตามรายการเชื้อแบคทีเรียส าคัญ 8 ชนิด ได้แก่Acinetobacter spp. (ระดับ A, S ต้องวินิจฉัย

Acinetobacter baumannii ได้),  Enterococcus spp. (ระดับ A, S ต้อง identify Enterococcus faecium ได้), 
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Streptococcus pneumoniae 

10  

 
2.2 การเลือกชนิดของยาในการทดสอบความไวของเช้ือตามมาตรฐาน (CLSI, EUCAST) ของเช้ือแบคทีเรียที่ก าหนดให้

สอดคล้องกับยาที่มีใช้ในโรงพยาบาล 
 Basic 

 o ไม่ใช่ 0  
 o ใช่ 5  
 2.3  มีระบบ Lab Alertให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทันท่วงที เมื่อพบเชื้อดื้อยาส าคัญที่เป็นปัญหาของรพ.  Basic 
 o ไม่มีการวางระบบ Lab Alert 0  
 o มีการวางระบบแต่ยังไม่ได้ด าเนินการเป็นรูปธรรม เช่น มีการก าหนดรายการเชื้อที่ต้องรายงานด่วน มีการจัดท า 

flowchart ระบบรายงานด่วน 
5  

 o มีการด าเนินการตาม flowchart และมีการ Alertแจ้งให้พยาบาลประจ าหอผู้ปุวยและแพทย์รวมถึงICN ทราบ เป็นระบบที่
ชัดเจน  

7  

 o มี  flowchart มี การ Alert และมี การก าหนดแนวปฏิบั ติ เชื่ อมโยงระบบยา เพื่ อให้ เกิ ดการเปลี่ ยน 
ยาต้านจุลชีพสอดคล้องตามผลความไวของเชื้อต่อยา (escalation หรือ de-escalation) ภายใน 24 ชั่วโมง หลังรายงานผล 
Lab 

10  

 
2.4 มีระบบการเฝูาระวังพิเศษในเช้ือดื้อยาส าคัญสอดคล้องกับการเฝูาระวังทางระบาดวิทยาระดับประเทศ 

ได้แก่ CRE, VRE, VRSA, VISA, N.gonorrhoeaeดื้อต่อ 3rd cephalosporin 
 Intermediate 

 o ไม่มีระบบ 0  
 o มีระบบเฝูาระวังพิเศษในโรงพยาบาล 5  
 o มีระบบเฝูาระวังพิเศษในโรงพยาบาล และเชื่อมโยงกับงานระบาดวิทยาระดับจังหวัด และ สคร.เขต 10  
 2.5 จัดท า Antibiogramตามมาตรฐานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
 o ไม่มี Antibiogram ปีล่าสุด   0    
 o มี Antibiogram ปีล่าสุด และเป็นไปตามมาตรฐาน CLSI M39-A4 (หรือฉบับปัจจุบัน) 5  
 o มี Antibiogram ปีล่าสุดได้มาตรฐาน และเผยแพร่ในรูปแบบที่แพทย์/ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงได้ง่าย 8  
 o มีการจัดท า Antibiogram ที่มีรายละเอียดเพิ่ม เช่น แยกเป็นแผนก แยกตาม site of infection และน าไปใช้ประโยชน์ในการ

วางแผนการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาของโรงพยาบาล 
10  

 2.6 มีการรายงานการเฝูาระวังผู้ปุวยติดเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ   
 o ไม่มี 0  
 o มี(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  คะแนนรวม 20 คะแนน)   
 I. มีรายงานการพบผู้ปุวยติดเชื้อดือ้ยาในกระแสโลหิต ในมิติต่าง ๆ  พร้อมทั้งวิเคราะหแ์นวโน้มของปญัหาเชื้อดื้อยา และ

น าเสนอต่อคณะกรรมการตามขอ้ 1  
- อัตราสว่นผู้ปวุยติดเชื้อดือ้ยา ต่อผู้ปวุยทีส่่งตรวจ Hemoculture ทั้งหมด 
- อัตราสว่นผู้ปวุยติดเชื้อดือ้ยา ต่อผู้ปวุยที่ผล Hemoculture พบเชื้อแบคทีเรีย 
- อัตราสว่นผู้ปวุยติดเชื้อดือ้ยา ต่อผู้ปวุยทีต่ิดเชื้อไม่ดื้อยา 

5  

 II. มีรายงานการพบผู้ปุวยติดเชื้อดื้อยาในกระแสโลหิต และใน Specimen ต่าง ๆ  และสามารถสะท้อนกลับข้อมูลปัญหา 
AMR แยกรายแผนก พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาได้   

5  

 III. มีรายงานการเฝูาระวังผู้ปุวยติดเชื้อดื้อยาที่เชื่อมโยงกับ Service Plan Sepsis  เช่น อัตราตายของผู้ปุวยติดเชื้อใน
กระแสเลือด ชนิด community acquired sepsis และ hospital acquired sepsis 

10  

 2.7 มีระบบบันทึกผลห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาแบบอิเล็กทรอนิกส์    
 o ไม่มีฐานข้อมูลทางจุลชีววิทยาในโรงพยาบาล หรือไม่ได้รับฐานข้อมูลกลับจาก out source 0  
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2. การเฝูาระวังทางห้องปฏิบัติการ คะแนน หมายเหต ุ
เป็นข้อบังคับ 

 o มีระบบ IT ในการบันทึกผลห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
(  ) MLab   (  ) WHONet  (  ) อื่น  ๆ........................ 

5  

 o สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลจุลชีววิทยาคลินิก กับฐานข้อมูลโปรแกรมบริการของโรงพยาบาล(HIS) และน าข้อมูลมา
วิเคราะห์อัตราปุวย/ตายจากเชื้อดื้อยาได้  

10  

 2.8 มีการพัฒนาระบบเฝูาระวังทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เช่น CQI, R2R    
 o ไม่มี 0  
 o มีการท า CQI , R2R หรืองานวิจัยพัฒนาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 10  

 2.9 มีความเชื่อมโยงกับการเฝูาระวังระดับประเทศ : รพ. A และ S มีการรายงานผลการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาส่งมายังศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

 Intermediate 

 o เป็น รพ.ที่เป็นสมาชิก NARST แต่ไม่ได้ส่งข้อมูล หรือส่งข้อมูลไม่ครบ 12 เดือน 0  
 o เป็น รพ.ที่เป็นสมาชิก NARST และมีการส่งข้อมูลครบ 12 เดือน อย่างสม่ าเสมอ (หากยังไม่เป็นสมาชิก NARST ให้

เลือกตอบข้อนี้) 
5  

 2.10 รพ.มีความพร้อมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายการเฝูาระวังทางห้องปฏิบัติการ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
ส านักงานควบคุมโรคติดต่อเพื่อสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพและที่ยั่งยืน 

  

 o ไม่มีการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทั้งระดับจังหวัด/เขต 0  
 o ระดับจังหวัด มีการพัฒนาเครือข่ายการการเฝูาระวังทางห้องปฏิบัติการของ รพ. ในจังหวัด 

แต่ระดับเขตยังไม่มีการก าหนดมาตรการ/กจิกรรมเฝูาระวังทางห้องปฏิบัตกิารของ รพ. เครือข่ายเขต 
5  

 o มีการพัฒนาเครือข่ายการเฝูาระวงัทั้งระดับจังหวัด และระดับเขต ร่วมกับศูนย์วิทย์ฯ และ สคร.เขต และโรงพยาบาลให้
ความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายเป็นอย่างดี 

10  

 รวมคะแนน มาตรการที ่2  100 77 
 

3. การก ากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล คะแนน หมายเหต ุ
เป็นข้อบังคับ 

 3.1 มีการวางระบบการคัดเลือกยา กระจาย และควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาลของตนเองและในเครือข่ายตั้งแต่ระดับอ าเภอ จังหวัด 
เขต อย่างเหมาะสมตามปัญหาโรคติดเชื้อและผลความไวของเชื้อ 

 Basic 

 o ไม่มี 0  
 o มี  5  
 3.2 มีการก ากับติดตามมาตรการลดการใช้ยาปฏิชวีนะโดยไม่จ าเป็นในกลุ่มโรคติดเชื้อ ได้แก่ RI, AD, FTW, APL ให้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด  Basic 
 o ไม่มี 0  
 o มี กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน แต่ยังไม่บรรลุเปูาหมายครบทั้ง 4 กลุ่มโรค 3  
 o มี การก ากับติดตามการใช้ยาปฏิชีวนะ มีกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน และบรรลุเปูาหมายทั้ง 4 กลุ่มโรค 5  
 3.3 มีการติดตามปริมาณและมูลค่าการใช้ยาต้านจุลชีพ  Basic 
 o ไม่มี หรือมีไม่ครบทั้ง 3 ข้อ 0  
 o มีการติดตามทั้งปริมาณและมูลค่ายา ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้  

- มีการวัดปริมาณการใช้ยา โดยการดูค่า DDD และ/หรอื DOT 
- มีการติดตามมูลค่าการซ้ือ/หรือการสั่งใชย้าต้านจลุชีพ 
- มีการเปรยีบเทยีบปริมาณและมูลค่าการใช้ยากลุ่มที่สงวนกับเชือ้ดื้อยา ได้แก ่Carbapenem, Colistin, BL/BI , 3rd 

และ 4th Cephalosporin, FQ ในแต่ละชว่งเวลา 

5  

 3.4 มีการก าหนดแนวทางการรักษา/ข้อแนะน าในการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่พบบ่อย เช่น Community-acquired pneumonia, 
Urinary tract infection, Skin and soft tissue infections, Surgical prophylaxis, Sepsis 

 Basic 

 o ไม่มีการจัดท า clinical practice guideline : CPG 0  
 o มีการน า CPG ของสมาคม หรือของ รพ.อื่นมาใช้ โดยยังไม่ได้ปรับให้สอดคล้องกับความไวของเชื้อต่อยาของโรงพยาบาล 5  
 o มีการจัดท า CPG ที่สอดคล้องกับผลความไวของเชื้อต่อยาของโรงพยาบาล 10  
 o มีการประเมินและก ากับให้มีการปฏบิัติตาม CPG รวมทั้งปรับปรุงแนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับผลความไว

ต่อยาของโรงพยาบาล(ดังนั้น lab ควรท าผลความไวต่อยาแบบจัดกลุ่ม เพื่อให้การก าหนด empirical therapy เหมาะสม 
เช่น แบ่งตามลักษณะหอผู้ป่วย เช่น  ICU กับนอก ICU กลุ่มเฉพาะ เช่น NICU) 

15  

 3.5 มีการติดตามและประเมินการใชย้าปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์กว้างหรือกลุ่มที่สงวนส าหรับเชื้อดื้อยา  Basic 
 o ไม่มีระบบ 0  
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3. การก ากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล คะแนน หมายเหต ุ
เป็นข้อบังคับ 

 o มีระบบ   (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ   รวม 30 คะแนน)   
 I. มีระบบขออนุมัติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ(Preauthorization) ก่อนสั่งใช้ยาที่จ ากัดการใช้และ/หรือมีการติดตามประเมิน

การสั่งใช้ (Prospective Audit) ในกลุ่มยาที่ควบคุมการใช้ 
+5  

 II. มีระบบให้รายงานแบบแผนความไวต่อยาต้านจุลชีพแบบ cascade reporting แทนการรายงานการทดสอบยาต้าน
จุลชีพทั้งหมด เช่น จะรายงาน ความไวของยา linezolid และ daptomycin ต่อ Enterococcus เมื่อเชื้อดื้อต่อยา 
ampicillin และ vancomycin เท่านั้น 

+5  

 III. มี ระบบทบทวนการสั่ งใช้ ยาภายใน 72 ชั่ วโมงหลั งเริ่ มใช้ ยา พร้ อมข้ อเสนอแนะกลับ ( feedback) 
และ/หรือมีการทบทวนการสั่งใช้ยาทุก 7 วัน รวมทั้งมีแนวปฏิบัติการ escalation และ de-escalationกลุ่มยาที่สงวนส าหรับ
เชื้อดื้อยา เช่น carbapenemและมกีารติดตามผลลัพธ์การรักษา 

+15  

 IV. มีระบบหยุดการใช้ยาหากไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ (antibiotic time-out)    +5  
 3.6 มีมาตรการพร้อมแนวปฏิบัติในการใช้ยาปฏิชีวนะทุกชนิดอย่างเหมาะสมในเรื่องต่อไปนี้   
 o ไม่มีมาตรการและแนวปฏิบัติ 0  
 o มีมาตรการและแนวปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้  (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ รวม 15 คะแนน)   
 I. มีมาตรการปรับขนาดยาตามสภาวะการสภาวะการท างานของตับ/ไต +2  
 II. การประเมินการแพ้ยาอย่างเหมาะสม และมีการติดตาม ADR ที่เกิดจากยา +2  
 III. การเฝูาระวัง Drug Interaction ของยา +2  
 IV. การเตือนเมื่อมีการใช้ยาปฏิชีวนะซ้ าซ้อนโดยไม่จ าเป็น +2  
 V. การปรับการใช้ยาให้เหมาะสมตามหลัก PK/PD เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลด ADR จากยา +2  
 VI. มาตรการให้เลือกใช้ยาต้านจุลชีพชนิดกินอย่างเหมาะสมส าหรับการรักษาเบื้องต้น และการเปลี่ยนจากแบบฉีดมา

เป็นแบบกินอย่างเหมาะสม (IV to PO) 
+2  

 VII. มาตรการเพื่อให้ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาสั้นที่สุด (ควรมีค าแนะน าระยะเวลาการรักษาการ
ติดเชื้อแต่ละชนิด) 

+3  

 3.7 มีการสอนและฝึกอบรมทักษะ (education and training ASP)   
 o ไม่มีการฝึกอบรม/เพิ่มพูนทักษะ ทั้งผู้รับผิดชอบงาน ASP และทีมรักษา 0  
 o มีการฝึกอบรม/เพิ่มพูนทักษะ  (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ รวม 10 คะแนน)   
 I. ผู้รับผิดชอบงาน ASP ได้รับการอบรมเพิ่มพูนทักษะอย่างสม่ าเสมอ 5  
 II. มีการฝึกอบรมในโรงพยาบาล และถ่ายทอดความรู้และทักษะเรื่อง ASP ของทีมรักษา 5  
 3.8 มีระบบคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการตัดสินใจเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม (Computerized Clinical Decision Support Systems) โดยเป็นการ 

integrate ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ตั้งแต่ ข้อมูลผู้ปุวย (health record) ผลความไวของเชื้อต่อยา ผลทางห้องปฏิบัติการอื่น  ๆรวมถึง
ขนาดยาที่เหมาะสมกับสภาวะของผู้ปุวย 

  

 o ไม่มี 0  
 o มีระบบ CCDS 10  
 3.9 มีการประเมินผลการด าเนินงาน มีการสรุปผลการด าเนินงานและสะท้อนกลับให้ PCT/ AMR/ PTC ทราบ   

 o ไม่มี 0  
 o มีการประเมินโดยค านึงถึงเปูาหมายของมาตรการที่ใช้  เช่น สัดส่วนผู้ปุวยที่ได้มีการทบทวนการใช้ยาต้านจุลชีพกับ

ข้อมูลทางจุลชีวิวิทยา จ านวนวันที่ได้ยาต้านจุลชีพโดยไม่จ าเป็นและไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ รวมทั้ง มีการสรุปผลการ
ด าเนินงานและสะท้อนกลับให้ PCT และคณะกรรมการ AMR ทราบ 

5  

 รวมคะแนน มาตรการ ที่ 3 100 63 
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4 การเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล คะแนน หมายเหต ุ
เป็นข้อบังคับ 

 4.1 มีพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN: Infection Control Nurse) ≥ 1 คน : 200 เตียง  Basic 
 o ไม่มี ICN 0  
 o มี ICN < 1 คน : 200 เตียง 3  
 o มี ICN ≥ 1 คน : 200 เตียง 5  
 4.2 มีคณะกรรมการ ICC  มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง  Basic 
 o ไม่มีการประชุม 0  
 o มีการประชุม 1 ครั้งต่อปี 3  
 o มีการประชุมมากกว่า 1 ครั้งต่อปี 5  
 4.3 มีโครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาล ที่พร้อมในการด าเนินงาน ดังนี้ 

- ห้องแยก/ โซนแยกกลุ่มผู้ปุวยที่ติดเชื้อดื้อยา 
- ระยะห่างเตียงสามัญไม่น้อยกว่า 1 เมตร  
- มีอุปกรณ์ปูองกันการติดเชื้อ (PPE) เพียงพอต่อความจ าเป็นใช้ (ตามข้อก าหนดของ ICC ของรพ.)  
- มีการแยกอุปกรณ์ส าหรับผู้ปุวยติดเชื้อดื้อยาประจ าเตียง เช่น ปรอท หูฟัง เครื่องวัดความดันโลหิต 
- อุปกรณ์จากหน่วยจ่ายกลางมีเพียงพอ พร้อมใช้  ถูกจัดวางในหอผู้ปุวยอย่างเหมาะสม 

 Basic 

 o ไม่มีทั้ง 5 ข้อ 0  
 o มีความพร้อมอย่างน้อย 3 ข้อ 5  
 o มีความพร้อมครบทุกข้อ 10  
 4.4 มี IPC guideline เช่น Isolation precautions, Prevent MDR transmission, Disinfection and sterilization และมีการก ากับติดตาม

การปฏิบัติ 
 Basic 

 o ไม่มี IPC guideline 0  
 o มี IPC guideline 3  
 o มีการก ากับติดตาการปฏิบัติตาม IPC guideline และพัฒนาปรับปรุง guideline      5  
 4.5 มีแนวปฏิบัติการรับ-ส่งต่อ และการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยดื้อยา/สงสัยดื้อยา  และการให้ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการจ าหน่ายผู้ปุวยกลับ

บ้าน  
  

 o ไม่มี 0  
 o มีแนวปฏิบัติ มีการสื่อสารชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติทราบ และมีการก ากับติดตามการปฏิบัติในโรงพยาบาล 5  
 o มีแนวปฏิบัติ มีการก ากับ และมีมาตรการให้ทุกหน่วยบริการในเครือข่ายระดับจังหวัดปฏิบัติตาม 10  
 4.6 มีระบบการจัดการเมื่อเกิดการระบาด (Outbreak management)   
 o ไม่มี 0  
 o มีแนวปฏิบัติมีผังงาน (Flow chart) และมีการสื่อสารชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติในโรงพยาบาลทราบ 5  
 o มีแนวปฏิบัติ มีผังงาน มีการสื่อสาร และมีการวางระบบ Outbreak เชื่อมโยงกับงานระบาดวิทยาระดับจังหวัด และระดับ

เขตสุขภาพ 
10  

 4.7 แนวปฏิบัติข้อ 4.4 - 4.6 มีการร่วมคิดโดยผู้ปฏิบัติที่ท างานหน้างาน และมีการประเมินและปรับปรุงแนวปฏิบัติในรอบ 1 ปีที่ผ่าน
มาเพื่อให้ทันสมัย 

  

 o ไม่ใช่ 0  
 o ใช่  10  
 4.8 มีการสอนและฝึกอบรมทักษะ(education and training) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น  

 กลุ่มที่ 1 : บุคลากรในโรงพยาบาล เช่น การปฐมนิเทศลูกจ้างใหม่ และบุคลากรประจ าของ รพ 
 กลุ่มที่ 2 : บุคคลภายนอก เช่น การล้างมือในกลุ่มผู้ดูแลผู้ปุวย ญาติผู้ปุวย 

  

 o ไม่มีการฝึกอบรมในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา 0  
 o มีการสอน/ฝึกอบรมบางกลุ่ม 5  
 o มีการสอน/ฝึกอบรมทั้ง 2 กลุ่ม 10  
 4.9 มีการเฝูาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI Surveillance)   
 o ไม่มี  0  
 o มี  (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ รวม 15 คะแนน)   
 I. มีการเฝูาระวังการติดเชื้อในผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ปุวยภูมิต้านทานต่ า ทารกแรกเกิด ผู้ปุวยหนัก (ICU)  และมีการเฝูา

ระวังการติดเชื้อที่เสี่ยงต่อผู้ให้บริการ 
+ 5  

 II. มีการบริหารจัดการข้อมูลและแปลผลภาพรวมการเฝูาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล มีการทบทวนคุณภาพข้อมูล และ + 5  
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4 การเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล คะแนน หมายเหต ุ
เป็นข้อบังคับ 

มีการจัดล าดับความส าคัญและก าหนดเปูาหมายการเฝูาระวัง HAI ตามบริบท ของรพ. 
 III. มีระบบข้อมูลสารสนเทศ IPC เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลผู้ปุวยในโปรแกรมบริการของ รพ. (HIS) และมีการสรุปปัญหาการ

ติดเชื้อที่เป็นสาเหตุหลักของการปุวย การตายมีการสะท้อนข้อมูลให้ PCT หรือ กลุ่มบริหาร เช่น เขียนรายงาน 
น าเสนอ มีการประชุม 

+ 5  

 4.10 มีการประสานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ และข้อมูล IPC เพื่อการติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อดื้อยา (ทั้ง colonization 
และ infection) 

  

 o ไม่มี 0  
 o มี 10  
 

4.11 มีการก ากับติดตาม วิเคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน IPC   

 o ไม่มีการก ากับติดตาม 0  
 o มี  (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ รวม 10 คะแนน)   
 I. มีการก ากับติดตามเปูาหมายที่ชัดเจน เช่น การส ารวจการล้างมือ การท าความสะอาดหอผู้ปุวย การล้างท าความ

สะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องมือ ปริมาณการใช้สบู่และ alcohol hand rub เป็นต้น 
+ 5  

 II. มีสรุปรายงาน (report) น าเสนอคณะกรรมการ ICC/ AMR และมีการ feedback ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ + 5  
 รวมคะแนน มาตรการที่ 4 100 65 

 
 

5. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและระบบจัดการ AMR  ของโรงพยาบาล และน าไปสู่มาตรการของโรงพยาบาลในการแก้ปัญหา 
AMR อย่างบูรณาการ  คะแนน หมายเหต ุ

เป็นข้อบังคับ 
 1.1 การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ปัญหาเชื้อดื้อยาของโรงพยาบาล  

มีการสรุปขนาดของปญัหา AMR ของโรงพยาบาล  สถานการณ์ของเชือ้ดื้อยาแต่ละชนิด  สถานการณ์การติดเชื้อ และต าแหน่งของ
การติดเชื้อ  และสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาล ซ่ึงสามารถอธิบายได้ถึง  

 
 

 

 o ไม่มีการวิเคราะห์ 0  
 o มี  (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ รวม 50 คะแนน)   
 I. แนวโน้มของขนาดปัญหาการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล (Healthcare associated infection, HAI) และความ

สอดคล้องกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
+10  

 II. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มดังกล่าว +10  
 III. อัตราปุวย อัตราตายจากเชื้อดื้อยา +10  
 IV. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดเชื้อ AMR ทั้งในภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล และอาจจะรวมถึงภาระค่าใช้จ่ายของ

ผู้ปุวยและครอบครัว 
+10  

 V. แนวโน้มและขนาดปัญหาที่เกิดจากการติดเชื้อดื้อยาในชุมชน (community acquired infection, CAI) +10  
 1.2 การติดตามและประเมินระบบการด าเนินงานเกี่ยวกับ AMR   ของโรงพยาบาล 

ทั้งนี้ การประเมินเน้นการรายงานให้ตรงตามความเป็นจริงที่มีหลักฐานสนับสนุนการด าเนินงาน คะแนนจะไม่ขึ้นกับความ
สมบูรณ์แบบของระบบ แต่ขึ้นกับการวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน สมบูรณ์ และถูกต้องตามความจริง 

  

 o ไม่มีการวิเคราะห์ 0  
 o มี  (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ รวม 30 คะแนน)   
 I. มีการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาระบบ ตั้งแต่การศึกษาระบบเดิม แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาหาความต้องการ

และสิ่งทีจ่ะต้องปรับปรุงในระบบ และ/หรือ วิเคราะห์ระบบงานหลังจากที่พบปัญหาของระบบ และการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการปรับปรุงระบบใหม่ 

+10  

 II. มีการประเมินระบบการเฝูาระวังผู้ปุวยที่ติดเชื้อดื้อยา เพื่อให้พบผู้ปุวยได้อย่างรวดเร็ว (early detection) เช่น 
ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลและความทันเวลาในการตอบโต้กรณี Epidemic หรือการระบาด (Out break)  และ
มาตรการในการด าเนินการควบคุม 

+10  

 III. มีการวิเคราะห์ระบบติดตามประเมินผล (M&E) การด าเนินระบบการจัดการ AMR ของโรงพยาบาล ด้วยระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนงานและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา 
ข้อมูลเวชระเบียน (คลินิก) ข้อมูลการใช้ยา และระบบที่ช่วยส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม 
 

+10  

 1.3 มีการตอบสนองต่อการระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล โดยสามารถหาปัจจัยเสี่ยง และมีมาตรการการควบคุมการ
ระบาดได้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
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5. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและระบบจัดการ AMR  ของโรงพยาบาล และน าไปสู่มาตรการของโรงพยาบาลในการแก้ปัญหา 
AMR อย่างบูรณาการ  คะแนน หมายเหต ุ

เป็นข้อบังคับ 
 o ควบคุมการระบาดได้ น้อยกว่าร้อยละ 50 จากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลทั้งหมดในรอบปี 0  
 o ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลทั้งหมดในรอบปี 5  
 o ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลทั้งหมดในรอบปี 10  
 o ไม่มีการระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลในรอบปี 10  
 
 

1.4 มีการน าข้อมูลจาก 5.1, 5.2 และ 5.3มาใช้ในการวางแผนตามแนวทางของ Continuous Quality Improvement (CQI) 
หรือ PDCA (Plan-Do-Check-Act/Adjust)  

  

 o ไม่มีการวิเคราะห์ 0  
 o มีรายงานการประเมินมาตรการ และการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 10  
 คะแนนรวม มาตรการที ่5 100 50 

 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

 - 

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. ความต่อเนื่องในการนิเทศติดตามการปฏิบัติตาม

แนวทาง 
ท า Action plan ในการติดตาม 

2. นักเทคนิคการแพทย์ที่มีความช านาญในด้านจุล
ชีววิทยาไม่เพียงพอ 

ท า Competency ในงานด้านจุลชีววิทยา 

3. ไม่มีแพทย์และเภสัชกร ที่จบเฉพาะทางด้านการ
ติดเชื้อ 

ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเฉพาะทางด้านนี้อย่างน้อย 1 
คน หรืออย่างน้อยมีหลักสูตรระยะสั้นรองรับ  

 

 
6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

- 
 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
- กรุณาให้ข้อมูลการด าเนินงานที่เป็นแบบอย่าง (Best Practice)ให้หัวข้อกิจกรรมส าคัญ 5  

กิจกรรมที่ผลการประเมินได้คะแนนมากกว่า 70 คะแนน จาก 100 คะแนน 
 
 

ผู้รายงาน  ภญ.เยาวพา  ตั้งบวรพิเชฐ 
 ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
 วัน/เดือน/ปี.  6 ธันวาคม 2561 
 โทร  073-517500 
e-mail         yaowapatang@hotmail.com 
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5. การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan)  สาขายาเสพติด 
209 ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ และได้รับการ 
ติดตามต่อเนื่อง 1 ปี Retention rate) 
210. ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่อง 
หลังจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน (3 months Remission rate) 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
1. ผู้ใช้ยาเสพติดได้รับการฟ้ืนฟู และติดตามดูแลช่วยเหลือต่อเนื่องในมิติสุขภาพแบบครบวงจรไร้รอยต่อ 

(Seamless Comprehensive health) ตามหลักสิทธิมนุษยชน 
2. พ้ืนที่มีการ ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และบูรณาการ ตามบริบทและสถานการณ์ของแต่ละพ้ืนที่ 

 

2. สถานการณ ์
อ าเภอสุไหงโก-ลก เป็นอ าเภอติดชายแดนมาเลเซีย ท าให้มีการแพร่ระบาดยาเสพติดค่อนข้างมาก 

ประกอบกับเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ออกนอกระบบการศึกษาเร็วกว่าปกติ (ไม่ได้เรียนครบตามเกณฑ์) ว่างงาน 
ท าให้ถูกชักจูงไปในทางท่ีไม่ดีและใช้สารเสพติดได้ง่าย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้มารับบริการในโรงพยาบาลในช่วงที่ผ่านมา  พบว่าผู้มารับบริการส่วนใหญ่
เป็น ผู้ที่อยู่ในช่วงวัยท างาน และใช้สารเสพติดเฮโรอีน เป็นหลัก  ส่วนวัยรุ่น ซึ่งจะเสพยาบ้า กัญชา และ
กระท่อมคอกเทล ส่วนใหญ่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดระบบค่าย เป็นส่วนใหญ่ และหลังจากจบการบ าบัด จะมี
การติดตามเยี่ยมช่วยเหลือหลังการบ าบัดแบบบูรณาการหลายๆ หน่วยงาน เช่น กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงสาธารณสุข อาสาสมัคร ปปส. และวิทยาลัยการอาชีพ ซึ่งช่วยส่งเสริมด้านอาชีพ เป็นต้น 
 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 

1. มีกิจกรรมสร้างสรรค์ในกับเด็กวัยรุ่นในโรงเรียนและชุมชนในเรื่องของ TO BE NNUMVER 1 และ  
TO BE NUMBER 1 Friend Corner และให้วัยรุ่นมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์สามารถปรับทุกข์ สร้างสุข และ
พัฒนา EO ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งที่ยากับยาเสพติด ซึ่งมีชุมชนหัวกุญแจเป็นชุมชนต้นแบบในการ
ด าเนินการ 
 

ตัวช้ีวัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบัติได้ 

2559 2560 2561 
2562 

(ต.ค.-พ.ย.) 
- ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติด
ที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน 
หลังจ าหน่ายครบตามเกณฑ์
ก าหนด   

90% 100 
(28/28) 

 

72.73 
(8/11) 

 

66.67 
(8/12) 

72.72 
(8/11) 

- ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติด
ที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน 
หลังผู้ปุวยได้รับการจ าหน่าย
ทั้งหมด   

50% 59.57 
(28/47) 

50% 
(8/16) 

50 
(8/16) 

72.72 
(8/11) 
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2. แต่งตั้งคณะกรรมการ Harm reduction และจดับริการ Harm reduction (การลดอันตรายลดการ 
ใช้ยา) โดยบูรณาการร่วมกับ NGO (ศูนย์โอโซน)และอาสาสมัครเพ่ือช่วยเพื่อน 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอ าเภอ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข ผู้น าชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการ Take Care Team โดยประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทย,กระทรวงกลาโหม, 
กระทรวงสาธารณสุข,ผู้น าชุมชน,อสม,อาสาสมัครปปส.ฯลฯ ในการช่วยเหลือติดตามหลังครบก าหนด เช่น การ
ช่วยเหลือในด้านอาชีพ เป็นต้น 
 

4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์       
จากการตรวจและติดตาม 

จากข้อมูลพบว่า อัตราการหยุดเสพเสพซ้ าในช่วง 3 เดือน ทั้งleading remission rate และ lagging 
remission rate  มีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก 

- ผู้เข้ารับการบ าบัดส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่สมัครใจเข้ามาเอง ส่วนน้อยมาจากการด าเนินงานตามประกาศ 
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ 108/2557 (คสช. 108/2557) ซึ่งหากไม่เข้ารับการบ าบัดรักษาตามเกณฑ์ 
จะต้องมีมาตรการที่จะถูกด าเนินการต่อไป  

- การติดตามผู้ปุวยที่ขาดการบ าบัด ท าให้ติดตามไม่ได้ในพ้ืนที่ เนื่องจากเข้าไปท างานที่ประเทศ 
มาเลเซีย 

 
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

- ผู้บ าบัด ยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญใน 
การบ าบดัรักษา 

- ยาเสพติดมีมากในชุมชน 

- สร้างแรงจูงใจในการบ าบัดรักษา 
 

- ต้องมีมาตรการลงโทษ หรือเอาผิดทั้งผู้ปุวยและ 
ผู้ปกครอง ที่ใช้สารเสพติดแล้วไม่เข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดรักษา หรือบ าบัดรักษาไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

- ปราบปรามและจับกุมอย่างจริงจัง 
 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
- ทุกภาคส่วนควรให้ความส าคัญและบูรณาการท างานอย่างจริงจังในการแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพ

ติดอย่างจิงจัง 
 
 

ผู้รายงาน นางพนิดา  วรรณวงศ์ 
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี      12 ธันวาคม 2561 
โทร  086-2915475 
e-mail           da_wannawong@hotmail.com 

mailto:da_wannawong@hotmail.com
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6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 

211 ร้อยละของผู้ปุวยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ( ร้อยละ 55) 
1. ประเด็นการตรวจราชการ   - 
2. สถานการณ ์

ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ท าให้บุคคลเกิดการสูญเสียอย่างกะทันหัน ประกอบกับสังคม
ปัจจุบันที่มีแต่การแก่งแย่งชิงดี ชิงเด่น ต่างคน ต่างอยู่ ไม่มีเอ้ืออาทรต่อกัน หากผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวไม่ได้
รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามมา 
 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานมาตรการส าคัญ 

- มีเครือข่าย อสม./ รพ.สต. และ PCU ในการคัดกรองภาวะซึมเศร้าเบื้องต้น โดยใช้แบบประเมิน 2Q  
และผู้ที่ได้รับการคัดกรอง 2Q Positive จะได้รับการคัดกรองภาวะซึมเศร้า ด้วย 8Q และ 9Q ตามล าดับผู้ที่มี
ภาวะซึมเศร้าได้รับการตรวจวินิจฉัยและได้รับการรักษาที่ต่อเนื่อง 

- ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าได้รับการตรวจวินิจฉัยและได้รับการรักษาต่อเนื่อง 
- ผู้ที่ได้รับการคัดกรองแล้วมีภาวะเสี่ยง ได้รับการตรวจวินิจฉัย ในรายที่ไม่สามารถมาโรงพยาบาล  

ได้รับการเยี่ยมบ้านและน าเข้าสู่การรักษา 
- บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล ในการคัดกรองภาวะซึมเศร้าเบื้องต้นด้วย 2Q  

เบื้องต้น และส่งต่อการรักษา เช่น งานผู้ปุวยนอก คลินิกโรคเรื้อรังต่างๆ คลินิกเบาหวาน / COPD / Stoke 
เป็นต้น 
 

4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key RiskFactor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จากการตรวจและติดตาม 

- ไม่มีการบูรณาการร่วมกับคลินิกต่างๆในโรงพยาบาล 
- ไม่มีเครือข่ายในการช่วยค้นหา คัดกรองเบื้องต้นด้วยแบบประเมิน 2Q 

ตัวช้ีวัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบัติได้ 

2558 2559 2560 2561 
2562 

(ต.ค.-พ.ย.) 
ร้อยละของผู้ปุวยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 58 

 

63.37 
(841 คน) 

 

67.12 
(886/1,320) 

 

72.04 
(951/1,320) 

 

78.86 
(1041/1,320) 

 

79.32 
(1047/1320) 
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5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

- ผู้ปุวยไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ เนื่องจาก
ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นโรค 

- ผู้ปุวยทุกรายที่มาโรงพยาบาล ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
ควรได้รับการคัดกรองด้วยแบบประเมิน 2Q ทุกราย 

- ควรมีเครือข่ายในการช่วยค้นหา, คัดกรองและส่งต่อ 
แล้วการบ าบัดรักษาท่ีถูกต้อง 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
- ผู้บริหารต้องเห็นความส าคัญและให้ความส าคัญในการด าเนินงานด้านสุขภาพจิต 

 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

- 
ผู้รายงาน นางพนิดา  วรรณวงศ์ 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี 12 ธันวาคม 2561 
โทร  086-2915475 
e-mail      da_wannawong@hotmail.com 
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212 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ (ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร) 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1. การให้บริการจิตเวชเร่งด่วน (acute care)ในโรงพยาบาลระดับ A-M2 ทุกแห่ง 
2. ระบบการจัดการจิตเวชที่ได้มาตรฐาน ในโรงพยาบาลทุกระดับ 
3. พัฒนาการเข้าถึงบริการในผู้พยายามฆ่าตัวตายและผู้ปุวยโรคจิตเวชที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 
4. บูรณาการโปรแกรมเฝูาระวังและปูองกันการฆ่าตัวตาย 

2. สถานการณ ์
 ปัจจุบันพบว่ามีความเจริญทางด้านวัตถุและสังคมมีมาก ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว ต่าง
คนต่างอยู่ ต่างต้องท ามาหากินเลี้ยงชีพ ท าให้สัมพันธภาพในครอบครัว ชุมชน และสังคม มีน้อยลง เมื่อมี
ปัญหาหรือมีเรื่องที่ไม่สบายใจ ท าให้ไม่กล้าที่จะไปปรึกษาหรือพุดคุยกับใคร ท าให้เกิดภาวะเครียด ไม่มี
ทางออกที่ถูกต้อง ท าให้เกิดการภาวะซึมเศร้าตามมา ท าให้มีการท าร้ายตนเองเกิดขึ้น และโรคทางจิตเวชบาง
โรค เช่น psychosis หรือ schizophrenia หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ท าให้เกิดอาการหลงผิด 
เกิดการท าร้ายตนเองได้เช่นกัน 
 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานมาตรการส าคัญ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบัติได้ 

2557 2558 
 

2559 2560 
 

2561 
 

2562 
(ต.ค.-พ.ย.) 

อัตราการฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ 

ไม่เกิน 6.3 
ต่อแสน

ประชากร 

1.73 
(1/57701) 

1.73 
(1/57701) 

1.75 
(1/56967) 

0 
(0/56,967) 

1.86 
(1/56,967) 

3.5 
(2/56,967) 

- ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน โรงพยาบาล เช่น  ANC, OPD  และคลินิกเรื้อรังต่างๆ ในการ 
ประเมิน 2Q ทุกราย หากพบว่า Positive  ส่งต่อมายังคลินิกจิตเวช เพ่ือคัดกรอง 9Q และ 8Q ตามล าดับ พร้อม
ให้ค าปรึกษาและส่งต่อพบแพทย์ 

- ในรายที่มาด้วยการท าร้ายตนเอง ให้รับค าปรึกษารายบุคคลและครอบครัว พร้อมทั้งได้รับการดูแล 
ตามมาตรฐาน คือ ต้องได้รับการติดตามอย่างน้อย 1 ครั้ง และพบจิตแพทย์ทุกราย 

- ให้ความรู้กับประชาชนและ อสม. ในการค้นหาคัดกรองและส่งต่อผู้ปุวย ซึงเศร้าในชุมชนโดยใช้แบบ 
ประเมิน 2Q 

- ให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพจิต และการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและประชาชนในชุมชน 
- ในกรณีผู้ปุวยที่จะต้องนอนโรงพยาบาลต้องคัดกรอง 2Q ทุกราย หาก positive ต้องส่งพบจิตเวชทุก 

ราย 
 

4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 

- ผู้ปุวยและครอบครัวไม่เข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เป็น ท าให้ผู้ปุวยไม่เข้าถึงบริการและไม่ได้รับการรักษา
อย่างต่อเนื่อง 

- ผู้ปุวยไม่ได้รับการประเมินและติดตามอย่างต่อเนื่อง ท าให้ได้รับบริการที่ไม่ต่อเนื่อง 
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5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

- ครอบครัวและญาติไม่เข้าใจถึงภาวการณ์
เจ็บปุวยที่แท้จริง 

- บุคลากรทางการแพทย์ไม่เข้าใจถึง
ภาวการณ์เจ็บปุวยที่แท้จริง 

- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโรค 
การดูแลและการเฝูาระวังภาวะ
อันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- ควรมีบูรณาการร่วมกันระหว่างฝุายกายและจิต 
 
6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

- 
ผู้รายงาน นางพนิดา  วรรณวงศ์ 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี 12 ธันวาคม 2561 
โทร  086-2915475 
e-mail      da_wannawong@hotmail.com 
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6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  สาขาการรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ 
213 อัตราส่วนของจ านวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ปุวยสมองตาย ต่อจ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
≥0.8:100 ผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล A,S  
214 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล≥0.8:100 ผู้เสียชีวิตใน
โรงพยาบาล A,S 
1.ประเด็นการตรวจราชการ 

- อัตราส่วนของจ านวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ปุวยสมองตายต่อจ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
- อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล 

2. สถานการณ ์
การปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นการรักษาผู้ปุวยระยะสุดท้ายที่อวัยวะส าคัญ เช่นหัวใจ ปอด ตับ ไต ล้มเหลว

ให้มีชีวิตยืนยาวได้อีกครั้ง ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ และวิทยาการต่างๆท าให้อัตราการรอดชีวิต
หลังการปลูกถ่ายอวัยวะสูงมากข้ึน แต่ปัญหาส าคัญของการรักษาด้วยวิธีนี้ คือ การขาดแคลนอวัยวะที่จะน าไป
ปลูกถ่าย และการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการตามกระบวนการบริจาคและการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ จากความส าคัญดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายตาม SERVICE PLAN สาขา รับ
บริจาคปลูกถ่ายอวัยวะ ให้มีการพัฒนาระบบการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ และเพ่ิมอัตราการคง
อยู่ของอวัยวะที่ปลูกถ่าย โดยมีเปูาหมายคือ  เพ่ิมศูนย์รับบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะในโรงพยาบาลระดับ A S  
และโรงพยาบาล ระดับ A S M1 ทั้งหมดในทุกเขต 
 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 
  เพ่ือให้บุคลากรในโรงพยาบาล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ สามารถให้ข้อมูล 
ค าแนะน าแก่ผู้ที่สนใจได้ ซึ่งทางโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก วางโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การบริจาคอวัยวะขึ้น อยู่ในระหว่างการน าเสนอโครงการเพ่ือรอการอนุมัติ  
 ผลการด าเนินงาน 
 - มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ โดยทีมประชาสัมพันธ์ และมีผู้ให้ความสนใจ แจ้ง
ความจ านง ปี 2562 (ต.ค.-พ.ย 61) 

- บริจาคอวัยวะ จ านวน 5  ราย 
- บริจาคดวงตา จ านวน 0 ราย  
- บริจาคอวัยวะจากสมองตาย จ านวน 0 ราย 

 

4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ 
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor)ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

1. ขาดพยาบาล Transplant coordinator ที่ปฏิบัติงาน Full Time ซึ่งพยาบาลที่รับผิดชอบเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในหอผู้ปุวยซึ่งต้องอยู่เวร ไม่ได้อยู่ในระดับบริหาร 

2. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ทัศนคติ และทักษะในเรื่องการบริจาคอวัยวะ 
3. แพทย์ยังไม่มีการวินิจฉัยสมองตาย 
4. ประชาชนโดยทั่วไปยังคงมีทัศนคติและความเชื่อทางศาสนา 
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5.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 

การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ 

1. เป็นนโยบายใหม่ที่เริ่มด าเนินงานใน
โรงพยาบาล 

ส่งเสริมความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
บริจาคอวัยวะให้มากขึ้น โดยร่วมมือกับสหวิชาชีพ 
เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูลมากขึ้น 

2. ขาดพยาบาล Transplant coordinator ที่
ท างาน Full Time 

องค์กรแพทย์ควรตระหนักถึงการวินิจฉัยสมองตาย
มากขึ้น โดยปฏิบัติตามแนวทางการวินิจฉัยสมอง
ตาย ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

3. บุคลากรทั่วไปยังมีทัศนคติเกี่ยวกับการบริจาค
อวัยวะ โดยเฉพาะความเชื่อทางศาสนาและ
การฟูองร้อง 

 

4. ทีมปฏิบัติงานขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับ 
การบริจาคอวัยวะ 

 

5. แพทย์ยังไม่มีการวินิจฉัยสมองตาย  
 
6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบกฎหมาย 

- ผู้บริหารเห็นความส าคัญของงานรับบริจาคอวัยวะ และสนับสนุนในด้านต่างๆ 
- เพ่ือให้งานด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีผู้รับผิดชอบชัดเจน 
- มีการวางระบบ Network ในการติดตาม ชัดเจน สะดวกและรวดเร็ว 

 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง(ถ้ามี) 
 - 
 

ผู้รายงาน  นางวิจิตรา  บริเพ็ชร 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี 12 ธันวาคม 2561 
โทร.  081-2773017 
e-mail  ammy_chai@hotmail.com 
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8. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  สาขาไต 

215 ร้อยละของผู้ปุวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr(มากกว่า 66%) 
 1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1. การคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
2. การควบคุมมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
3. การจัดบริการ palliative care ส าหรับผู้ปุวย ESRD ที่ปฏิเสธการบ าบัดแทนไต 

2. สถานการณ ์
ประเด็น 1 ประเด็น 2 ประเด็น 3 ประเด็น 4 

จากข้อมูล HDC จังหวัด
นราธิวาส ในส่วนของ
อ าเภอสุไหงโก-ลก พบว่า 
ในไตรมาศท่ี 1 สามารถคัด
กรองได้ ร้อยละ 9.73 
(ข้อมูล ณ 19 พฤศจิกายน 
2561) 

จากข้อมูล HDCจังหวัด
นราธิวาส ในส่วนของ
อ าเภอสุไหงโก-ลกพบว่า
ผู้ปุวยในคลินิกชะลอไต
เสื่อมสามารถชะลอไตเสื่อม
ได้ร้อยละ 0 (ข้อมูล ณ 19 
พฤศจิกายน 2561) 

หน่วยไตเทียม 
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
ได้รับการต่ออายุการ
รับรองหน่วยจาก ตรต. 
ครั้งที ่3 ตั้งแต่วันที่ 
16 พฤษภาคม 2561 - 
15 พฤษภาคม 2565 

การจัดบริการpalliative 
care ส าหรับผู้ปุวย ESRDที่
ปฏิเสธการทดแทนไต จะส่ง
ต่อให้ทีมผู้ดูแลpalliative 

 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
1. น าตัวชี้วัดแต่ละตัวมาศึกษาท าความเข้าใจ 
2. น าข้อมูลผู้รับบริการในคลินิกมาท าให้เป็นปัจจุบัน 
3. กระตุ้นบุคลากรในคลินิกให้บริการตามแนวทาง 

 

4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 

ทีม่า : HDC ณ วันท่ี 6 ธันวาคม 2561 
  

 
ตัวช้ีวัด 

 
เปูาหมาย 

ผลงานที่ปฏิบัติได้ 

2558 2559 2560 2561 
2562 

(ต.ค.-พ.ย.61) 
1. การคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ปุวย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง 

>80% 34.55 42.89 48.65 53.98 58.33 

2. ผู้ปุวยCKDมีอัตราการลดลงของ 
eGFR<4ml./min/1.73m2/yr. 

>66% 56.25 53.23 50.96 58.82 3.47 
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5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
- ตัวชี้วัดการคัดกรองไตวายในผู้ปุวย DM HT ควรเป็นตัวชี้วดัการติดตามคุณภาพการดูแลผู้ปุวย DM HT 
- การติดตามข้อมูล HDC ควรมี Admin จังหวัดในการติดตาม เมื่อเห็นความผิดปกติ น่าจะส่งข้อมูลที่พบ 

ความผิดปกติให้แต่ละที่ตรวจสอบ 
 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ( ถ้ามี ) 
 -   
 
 

ผู้รายงาน   นางสาวกิรณา อรุณแสงสด 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี 7 ธันวาคม 2561 
โทร.   073-517500 
e-mail  a.kirana37@gmail.com 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน 
ไม่บรรลุเปูาหมาย 

ข้อเสนอแนะ 

     เนื่องจากการใช้บริการของประชากร อ.สุไหงโก-ลก 
ไม่ได้มีการใช้บริการใน Type Area ของตนเอง ท าให้ไม่
สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การด าเนินงานที่ไม่ประสบ
ผลส าเร็จ เนื่องจากข้อมูลขาดหายจากจุดใด 

ได้ด าเนินการประสานกับ รพ.สต. ในเครือข่าย 
ให้ตรวจสอบผู้รับบริการจริงที่รพ.สต. 

ฐานข้อมูลผู้ปุวยยังไม่เป็นปัจจุบัน จัดท าฐานข้อมูลผู้รับบริการให้เป็นปัจจุบันและ
เป็นจริง 

จากภาระงานประจ าของนักโภชนากรโรงพยาบาล ท า
ให้ไม่สามารถมาร่วมรักษาการพยาบาลในผู้ปุวยไตวาย
เรื้อรังได้ ซึ่งโภชนบ าบัดถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่จะ
เอ้ือให้ตัวชี้วัด 2 บรรลุเปูาหมายได้ 

เพ่ิมอัตราก าลังนักโภชนากร 
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9.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  สาขาศัลยกรรม 

216 ร้อยละของผู้ปุวยท่ีเข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
- ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery (เปูาหมาย : ร้อยละ 20) 

 

2.สถานการณ ์
จากการที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้สมัครเข้าร่วมโครงการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ เมื่อวันที่ 23 

กุมภาพันธ์ 2561 นั้นผลการพิจารณาจากคณะกรรมการได้ตัดสินให้  โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ผ่านการ
ประเมินในการผ่าตัดทั้ง 12 โรค 
     ในปี 2562 การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ยังคงให้บริการในโรคเดิม ซึ่งใน
ไตรมาสแรกนี้มีผู้ปุวยมารับบริการเพียง 2 โรค คือ Vaginal bleeding  และ Inguinal hernia จ านวน 12 
ราย ประสบความส าเร็จ ร้อยละ 83.33 คะแนนความพึงใจ 4.8 (ร้อยละ 96) ซึ่งจากการสอบถามผู้ปุวยนั้น 
ต้องการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับมากกว่านอนพักในโรงพยาบาล  

 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

การส่งมอบบริการผู้ปุวยที่มารับบริการแบบวันเดียวกลับจะต้องได้รับการประเมินความพร้อมก่อน
กลับและต้องมีญาติมาดูแลและรับกลับอย่างปลอดภัย กรณีที่ไม่สามารถกลับได้โรงพยาบาลมีเตียงที่พร้อม
ให้บริการ มีบุคลากรที่พร้อมให้บริการ ดังนี้ ศัลยแพทย์ 2 คน สูตินรีแพทย์ 2 คน วิสัญญีแพทย์ 1 คน
พยาบาลห้องผ่าตัด 20 คน และวิสัญญีพยาบาล 11 คน มีโปรแกรมการบันทึกข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถเรียก ดูและบันทึกข้อมูลได้ ด้านเครื่องมือ อุปกรณ ์มีเพียงพอในการให้บริการในแต่ละวัน ด้านการเงิน 
สามารถเรียกเก็บได้เหมือนผู้ปุวยพักนอนในโรงพยาบาล ผู้ปุวยทุกสิทธิ์สามารถรับบริการแบบวันเดียวกลับได้ 
ผู้น า สนับสนุนในการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและมีคณะกรรมการ ODS ในการด าเนินงาน 

 

4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ 
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor)ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 
  - ยังไม่พบความเสี่ยงต่อการขับเคลื่อนนโยบาย 
 

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
  

ตัวช้ีวัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบัติได้ 

2562 
(ต.ค.-พ.ย. 61) 

ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ 
One day surgery (ODS) 
 

ร้อยละ 15 86.66 
(13/15) 
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6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบกฎหมาย 

- 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง(ถ้ามี) 
 - 
 

ผู้รายงาน  นางสาวจันทรา มณีโชติ 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ปี 3 ธันวาคม 2561 
โทร.  073-517540 
e-mail  nara404@hotmail.com 
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10. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

217 ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 18.5) 
1.ประเด็นการตรวจราชการ 

1. มีการจ่ายยาสมุนไพรในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น 
2. แนวทางการสนับสนุนยาสมุนไพรที่ผลิตโดย รพ. ที่ผ่านมาตรฐาน GMP ให้กับ รพ. ในระดับจังหวัด 

และเขตสุขภาพ 
3. คุณภาพการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามบริบทของหน่วยบริการ 

และเกณฑ์มาตรฐาน 
 

2.สถานการณ์  
 บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเน้นให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการในการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาการปูองกันและฟ้ืนฟูสภาพโดยใช้ศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนโดยทางโรงพยาบาลมีการจัดบริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก มีการให้บริการ
OPD คู่ขนาน เปิดบริการคลินิกเฉพาะโรคส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรและกิจกรรมอ่ืนๆ ปัจจุบันพบว่าจ านวน
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการรับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี  
พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561 ดังนี้ 10.51, 14.86, 10.87, 18.9 และ 21.24 ตามล าดับ 
 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 
จากการด าเนินงานที่ผ่านมาผลการด าเนินงานใน ปี 2561 ได้ตามเปูาหมาย จึงมีการวิเคราะห์ปัจจัย

เสี่ยงและมีแผนการพัฒนางานให้เพิ่มขึ้น 
1. โดยมีการออกบริการเชิงรุกในหน่วยบริการปฐมภูมิคือ ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 และ ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 2  
2. เปิดบริการคลินิกเฉพาะโรค 5 โรค อย่างสมบูรณ์ คือคลินิกอัมพฤกษ์-อัมพาต คลินิกข้อเข่าเสื่อม  

ไมเกรน ภูมิแพ้และ office syndrome ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
3. เปิดให้บริการคลินิกแม่หลังคลอดและคลินิกเด็กพิเศษ 
4. ในด้านการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับแพทย์และเภสัชกรในการใช้ยา 

สมุนไพร มีแนวทางการใช้ยาสมุนไพร และแจ้งนโยบายfirst line drugแก่แพทย์และเภสัชกร  จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์การใช้ยาสมุนไพร แผ่นพับ และกระจายเสียงผ่านคลื่นวิทยุในชุมชน  

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ท าให้ในปี 2561 มีผลการด าเนินงานตรงตามเปูาหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 
ตัวชี้วัด 

 
เปูาหมาย 
ร้อยละ 

ผลงานที่ปฏิบัติได้ 
2557 
(14%) 

2558 
(16%) 

2559 
(18%) 

2560 
(18.5%) 

2561 
(20%) 

2562 
(11%) 

(ต.ค.-พ.ย.61) 
ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รับการ
บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

18.5 10.51 14.86 10.87 18.94 21.24 17.04 
 

*ผลงานท่ีปฏิบัติได้ปีงบประมาณ2561 ท่ีมา: ข้อมูลจากHDC ณ.วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 
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4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 

- ร้อยละการใช้ยาสมุนไพรยังมีน้อย/การประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจการใช้ยาสมุนไพร แก่ 
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ที ่รพ.สต.ทั้ง 4 แห่ง 

- ระบบส่งต่อผู้ปุวยทั้งภายในสถานบริการและระบบส่งต่อนอกสถานบริการ/ระบบการส่งต่อ 
 

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้

การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ 
ไปประสาน หรือด าเนินการต่อ 

ร้อยละการใช้สมุนไพรยังไม่ถึ ง
เปูาหมาย/การประชาสัมพันธ์ ,
ความรู้ ค ว าม เข้ า ใจการ ใช้ ย า
ส มุ น ไ พ ร ,ย า ส มุ น ไ พ ร ต้ น ทุ น
ค่อนข้างสูง 

1. ด าเนินการโรงงานผลิตยาของ 
ร.พ.จะแนะ และผลิตสมุนไพร
ที่ นิ ย ม ใ ช้ ใ น เ ขต พ้ื นที่ เ พ่ื อ
สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรให้
เพ่ิมข้ึนและลดต้นทุน 

2. ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพร
จากโรงพยาบาลสายบุรีและ
โรงพยาบาลบ่าบอน และเมื่อ
ยาหมด stock สามารถขอ
สนับสนุนยาได้อีกต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้ยา
สมุนไพร first line drugอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. มีการพัฒนาองค์ความรู้การใช้
ย า สมุ น ไพรแก่ บุ ค ล าก รที่
เกี่ยวข้องและผู้บริหาร 

1. กระตุ้นและประสานงานกับ 
รพ.จะแนะเพ่ือรับการประเมิน
โ ร ง ง า น ผ ลิ ต ย า ใ ห้ ผ่ า น
มาตรฐาน GMP 

2. มีโครงการส่งเสริมให้ผู้บริหาร
เห็นความส าคัญของระบบ
บริการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- ผู้ปุวยทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
- ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง ระบบก าลังคนด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านการแพทย์ 

ทางเลือกอย่างเป็นระบบ 
- แพทย์แผนไทยปัจจุบันมีความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษา บางส่วนจบจากมหาวิทยาลัย บางส่วน 

เรียนสืบทอดต่อจากครูบาอาจารย์ ท าให้เกิดปัญหาด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
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7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ( ถ้ามี ) 

- กะลามะพร้าวนวดฝุาเท้า 
- กระจกส่องฝุาเท้า 
- ทางโตนดบ าบัด 
- ช้างสานใจ 
- ยาสมุนไพรรักษาเหา 
- ยาสมุนไพรพอกเข่า 

        ผู้รายงาน     นางสาวอยุสณี   อูมา 
        ต าแหน่ง      แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
        วัน/เดือน/ปี  26 พฤศจิกายน 2561 
        โทร.           09 9480 9779 
                E-mail Ayusnee_uhu@hotmail.com 
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11.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  สาขาอายุรกรรม 

218  อัตราการเสียชีวิตจากภาวการณ์ติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล (น้อยกว่าร้อยละ 30) 
1. ประเด็นการตรวจราชการ :   

- ปีงบประมาณ 2562 จะมุ่งเน้นที่กลุ่ม Community –acquired sepsis เพ่ือพัฒนาให้มีระบบข้อมูล 
พ้ืนฐานให้เหมือนกันทั้งประเทศ แล้วจึงยังขยายไปยัง hospital - acquired sepsis ในปีถัดไป 

- อัตราตายผู้ปุวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community –acquired sepsis 
 2. สถานการณ์ 

การดูแลผู้ปุวย sepsis รพ.สุไหงโก-ลก รับผิดชอบประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอสุไหงโก-ลกและรับต่อ
ผู้ปุวยจาก โรงพยาบาลชุมชน ในเครือข่าย 4 แห่ง ปัจจุบัน มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 คน มีอายุรแพทย์ 5 
คน มีเตียง ICU พร้อมรับผู้ปุวยที่มีสัญญาณชีพผิดปกติ มีแนวทางFast track(FT) และมีเครื่องมือพร้อมใช้
ตลอดเวลา โดยเริ่มด าเนินการและเก็บข้อมูลตั้งแต่ ปี 2556 แต่มีปัญหาการดูแลผู้ปุวยยังช้าเนื่องจากไม่มี
แนวทางวินิจฉัยและการปฏิบัติ การเก็บข้อมูลที่ได้ไม่ตรงกับความเป็นจริงเนื่องจากไม่มีวิธีเก็บข้อมูลที่ชัดเจน ปี
2558 จัดตั้ง Care Team Sepsis จัดท า Standing order และใช้แนวทางดูแลผู้ปุวย ปรับวิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล มีระบบ FT เพ่ือการเข้าถึงบริการที่เร็วขึ้น  มีการส ารองเตียง ICUเพ่ือเข้าได้ตลอด มีระบบเบิกยาฆ่าเชื้อ
เพ่ือให้ผู้ปุวยได้รับยาภายใน 1 ชั่วโมง  ทบทวนแนวทางการเก็บสิ่งส่งตรวจและปรับใช้ขวดให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งเครือข่าย รวมทั้งส่งเสริมความรู้เชิงรุกให้ประชาชนทราบ   

ในปี 2558 - 2560 มีผู้ปุวย sepsis จ านวน 256 ,249และ 167 รายตามล าดับ จากสถิติพบ
สาเหตุ 3 อันดับแรกคือ Pneumonia  AGE และ Necrotising fasciitis การปฏิบัติตามแนวทางท าให้ได้ผล
ลัพธ์การดูแลผู้ปุวยเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังพบปัญหาคือผู้ปุวยส่วนใหญ่มาโรงพยาบาลเมื่อมีอาการรุนแรงท าให้
รักษายากข้ึน การรักษาที่ รพช. ไม่เป็นไปตามแนวทางรวมถึงส่งต่อล่าช้า ท าให้ผู้ปุวยมีอาการรุนแรง 

ปี 2559  ทีมสหสาขาอายุรกรรมมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการวินิจฉัยและดูแลผู้ปุวยติดเชื้อใน
กระแสโลหิตตาม CDC โดยใช้แนวทาง The 3rd International consensus definitions for sepsis and 
septic shock และใช้ SOS Score ในการวินิจฉัยร่วมกับใช้ qSOFA  ในการ Screening tool เปูาหมาย
สูงสุดคือการดูแลผู้ปุวยอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 
 

ตัวช้ีวัด 
 

เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบัติได้  

2558 2559 2560 
 

2561 
 

2562 
ต.ค.-พ.ย.61 

อัตราตายของผู้ปุวยSevere 
sepsis/septic shock ในกลุ่ม
ผู้ปุวยCommunity-
acquiredsepsis (รวมผู้ปุวยที่ขอ
ไปเสียชีวิตที่บ้านและไม่นับรวม
Palliative) 

≤30% 37.36 
(65/174) 

20.11 
(36/179) 

42.61 
(49/115) 

38.2 
(17/89) 

27.27 
(3/17) 

อัตราการเจาะH/C ก่อนให้ยา
Antibiotic ในผู้ปุวยSevere 
sepsis/septic shock อายุรกรรม 

≥90% 92.27 94.95 100 98.94 
(94/95) 

100 
(11/11) 

อัตราการได้รับยาAntibiotic 
ภายใน 1 ชั่วโมงในผู้ปุวยSevere 
sepsis/septic shock อายุรกรรม 

≥90% 93.91 95.41 100 98.94 
(94/95) 

100 
(11/11) 

อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 
1 ชั่วโมงแรก   (กรณีไม่มีข้อห้าม) 

≥90% ไม่เก็บ
ข้อมูล 

ไม่เก็บ
ข้อมูล 

ไม่เก็บ
ข้อมูล 

100 
(84/84) 

100 
(11/11) 

อัตราที่ผู้ปุวยได้รับการดูแลแบบ
ภาวะวิกฤตภายใน 3 ชั่วโมงหลัง
วินิจฉัย 

≥30% ไม่เก็บ
ข้อมูล 

ไม่เก็บ
ข้อมูล 

ไม่เก็บ
ข้อมูล 

20.93 
(18/86) 

45.45 
(5/11) 

 หมายเหตุ เดิมใช้อัตราตาย Severe sepsis/septic shock ของผู้ปุวยท้ังหมดที่เกิดและตายรวม Palliative care 
ในและนอก รพ. และผู้ปุวยท่ีรับ Refer 
 
4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ 
    ความส าเร็จ ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 

- ผู้ปุวยsepsis/septic shock มารับบริการเมื่ออาการรุนแรงมากและเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงท าให้
อัตราการตายเพิ่มข้ึนและ Adequate tissue perfusion ลดลง 

- ผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงPneumonia เช่นผู้สูงอายุ ผู้ปุวยนอนติดเตียง ผู้ปุวยคลินิกเรื้อรังต่างๆยังมีโอกาส
เข้าถึงวัคซีนน้อย 
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5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

- ผู้ปุวยsepsis/septic shock มารับบริการ
เมื่ออาการรุนแรงมาก 

- ส่งเสริมความรู้เชิงรุกให้ประชาชนระดับรากหญ้า 
- นโยบาย รพสต.ให้ความรู้ประชาชน 

- ผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงวัคซีนน้อย - ควรมีแนวทางกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีน 
- ประสานให้มีวัคซีนเพียงพอ และรณรงค์ทั่วถึง 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- ส่งเสริมความรู้เชิงรุกให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการติดเชื้อในกระแสโลหิต โดยสื่อสารถึงประชาชน
ระดับรากหญ้า เพ่ือเข้าถึงบริการได้เร็วขึ้น 

- ควรมีแนวทางกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีน ให้ผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีน 100% 
 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ( ถ้ามี ) 

- แบบฟอร์ม Standing order update ตาม CDC 
 
    

ผู้รายงาน  นางกุลวดี สวนจันทร์ 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี 8 ธันวาคม 2561 
โทร.  081-6787320   
e-mail  kul-wadee@hotmail.com 
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12. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  สาขาหัวใจและหลอดเลือด 
219 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกิน 26ต่อประชากรแสนคน) 
220ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ปุวย
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI (เปูาหมาย 100%) 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1. อัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 26 ต่อแสนประชากร 
2. จ านวนผู้ปุวย STEMI เข้าถึงบริการในทุกเขตชุมชนที่มีการเพ่ิมศักยภาพของโรงพยาบาลระดับ F2 

และ F2 ขึ้นไป 
2. สถานการณ ์

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกเป็นโรงพยาบาลขนาด M1 จ านวน 210 เตียง ผู้ป่วย NCD ที่ต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเป็นจ านวนมาก จึงเป็นความเสี่ยงที่ท าให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ทั้งนี้ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันชนิด ST Segment Elevation เป็นภาวะส าคัญที่ท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตสูงสุด สามารถให้การ
รักษาโดยเปิดหลอดเลือดหัวใจ ทั้งให้ยาละลายลิ่มเลือดและเปิดหลอดเลือดโดยใช้บอลลูนขยายหลอดเลือด 
โดยมุ่งเน้นให้โรงพยาบาลระดับ F2 สามารถให้ยา Fibrinolysis Drug ในเครือข่ายทั้ง 3 โรงพยาบาล คือ 
โรงพยาบาลสุคิริน โรงพยาบาลแว้ง โรงพยาบาลสุไหงปาดี และเริ่มให้ในปี 2557 ในเดือนมกราคม 2561 
เครือข่ายทัง้ 3 โรงพยาบาลเริ่มมียา Fibrinolysis Drug โดยไม่ต้องเบิกทดแทนคืนจากโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก   

จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาประชาชนในพ้ืนยังขาดความรู้ในโรค การมาโรงพยาบาล การเข้าถึง
การรักษาในระบบ Pre hospital รวมถึงการตัดสินใจของผู้ป่วยและญาติล้าช้า จึงท าให้พบอัตราตายสูง ยังคง
ต้องด าเนินการเรื่อง STEMI Alert และ Health literacy ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพ้ืนที่พัฒนาระบบ Pre-
hospital พัฒนาระบบให้ค าปรึกษาในโรงพยาบาลเครือข่ายพัฒนาช่องทาง Fast Track ให้ดียิ่งขึ้น 
 ในปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้ด าเนินการเรื่องการติดตั้ง AED จ านวน 30 เครื่อง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ในอ าเภอสุไหงโก-ลก โดยเน้นในชุมชนหนาแน่น เชิญชวนประชาชนและเครือข่าย ให้มีสวน
ร่วมในการเป็นเจ้าของ AED มีการด าเนินการเรื่องการอบรมฟ้ืนฟูความรู้ BLS และ AED โดยครอบคลุม อสม. 
ทุกพ้ืนที่ ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ตลอดจนงาน อาชีวอนามัย งานปฐมภูมิที่ด าเนินการควบคู่กัน 
ต้นปี งบประมาณ 2562 นี้ มีการส่งผู้ป่วยที่ไม่สามารถเปิดเส้นเลือดได้ไปยังโรงพยาบาลยะลา ในการพิจารณา
ท า Rescuer PCI 2 ราย เนื่องจากไม่มี re perfusion Fibrinolysis 
   
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 
 

4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ 
    ความส าเร็จ ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 

- การด าเนินการเรื่อง Warfarin clinic มีการด าเนินการแล้ว 
- ยังด าเนินการเรื่อง การคัดกรองเรื่องคัดกรองผู้ปุวยเสี่ยงต่อโรคหลลอดเลือดหัวใจได้ไม่ครบถ้วน  
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5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

2 โรงพยาบาลทั่วไป 2 แนวทาง มีการประชุมหาจุดร่วมในการรักษา ประชุมผ่านไป
แล้ว 1 ครั้ง ได้แนวทางใหม่ก าลังตรวจสอบเพื่อ
น าไปใช้จริง 

การประชาสัมพันธ์โรคไม่ทั่วถึง ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทุกพ้ืนที่ 
Pre-hospital ยังไม่ครอบคลุมในพ้ืนที่ ประชาสัมพันธ์ประชาชนให้ทราบ ผ่านเบอร์ 1669  

และหน่วยกู้ชีพในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ประชาชนยังไม่เข้าใจอาการของโรคและความส าคัญ
ของการมาโรงพยาบาลเร็ว 

ประชาสัมพันธ์ โรคแบบสั่นๆ เข้าใจง่ายผ่านสื่อต่าง ๆ 
เช่น วิทยุ เสียงตามสาย อสม อฉช นักเรียน 

รพช.ในเครือข่ายยังไม่มี Monitor Realtime ควรจัดให้มี Monitor Realtime บนรถพยาบาลทุก
โรงพยาบาล เพื่อแก้ไขอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อน
ขณะส่งต่อได้ 

การส่งต่อผู้ปุวยโดยอากาศยาน ยังไม่มีเคสจริงที่ส่งต่อโดยอากาศยาน พบว่าการซ้อม
แผนยังมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร การรายงาน ขั้นตอน
ต่าง ๆ   และการไม่รับเคสจากโรงพยาบาลปลายทาง 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- ให้มีการจัดอบรม ACS  
- ความเข้าใจการดูแล CHF แบบสหสาขาวิชาชีพ 

 
7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพในการเข้าถึง AED ทั้ง อ าเภอสุไหงโก-ลก 
 
      ผู้รายงาน     นางเยาวลักษณ์  ชูขาว  
      ต าแหน่ง      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
      วัน/เดือน/ปี 25 เมษายน 2561 
      โทร.           073-517500 
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13. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุ 

221 อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1)ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ 
A, S,, M1 (น้อยกว่า ร้อยละ 12) 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

- อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมงในระดับ
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้ง ER และ Admin) 

- ตรวจติดตามจากฐานข้อมูล Health Data Center ( HDC) หรือฐานข้อมูลของแต่ละโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
2. สถานการณ ์

ระบบบริหารจัดการภายในห้องฉุกเฉินมีการใช้ECS ในการบริหารจัดการเพ่ือให้ผู้ปุวยเจ็บปุวยฉุกเฉิน
ได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและปูองกันภาวะทุพพลภาพที่อาจเกิดขึ้นทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยสุขภาพ
ประกอบด้วยการดูแลผู้ปุวยก่อนถึงโรงพยาบาล (EMS) การดูแลภายในห้องฉุกเฉิน (ER)  การส่งต่อระหว่า
สถานพยาบาล (Referal System) การจัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยในปี 2561 ที่
มุ่งเน้นER คุณภาพในการพัฒนาคุณภาพงานและการรักษาเพ่ือให้ผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉินได้รับบริการที่ปลอดภัย
ทันเวลาและประทับใจ 

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกเป็นโรงพยาบาลขนาดM1 จ านวน 200 เตียงมีผู้รับบริการที่ห้องฉุกเฉินกว่า 
22000 ครั้งในปี 2560 โดยเป็นผู้ปุวยฉุกเฉินทั้งหมด 4095 รายคิดเป็นร้อยละ 37 บางครั้งเกิดสภาพ
แออัดในการรักษามีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 คนในการดูแลพยาบาล 19 คนโดยจบการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ฉุกเฉินและการพยาบาลฉุกเฉิน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในการดูแลดังกล่าวมีการจัดการให้มีการกระจาบ
พยาบาลเฉพาะทางดังกล่าวครอบคลุมทุกเวรมีการจัดระบบPre hospital ระบบรับส่งต่อที่ครอบคลุม 5 
อ าเภอครอบคลุมทุกขาขาหลักในการดูแลรักษา 

นอกจากนี้ยังจัดให้มีระบบFast Track ที่ครอบคลุมโรคที่ส าคัญที่เป็นปัญหาในพ้ืนที่และครอบคลุม
งานService ได้แก่STEMI , Stroke , Sepsis , Trauma ,  Newbornและภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม (PPH, 
PIH, Ectropic Pregnancy) 
 
3. การด าเนินงาน /ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 

1. การลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด (Emergency Department Crowding) 
- มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาห้องฉุกเฉินคุณภาพ 
- ECS คุณภาพ 2561 = 53.6 (เกณฑ์คุณภาพผ่าน 40 %) 
- มีแผนการพัฒนาที่ครอบคลุมแผนด าเนินการแผนพัฒนาบุลากรและแผนครุภัณฑ์ 
- - มีการก าหนดเวลาผู้ปุวยฉุกเฉินอยู่ในห้องฉุกเฉินไม่เกิน 2 ชั่วโมง 
- ปรับระบบสังเกตอาการโดยให้ผู้ปุวยที่ให้เลือดในthalassemia และผู้ปุวยกลุ่มเคมีบ าบัดรับเป็น

ผู้ปุวยในแทนการอยู่ER 
2. การพัฒนาคุณภาพการรักษาโดยใช้ER Safety Goal 

- มีข้อมูลแสดงสถิติโรคทั้งเข้ารับการรักษาเสียชีวิตและส่งต่อ 
- มีการประเมินความเสี่ยงในการจัดการสาธารณภัยในโรงพยาบาล  
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 3. การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศห้องฉุกเฉิน 
- มีการจัดTEA Unit แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ าไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่มี

ความคล่องตัวในการด าเนินงาน 
- มีการลงข้อมูลแฟูมAccident ครบ 100 % 

อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป  
(ทั้งใน ER และ Admit) 

ล าดับ ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด เปูาหมาย 
ปี 2561 

(ไตรมาสที่ 1-2) 
1. อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 

ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ท้ังใน ER และ 
Admit) 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 12 

2.65 
(57 / 2149) 

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

- ผู้บริหารเห็นความส าคัญของห้องฉุกเฉิน 
- อัตราก าลัง ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานประจ าและการด าเนินงาน TEA unit 

 
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

2 โรงพยาบาลทั่วไป 2 แนวทาง มีการประชุมหาจุดร่วมในการรักษา ประชุมผ่าน
ไปแล้ว 1 ครั้ง ได้แนวทางใหม่ก าลังตรวจสอบ
เพ่ือน าไปใช้จริง 

การประชาสัมพันธ์โรคไม่ทั่วถึง ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทุกพ้ืนที่ 
Pre-hospital ยังไม่ครอบคลุมในพ้ืนที่ ประชาสัมพันธ์ประชาชนให้ทราบ ผ่านเบอร์ 

1669  
และหน่วยกู้ชีพในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

การประเมินและการดูแลต่อเนื่องพบว่าเสียชีวิตใน
โรงพยาบาลหลังเข้ารับการรักษาพบเป็น 2 เท่า
ของการเสียชีวิตที่ ER 

การดูแลต่อเนื่องที่ส าคัญและการเฝูาระวัง EWS 
เพ่ือสามารถค้นพบปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
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6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
- ไม่มีบุคลากรด าเนินงานTEA Unit  
- Competency และขอบเขตงานTEA Unit 
- ไม่สามารถท าProgrameเก็บข้อมูลได้ 
- ผู้บริหารยังไม่เห็นความส าคัญของER และการบริหารจัดการในเรื่องTEA และPre hospital 

management 
 
7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- Public AED โดยจัดหา AED กระจายทั่วทั้งอ าเภอ ครอบคลุมทุกรพ.สต. ปัจจุบัน ทั้ง อ าเภอสุไหงโก-ลก 

มี AED 26 เครื่อง 
 
 
 
 

ผู้รายงาน นางสาวสุดานันท์ แสงกาศนีย์ 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี 25 เมษายน  2561 
โทร.  073-616338    
e-mail   sudanan@hotmail.com
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222 ร้อยละการส่งต่อผู้ปุวยนอกเขตสุขภาพลดลง 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1. จัดตั้งศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ มีบทบาทหน้าที่ในการประสานงาน 
การรับส่งต่อผู้ปุวยตามแนวทางพัฒนาระบบส่งต่อของพื้นที่ 

2. มีการจัดท าแนวทางการส่งต่อผู้ปุวยในระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ 
3. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งต่อผู้ปุวย การจัดท าระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ปุวยเพื่อใช้

ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และ แก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ปุวยที่ได้รับการส่งต่อ 
4. มีการจัดท าเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและจัดท าระบบการส่งต่อ ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่/แผนพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพ Service Plan เพ่ือแก้ไขปัญหาการส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพ และ เพ่ือเป็นการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

5. มีการติดตามผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน การส่งต่อผู้ปุวยระดับจังหวัด/เขตสุขภาพเพ่ือร่วมกัน
แก้ไขปัญหาในเครือข่าย 

6. สรุปและรายงานผลการส่งต่อผู้ปุวยระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ 
 

2. สถานการณ ์
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการทุกระดับตั้งแต่
ระดับปฐมภูมิระดับทุติยภูมิระดับตติยภูมิรวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญระดับสูงการสร้างระบบเครือข่าย
บริการที่เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดและภายในเขตสุขภาพนั้นในส่วนของโรงพยาบาลสุไหงโก -ลกเป็น
โรงพยาบาลทั่วไปขนาด 212เตียงมีการตรวจรักษาได้โดยมีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาหลักในทุกสาขา 

ปัญหาที่พบในการส่งต่อนอกเขตบริการส่วนใหญ่พบว่าในโปรแกรมThai refer ส่งต่อนอกเขตสุขภาพ
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 100 สามารถรักษาได้มีเพียงกลุ่มโรคทางจิตเวชที่ต้องการไปรักษาใกล้บ้านมีคนดูแล
อย่างใกล้ชิดมากกว่าการพบแพทย์เฉพาะทาง 

ในการลงข้อมูลการส่งต่อมีการใช้ระบบการลงข้อมูลในโปรแกรมThai Referกลุ่มโรคผู้ปุวยใน 
4 สาขาหลักสามารถประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้ชัดเจน 
 
3. การด าเนินงาน /ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

มีระบบการประสานงานข้อมูลผู้ปุวยก่อนส่งต่อทุกครั้งในกรณีผู้ปุวยฉุกเฉิน 
มีการลงข้อมูลผู้ปุวยในโปรแกรมThai Refer  เพ่ือลงข้อมูลผู้ปุวยได้ครบถ้วนและสามารถวิเคราะห์

ข้อมูลได้รวดเร็ว 
ร้อยละการส่งต่อผู้ปุวยนอกเขตสุขภาพลดลง 

4 สาขาหลัก ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ร้อยละ 

1.โรคหัวใจ 0 0 0 100 
2.โรคมะเร็ง 0 0 0 100 
3.อุบัติและฉุกเฉิน 0 0 0 100 
4.ทารกแรกเกิด 0 0 0 100 
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4. สรุปประเด็น ส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้ การขับเคลื่อน นโยบายหรือการด าเนินงาน  
ไม่ประสบผลส าเร็จ 

- ในการติดตามข้อมูลผู้ปุวยทั้งระบบไม่สามารถตามได้ทั้งหมดเนื่องจากโรงพยาบาลระดับM  ไม่มี
ศูนยR์efer ที่จัดตั้งอย่างชัดเจนบุคลากรไม่เพียงพอ 

 
5. ปัญหาอุปสรรค และข้อ เสนอแนะ 

- ควรมีการจัดตั้งศูนย์Refer ภายใน ร.พ.จัดแยกออกมามีผู้รับผิดชอบชัดเจน 
- การประสาเรื่องส่งต่อกลับ 
- แพทย์เฉพาะทางมีไม่ครบทุกสาขา 
-  

6.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง(ถ้ามี) 
- 

 
      ผู้รายงาน นางโรห์ฮานีแวดอเลาะ 
      ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

วัน/เดือน/ปี วันที่ 25 เมษายน 2561 

โทร.  073-616338
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14. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาทารกแรกเกิด 
222 อัตราตายทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 500 กรัม (ไม่เกิน 3.4 ต่อ 1,000 ทารก
เกิดมีชีพ) 
  
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

- อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน ที่มีน้ าหนักแรกเกิด ≥500 กรัม ไม่เกิน 3.4 ต่อ 1,000 
ทารกเกิดมีชีพ 

- จ านวนเตียง NICU เป็นสัดส่วนเหมาะสม 1: 500 ทารกแรกเกิดมีชีพ 
- การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดเขียวในโรงพยาบาลระดับ F3 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
2. สถานการณ์  

 อัตราตายของทารกแรกเกิด ไตรมาสแรกของป ี2561 มีจ านวน 4 ราย   คิดเป็น 8.18 :1,000 LB 
สาเหตุการตาย 3 อันดับแรกคือ Preterm 2 ราย(1 รายมีความผิดปกติของปอดตั้งแต่แรกเกิด), Anomalies 
1 ราย และMAS 1 ราย ในจ านวนนี้เป็นการตายปริก าเนิด (0-7 วัน)  3 ราย และ ตายที่อายุ 7-28 วัน 1 
ราย จากการทบทวนพบว่ามีการส่งต่อล่าช้าท าให้อาการรุนแรงมากขึ้น และปัจจัยจากมารดาที่ส่งผลต่อทารก 
มารดาไม่รับประทานยาธาตุเหล็ก และไม่พบแพทย์ตามนัด เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ 

เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการส่งต่อเช่น Hypothermia  Hyperglycemia เนื่องจากบางโรงพยาบาล
ในเครือข่ายยังไม่มี Transport Incubator และยังขาดทักษะการดูแลผู้ปุวย อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก
การส่งต่อ ร้อยละ 65 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 

ตัวช้ีวัด เปูาหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 
ตค.-พย.62 

1.อัตราตายทารกแรก
เกิดท่ีมีน้ าหนักมากกว่า
หรือเท่ากับ 500 กรัม 

ไม่เกิน 3.4 
ต่อ 1,000 

ทารกเกิดมีชีพ 

6.31 
(13/2059) 

6.9 
(14/2028) 

5.15 
(9/1747) 

7.95 
(14/1761) 

2.71 
(1/369) 

2.จ านวนเตียง NICU 
เป็นสัดส่วนเหมาะสม  

1: 500 
ทารกเกิดมีชีพ 

1.21:500 
(5 เตียง) 

1.23:500 
( 5เตียง) 

1.:349 1:352 1:73 

3.การคัดกรองโรคหัวใจ
พิการแต่ก าเนิดชนิด
เขียวในโรงพยาบาล
ระดับ F3 ขึ้นไป  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

100 90.99 100 
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1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดูแลทารกแรกเกิด โดยส่งเข้าอบรมเฉพาะทางเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด
วิกฤตทุกปีซึ่งขณะนี้มีพยาบาลที่ได้รับการอบรมเฉพาะทางจ านวน 6 คน คิดเป็น ร้อยละ 46.15
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการส่งต่อทารกแรกเกิดโดย 

2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการส่งต่อทารกแรกเกิด โดย 
-  ปรับเกณฑ์การตามกุมารแพทย์ ทีม NCPR conference สูติ-เด็ก  
-  Feed back ข้อมูลผลการสง่ต่อ ทางระบบไลน ์
-  สนับสนนุความรู้และทักษะการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ 
-  NCPR ทั้งเครือข่ายระบบ    
-  Early CPAP  Weaning Protocol และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ NIPPV 

 
4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 

- ปัจจัยทางด้านมารดา เช่น โรคภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์รวมถึงพฤติกรรมของมารดาที่ไม่ยอม
รับประทานยาธาตุเหล็กขณะตั้งครรภ์เมื่อตรวจพบว่าตั้งครรภ์เสี่ยงแต่ยังไม่ไปพบแพทย์ตามนัด
เนื่องจากมีปัญหาเศรษฐานะของครอบครัว 

5.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุเปูาหมาย 

ข้อเสนอแนะ 

- กุมารแพทย์ไม่เพียงพอ - พิจารณาจัดสรรเพ่ิม 
 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
 - 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ( ถ้ามี ) 

- แบบฟอร์ม Discharge summary ส าหรับติดตามหลังจ าหน่าย 
- สามารถคัดกรองทารกแรกเกิดครบถ้วนตามเกณฑ์ เช่น ROP IVH Ricket Thyroid Hearing 

โรคหัวใจ โดยใช้แบบฟอร์มการคัดกรอง Newborn Screening 
 
 
 

ผู้รายงาน  นางอัจฉรา เอกธีรมงคล 
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
วัน/เดือน/ปี  11 ธันวาคม 2561 

       โทร          081 - 5981565 
       e-mail   acha_6608@hotmail.com 
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15.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขา Palliative Care 

223 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและการจัดการอาการต่างๆ ด้วย strong opioid  medication ใน
ผู้ปุวยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
Health outcome:  

- ผู้ปุวยระยะท้ายได้รับการบรรเทาอาการปวดและการจัดการอาการต่างๆ ด้วย strong opioid  อย่างมี
คุณภาพจนถึงวาระสุดท้าย 

KPI: ให้ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ 
Service outcome:  

- ผู้ปุวยระยะท้ายเข้าถึงการบรรเทาอาการปวดและการจัดการอาการต่างๆ ด้วย strong opioid  อย่างมี
คุณภาพ (Accessibility) รวมทั้งผู้ปุวยสามารถดูแลตนเองได้ในช่วงเวลาของภาวะโรคและอาการอย่าง
เหมาะสม 

- ผู้ปุวยระยะท้ายและครอบครัวได้รับข้อมูล (Information) อย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในการ
วางแผนล่วงหน้า (Advance Care Plan) เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาพจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 

KPI: - ผู้ปุวยได้รับ Opioids ตามเกณฑ์  
- มี Advance Care Plan 
- มี Home Visit 
- ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและการจัดการอาการต่างๆ ด้วย strong opioid อย่างมีคุณภาพ 

 
2. สถานการณ์  
 ในการบรรเทาอาการปวดและการจัดการอาการต่างๆ ด้วย strong opioid  medication ในผู้ปุวย
ประคับประคอง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  จัดตั้งคลินิก pain มีวิสัญญีแพทย์ ออกตรวจทุกวันพุธ เวลา 13.00 
น. – 16.00 น. มีทีมที่ประกอบด้วยโรงพยาบาลมีแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงาน PC เป็น part time หากมี
ผู้ปุวยในและผู้ปุวยนอกที่จ าเป็นต้องได้รับการบรรเทาปวด และจัดการอาการปวด ตามกลุ่มโรคที่ก าหนด 
สามารถ consult วิสัญญีแพทย์เพ่ือบริหารอาการปวดและการจัดการอาการต่างๆ ด้วย strong opioid  
medication ได้ และในการท า advance care plan และให้การดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองต่อเนื่องที่
บ้าน ตลอดจนมีการสร้างเครือข่าย ในการดูแลแบบประคับประคอง และมีศูนย์การดูแลเครื่องมือ มีแผนจัดตั้ง
เป็นศูนย์เครื่องมือในระดับจังหวัด 



 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 
84 

SUNGAIKOLOK HOSPITAL 
รอบท่ี 2 / 2561  

 
ตัวช้ีวัด PALLIATIVE CARE เปูาหมาย 

ร้อยละ 
ปี 2560 

  
2561 

 
2561 

(ต.ค.-พ.ย 61 ) 
1. ร้อยละผู้ปุวยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการดูแล

แบบประคับประคองได้เข้าสู่กระบวนการดูแล 
(ป2ี560 :CA, CKD,COPD,Stroke) (ปี2561 
เพ่ิมโรค dementia, เอดส์ระยะท้าย
,pulmonary&heart disease,multiple 
trauma patient ) 

>70 % 
(ปี2560เปูา

50% , 
ปี 2561 
เพ่ิมเป็น 
70%) 

83.33 86.25 37.5 

2. ร้อยละของผู้ปุวยและครอบครัวได้รับการเตรียม 
advance care plan 

>50 
62 72.73 50 

3. ร้อยละผู้ปุวยที่ได้รับการดูแลต่อเนื่อง  >70 66.67 84.56 62.05 
4. ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการจัดการอาการอย่าง

เหมาะสม (อาการปวด หอบเหนื่อย) 
>50 72.50 76.92 88.89 

5. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและการจัดการอา
กาต่างๆ ด้วย strong opioid  medication ใน
ผู้ปุวยประคับประคองอย่างงมีคุณภาพ 

>40 
เริ่มเก็บปีงบ 

2562 

ยังไม่เก็บ
ข้อมูล 

ยังไม่เก็บ
ข้อมูล 

83.34 

6. ร้อยละของผู้ปุวยที่มีความจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์
ทางการแพทย์และได้รับอุปกรณ์ใช้ที่บ้าน 

>80 100 100 
 

NA 

7. ร้อยละผู้ปุวยที่มีความจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทาง
การแพทย์และได้รับการสนับสนุนจาก รพ.
(Oxygen ,Bed,Suction) 

>20 60 87.5 
 

NA 

8. ร้อยละของผู้ปุวยที่เสียชีวิตตามความต้องการ  >80 92.50 89.29 
 

100 

ผลการด าเนินการที่ผ่านมา  
- รพ.สามารถด าเนินงานจนผ่านตัวชี้วัดทั้ง 7 ตัวได้ 
- เพ่ิมขีดความสามารถของพยาบาลผู้ดูแลให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ปุวย (ส่งอบรมเฉพาะ

ทางระยะเวลา3สัปดาห์ร่วมกับเขต12ปีละ1รุ่น) 
- มีการอบรมพัฒนาศักยภาพ pcwn ในการดูแลผู้ปุวยให้ครอบคลุมในโรงพยาบาล  
- มีระบบส่งต่อในจังหวัดและในเขต12 มีการสื่อสารทางไลน์ , e-mailและเชื่อมต่อข้อมูลในโปรแกรม

COCสามารถส่งต่อข้อมูลได้ครบถ้วนและรวดเร็ว 
- จัดตั้งระบบการยืม-คืนอุปกรณ์,เครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับผู้ปุวยระยะท้ายโดยผ่านทางศูนย์เครื่องมือ

แพทย์ของ รพ.เช่น oxygen ,เครื่องดูดเสมหะ เตียงลม เป็นต้น 
- ร่วมกับหน่วยงานสังคมสงเคราะห์จัดหาอุปกรณ์,เครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับผู้ปุวยระยะท้าย 
- ประสานองค์กรภายนอก (ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุเทศบาล อ.สุไหงโกลก) เพ่ือการยืม-คืนอุปกรณ์,

เครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับผู้ปุวยระยะท้ายกรณีไม่เพียงพอ 
- การดูแลต่อเนื่องโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ก าหนดเยี่ยมบ้านร่วมกับชุมชนทุกสัปดาห์ที่ 2ของเดือน 
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- มีการบริหารยา Strong opioid ให้ทั่วถึงทั้งใน รพ.และแนวทางการยืมยาของโรงพยาบาลใน
เครือข่ายที่ รพ. รับผิดชอบ  

- จัดตั้งคลินิก pain มีวิสัญญีแพทย์ ออกตรวจทุกวันพุธ เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 
 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 
ในปีงบประมาณ 2560  

การด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1 
โรงพยาบาลสุไหงโกลก ผ่านเกณฑ์ประเมิน3ข้อได้แก่ 

1. คณะกรรมการ/หรือศูนย์การดูแลแบบประคับประคองที่ประกอบด้วยบุคลากรสหสาขาที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแต่งตั้งเลขานุการซึ่งเป็นพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร palliative care 
3. มีการก าหนดแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุ่มโรคส าคัญของโรงพยาบาลและโรงพยาบาล

มีการจัดตั้งหน่วยบริการPalliative care, มี PCWN, มีระบบส่งต่อผู้ปุวยผ่านช่องทางโปรแกรม COC 
และ ไลน์ รวมถึงการด าเนินการจัดหา strong opioids คือ morphine syrup, morphine 
IR(immediate release ) ,morphine SR (slow release) รวมถึง เป็นแม่ข่ายรับผิดชอบ รพ.สุคิริน 
แว้ง สุไหงปาดี เมื่อต้องการใช้ยา morphine syrup สามารถยืมได้ที่ รพ. สุไหงโกลก  

ปีงบประมาณ 2561 
ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 2-5 ด าเนินการร่วมกันแต่แบ่งตามขนาด รพ.ดังนี้ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง 
รายละเอียดการด าเนินการ 

(1). ร้อยละของโรงพยาบาล  A,S, M1 ที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 
มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

3 เดือน 6 เดือน 
ด าเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนที่ 1 
- มีแพทย์ผ่านการอบรมด้าน Palliative เป็น

ประธาน/กรรมการทีมพัฒนาคุณภาพการดูแล
แบประคับประคอง 

- มีการรักษา/ดูแล/บรรเทาด้วย Strong Opioid 
Medication>50% 

- ผู้ปุวยและครอบครัว ได้รับการให้ข้อมูลจาก
กิจกรรม Family Meeting และมีการท า 
Advance Care Planning (ACP) >50% 

- มี Pain Clinicหรือ Palliative Care Clinic 
และ/หรือ การดูแลแบบการแพทย์แผนไทย /
แพทย์ทางเลือก (≥ร้อยละ 50 ของจ านวน
โรงพยาบาลระดับ A,S ) 

ประเมินผลตามรอบ 3 เดือน 
- มีแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ที่เก่ียวข้องกับ

การดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอง 
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับสสจ. 
สสอ. รพ.สต. องค์กรในท้องถิ่นหรือองค์กร
ต่างๆ (อย่างน้อย 1 แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมต่อ 1โรงพยาบาล) 

 
เกณฑ์เปูาหมาย: ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและการจัดการอาการต่างๆ ด้วย strong opioid  medication ในผู้ปุวย
ประคับประคองอย่างมีคณุภาพ 
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4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 

1. โรงพยาบาลไม่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมาเป็นแกนน าในการด าเนินงานปัจจุบันมีทีมดูแลได้ผ่าน
การอบรมหลักสูตร palliative careภาคทฤษฏีและปฏิบัติที่ทางเขต 12 จัดให้แต่ยังไม่มีทีมแพทย์
และพยาบาลที่รับผิดชอบเต็มเวลาไม่มี ward แยกเฉพาะท าให้ดูแลจ ากัดได้เฉพาะผู้ปุวยในเท่านั้น 
ไม่ได้ดูแลpalliative care ในผู้ปุวยนอก 

2. ความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพพยาบาลที่จะมาดูแลผู้ปุวยpalliative care เต็มเวลา 
3. เนื่องด้วยงบประมาณที่จ ากัดท าให้การจัดหาอุปกรณ์จ าเป็นในการให้ผู้ปุวยกลับไปใช้ที่บ้านเช่นเครื่องดูด

เสมหะ , ออกซิเจน, เตียงลมยังมีปริมาณจ ากัด และปัจจุบันมีsyringe driver จ านวน 1 เครื่อง แต่ยังไม่
สามารถน าออกไปบริหารยาmorphine ที่บ้าน เนื่องจากขาดแพทย์ผู้รับผิดงานเป็นผู้สั่งใช้ยา และการ
วางระบบยังไม่ชัดเจน  

4. ขาดความต่อเนื่องในการเยี่ยมบ้านผู้ปุวยนอกเขตรับผิดชอบ 
 

4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้
การด าเนินงานไม่บรรลุเปูาหมาย 

ข้อเสนอแนะ 
แนวทางแก้ไข 

1. ขาดแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและพยาบาล
ผู้รับผิดชอบเต็มเวลา 

- จัดอบรมแพทย์และพยาบาลเรื่อง
หลักสูตร palliative care ทัง้จังหวัด
นราธิวาส หรือทั้งเขต 12 ให้
ครอบคลุมโรงพยาบาลทุกระดับ 

- จัดตั้งแผนพัฒนาบุคคลากร
อ บ ร ม PCNห ลั ก สู ต ร 3
สัปดาห์ปีละ2ท่าน 

- อบรมเฉพาะทางหลักสูตร
4เดือนปีละ1ท่าน 

- จัดตั้ง palliative care 
unit และมี palliative 
care nurse (full time) 

2. ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
พยาบาล 

- ก าหนดให้มีความก้าวหน้าของ
วิชาชีพของpalliative care nurse 

- ก าหนดให้มีพยาบาลประจ าด้าน 
palliative care เต็มเวลา 

-  

3. มีอุปกรณ์การแพทย์ที่จ าเป็น
ให้ผู้ปุวยกลับบ้าน เชน่ 
oxygen ,suction ,เตียงลม  , 
syringe driver เป็นต้น 

- จัดสรรงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์
การแพทย์ให้เพียงพอ จากส่วน
ราชการอ่ืนๆในชุมชนเช่น อบต. 
เทศบาล 

- มีแผนการยืมและแลกเปลี่ยน
อุปกรณ์ที่ขาดแคลนใน
เครือข่าย 

4. การพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ปุวย 

- ปรับแบบฟอร์มการดูแลผู้ปุวยและ
การดูแลต่อเนื่องให้มีรูปแบบชัดเจน
ทั้งจังหวัด 

- จัดท าสมุดคู่มือประจ าตัวส าหรับ

- ประชุมชี้แจงแบบฟอร์มการ
ดูแลผู้ปุวยเป็นแนวทาง
เดียวกนัทั้งจังหวัด 

- จัดท าเอกสารการส่งต่อข้อมูล



 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 
87 

SUNGAIKOLOK HOSPITAL 
รอบท่ี 2 / 2561  

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้
การด าเนินงานไม่บรรลุเปูาหมาย 

ข้อเสนอแนะ 
แนวทางแก้ไข 

ผู้ปุวยPCให้เพียงพอ 
- จัดท าแนวทางการวินิจฉัยผู้ปุวย

palliativeที่ชัดเจนและครอบคลุม
ทุกโรค 

- ใช้โปรแกรมCOCส่งต่อข้อมูลผู้ปุวย
palliativeทั้งจังหวัด 

- จัดตั้งกลุ่มไลน์เพ่ือประสานงานและ
ส่งต่อข้อมูลกัน กรณีเร่งด่วนส่งต่อ
ข้อมูลเป็นรายบุคคล 

- มีระบบการconsultทีมแพทย์และ
พยาบาลที่มีประสบการณ์ 

- จัดตั้งคลินิก pain โดยมีมีวิสัญญี
แพทย์ออกตรวจ 

- ให้ผู้ปุวยท าหนังสือแจ้งเจตจ านงใน
การดูแลระยะท้าย และปฏิบัติให้
เป็นไปตามหนังสือแสดงเจตจ านงให้
ครอบคลุมผู้ปุวยระยะท้ายทุกกลุ่ม
โรค 

- มีแผนการดูแลครอบครัวและญาติ
ภายหลังเสียชีวิต 

ผู้ปุวย(ระบบPOP-UPและ
แปูนพิมพ์สัญลักษณ์) 

 
6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / ส่วนกลาง /ต่อผู้บริหาร /ต่อระเบียบ /กฎหมาย 

- จัดให้หลักสูตร palliative care อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของแพทย์และพยาบาล 
- มีแบบฟอร์มการดูแลผู้ปุวย และ โปรแกรมส่งต่อเยี่ยมบ้านใช้ร่วมกันทั้งประเทศ 
- ให้การสนับสนุน strong opioids และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอ 

 
 
 
 

ผู้รายงาน  พว.นุชนาถ ศรีสุวรรณ์ 
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ผู้ช่วยเลขาทีมpalliative care รพ.สุไหงโก-ลก 
วัน/เดือน/ปี.  10 พฤศจิกายน 2561 

     โทร  084-8906624 
                                 e-mail:  nodcha4856@gmailcom  
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16. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  สาขาศัลกรรมกระดูก(ออร์โธปิดิกส์) 

225 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the Fracture 
1. ประเด็นการตรวจราชการ :   

- ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the Fracture ร้อยละ 100 ของเขตสุขภาพทั้งหมด  (รวม 13 เขต) 
2. สถานการณ ์
 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับผิดชอบดูแลโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย 3 โรงพยาบาล (รพ.แว้ง 15 
กม. , รพ.สุไหงปาดี 15 กม., รพ.สุคิริน 45 กม.) ซึ่งอยู่ภายใต้ความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้ โดยทุก
โรงพยาบาลในเครือข่ายสามารถส่งต่อผู้ปุวยภาวะฉุกเฉินได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และในปี งบประมาณ 
2562 โรงพยาบาลขยายขอบเขตบริการผู้ปุวยในเขตจังหวัดนราธิวาสเพิ่ม 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง 
และโรงพยาบาลตากใบ 
 มีแพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ 5 คน ทีมพยาบาลให้การรักษา ทีมห้องผ่าตัด และเครื่องมือจ าเป็น
พร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมง ในการดูแลผู้ปุวยกระดูกสะโพกหัก ผู้ปุวยกระดูกสะโพกหัก (Femoral neck and 
Intertrochanteric Fracture of Femur) เป็นโรคที่มีความส าคัญในแผนกศัลยกรรมกระดูก จากสถิติตั้งแต่ ปี 
พ.ศ.2557-2561  มีผู้ปุวยจ านวน 14, 12,13 , 17,16 รายตามล าดับ ส่วนใหญ่เกิดในผู้สูงอายุ สาเหตุมา
จากอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในบ้าน   ปัญหาและความเสี่ยงที่ส าคัญที่พบผู้ปุวยส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรค
ประจ าตัว หรืออาจจะมีภาวะโรคกระดูกพรุนอยู่เดิม แต่ไม่ได้ตรวจหรือรักษา ทางกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกจึง
ได้มีการจัดตรวจมวลกระดูกปีละครั้ง เพ่ือค้นหาผู้ปุวยโรคกระดูกพรุนและให้การรักษาก่อนที่จะเกิดกระดูกหัก 
พร้อมทั้งมีจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนแก่ประชาชนทั่วไปด้วย  โดยมีผู้รับการตรวจคัดกรอง
กระดูกพรุนดังแสดงในตารางด้านล่างนี้ 
 

ปีงบประมาณ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
ผู้เข้ารับการตรวจ 172 80 110 83 128 128 

ผิดปกติ 82 44 63 40 82 55 
 

โดยผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดกระดูกพรุนและผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนได้มีการนัดพบแพทย์ศัลยกรรมกระดูก
เพ่ือติดตามอาการเป็นระยะ 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 
 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เปูาหมาย 

ผลงานที่ปฏิบัติได้ 

2559 2560 2561 
2562 

ต.ค.-พ.ย.61 
โรงพยาบาลที่มีทีม Capture the 
Fracture 

มีการจัดตั้งทีม 
Capture the 
Fractureใน
โรงพยาบาล 

NA NA มีการจัดตั้ง มีการจัดตั้ง 

อัตราผู้ปุวย Capture the 
Fracture  ได้รับการผ่าตัดภายใน 
72 ชั่วโมง 

>30% NA 167 ชม. 
(17 ราย) 

18 /49 ราย 
36,73% 

0 



 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 
89 

SUNGAIKOLOK HOSPITAL 
รอบท่ี 2 / 2561  

 
ตัวช้ีวัด 

 
เปูาหมาย 

ผลงานที่ปฏิบัติได้ 

2559 2560 2561 
2562 

ต.ค.-พ.ย.61 
อัตราการกระดูกหักซ้ าภายหลัง
กระดูกสะโพกหัก 

<30% NA 0 2/49 
4.08% 

0 

อัตราผู้ปุวยกระดูกสะโพกหัก
กลับไปใช้งานปกติภายใน 6 
เดือน 

60% NA NA 4/14  ราย 
28.57% 

0 

 
4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 

1. มีการประชุม Service Plan Orthopedic ของจังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 5 เมษายน 2561          
โดยประธาน Service Plan ได้มีนโยบายให้โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาล      
สุไหงโก-ลก จัดตั้งทีม Refracture Prevention ของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลนราธิวาส
และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้ด าเนินการจัดตั้งทีม Refracture Prevention ในเดือนเมษายน 2561  

2. พัฒนาบุคลากรเปูาหมายให้มี Liaison nurse ให้เพียงพอใน รพท. และพัฒนาบุคลากรใน รพช.ให้มี
องค์ความรู้ 

3. ผู้ปุวยควรได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง โดยนับตั้งแต่ผู้ปุวยมาถึงโรงพยาบาลจนถึงผ่าตัด  
ดังนั้นโรงพยาบาลชุมชนควรส่งผู้ปุวยมาให้เร็วที่สุด 

4. พัฒนาแนวทางการดูแล ( Guideline) กลุ่มผู้ปุวยทีม Refracture Prevention ให้เป็นแนวทาง
เดียวกันครอบคลุมทุกระดับโรงพยาบาล 

5. พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องของกลุ่มผู้ปุวย Refracture Prevention 
6. ก ากับติดตาม ทั้งการก ากับดูแลตัวชี้วัดทุกเดือน โดยใช้ระบบสารสารเทศ 

 

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน 
ไม่บรรลุเปูาหมาย 

ข้อเสนอแนะ 

- จ านวนผู้ปุวยได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมงยัง
ต่ ากว่าเกณฑ์ 

- ประชุมทีมเพ่ือจัดท า CPG และ Care Map 

- ผู้ปุวยมีโรคประจ าตัวและระยะเวลาการตัดสินใจ
นาน ท าให้จ านวนผู้ปุวยได้รับการผ่าตัดภายใน 72 
ชั่วโมงยังต่ ากว่าเกณฑ์ 

- ประสานสหสาขาวิชาชีพในการร่วมดูแลผู้ปุวย 

- ระบบข้อมูลการส่งต่อ Refer Back เพ่ือ 
Refracture Prevention ไม่เป็นระบบ 

- ประชุมเพ่ือจัดท าแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด 

- แนวทางการดูแล ( CPG) ยังมีความแตกต่างกัน - ประชุมร่วมกับทีม Refracture Prevention 
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จัดท า ( CPG) 

- มีการเปลี่ยนแปลง Care  giver - อธิบายถึงความจ าเป็นและความส าคัญของ Care 
giver แก่ผู้ที่จะท าหน้าที่ Care giver 
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6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
การก าหนดบทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้ปุวย Refracture  
- วิสัญญีพยาบาลเฝูาระวังความเสี่ยง (High Risk) ในการผ่าตัด 
- Scrub nurse ดูแลเรื่องความพร้อมของเครื่องมือ 
- Physical Therapy ดูแลผู้ปุวยหลังผ่าตัด 
- Liaison nurseเป็น Manager ในการดูแลผู้ปุวยตั้งแต่แรกรับ ผ่าตัด การเยี่ยมบ้าน ตลอดจน 
- ติดตามเพ่ือเฝูาระวังภาวะแทรกซ้อน และบันทึกจ านวนผู้ปุวยทั้งหมด ซึ่งรวมถึงปฏิเสธการรักษาด้วย 
การดูแลหลังจ าหน่าย 
- มีการเยี่ยมบ้านหลังจ าหน่ายโดยหน่วยปฐมภูมิ โดยดูสภาพสิ่งแวดล้อมภายในและรอบๆ บ้าน  
- เพ่ือปูองกันภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะเรื่อง Re-fracture โดยออกแบบฟอร์ม Check list ซึ่งอยู่ใน

ระบบ Hos-Xp 
- ประสานงานกับกลุ่ม อบต., อบจ. ผู้น าศาสนา ให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวยกลุ่ม 
- Refacture เพ่ือปูองกันการหักซ้ า โดยดูระบบสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัยของผู้ปุวย 
การคัดกรองและการปูองกันการRe-fracture 
- ผู้ปุวยที่มีภาวะกระดูกพรุน 
- วางแผนตรวจมวลกระดูกในผู้น าศาสนา, ผู้น าชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบโน้มน้าวประชาชนให้ปฏิบัติตาม 
- กลุ่มผู้ที่มีกระดูกบาง เสี่ยงต่อการ Fracture ควรมีการติดตามกลุ่มเหล่านี้ปีละ 1 ครั้ง 
- ใช้ระบบสารสนเทศในการติดตามระยะนัดผู้ปุวยโดยโทรศัพท์แจ้งผู้ปุวยก่อนวันนัด 2 – 3 วัน 
- การตั้งระบบเตือนการนัดหมายล่วงหน้า 
- ใช้ระบบสารสนเทศในการติดตามระยะนัดผู้ปุวย 

 
 
 
 
 

ผู้รายงาน  นางสาวเสาวลักษณ์  แซ่คู 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี 1 ธันวาคม 2561 
โทร.  083-6542966 
e-mail  meifung11@hotmail.com 
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17. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  สาขามะเร็ง 
226 ร้อยละผู้ปุวยได้รับการผ่าตัดภายหลังวินิจฉัยภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ร้อยละ 80) 

 227 ร้อยละของผู้ปุวยได้รับรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ 80) 
228 ร้อยละของผู้ปุวยได้รับยาเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ 80) 

 
1. ประเด็นตรวจราชการ 

- ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดเคมีบ าบัดรังสีรักษาของมะเร็ง 5 อันดับแรก 
 ด้านการผ่าตัด 
 ด้านเคมีบ าบัด 
 ด้านรังสีรักษา 

- การบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดผ่านทางThai cancer based 
- การส่งต่อผ่านElectronic refer และเครือข่ายCNC 

 
2. สถานการณ ์

โรงพยาบาลสุไหงโกลกเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 212 เตียง พบว่าอุบัติการณ์5อันดับแรกในปี
2561ได้แก่มะเร็งล าไส้ใหญ่ทวารหนัก มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งตับ 
โรงพยาบาลสุไหงโกลกรักษาโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งเต้านมโดยการผ่าตัดและให้ยาเคมีบ าบัด 
แต่ไม่สามารถรักษาโดยการฉายแสงได้ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า เข่นโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์และโรงพยาบาลหาดใหญ่เพ่ือการรักษาต่อเนื่อง 
การดูแลรักษามะเร็งปากมดลูก มะเร็งมะเร็งตับ มะเร็งปอดและมะเร็งอื่นๆ เป็นการ ตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น
ผู้ปุวยได้รับการส่งต่อทุกราย 
5 อันดับโรคมะเร็งปี 2561 

อันดับ ชนิดมะเร็ง จ านวนราย 
1      มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 210 
2              มะเร็งปอด 52 
3              มะเร็งเต้านม 47 
4              มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 42 
5              มะเร็งกระดูก                     19 

 
ด้านการการรักษาเคมีบ าบัด 

- การให้ยาเคมีบ าบัดในผู้ปุวยมะเร็งล าไส้  ใช้FOLFOX4 Regimen, MAYO Regimen 
- การให้ยาเคมีบ าบัดในผู้ปุวยเต้านม ใช้ FAC Regimen 
- การเตรียมยาเคมีบ าบัดโดยเภสัชกรที่ได้รับการอบรมและใช้ยาเคมีบ าบัดตามหลักเกณฑ์ท่ีสปสช.

ก าหนดและเตรียมยาเคมีบ าบัดจากโรงพยาบาลในเขต12ที่refer backเพ่ือรับยาต่อเนื่อง 
- ไม่มีคลินิกเคมีบ าบัดโดยเฉพาะการบริหารยาเคมีบ าบัดให้ในหอผู้ปุวยสามัญหอผู้ปุวยพิเศษและห้อง

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
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ข้อมูลการให้ยาเคมีบ าบัด 
ปี จ านวนราย จ านวนครั้ง 

2558 31 336 
2559 33 234 
2560 32 215 
2561 36 342 

- บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรมการบริหารยาเคมีบ าบัดจ านวน10คนและมีการวาง
แผนการอบรม เนื่องปีละอย่างน้อยจ านวน2คนต่อปีเพื่อความครอบคลุมและต่อเนื่อง 

 

๒.1การคัดกรองมะเร็ง (screening) เพื่อค้นหาก่อนเป็นโรคมะเร็ง 
2.1.1การคัดกรองมะเร็งล าไส้ปี2558-2561 
 โรงพยาบาลสุไหงโกลกได้คัดกรองประชาชนและเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงในอ าเภอสุไหงโกลกอายุ50-70ปี      
ซึ่งมีประชากรกลุ่มเสี่ยงจ านวน12, 513รายตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบัน โดยปี2558จัดท าโครงการร่วมกับ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงในอ าเภอสุไหงโกลก จ านวน200ราย 
ปี2560ถึงปี2561 จัดท าโครงการร่วมกับโรงพยาบาลหาดใหญ่คัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงในอ าเภอสุไหงโก
ลกจ านวน1300รายคิดเป็น7.59% 
 

การด าเนินการคัดกรองมะเร็งล าไส้ตั้งแต่ปี2558-2561จ านวน2,209รายคิดเป็น 17.64% 
ผลการด าเนินการ 

ปึ จ านวนการคัดกรอง ผลPositive colonoscope รายงานผล ติดตาม 
2559 437 (3.49%) 24 ราย 14 ราย Normal  14 ราย 

Polyp 1 ราย 
4 ราย 

ปฎิเสธ 5ราย 
2560 634(5.06%) 21 ราย 12 ราย Polyp 2 ราย 

Malignant 1 ราย 
Normal  9ราย 

9ราย 

2561 1138(9.09%) 30 10 Normal  9 ราย 
Patho1ราย 

13ราย 
ปฎิเสธ 7ราย 

 

2.1.2 การคัดกรองมะเร็งเต้านม 
1. การคัดกรองโดยBSEและCBE 
2. โรงพยาบาลจัดท าโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมmammogramปีละ1ครั้งตั้งแต่ปี2558ถึงปัจจุบัน 

และร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียติปีละ1ครั้ง 
ผลการด าเนินการการคัดกรอง  
ผล ปี2560 100ราย ปี2561 154 ราย 

BIRADS1 70 115 
BIRADS2 27 35 
BIRADS3 1 3 
BIRADS4 ผล fibrocystis2ราย (ติดตาม

mammogramทุกปี2ราย,CA breast 1ราย) 
1ราย(referรพสงขลานครินทร์) 

BIRADS5 ปี60Ca breast2รายstage2a1ราย ปี61Ca breast1รายstage3a 
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ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงานหรือการบรรลุเปูาหมาย 

ข้อมูล/ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบัติได้  

2558 2559 2560 2561 2562 

1. สัดส่วนผู้ปุวยมะเร็งเต้านมระยะที่ 
    1 และ 2 

≥70% 60 ๓๘.๔๖ 81.81 31.33 
(๕/15) 

100 
(1/1) 

2. สัดส่วนผู้ปุวยมะเร็งปากมดลูกระยะ
ที ่1 และ 2 

≥70% 100 ๗๕ N/A N/A N/A 

3. ร้อยละของสตรีที่ได้รับการตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง 

≥80% 97.6 ๙๕.๙ 95.47 93.54 
 

1.6 

4. รอ้ยละของสตรีได้รับการตรวจคัด
กรอง มะเร็งปากมดลูก 

≥80% 10 27.6 
(17.6) 

56.4 
(28.88) 

65.83 
(9.48) 

7.61 

5. ร้อยละของผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงได้รับ
การคัดกรองมะเร็งล าไส้ 

≥70% N/A 3.49 
(437) 

5.06 
(634) 

956 N/A 

6.จ านวนผู้ปุวยมะเร็งปอดเสียชีวิตต่อ
ป ี

≤24/
แสนปชก 

๖(5.1) ๔(3.4) 5(4.25) 11 0 

7.จ านวนผู้ปุวยมะเร็งตับเสียชีวิตต่อปี ≤24/
แสนปชก 

๗ ๑ 3 0 2 

8.จ านวนผู้ปุวยมะเร็งRE-Admitted
ต่อปี 

 ๑๕๖ ๗๕ 52      58 12 

9.จ านวนผู้ปุวยมะเร็งที่ได้รับการส่งต่อ 
นอกเขตต่อปี 

ลดลง≥50 ๙ ๘ 5 0 0 

 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 

ตัวช้ีวัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบัติได้  

2558 2559 2560 
2561 

 
2562 

ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษา
ด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา๔
สัปดาห์ 

≥๘o% 81.25 81.25 
(13/16) 

80 
(20/25) 

73,01 
(19/26) 

66.67 
(2/3) 

ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษา
ด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา๖
สัปดาห์ 

≥๘o% 85.71 81.82 
(9/11) 

47.62 
(10/21) 

60.71 
(17/๒8) 

33.33 
(1/3) 

ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษา
ด้วยรังสีรักษาภายใน๖สัปดาห์ 

≥๘o% N/A 100 
(1/1) 

N/A (1) N/A N/A 
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4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ(key Risk Area/ key RiskFactor)ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจและติดตาม 

- ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ปุวยมะเร็งภายในเครือข่ายและในชุมชนยัง ไม่
ครบถ้วน 

- การจัดท าทะเบียนมะเร็งยังไม่ครอบคลุมทุกอวัยวะเนื่องจากขาดบุคลากรรับผิดชอบงานการจัดเก็บ
ข้อมูลเป็นFull time 

- โปรแกรมTCBยังไม่ได้เชื่อมโยงกับรพชและรพสต 
- ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลกรณีผู้ปุวยส่งต่อการรักษาโรงพยาบาล 

 
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา /อุปสรรค/ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

การเก็บข้อมูลผู้ปุวยมะเร็งรายใหม่ยัง ไม่ครบถ้วน  
และครอบคลุม 
- ไม่มีผู้รับผิดชอบเป็น Full time 
- เพ่ิมการรายงานข้อมูลทุกมะเร็ง 
- โปรแกรม TCB ยังไม่ได้เชื่อมโยงกับรพช.และ 
  รพ.สต. 
 
 
 

1. มีผู้ประสานงานชัดเจน เพ่ิมจ านวนผู้รับชอบและ
ก าหนด 
    เวลาการปฏิบัติงานด้านข้อมูลทุกวันศุกร์บ่าย 
- ติดตั้งการลงโปรแกรมTCBเพ่ิมในหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  เช่น ANC เพ่ือจัดเก็บข้อมูลมะเร็งปาก
มดลูก 

- เป็นครูก.ถ่ายทอดความรู้ในการเก็บและบันทึก 
ข้อมูลและการลงโปรแกรมTCBเพ่ือการจัดเก็บ 
ข้อมูลครอบครุมมากข้ึน 

- ติดตามการจัดเก็บข้อมูลมะเร็งในชุมชนและ 
การรายงานข้อมูลของจนท.รพ.สต.ในเครือข่าย 

2. การstagingล่าช้า 
    - ภาระงาน 
    - ความต่อเนื่องของผู้รับผิดชอบ 

2. เชื่อมโยงข้อมูลระบบHOSXPและโปรแกรมTCB 
    เพ่ือความสะดวก,รวดเร็วในการลงข้อมูล 
    - จัดผู้รับผิดชอบงานมะเร็งตามคลินิก 
 

3. การคัดกรอง 
จากสถานการณ์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน              
ความเชื่อวัฒนธรรม ท าให้การคัดกรอง,การเข้าถึง,           
การติดตามยังเป็นอุปสรรค 

3. เน้นผู้น าชุมชน, อ.ส.ม.จนท.รพสต ให้มีส่วนร่วม  
    เพ่ิมการประสานข้อมูลทางไลน์เพ่ือติดตามการ 
    คัดกรอง 

- เจ้าหน้าที่ รพสตประสานรถรับส่งผู้ปุวยกรณี 
ติดตามวินิจฉัยเพ่ิมเติม 

- การประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 
ในการคัดกรองมะเร็ง 

4. ผู้ปุวยขาดความต่อเนื่องในการรักษาเนื่องจาก
ผู้ดูแลมีภาระ ฐานะยากจน ความเชื่อวัฒนธรรม     
ผู้ปุวยสองสัญชาติ 

4. ประสานผู้น าชุมชน, อ.ส.ม ค้นหาติดตามให้มาตรวจ 
    ต่อเนื่อง  เพ่ิมการประสานข้อมูลทางไลน์ 
- ประสานหน่วยงานต่างๆเช่นสังคมสงเคราะห์,มูลนิธ ิ
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ปัญหา /อุปสรรค/ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- จัดท าโครงการการจัดการความรู้ในแก่อสม.และ 
อาสาสมัครในค้นหา,คัดกรองผู้ปุวยมะเร็งและการ 
ประสานการส่งต่อมายังรพ 

5. การเชื่อมโยงข้อมูลกรณีผู้ปุวยได้รับการส่งต่อไป 
    รักษาโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า 

5. ควรมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลได้ทุกโรงพยาบาล 
    เพ่ือการติดตามอาการและการจัดเก็บข้อมูล 

 
 
 
 

ผู้รายงาน น.ส.พวงเพชร   จันทร์ประไพ 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี/    11 ธันวาคม 2561 
โทร             083-1841864 
e-mail  puangpetc@hotmail.com 
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18. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  สาขาตา 
227 ร้อยละของผู้ปุวยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 
(ร้อยละ 85) 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

- ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา 
- ร้อยละผู้ปุวยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 

2. สถานการณ ์
สถานการณ์สุขภาพตาของคนจากการส ารวจโรคตาปี พ.ศ.2546-2560 มีความชุกของภาวะตาบอด 

0.59% สายตาเลือนราง 1.57% สาเหตุส าคัญของภาวะตาบอดคือต้อกระจก (51%) ต้อหิน (9.8%) ภาวะ
ตาบอดในเด็ก (5.7%) เบาหวานเข้าจอตา (2.5%) กระจกตาขุ่น (2.0%) ทั้งนี้ร้อยละ 80ของภาวะตาบอด
สามารถปูองกันหรือรักษาได้องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ตั้งเปูาหมายการลดความชุกภาวะตาบอดให้ต่ ากว่า 
0.50% ภายในปีพ.ศ. 2563 และเปูาหมายของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาตาคือการลดความชุก
ภาวะตาบอดให้ต่ ากว่า 0.50%  

ในปี2561ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตาเปูาหมาย75% ท าได้ 73 % ซึ่งมี
หลายอ าเภอที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเปูาหมายที่วางไว้เนื่องจากต้องลงบันทึกข้อมูลในหลายโปรแกรม  ในปี 
2562 คณะกรรมการSP ตานราธิวาสได้เพ่ิมคุณภาพและการเข้าถึงบริการโรคต้อกระจกมีจุดเน้นคือเร่งการ
คัดกรองสายตาตั้งแต่ต้นปีรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกในหน่วยงานประจ าและผ่าตัดจากทีมภายนอกมาช่วยในพ้ืนที่
ห่างไกลที่ผู้ปุวยปฏิเสธการรักษา ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือลดความชุกตาบอดลดระยะเวลา
รอคอยและลดการส่งต่อออกนอกเขต 

 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 
 

ตัวช้ีวัด เปูาหมาย 2558 2559 2560 2561 2561 
(ต.ค.-พ.ย.61) 

ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น
ไปได้รับการคัดกรอง
สายตา 

75% 73.49% 
54,87517

4,695 
 

80.95% 
54,338/
67,123 

 

69.9% 
42,339/
32,757 

 

73.% 
(57,586/ 
41,975) 

 

12.7% 
(17,266/ 
2,198) 

ร้อยละของผู้ปุวยตาบอด
จากต้อกระจก (Blinding 
Cataract) ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30 วัน 

85% 94.4% 
(193/218) 

 

88.75% 
(196/218) 

91% 
(207/233) 

 

97.3% 
(363/243) 

 

94.2 
(91/87) 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

ในปี 2562  ทีมService plan ตาจังหวัดนราธิวาสได้ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินการคัดกรองวัด
สายตา (VA) และค้นหาผู้ปุวยต้อกระจกระยะบอด (Blinding cataract) เบื้องต้นโดยอสม.และท าการตรวจ
ยืนยันซ้ าโดยเจ้าหน้าที่รพ.สต. ในไตรมาสที่ 1 ผู้สูงอายุจ านวน 17,266 รายสามารถคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ
ได้ 2,198รายคิดเป็น 12.7% จากเปูาหมาย 25% ในไตรมาสที่ 1 ซึ่งต่ ากว่าเปูาหมายที่วางไว้เนื่องจากยังไม่
ครบไตรมาสและฐานข้อมูลผู้สูงอายุยังไม่เป็นปัจจุบัน   ข้อมูลจากบางอ าเภอในจ.นราธิวาส มีปัญหาในการคีย์
ข้อมูลในโปรแกรมVision2020 ท าให้ลงข้อมูลได้น้อยกว่าที่คัดกรองส่วนหนึ่งมาจากปัญหาเจ้าหน้าที่รพสต.มี
ภารกิจในงานด้านอ่ืนและงานService plan ในสาขาอ่ืนอีกเป็นจ านวนมากส่วนร้อยละผู้ปุวยตาบอดจากต้อ
กระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วันท าได้ 94.2% จากเปูาหมาย 85% เนื่องจากมี
การออกหน่วยเชิงรุกตามอ าเภอต่างๆเพ่ือตรวจวินิจฉัยโดยทีมจักษุจากรพ.นราธิวาสและรพ.สุไหงโก-ลก พบว่า
มีผู้สูงอายุที่มีค่าสายตาแย่กว่า 10/200 มารับการตรวจมากขึ้นเนื่องจากมีการน าผู้ปุวยที่คัดกรองโดยอสม. 
และลงทะเบียนอยู่ในโปรแกรมVision 2020 มาพบจักษุแพทย์ท าให้ผู้ปุวยที่สงสัยBlinding cataract 
สามารถเข้าถึงและได้รับการตรวจวินิจฉัยได้รวดเร็วขึ้นและได้รับการผ่าตัดตามระยะเวลาที่ก าหนดแต่ ก็ยังมี
ผู้ปุวยBlinding cataract ที่ปฏิเสธการผ่าตัดอีกจ านวนหนึ่งส่วนใหญ่ไม่สะดวกในการเดินทางและญาติไม่
สะดวกแต่ยินดีหากได้ท าการผ่าตัดใกล้บ้านทีมService plan ตาจังหวัดนราธิวาสจึงได้ท าการรณรงค์คัดกรอง
และผ่าตัดต้อกระจกโดยทีมของเขตมูลนิธิในพ้ืนที่ที่อาจไม่ได้เป็นไปตามเปูาหมายในรพช.ร่วมกับทีมพันธมิตร
ภายนอกดังนี้ 

แผนการรณรงค์การคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก 
ล าดับ โรงพยาบาล ระยะเวลา 

1 ศรีสาคร กุมภาพันธ์ 2562 
2 สุคิริน เมษายน 2562 
3 ตากใบ มิถุนายน 2562 
4 ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ สิงหาคม 2562 

 

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 

การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ 

- การคัดกรองสายตาในระดับรพ.สต.ยังไม่
เป็นไปตามเปูาหมายเนื่องจากมีภารกิจด้าน
อ่ืนๆมาก การบันทึกลงข้อมูลในโปรแกรม 
Vision 2020ล่าช้า 

- ปรับระบบการคัดกรองโดยเน้นการบูรณาการกับ 
Service plan สาขาอ่ืนๆ เช่น จิตเวช NCD 5 กลุ่ม
วัยในผู้สูงอายุและออกหน่วยร่วมกับสิริเวชยาน 
อปท. เป็นต้น 

- ผู้ปุวย Blinding cataract อีกเป็นจ านวน
มากยังเข้าไม่ถึงบริการตรวจวินิจฉัยโดยทีม
จักษุกลุ่มผ่าตัดส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Walk in 

 

- ประสานงาน eye nurse ประจ ารพช.และ เจ้าหน้าที่ 
รพสต.ค้นหาและน าผู้ปุวยสงสัยเป็น Blinding 
cataract ที่ได้รับการลงทะเบียนในโปรแกรม 
vision2020 มารับการตรวจจากทีมจักษุจังหวัด 
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

- ผู้ปุวยที่ตรวจพบเป็น Blinding cataract 
ปฏิเสธการผ่าตัด 

- ทีมจักษุของจังหวัด (จักษุแพทย์/พยาบาลเวชปฏิบัติ
ทางตา) ออกตรวจตาเชิงรุก ในอ าเภอเปูาหมายโดย
น าผู้ปุวยที่ได้รับการลงทะเบียนในโปรแกรม Vision 
2020 ว่ามีปัญหาสายตาและยังไม่ได้รับการรักษา
มารับการตรวจรักษาและเน้นการรณรงค์ผ่าตัดใน 
รพช.โดยทีมจังหวัดหรือร่วมกับทีมพันธมิตร
ภายนอก 

- จักษุแพทย์ไม่เพียงพอ(รพ.สุไหงโก-ลกมี
จักษุแพทย์ 1 คน) 

- ท าให้การออกหน่วยเชิงรุกโดยทีมจักษุของจังหวัดท า
ได้น้อยลง 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

- โปรแกรมในการลงบันทึกข้อมูลมีหลายโปรแกรมควรปรับให้ข้อมูลที่ส าคัญสามารถเชื่อมต่อกันได้เพ่ือ
ลดเวลาท างานและลดการท างานที่ซ้ าซ้อน 

- ให้คา่ตอบแทนการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปให้แก่รพ.สต.เพ่ือค้นหาคัดกรองผู้ที่มีปัญหา
สายตาเข้าสู่ระบบการรักษาให้ครอบคลุมโดยใช้โปรแกรมVision 2020ก ากับติดตามทุกเขต 

- ก าหนดระเบียบการให้ค่าตอบแทนแก่บุคลากรในกรณีผ่าตัดต่างสถานบริการให้ชัดเจน 
- ก าหนดให้การผ่าตัดเชิงรุกเน้นที่ผู้ปุวยBlinding cataract และให้ผู้ปุวยLow vision cataract ผ่าตัด

ในหน่วยบริการประจ าโดยก าหนดเป็นนโยบายให้ชัดเจน 
 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

- สิ่งประดิษฐ์เรื่อง เข้าถึง ห่วงใย ใส่ใจดูแลกัน : เป็นการสอนการดูแลตนเองผู้ปุวยผ่าตัดต้อกระจกผ่าน
สื่อออนไลน์ ทาง YOU TUBE และ scan QR code มี 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษายาวี 

 
 

 
 
 
ผู้รายงาน นางอัญชสา พูนเทพ 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี 3 ธันวาคม 2561 
โทร.  081-748-346 
e-mail   yingeent@gmail.com
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19. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  สาขากุมารเวชกรรม 

230 อัตราปุวยตายโรคปอดบวมในเด็กไทยอายุ 1 เดือน – 5 ปีบริบูรณ์ ( < 10 % ) 
1. ประเด็นการตรวจราชการ :   

- มีคณะกรรมการระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม ทั้งระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับ รพ. 
- มีการจัดท าแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรมทังระดับเขต ระดับจังหวัด 
- มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและก ากับติดตามผลการพัฒนา 

 
2.สถานการณ์  
     ข้อมูลโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน–5 ปีของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกพบว่าอุบัติการณ์การเกิดโรค
ปอดบวมในเด็ก 1เดือน–5 ปีมีจ านวนผู้ปุวยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 (348 ราย)  ปี 2560 (237 ราย) 
ปี 2561 (339) มีอัตราปุวยตายปอดบวมเด็ก 1 เดือน– 5ปี คิดเป็น 0.42%(1 ราย)ในปี 2560 และ 
0.88%(3 ราย)ในปี 2561 โดยสาเหตุการเสียชีวิตจากการเกิดจากPneumonia ร่วมกับ Congenital heart 
disease ส่งผลถึงภาวการณ์เจ็บปุวยรุนแรงมากขึ้นท าให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลวและท าให้ผู้ปุวยเสียชีวิตได้
ง่ายขึ้น  ส าหรับการด าเนินงานได้มีการก าหนดEarly warning sign เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝูาระวังภาวะ
หายใจล้มเหลว  และจัดท าCPG Pneumoniaและ Pneumonia scoringน ามาใช้เพ่ือEarly detection and 
Monitoring และในปี 2562(ต.ค.-พ.ย.61) ไม่พบอัตราปุวยตายปอดบวมเด็ก 1 เดือน- 5ปี คิดเป็นร้อยละ 0 
 
3.การด าเนินการ/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

 
4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key RiskFactor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จากการตรวจและติดตาม 

- กุมารแพทย์ไม่เพียงพอ ไม่สามารถดูแลรักษาได้ทั่วถึง 
- ความครอบคลุมวัคซีนขั้นพ้ืนฐานส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปีในพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบัติได้  

2557 2558 
 

2559 
 

2560 
2561 2562 

ต.ค-พ.ย 
อัตราปุวยตายโรคปอด
บวมในเด็ก 1 เดือน – 5 
ปี 

< 10% 1.41% 
(6) 

0.23% 
(1) 

0.29% 
(1) 

0.42% 
(1) 

0.88 
(3) 

0 
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5.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

1. แหล่งสนับสนุนการศึกษาอบรมเฉพาะทาง
โรคระบบทางเดินหายใจและโรควิกฤติระบบ
ทางเดินหายใจในเด็กในเขต 12 มีน้อย 

 
 
 

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านความรู้และ
ทักษะการดูแลผู้ปุวยเด็กปอดบวมโดย 
- สนับสนุนให้มีแหล่งศึกษาอบรมเฉพาะทาง

โรคระบบทางเดินหายใจและโรควิกฤติ
ระบบทางเดินหายใจในเด็กในเขต 12 

- สนับสนุนการใช้เครื่องช่วยหายใจทั้ง
Noninvasive และInvasive และการ
Training 

2. ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนในพ้ืนที่ - ควรมีวัคซีนปูองกันโรคปอดอักเสบเป็นเชิง
นโยบาย 

- การกระตุ้นการฉีดวัคซีนของเด็กในพื้นที่ 
 
6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- ควรมีการผลักดันให้มีวัคซีนปูองกันโรคปอดอักเสบเป็นเชิงนโยบาย 
- ควรมีการสนับสนุนแหล่งฝึกอบรมเฉพาะทางในเขต 12 

 
7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

- 
 
 
 

 
ผู้รายงาน นางกาญจนา   คุรุนุศาสก์ 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี 12 ธันวาคม 2561 
โทร.  089-8706607 
e-mail :  jean041611@gmail.com 
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20. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขา สุขภาพช่องปาก 

231ร้อยละ 60 ของ รพ.สต./ศสม. ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ(ร้อยละ 60) 
232 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 53) 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

- ร้อยละอ าเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ภายใต้การ
สนับสนุนของ District Health Broad หรือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ มีแผน
สนับสนุน การจัดบริการสุขภาพช่องปากใน Primary care cluster 

- อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชากรในพ้ืนที่ ครอบคลุมทั้งบริการส่งเสริมปูองกันบริการ
ทันตกรรมพ้ืนฐาน และ บริการทันตกรรมเฉพาะทาง 

 
2. สถานการณ ์

ปัญหาสุขภาพช่องปาก เมื่อไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที โรคจะลุกลามและสูญเสียฟันใน
ที่สุด ส่งผลต่อพัฒนาการ สุขภาพ การสบฟัน และการศึกษา ประชาชนใช้บริการสุขภาพช่องปากอยู่ในระดับ
น้อย อีกท้ังยังขาดบุคลากรทางด้านทันตสาธารณสุขในการเข้ามาส่งเสริม ปูองกัน รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพช่อง
ปากประชาชน  ความครอบคลุมการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในอ าเภอสุไหงโกลกยังอยู่ต่ า
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด เนื่องจากทันตบุคลากรมีไม่เพียงพอ การเข้าถึงพ้ืนที่บริการยังไม่ครอบคลุม ดังนั้นจึงต้องมี
กลไก การกระจายบุคลากรให้มีการหมุนเวียนในพ้ืนที่ที่ไม่มีทันตบุคลากรมาให้บริการ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากได้สะดวก 
 
3.การด าเนินการ/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
ล า
ดับ 

ตัวช้ีวัด เปูาหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 

1 ร้อยละของ รพ.สต./
ศสม. ที่จัดบริการ
สุขภาพช่องปากท่ีมี
คุณภาพ 

ร้อยละ 
60 

66.67 
(4/6) 

50 
(3/6) 

50 
(3/6) 

66.67 
(4/6) 

0 
 

2 ร้อยละของอัตราการใช้
บริการสุขภาพช่องปาก
รวมทุกสิทธิของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ร้อยละ 
35 

13.91 
(6,940/ 
49,887) 

19.68 
(10,302/ 
52,338) 

27.84 
(9,628/ 
53,976) 

20.77 
(11,330/ 
54,550) 

4.61 
(2,521/ 
54,638) 

 



 

 
   
การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 

102 
SUNGAIKOLOK HOSPITAL 

รอบท่ี 2 / 2561  

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

- ทันตบุคลากรมีไม่เพียงพอ รพสต.บางแห่งยังไม่มีทันตาภิบาลประจ า 
- เหตุการณ์ไม่สงบในพ้ืนที่เด็กมีการขาดเรียนบ่อย ท าให้ไม่ได้รับบริการทางด้านทันตกรรม 
- ปัญหาอุทกภัยพื้นที่ เช่น ฝนตกติดต่อกันหลายวันเดินทางไม่สะดวก น้ าท่วมบ้านและถนนหนทางท า

ให้ไม่สามารถเดินทางมารับบริการได้ 
 
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

1. เหตุการณ์ไม่สงบในพ้ืนที่เด็กมีการขาดเรียนบ่อย 
ท าให้ไม่ได้รับบริการทางด้านทันตกรรม 

1. เด็กที่ไม่ได้รับบริการทางทันตกรรม 
จะมีการให้บริการครั้งที่ 2 ใหม่ เพื่อเก็บ
ตกให้ครบ 

2. บุคลากรทางด้านทันตสาธารณสุขมีไม่เพียงพอ 2. รับบุคลากรเพ่ิม 
3. ปัญหาอุทกภัยพื้นที่ เช่น ฝนตกติดต่อกัน 

หลายวันเดินทางไม่สะดวก น้ าท่วมบ้านและ 
ถนนหนทางท าให้ไม่สามารถเดินทางมารับ 
บริการได้ 

 

 
 
 

 
ผู้รายงาน  งานทันตกรรม 
วัน/เดือน/ปี 12 ธันวาคม  2561 
โทร.  073-517500 
e-mail  dental_skl@hotmail.co.th 
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คณะที่ 3 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เพื่อสนับสนุนการจัดบรกิารสุขภาพ 
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3.1 ระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  (HRH Transformation) 

301 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 
1. ประเด็นการตรวจราชการ :  
 - เขตสุขภาพมีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 
2. สถานการณ ์

ข้อมูลบุคลากร 
 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้มีการน าโปรแกรม HROPS มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล

ก าลังคนด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือวางแผนอัตราก าลัง วางแผนพัฒนาก าลังคนและเสริมสร้างระบบ
การท างานที่ด ีเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือธ ารงรักษาบุคลากรและสร้าง
ความต่อเนื่องในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานทุกระดับเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลก าลังคน
ด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

1. พัฒนาฐานข้อมูลด้านก าลังคนในระบบ HROPS ให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบันข้อมูลบุคลากรของ
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ในส่วนของข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล เพศ อายุ เงินเดือน  การเลื่อนต าแหน่ง ใบ
ประกอบวิชาชีพ ฯลฯ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการบุคลากร
(HROPS) โดยจะมีการ update ข้อมูลสม่ าเสมอ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนต่างๆ 
เช่นชื่อสกุล เมื่อบุคลากรภายในโรงพยาบาลมีการยื่นเอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล หรือค าน าหน้านาม
เมื่อมีการยื่นเอกสารตามขั้นตอนของงานทรัพยากรบุคคลแล้ว ทางงานทรัพยากรบุคคลก็จะมีการลง
ข้อมูลในโปรแกรม (HROPS) ทันที พัฒนาฐานข้อมูลด้านก าลังคนในระบบ HROPS ให้มีความถูกต้อง 
เป็นปัจจุบันฐานข้อมูลส่วนนี้สมบูรณ์ 97% เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2561 ที่มีอยู่ 95% 

2. ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ e-from ของ google from ในส่วนของข้อมูลบุคลากรที่สามารถเข้าไป
update ข้อมูลของตัวเองได้ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลได้เพ่ิมขึ้น และเป็นข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน หากเป็นในส่วนข้อมูลที่ต้องมีการลงเลขค าสั่งจากค าสั่งจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม 
เช่นค าสั่งเลื่อนระดับ เลื่อนเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เมื่อได้รับค าสั่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม
แล้ว งานทรัพยากรบุคคลก็จะลงค าสั่งในระบบทันที 
 ปัจจุบันบุคลากรในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ไม่รวมจ้างเหมาบริการและจ้างเหมารายคาบ มี

บุคลากรรวมทั้งหมด 698 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ 430 คน (คิดเป็นร้อยละ 62) ลูกจ้างประจ า 53 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 7) พนักงานราชการ 35 คน (คิดเป็นร้อยละ 5) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 116 (คิด
เป็นร้อยละ 17) ลูกจ้างชั่วคราว 64 คน (คิดเป็นร้อยละ 9) ตามตารางดังนี้ 

ประเภทการจ้าง จ านวน(คน) 
ข้าราชการ 430 
ลูกจ้างประจ า 53 
พนักงานราชการ 35 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 116 
ลูกจ้างชั่วคราว 64 

รวม 698 
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ในส่วนของอัตราการสูญเสียบุคลากรทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก คิดเป็น % ดังนี้ 
 

 
 
- ปี พ.ศ. 2558 ลาออก 13 คน  โอน 0 คน ย้าย 4 คน  ให้ออกเป็น 2 คน คิดเป็น 2.77% 
- ปี พ.ศ. 2559 ลาออก 18 คน  โอน 1 คน ย้าย 6 คน  ให้ออกเป็น 0 คน คิดเป็น 3.74% 
- ปี พ.ศ. 2560 ลาออก 18 คน  โอน 1 คน ย้าย 3 คน  ให้ออกเป็น 0 คน คิดเป็น 3.31% 
- ปี พ.ศ. 2561 ลาออก 8 คน    โอน 0 คน ย้าย 2 คน  ให้ออกเป็น 0 คน คิดเป็น 1.43% 
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จ านวนการสูญเสียบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
(1 ต.ค. 2558  -  6 ธ.ค. 2561 

ลาออก 

โอน 

ย้าย 

ให้ออก 

ข้าราชการ 
62% ลจป. 

7% 

พนักงานราชการ 
5% 

พกส. 
17% 

ลจช. 
9% 

สัดส่วนบุคลากรจ าแนกตามประเภทการจ้าง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
ปีงบประมาณพ.ศ.2562(ในระบบHROPS) 
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แผนการบริหารต าแหน่งว่าง  
 
ในปัจจุบันโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีต าแหน่งว่างทั้งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการทั้งหมด ณ 

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง
เลขที ่

จังหวัด 
เขต

บริการ 

ส่วนราชการ/ต าแหน่งทางอัตราก าลัง 
สถานะ/เงื่อนไข 

ส่วนราชการ ต าแหน่ง/สายงาน ระดับต าแหน่ง 

1 142340 นราธิวาส 12 รพ.สุไหงโก-ลก เจ้าพนักงานการเงิน อาวุโส อัตราว่าง 
          และบัญช ี       

2 142337 นราธิวาส 12 รพ.สุไหงโก-ลก เจ้าพนักงานเผยแพร ่ ปฏิบัติงาน 
บรรจผุู้ได้รับ
คัดเลือก 

          ประชาสมัพันธ์       

3 142335 นราธิวาส 12 รพ.สุไหงโก-ลก นายช่างเทคนิค   ปฏิบัติงาน 
บรรจผุู้ได้รับ
คัดเลือก 

4 142352 นราธิวาส 12 รพ.สุไหงโก-ลก นักสังคมสงเคราะห ์ ปฏิบัติงาน 
บรรจผุู้ได้รับ
คัดเลือก 

5 141940 นราธิวาส 12 รพ.สุไหงโก-ลก นายแพทย์(ด้านเวชกรรม) ช านาญการพิเศษ อัตราว่าง 
          สาขาวิสญัญ ี       
6 142405 นราธิวาส 12 รพ.สุไหงโก-ลก จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย ์ ช านาญงาน อัตราว่าง 
7 61640 นราธิวาส 12 รพ.สุไหงโก-ลก จพ.สาธารณสุข(เวชกรรมสังคม) ช านาญงาน อัตราว่าง 

8 142483 นราธิวาส 12 รพ.สุไหงโก-ลก 
จพ.วชสถิติ(งานสารสนเทศทาง
การแพทย์) ช านาญงาน อัตราว่าง 

9 142398 นราธิวาส 12 รพ.สุไหงโก-ลก นักรังสีการแพทย ์
(ด้านบริการทางวิชาการ) ปฏิบัติการ 

บรรจผุู้ได้รับ
คัดเลือก 

10 142419 นราธิวาส 12 รพ.สุไหงโก-ลก จพ.ทันตสาธารณสุข ช านาญงาน อัตราว่าง 
11 72104 นราธิวาส 12 รพ.สุไหงโก-ลก จพ.ทันตสาธารณสุข ช านาญงาน อัตราว่าง 
12 142333 นราธิวาส 12 รพ.สุไหงโก-ลก นักจัดการงานท่ัวไป ช านาญการพิเศษ เลื่อน 
13 166316 นราธิวาส 12 รพ.สุไหงโก-ลก นายแพทย์(ด้านเวชกรรม) ช านาญการพิเศษ อัตราว่าง 
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กรณีท่ีมีต าแหน่งว่าง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  จะมีขั้นตอนและกระบวนการการจัดการต าแหน่งว่างที่
มีอยู่เพื่อสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนดังนี้ 

 

 
การขอใช้ต าแหน่งว่างทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้กรอบอัตราก าลังที่ สป.ก าหนดและได้รับความเห็นชอบ

จากผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขตสุขภาพ และต้องด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด มิฉะนั้น สป.จะ
พิจารณาจัดสรรต าแหน่งนั้นๆให้ส่วนที่ขาดแคลนต่อไป 
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กรอบอัตราก าลัง 
ในส่วนของกรอบอัตราก าลังบุคลากรวิชาชีพหลักของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตามกรอบอัตราก าลังที่

ก าหนดปี 2560-2564 ตามมติ อ.ก.พ ครั้งที่3/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 มีดังนี้ 
 

 
ผลลัพธ์/นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้มีการบริหารจัดการก าลังคนโดยใช้กรอบอัตราก าลังที่ก าหนด ปี 2560 -

2564   ตามมติ อ.ก.พ. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 มาเป็นเกณฑ์ ในการจัดสรร
อัตราก าลัง ตามความเหมาะสมของบริบทโรงพยาบาล 

 
 

นัก
กายภาพบ าบัด/
จพ.เวชกรรม

ฟื้นฟู 

นัก
กิจกรรมบ าบัด/
จพ.อาชีวบ าบัด 

นักกายอุปกรณ์ 
นักรังสี

การแพทย์/จพ.
รังสีการแพทย์ 

นักเทคโนโลยี
หัวใจและทรวง

อก 

นักจิตวิทยา/
นักจิตวิทยาคล

นิค 

นักวิทยาศาสตร์
การสื่อสาร
ความหมาย/

จพ.
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

กรอบขั้นสูง100% 9 0 1 5 0 4 15

กรอบขั้นต่ า80% 7 0 0 4 0 3 12

จ านวนที่มีจรงิ 5 0 0 3 1 2

0
2
4
6
8

10
12
14
16

ข้อมูลสายงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ที่มีความขาดแคลนสูง 

ข้อมูลทั่วไป   จ านวนคนมีจริง 
ล าดับ

ที ่
วิชาชีพ กรอบ

ขั้นต่ า 
กรอบ
ขั้นสูง 

ปฏิบัติงาน
จริง  

ขรก.  ลจ.ปจ.  พรก.  พกส.  ลจ.
ชค. 

ขาด/
เกิน 

1 นายแพทย์ 39  49  36  36          3  
2 ทันตแพทย์  7  9  9  9         -2  
3 นวก.สาธารณสุข(ทันต

สาธารณสุข) 
5 6 0           -2 

4 จพ.ทันตกรรม  4 3     1 3  
5 เภสัชกร 16  20  15  15          1  
6 จพ.เภสัชกรรม 13 16 10 7   1   2 3  
7 พยาบาลวิชาชีพ 192  240 309  309          -107  
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4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์        
จากการตรวจติดตาม 

- ยังไม่มี Carrer path ที่ชัดเจน ให้บุคลากรในโรงพยาบาลเห็นความก้าวหน้าในอาชีพที่ตนเองปฏิบัติ
อยู่ และดึงดูดให้ปฏิบัติงาน 

- ยังขาดการพัฒนาด้าน แผนการพัฒนาก าลังคนใหมีคุณภาพ และ ทักษะเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 
และมี ทัศนคติที่ดีตอหนวยงาน 

 
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  
ปัญหา/ อุปสรรค/ ปัจจัยที่ท าให้การ

ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับ

ตรวจ 
สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1. การจัดแผนก าลังคนและแผนการ
บริหารต าแหน่ง ยังไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการที่เพียงพอ 
 

กลยุทธ์การวางแผนก าลังคนให้
สอดคล้องกับความต้องการและ
ทิศทางการพัฒนาของ
โรงพยาบาล  

มีระบบการติดตามตรวจสอบ
อัตราก าลัง  และการใชต าแหนง 

2. การบริหารก าลังคนที่มีทักษะ และ 
ความสามารถสูง ในประเภทการจ้างที่
มีการลาออกของบุคลากรสูง 

มีมาตรการและแรงจูงใจเพ่ือ
รักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
 

 

3. ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

มีมาตรการที่ชัดเจนในการสร้าง
องค์กรแห่งความสุข 

 

   
6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบกฎหมาย 
 - 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

-   
 
 

ผู้รายงาน  นางสาวชื่นจิตต์  สงวนวงศ์ภกัดี 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี 12 ธันวาคม 2561 
โทร.  083-1867919 
e-mail  hr_kolok@hotmail.com 

mailto:hr_kolok@hotmail.com
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302 หน่วยงานที่เปน็องค์กรแห่งความสุข 
1. ประเด็นการตรวจราชการ :  

- ก ากับหน่วยงานให้มีการประเมิน วิเคราะห์และจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 

2. สถานการณ ์
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อยู่ในระหว่างการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ใน

กลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว ยกเว้นจ้าง
เหมาบริการ และประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) ระดับหัวหน้างานขึ้นไป โดยผ่านระบบ Online-based หรือ 
Mobile App-based ในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 
บุคลากรทั้งหมด 687 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 429 คน พนักงานราชการ 31 คน ลูกจ้างประจ า 48 คน 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 116 คน และลูกจ้างชั่วคราว 63 คน ใช้แบบประเมินแล้ว 158 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23 และหัวหน้างานทุกระดับทั้งหมด 64 คน ใช้แบบประเมินแล้ว 36 คน คิดเป็นร้อยละ 58.06 
(ข้อมูลเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561) 

 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั  

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีการชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) 
และ สุขภาวะองค์กร (HPI) พร้อมทั้งน าดัชนีความสุขของคนท างานและสุขภาวะองค์กรไปใช้ส ารวจข้อมูล
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562  

จากผลการประเมิน Happinometer โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจ าปี 2562 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2561) เบื้องต้นพบว่ามิติสุขภาพการเงินดี ได้รับคะแนนต่ าสุด รองลงมาคือมิติผ่อนคลายดี  มิติ
การงานดี มิติสังคมดี มิติครอบครัวดี มิติใฝุรู้ดี มิติน้ าใจดี มิติสุขภาพกายดี และจิตวิญญาณดี ตามล าดับ ซึ่ง
ค่าเฉลี่ยความสุขโดยรวมของบุคลากรโรงพยาบาลสุไหงโก -ลก วัดได้ 62.88 มากกว่าค่าเฉลี่ยในปี 2560 
สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มีความสุข”  

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบตัิได ้

ปี 2561 
ปี 2562  

(ไตรมาส1) 
จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข 
(Happy Organization)  มีการด าเนินการ
ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขตามกระบวนการ
ขับเคลื่อน 5 ขั้นได้แก ่
     ขั้นที่ 1 การประเมินความสุขบุคลากร
(Happinometer)และสุขภาวะองค์กร(HPI) 
     ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์และแปลผลการ
ประเมินความสุขบุคลากร 
(Happinometer)และสุขภาวะองค์กร(HPI) 
     ขั้นที่ 3 การจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กร
แห่งความสุข 
 

รอบ 3 เดือน ร้อยละ 70 ของ
บุคลากรในหน่วยงานมีการ
ประเมินดั ชนีความสุ ขของ
คนท างานและHPI 
รอบ 6 เดือน ร้อยละ 70 ของ
หน่ วยงานในจั งหวั ดมี การ
วิเคราะห์ผล Happinometer 
และ HPI รวมทั้งมีการจัดท า
แผนขับ เคลื่ อนองค์กรแห่ ง
ความสุข 
 
 

ขั้นที่ 5 
Bright Spot 

MOPH 

ขั้นที่ 1 
Happinometer 

ร้อยละ 23 
HPI ร้อยละ 

58.06 
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4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 
 -  
 
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

โปรแกรม Happinometer พบปัญหาในการเข้าใช้งาน
บ่อย จนท าให้บุคลากรเบื่อหน่าย ยุ่งยากไม่อยากประเมิน 

ควรพัฒนาระบบโปรแกรมให้ดีก่อนน าไปใช้จริง 

 
 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- ควรมี Admin ระดับเขตและระดับจังหวัด  ช่วยในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล Happinometer 
และHPI เป็นไปในแนวทางเดียวกันและไม่หลุดประเด็นส าคัญ เพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาในบริบทองค์กรที่
ต่างกัน 

- โครงสร้างงาน HRM และ HRD ควรอยู่ในฝุายและกลุ่มงานเดียวกัน 
 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 -  
 
 

ผู้รายงาน  นายวันมาฮาเดร์  อาแด 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี 30 พฤศจิกายน 2561 
โทร.  089-4643808 
e-mail  wanmahade@gmail.com 

 

     ขั้นที่ 4 การด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุข 
     ขั้นที่ 5 มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุขที่เป็นรูปธรรม 

รอบ 9 เดือน ร้อยละ 70 ของ
หน่ วยงานในจั งหวั ดมี การ
ด าเนินงานตามแผนฯอย่างเป็น
รูปธรรม 
รอบ 12 เดือน  มี  Success 
Story หรือ Bright Spot จาก
การขับ เคลื่ อนองค์ กรแห่ ง
ความสุข จังหวัดละ 1 เรื่อง 
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3.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (Digital Transformation) 

303 เขตสุขภาพมีการด าเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital 
1.ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
 มีการด าเนินงาน Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart Hospital 
 
2.สถานการณ ์

ปัจจุบันได้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดระยะเวลา ลดความ  
ช้าซ้อน สามารถท างานได้ง่ายขึ้น ข้อมูลมีความปลอดภัยมากขึ้น โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกจึงมีนโยบายในการ
ปรับปรุงเรื่องการบันทึกข้อมูลผู้ปุวยจากการบันทึกลงกระดาษเป็นการบันทึกลงในโปรแกรม HosXp เพ่ือเข้าสู่ 
ระบบ Paperless ในทุกแผนกของงานผู้ปุวยนอก ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ 100%    
 
3. การด าเนินการ/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

 ตัวช้ีวัด เปูาหมาย ผลงานที่ปฏิบัติได้ 
มีการด าเนินงาน Digital 
Transformation เพ่ือก้าว
สู่การเป็น Smart 
Hospital  
 

 

โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข(สป./กรมวิชาการ) มีการ
ด าเนินงาน Digital Transformation 
เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart Hospital 
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2 ขึ้นไป 
ระดับ 1 : โรงพยาบาลมีการใช้
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาช่วยใน
การจัดการ และพัฒนาคุณภาพบริการ
ในองค์กร 
ระดับ 2 : โรงพยาบาลมีการน าแนว
ทางการท างานอ่ืนๆมาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานในองค์กร
และมีการจัดท า Service Process 
Management (เช่น Lean 
Procress, Paperless, Less Paper, 
Electronic Medical Record:EMR) 
โดยน ามาประยุกต์ใช้ในแผนกต่างๆ
ภายในโรงพยาบาล 

ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 

- ทางทีมสารสนเทศได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการจองคิวแบบออนไลน์เพ่ือลดระยะเวลารอคอย
ของผู้รับบริการ โดยน าร่องแผนกตา วันละ 10 คิว 

- มีการยกเลิกการใช้ใบสั่งยาโดยใช้เป็นใบน าทาง 
- มีระบบ One Stop Service โดยปรับเจ้าหน้าที่ห้องบัตรไปประจ าหน้าห้องตรวจเพ่ือรับลงทะเบียน

ผู้ปุวย ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา ลงทะเบียน Admit (น าร่องแผนกตา) เพ่ือลดระยะเวลารอคอยการ
ของผู้ปุวย 
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- มีการแสกนเอกสารต่างๆของผู้ปุวยเข้าสู่ระบบอิเลคทรอนิกส์ ได้แก่ ใบยินยอมผู้ปุวยท าหัตถการผู้ปุวย
นอก, ผล Lab, ผล Patho และใบรายงานIS เป็นต้น 

 
4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงก่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor)  ซ่ึงได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

- จากการด าเนินการในเรื่องระบบ Paper Less สามารถท าได้ 100% ผู้ปฏิบัติส่วนมากให้ความ
ร่วมมือในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบเป็นอย่างดี ท าให้ข้อมูลที่ได้มีคุณภาพในระดับหนึ่ง แต่ก็
พบว่าข้อมูลบางอย่างที่ต้องบันทึกอาจะมีไม่ครบถ้วน ด้วยเวลาที่จ ากัด จ านวนผู้มารับบริการที่มี
ค่อนข้างมาก  

 
 
5. ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

- คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องแสกน
มีไม่เพียงพอ 

- ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้และความช านาญ
ในการใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ต่างๆ 

- ในบางช่วงระบบอาจเกิดการขัดข้องส่งผล
ต่อการใช้งาน ท าให้ไม่ต่อเนื่องและล่าช้า 

- เพ่ิมอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ใช้ 

- อบรมฟ้ืนฟูให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
 

- ผู้ดูแลระบบจะต้องบ ารุงรักษาเครื่องและระบบ
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสนมอ 

 
 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
      - 
 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 - 
 

ผู้รายงาน นายสุธีมนต์ มณีเชวง 
ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วัน/เดือน/ปี 30 พฤศจิกายน 2561 
โทร  081-6186189 
e-mail       natch2005@hotmail.com 
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304 มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
1.ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
 ทีม PCC ที่ข้ึนทะเบียนคลินิกหมอครอบครัวตามเกณฑ์ของ สสป. ในปี 2562 
2.สถานการณ ์
 ปี 2560 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว  ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
จ านวน 2 แห่ง คือ ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 และศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 2 โดยมีแพทย์ผ่านการอบรมระยะสั้นเวช
ศาสตร์ครอบครัวของราชวิทยาลัย 2 คน แพทย์อยู่ระหว่างศึกษาต่อเวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน  ที่คอย
ให้บริการทางด้านสุขภาพประจ าครอบครัว  พร้อมให้ค าปรึกษาและดูแลสุขภาพถึงที่บ้าน และสามารถส่งต่อ
ผู้ปุวย  โดยทีมหมอครอบครัวมีการติดต่อสื่อสารปัญหาสุขภาพเบื้องต้น ผ่านทางกลุ่มไลน์โดยมีอสม.เป็น
ตัวแทนภาคประชาชนเพื่อการเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
  
3. การด าเนินการ/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

 ตัวช้ีวัด เปูาหมาย ผลงานที่ปฏิบัติได้ 
มีการใช้ Application 
ส าหรับ PCC ในหน่วย
บริการปฐมภูมิ 
 

 

ทีม PCC ที่ข้ึน  
ทะเบียนคลินิกหมอ  
ครอบครัวตามเกณฑ์  
ของ สสป. ในปี 2562  

มี Application Kolok Hos 4.0 ที่ช่วย
ให้ทีมหมอครอบครัวสามารถเข้าดู
ประวัติผล Lab การรับยาของผู้ปุวย
เบื้องต้นได้ และส าหรับผู้ปุวยสามารถ
จองคิวนัดล่วงหน้าได้ 

 

4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงก่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor)  ซ่ึงได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

- ด้วยบริบทของคนในพ้ืนที่ อ.สุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ห่างไกลการเข้าถึงสื่อโซเชียลต่างๆ อาจยัง
เข้าถึงได้น้อยท าให้การสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลต่างๆล่าช้า ความส าเร็จอาจไม่เป็นไปตามที่
เปูาหมายที่ก าหนด 

-  
5. ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

- การใช้ Application ต่างๆต้องมีอุปกรณ์ท่ีมา
รองรับการท างาน ซึ่งอาจยังมีไม่เพียงพอ 

- บุคลากรยังขาดความรู้ ความช านาญในการ
พัฒนาโปรแกรม/Application 

- ขาดการสื่อสารระหว่างทีมหมอครอบครัวกับ
ทีมผู้พัฒนาโปรแกรม 

- สนับสนุนอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์พร้อมทั้ง
สัญญาณเครือข่ายเพ่ือให้การเข้าถึงและการ
ใช้งานง่าย 

- ส่งบุคลากรเข้าอบรมการเขียน 
Web/Application 

- ประชุมติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ 
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6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
      - ผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าใจรายละเอียดของตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 - 
 

ผู้รายงาน นายสุธีมนต์ มณีเชวง 
ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วัน/เดือน/ปี 30 พฤศจิกายน 2561 
โทร  081-6186189 
e-mail       natch2005@hotmail.com 
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3.3 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (Quality Organization) 

305 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
1. ประเด็นการตรวจราชการ :  

- พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการด้านสุขภาพ(รพศ. รพท. รพ.สังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรม
สุขภาพจิต และ รพช.) ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

 2. สถานการณ์  
โรงพยาบาล เริ่มมีการพัฒนาคุณภาพบริการมาตั้งแต่ปี 2541 จากกิจกรรม 5 ส. และมีการพัฒนา

มาต่อเนื่อง โดยน าระบบประกันคุณภาพ(Quality Assurance) การบริการคุณภาพ   ทั่วทั้งองค์กร (TQM) 
และระบบ ISO 9002 มาปรับใช้ในกระบวนการท างาน ต่อมาปี 2544 โรงพยาบาลได้น าแนวทางการพัฒนา
องค์กรสู่โรงพยาบาลคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน HA จนได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 เป็นโรงพยาบาลแรกของจังหวัด ผ่านการรับรอง Re-
Accreditation HAครั้งที่ 1 (12 มี.ค. 50- 11 มี.ค. 53), ผ่านการรับรอง Re-Accreditation HA ครั้งที่ 2 (21 
ก.พ.54 –20 ก.พ. 57) ผ่านการรับรอง Re-Accreditation HA ครั้งที่ 3 (19 เม.ย. 57 –18  เม.ย. 60) 
และผ่านการรับรอง   Re-Accreditation HA ครัง้ที่ 4 (19 เม.ย. 60 –18  เม.ย. 63)ทีมน าปรับให้องค์กรมี
การขับเคลื่อนด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ ติดตามตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับช่องทางต่างๆ ที่มี มีการสนับสนุนทีม
น าให้ได้รับการพัฒนาตนเองในทุกช่องทาง เพ่ือมาพัฒนาปรับปรุงองค์กร 
 การเยี่ยมส ารวจทุกครั้ง นับเป็นกระบวนการเรียนรู้ของทีมงานทุกทีม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน โดย
ได้น าข้อเสนอแนะจากการเยี่ยมส ารวจไปปรับปรุงเชิงระบบเป็นจ านวนมากนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการ
เยี่ยมส ารวจภายใน Internal Survey (IS) ทุกปี 
 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาล เพ่ือให้มี
การน าองค์ความรู้ แนวคิด และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพไปสู่การปฏิบัติ 
 
3.การด าเนินการ/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ HA (Re-accredit ครั้งที่ 3) 

ผ่านการ
ประเมิน 
Re-ac 

ครั้งที่ 3 

ผ่านการ
ประเมิน 
Re-ac 
ครั้ง 3 

- - 
 

ผ่านการ
ประเมิน 
Re-ac 

ครั้งที่ 4 
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4.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- มีความล่าช้าในการส่งรายงานแบบประเมิน, ตัวชี้วัด, รายงาน, Clinical tracer, และผลการ

ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ สรพ. ส่งผลให้การเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เป็นไปตามก าหนดการที่วางไว้ 
- ระบบงานส าคัญและหน่วยงานต่างๆ ขาดการทบทวนข้อเสนอแนะของ สรพ.อย่างต่อเนื่อง (ปี 

2557) ส่งผลให้แผนการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะยังไม่ครอบคลุม  
 

ผู้รายงาน นางสาวพาสนา เนินทราย 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสถิติช านาญการ   
วัน/เดือน/ปี 12 ธันวาคม  2561  

      โทร.   089-4455313 
E-mail:  pasana_dj@hotmail.com 

   



 

 
   
การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 

118 
SUNGAIKOLOK HOSPITAL 

รอบท่ี 2 / 2561  

306 ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีด าเนินการพัฒนา
คุณภาพ 
1. ประเด็นการตรวจราชการ :  

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ครบ 2 หมวด 

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ด าเนินการพัฒนา 
คุณภาพการบริหารจัดการองค์การได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2. สถานการณ ์
 ปี 2561 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสุไหงโก-ลก ได้ด าเนินการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ 
และประเมินตนเอง Self-Assessment   หมวด 1  กับหมวด 5 วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งและน าผลมา
จัดท าแผนงานปรับปรุง 
 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั  

1. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสุหงโก-ลก  ได้ทบทวนลักษณะส าคัญขององค์การ   (หมวด P  และตอบ
ค าถามครบ 13 ค าถาม  ได้ครบ 

2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสุหงโก-ลก  ด าเนินการประเมินตนเอง ( Self-Assessment  หมวด 2  
กับหมวด 4 )  และ Maintain หมวด 1 กับ หมวด 5  และจัดท าตัวชี้วัด หมวดที ่2 ประเมินตนเอง
และวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง  และน าผลมาจัดท าแผนงานปรับปรุงและก าหนดตัวชี้วัดหมวด 2 
และหมวด 4 หมวดละ จ านวน 5  ตัวชีว้ัด  ดังนี้  
 หมวดที่ 2   มีการประเมินตนเองและวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งและน าผลมาจัดท าแผนงาน
ปรับปรุง และก าหนดตัวชี้วัด   จ านวน 5   ตัวชี้วัด  คือ  
1. ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปูาหมายตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ(PA)  ของผู้บริหาร  
2.  ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเปูาหมายระดับ ส่วนราชการลงสู่ระดับบุคคล  
3.  ร้อยละ  90  ของบุคลากรได้รับการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ  
4.   ร้อยละ 80 ของหน่วยงานในสังกัดมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
5.  ร้อยละ 80  ของแผนงานตามยุทธศาสตร์อ าเภอสามารถด าเนินการได้ตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสุไหงก-ลก จัดท าแผนงานปรับปรุง 

หมวดที่ 2  

ตัวช้ีวัดที่ รายละเอียดตัวชี้วัด แผนการปรับปรุง 
ตัวชี้วัดที่  2   ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัด

และเปูาหมายระดับส่วนราชการลงสู่ระดับ
บุคคล   

- แผนงานการถ่ายทอดตัวชี้วัด (Cascading) 
และค่าเปูาหมายจากระดับอ าเภอสู่ระดับรพ
สต.และระดับบุคคล  

ตัวชี้วัดที่ 5   ร้อยละ 80 ของแผนยุทธศาสตร์อ าเภอ
สามารถด าเนินการได้ตามกรอบเวลาที่
ก าหนด 

- แผนการ นิเทศ  ติดตาม  ควบคุมก ากับ
เครือข่ายบริการสุขภาพ แบบบรูณาการ 
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หมวดที่ 4  ประเมินตนเองและวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งและน าผลมาจัดท าแผนงานปรับปรุง        
      และ ก าหนดตัวชี้วัด   จ านวน 5   ตัวชี้วัด  คือ  
1. ร้อยละ 75   ของหน่วยงานในสังกัดมีผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับจังหวัด/เขต/กระทรวง/ประเทศ)  
2. ร้อยละ 75   หน่วยงานในสังกัดมีนวัตกรรม) ไปใช้ประโยชน์ได้จริง   
3. ร้อยละ 75   ของหน่วยงานในสังกัดมีผลงานสารสนเทศ เผยแพร่ทุกเดือน 
4. ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการในสังกัดมีช่องทางรับร้องเรียนและข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข 
5. ร้อยละ 90   ของบุคลากรมีทักษะการจัดการข้อมูลและเข้าถึงโปรแกรม JHCIS 

 
4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์        
จากการตรวจติดตาม 

-  ผู้บริหารเห็นความส าคัญการขับเคลื่อนงานคุณภาพ ( PMQA)  ได้เข้าร่วมประชุมและด าเนินการ
ทบทวน  ลักษณะส าคัญขององค์การ และทบทวน Maintain   หมวด 1 กับ หมวด 5   ส าหรับ  
ปี2562  ด าเนินการประเมินตนเอง  ( Self-Assessment  หมวด 2 กับหมวด 4)  

- บุคลากรศึกษาเกณฑ์และเข้าใจในเกณฑ์ประเมินรวมทั้งได้รับความมือจากทีมงานเป็นอย่างดีใน
การด าเนินงาน PMQA 

 
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้หน่วยรับตรวจ สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชราชการ
รับไปประสานหรือด าเนินการต่อ 

- ระยะเวลาในการด าเนินการค่อนข้าง
กระชั้นชิด เนื่องจากเป็นงานคุณภาพ
และใช้ข้อมูลประกอบหลายส่วน  
- บุคลากรมีงานหลากหลาย จึงท าให้
การประเมินในบางกิจกรรม ไม่
ครอบคลุม  

ควรจะมีการสนับสนุนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในระดับเครือข่าย  
 

จัดสรรงบประมาณกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานคุณภาพ 
(PMQA) ระหว่างหน่วยงาน 

 
 
     
  

ตัวช้ีวัดที่ รายละเอียดตัวชี้วัด แผนการปรับปรุง 
ตัวชี้วัดที่ 2   ร้อยละ 75   หน่วยงานในสังกัดมี

นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้จริง   
 

แผนการปรับปรุงจัดการความรู้  KM และสร้าง
นวัตกรรม  

ตัวชี้วัดที่ 5   ร้อยละ 90 ของบุคลากรมีทักษะการ
จัดการข้อมูลและเข้าถึงโปรแกรม JHCIS 

 

แผนการพัฒนาทักษะบุคลากรมีทักษะการ
จัดการข้อมูลและเข้าถึงโปรแกรม JHCIS 
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6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบกฎหมาย 
- ควรพัฒนาองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนให้รู้ผลการด าเนินงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
1. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

-  
 

 
 
 
      ผู้รายงาน นายบ ารุง   หนูอินทร์  
      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
               วัน/เดือน/ป ี 11 ธันวาคม  2561 
      โทร             084-266-0653 
      Email  bamrungnuin@hotmail.com  
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307 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
1.ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
 การด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที 
 

2.สถานการณ ์
 ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ (1) ดัชนีความโปร่งใส (2) ดัชนีความพร้อมรับ
ผิด (3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ (5) ดัชนี
คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ได้น าหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ
ส านักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ในยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วย
ธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  
 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้ตอบรับนโยบายดังกล่าว โดยการประกาศแสดงเจตจ านงการด าเนินงาน
ภายใต้ภารกิจ ความโปร่งใส ที่ดีตามมาตรฐาน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และเท่าเทียมกันและ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เริ่มประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ในระบบอินทราเนตของโรงพยาบาล 
เพ่ือปูองกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ตลอดจน มีนโยบายของผู้น าองค์กรในการบริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการก าหนด
คุณธรรมร่วม ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง บนพ้ืนฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรม ตลอดจนให้บริหารด้วยจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ ด้วยความมีน้ าใจ เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าของผู้รับบริการ 
  

3. การด าเนินการ/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ (1) ดัชนีความโปร่งใส (2) ดัชนีความพร้อมรับ
ผิด (3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ (5) ดัชนี
คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ได้น าหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ
ส านักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ในยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วย
ธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  
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 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้ตอบรับนโยบายดังกล่าว โดยการประกาศแสดงเจตจ านงการด าเนินงาน
ภายใต้ภารกิจ ความโปร่งใส ที่ดีตามมาตรฐาน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และเท่าเทียมกันและ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เริ่มประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ในระบบอินทราเนตของโรงพยาบาล 
เพ่ือปูองกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ตลอดจน มีนโยบายของผู้น าองค์กรในการบริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการก าหนด
คุณธรรมร่วม ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง บนพ้ืนฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรม ตลอดจนให้บริหารด้วยจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ ด้วยความมีน้ าใจ เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าของผู้รับบริการ  

 3. การด าเนินการ/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

 ตามที่ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ข้อ EB1 - EB11  
(โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้ 96.97% ผ่านเกณฑ์การประเมิน ค่าเปูาหมายคือ 90%) ในปีงบประมาณ 
2562 อยู่ระหว่างการด าเนินการประเมินในไตรมาสแรก EB1-EB4 ในเรื่องดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 1 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงก่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor)  ซ่ึงได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 
 - 
5. ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรคในการประเมินตนเอกงตามหลักฐานเชิงประจักษ์ จ้อ EB1-EB26  

- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์ ท าให้หลักฐานไม่
ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ซึ่งท าให้ในบางหัวข้อเตรียมหลักฐานไม่ถูกต้อง 

- ทีมพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัด ควรให้ค าปรึกษาเพ่ิมมากขึ้นในการเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือให้ตรง
ประเด็นกรตอบค าถาม 

แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน  
- พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้

เข้าใจในการเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์คุณธรรมและความโปร่งใส 
- ปรึกษาทีมพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัด(แบบเชิงรุก) ในการเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกข้อ 

 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
      - 
 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 - 

ผู้รายงาน   นางสาวศศิธร  เทพก าเนิด 
 ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

วัน/เดือน/ปี 30 พฤศจิกายน  2561 
โทร.  080-6597947 

       E-mail:           eedsasithorn@hotmail.com



 

 
   
การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 

123 
SUNGAIKOLOK HOSPITAL 

รอบท่ี 2 / 2561  

308 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และ การบริหารความเสี่ยง 
1. ประเด็นการตรวจราชการ :  

ก ากับและติดตามผล การประเมินระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics 
Internal Audit : EIA)  และการประเมินตามแนวทางการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยบริการ 

 
2. สถานการณ ์

1. โรงพยาบาลมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในซึ่งประกอบด้วยคณะท างานด้านการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ตามระบบ
ควบคุมภายในจัดท าตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบปย.1)  รวบรวมผลการด าเนินงานของทุกกลุ่มงานเพ่ือน ามาสรุปประเมินผล
ภาพรวมในระดับองค์กรและรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบปย.2)
และคณะท างานการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

2. หามาตรการควบคุมความเสี่ยงที่พบจัดท ารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในจัดท าหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

3. จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปอ.1) ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นราธิวาส 

4. จัดส่งรายงานระดับองค์กรแบบปอ.1, ปอ.2 และปอ.3 ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ  

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตรวจสอบภายในแก่หน่วยงานย่อยในโรงพยาบาลและ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของโรงพยาบาล 

2. ให้ทุกหน่วยงานย่อยมีการวิเคราะห์กระบวนงานหลักและวิเคราะห์ความเสี่ยงสังเคราะห์ข้อมูลและ
จัดท าแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

3. องค์กรมีการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 
 
4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์        
จากการตรวจติดตาม 

- 
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- ขาดองค์ความรู้ด้านระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ของบุคลากรระดับหน่วยงานย่อย 
     
6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบกฎหมาย 
 - 
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7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- 

 
 

ผู้รายงาน  นายอับดุลรอซะ  วงศ์นรานนท์ 
ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
วัน/เดือน/ปี 30 พฤศจิกายน 2561 
โทร.  081-3687635 
Email  abdulroza62@gmail.com 
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3.3 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (Financial Management) 

309    ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน  (ระดับ 7  ไม่เกิน ร้อยละ 6) 
 
1.ประเด็นการตรวจราชการ  

- หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4 
 การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ 
 พัฒนาการบริหารระบบบัญช ี 
 สร้างประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
 ติดตาม ก ากับ เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน 

2. สถานการณ์  
รพ.มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุกเดือน 
ในงบประมาณ2561 ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561 
รพ.มีรายรับรวมปี 2561 จ านวน 558.06  ล้านบาทหรือเฉลี่ยต่อเดือน 46.50 ล้านบาท 
มีรายจ่ายรวมปี 2561 จ านวน 540.93 ล้านบาทหรือเฉลี่ยต่อเดือน 45.08 ล้านบาท 
มีรายรับรวมมากกว่ารายจ่ายรวมจ านวน 17.13 ล้านบาทเฉลี่ยต่อเดือน 1.43 ล้านบาท ระหว่างปี 
รายรับ ประกอบด้วยรายได้ UC 144.05 ล้านบาท,ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 54.31 

ล้านบาท,ค่ารักษาประกันสังคม 16.54 ล้านบาท, รายได้อปท. 7.97 ล้านบาทค่ารักษาอ่ืนๆ 34.83 ล้าน
บาท,งบลงทุน 53.53 ล้านบาทและรายได้อ่ืนๆ  36.10 ล้านบาท 

รายจ่าย ประกอบด้วยค่าจ้างพกส./ชั่วคราว 30.42  ล้านบาท ,ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 32 ล้านบาท,ค่าตอบแทน ฉ.11 ,12 และอ่ืน ๆ 67.70 ล้านบาท,ต้นทุนยา   54.40 ล้านบาท,ค่า
วัสดุต่างๆ  14.78 ล้านบาท,ค่าสาธารณูปโภค  16.90  ล้านบาท,ค่าใช้สอย 22.41 ล้านบาท,และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  8.43  ล้านบาท 

 
ปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2561 
รพ.มีรายรับรวมปี 2562 จ านวน 39.93  ล้านบาทหรือเฉลี่ยต่อเดือน 39.93 ล้านบาท 
มีรายจ่ายรวมปี 2562 จ านวน 43.60 ล้านบาทหรือเฉลี่ยต่อเดือน 43.60 ล้านบาท 
มีรายรับรวมน้อยกว่ารายจ่ายรวมจ านวน 3.67 ล้านบาทเฉลี่ยต่อเดือน 3.67 ล้านบาท  
ระหว่างปี 
รายรับ ประกอบด้วยรายได้ UC 11.76 ล้านบาท,ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 2.93 ล้าน

บาท,ค่ารักษาประกันสังคม 1.25 ล้านบาท, รายได้อปท. 0.44 ล้านบาทค่ารักษาอ่ืนๆ 1.50 ล้านบาท   ,งบ
ลงทุน 0 ล้านบาทและรายได้อ่ืนๆ  2.06 ล้านบาท 

รายจ่าย ประกอบด้วยค่าจ้างพกส./ชั่วคราว 2.58  ล้านบาท,ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 2.80 ล้านบาท,ค่าตอบแทน ฉ.11 ,12 และอ่ืน ๆ 5.29 ล้านบาท,ต้นทุนยา   3.95 ล้านบาท,ค่า
วัสดุต่างๆ  1.10 ล้านบาท,ค่าสาธารณูปโภค  1.51  ล้านบาท,ค่าใช้สอย 0.65 ล้านบาท,และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
1.71  ล้านบาท
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3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 
ล าดับ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 2558 2559 2560 2561 
มาตรการที่ 1 การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง (Sufficient Allocation) 

1 (ร้อยละของหน่วยบริการ มีรายได ้≥ ค่าใช้จ่าย
เมื่อเทียบกับแผนทางการเงิน (Planfin) 

รายได้ ≥ ค่าใช้จ่าย -49,888,918.95 134,793.47 -     26,666,897.50 17,130,996.20 

       มาตรการที่ 2 ติดตามก ากับดว้ยแผนทางการเงิน (Planfin Management) 
2 (ร้อยละของหน่วยบริการมีผลตา่งของแผนและ

ผลของรายได้และค่าใช้จ่าย สูงกว่าหรือต่ ากว่า
แผนไม่เกินร้อยละ 5) 

รายได้และค่าใช้จา่ยสงู
กว่าหรือต่ ากว่าแผนไม่

เกินร้อยละ 5 

รายได้ร้อยละ -8.96 ,
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 

6.25 

รายได้ร้อยละ 5.11 
,ค่าใช้จ่ายร้อยละ 

6.59 

รายได้ร้อยละ -4.96 ,
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 1.30 

รายได้ร้อยละ -3.14 ,
ค่าใช้จ่ายร้อยละ -2.77 

 ประมาณการรายได ้  491,219,042.33 481,719,810.50 537,077,176.48 576,126,111.47 
 รายได้จริง  447,207,084.97 506,344,689.48 510,443,013.06 558,059,828.27 
 ผลต่างประมาณการรายได้กับรายได้จริง  44,011,957.36 - 24,624,878.98 26,634,163.42 -18,066,283.20 
 ร้อยละผลตา่งประมาณการรายได้กับ 

รายได้จริง 
 8.96 - 5.11 4.96 3.14 

 ประมาณการค่าใช้จ่าย  467,864,500.00 474,931,972.17 530,237,634.59 556,318,438.05 
 ค่าใช้จ่ายจริง  497,096,003.92 506,209,896.01 537,109,911.10 540,928,832.07 
 ผลต่างประมาณการค่าใชจ้่ายกบัค่าใช้จา่ยจริง  -   29,231,503.92 - 31,277,923.84 -  6,872,276.51 -15,389,605.98 
 ร้อยละผลตา่งประมาณการค่าใช้จ่ายกับ

ค่าใช้จ่ายจริง 
 
 
 
 
 
 

 -  6.25 -  6.59 -   1.30 2.77 
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ล าดับ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 2558 2559 2560 2561 
มาตรการที่ 3 สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Effiecient Management) 

3 (ร้อยละของหน่วยบริการผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมากกว่า 4 ตัว (มากกวา่ระดับ B-) 
จากการประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน 7 
ตัว 

 1 0 1B- ยังไม่ไดป้ระกาศจาก
กระทรวง 

 ๑.ประสิทธิภาพการท าก าไร Operating 
Margin 

>= ค่ากลาง -8.55 - 19,501,134.83 23,886,682.20 -  3,372,259.98 17,130,996.20 

 รายได้ทีน่ ามาค านวณไม่รวมงบลงทุน  427,011,163.28 480,850,037.46 484,389,099.58 504,531,449.01 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานรวมค่าเสื่อมราคา  446,512,298.11 456,963,355.26 487,761,359.56 485,305,681.34 

 ๒.อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ Return on 
Asset 

>= ค่ากลาง -5.49  0.84   0.97   1.05   1.09  

 (ร้อยละของหน่วยบริการ ที่มีวิกฤตทางการเงิน 
(Risk Scoring) ไม่เกินร้อยละ 6 

     

 - Current Ratio <1.0=1 2.08 2.03 2.14 2.32 
 - Quick Ratio  <1.5=1 2.02 1.95 2.01 2.14 
 - Cash Ratio 1.74 1.75 1.64 1.65 1.84 
 - NWC <0=1 96,271,097.67 96,257,890.20 89,179,223.26 105,858,693.60 
 - NI <0=1 -  49,888,918.95 134,793.47 -   26,666,897.50 17,130,996.20 
 - ระยะเวลาทนุหมุนเวียนหมด > 6 เดือน=0 - - 40.1  
  > 3 เดือน ไม่เกิน 6 

เดือน=1 
    

  <หรือ = 3 เดือน=2     
 Risk Scoring 

 
 

 1 0 1B- ยังไม่ได้ประกาศจากกระทรวง 
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ล าดับ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 2558 2559 2560 2561 
มาตรการที่ 4 พัฒนาการบริหารระบบบญัช ี (Accounting Management) 

4 (ร้อยละของหน่วยบริการมีคุณภาพบัญชีผา่น
เกณฑ์ที่ก าหนด ไมน่้อยกว่าร้อยละ 90 
(อิเล็กทรอนิกส์) 

ร้อยละ 90 ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ 100 

 (ร้อยละของหน่วยบริการทีเปน็ศูนย์ต้นทนุน า
ข้อมูลเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ100 

 (งบการเงินผ่านการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบ
บัญชปีีละ 1 คร้ัง) 

     

มาตรการที่ 5 พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพด้านการเงินการคลัง (Network & Capacity Building) 
5 (ร้อยละของบุคลากรด้านการเงนิการคลัง 

(CFO และ Auditor) ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ได้รับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ 

ได้รับการอบรม ได้รับการอบรม ได้รับการอบรม ยังไม่ได้รบัการอบรม 
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4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ 
    ความส าเร็จ ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 

1. กระทรวงสาธารณสุข และกรมบัญชีก าหนดให้ส่งข้อมูล ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัไป แต่ได้รับข้อมูล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทันเวลาไม่ครบถ้วน 

2. ข้อมูลที่ได้รับไม่สมบูรณ์และไม่ถูกต้อง ต้องมีการแก้ไขอยู่บ่อย ๆ เช่น สิทธิ์คนไข้ท าให้บันทึกบัญชี
รายได้กับลูกหนี้ผิดประเภท 

 
5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
 - 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- 
 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 - 
 
      ผู้รายงาน      นางอุมาพร จินดาเพ็ชร 
      ต าแหน่ง       นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
      วัน/เดือน/ปี   6 ธันวาคม 2561 
      โทร        073-517531 
      E-mail        lek_krinoy@hotmail.com 
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ข้อมูลทั่วไป 
อ าเภอสุไหงโก-ลก 
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ค าขวัญ 
“ สุไหงโก-ลก” ใต้สุดแดนสยาม  วัฒนธรรมงามสองศาสนา 

ปาเต๊ะ-บาติก ดูงามตา  แหล่งศึกษา  ปุาพรุสิรินธร ” 
 
ประวัติความเป็นมาอ าเภอสุไหงโก-ลก 
 
 ค าว่า “สุไหงโก-ลก” เป็นชื่อเรียกตามชื่อแม่น้ าท่ีกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย  “สุไหงโก-ลก” 
เป็นภาษามลายูท้องถิ่น เกิดจากค า 2 ค า มาสนธิกัน คือ ค าว่า “สุไหง”  หมายถึง แม่น้ าหรือคลอง และค าว่า 
“โก-ลก” เพ้ียนมาจากค าว่า คอเลาะ หมายถึง มีดชนิดหนึ่ง มีลักษณะปลายงอ ดังนั้น ค าว่า “สุไหงโก-ลก จึง
หมายถึง แม่น้ าคดหรือคลองคด ซึ่งแต่เดิมอ าเภอสุไหงโก-ลก เป็นเพียงต าบลเล็ก ๆ ชื่อว่า ต าบลปูโยะ  ขึ้นอยู่
กับอ าเภอสุไหงปาดี ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๘๓  ได้แยกต าบลปูโยะออกเป็น ๓ ต าบล  คือ  ต าบลปูโยะ ต าบลปา
เสมัส และต าบลสุไหงโก-ลก   
  ๑  มิถุนายน  ๒๔๘๓  ยกฐานะต าบลสุไหงโก-ลกขึ้นเป็นเทศบาลต าบลสุไหงโก-ลก   
  ๑  มกราคม  ๒๔๙๑  ยกฐานะจากต าบลปูโยะ  ขึ้นเป็นกิ่งอ าเภอสุไหงโก-ลก   
  ๑  มกราคม  ๒๔๙๖  ยกฐานะเป็นอ าเภอสุไหงโก-ลก จนถึงปัจจุบัน  
  อ าเภอสุไหงโก-ลก เป็นอ าเภอล าดับที่ ๙ ของจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่แนวชายแดนไทย-
มาเลเซีย   ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนราธิวาส 
  การปกครองมี ๔ ต าบล  คือ   
   ๑.  ต าบลสุไหงโก-ลก (เทศบาล)  
   ๒.  ต าบลปาเสมัส  มี  8 หมูบ่้าน  
   ๓.  ต าบลมูโนะ  มี 5 หมู่บ้าน  
   ๔.  ต าบลปูโยะ  มี 6 หมู่บ้าน 
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สภาพทั่วไป 
 อ าเภอสุไหงโก-ลกเป็น 1 ใน 13 อ าเภอของจังหวัดนราธิวาส  เป็นอ าเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย
มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย มีเนื้อที่ 13,943  ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มี
เทือกเขา  มีปุาน้อย ส่วนใหญ่เป็นปุาเบญจพรรณ มีแม่น้ า  3 สาย คือ คลองโต๊ะแดง  คลองชลประทานมูโนะ  
แม่น้ าสุไหงโก-ลก ซึ่งกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย   
 
ภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี  2 ฤดู คือ 

ฤดูฝน แบ่งเป็น2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มีฝนตกชุกในเดือน พฤษภาคม
ถึง เดือนตุลาคม และช่วงที่รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีฝนตกชุกในเดือน พฤศจิกายนถึงเดือน
มกราคม   

ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน เมษายน เนื่องจากได้รับลมที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ท า
ให้อากาศโดยทั่วไปร้อนและชื้น 
 
ภูมิประเทศ 

มีลักษณะเป็นเมือง ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลสุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๓ 
มีพ้ืนที่ ๒๒ ตร.กม. เป็นเมืองชายแดน เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 
 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลปาเสมัส  อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
 ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลกายูคละ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ าสุไหงโก-ลก และอ าเภอปาเสมัสรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลริโก๋และต าบลปะลุรูอ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 
การปกครอง 
 แบ่งเขตการปกครอง 4 ต าบล มีหมู่บ้าน 19 หมู่บ้านดังนี้ 

- ต าบลเมืองสุไหงโก-ลก(เทศบาล) จ านวน 1   แห่ง 
- ต าบลปาเสมัส  มี 8 หมู่บ้าน  
-  ต าบลมูโนะ มี 5 หมู่บ้าน  
-  ต าบลปูโยะ มี 6 หมู่บ้าน 

   
อาชีพ 
 ประชาชนส่วนใหญ่ในอ าเภอสุไหงโก-ลก มีอาชีพเกษตรกรรม ค้าขายและรับจ้างทั่วไป 
 
ศาสนาและภาษา 
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 82 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 17 นับถือ
ศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยและ ภาษามลายูท้องถิ่นในการติดต่อสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน
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สถานที่ท่องเที่ยว 
 
 ปุาพรุโต๊ะแดง เป็นปุาพรุที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยมีมีสภาพเป็นปุาดิบชื้นในที่ลุ่มน้ าขัง มีพ้ืนที่
ในเขตอนุรักษ์ประมาณ 125,000 ไร่  โดยยังคงมีปุาสมบูรณ์ดั้งเดิมประมาณ 5,700 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่     
3 อ าเภอ คือ อ าเภอตากใบ อ าเภอสุไหงปาดีและอ าเภอสุไหงโก-ลก อยู่ห่างจากอ าเภอสุไหงโก-ลก ประมาณ 
10 กิโลเมตร ปุาพรุโต๊ะแดงเป็นปุาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ปุามากกว่า  200 ชนิด ซึ่งมีหลายชนิดที่หายาก 
เช่น แมวปุาหัวแบน เสือไฟ กระรอกบินแก้มแดง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้อีกกว่า  400 ชนิด 
 ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ ตั้งอยู่ที่ซอยภูธร ถนนเจริญเขต  ต าบลสุไหงโก-ลก เดิมทีเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ
ประดิษฐานอยู่ที่ อ าเภอสุคิริน ซึ่งต่อมาชาวบ้านได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่อ าเภอสุไหงโก-ลก และทุกๆปีจะมี
การจัดงานประเพณีประจ าปีบริเวณศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะซึ่งตรงกับ วันที่23 เดือน 3 ของจีน (พฤษภาคม) ของ
ทุกปี ในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การเชิดสิงโตและมังกร ขบวนเอ็งกอ 
 ด่านสุไหงโก-ลก เป็นเส้นทาง เข้า - ออก ในการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างประเทศ นักท่องเที่ยว
สามารถเดินทางสะดวกมีสะพานเชื่อม ซึ่งสร้างโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซีย 
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ประชากรในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 

 
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับผิดชอบประชากรในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ได้แก่  

จังหวัด ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน 

อ าเภอสุไหงโกลก 
(3 ต าบล  เทศบาล 1 แห่ง 19 หมู่บ้าน) 

 36,605   40,141   76,746  25319 

- เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  18,933   21,182   40,115  14927 

- ต าบลปาเสมัส  9,532   10,372   19,904  6426 

- ต าบลมูโนะ  4,856   5,155   10,011  2564 

- ต าบลปูโยะ  3,284   3,432   6,716  1402 

อ าเภอสุคิริน 
(5 ต าบล เทศบาล 1 แห่ง 41 หมู่บ้าน)   

13,412 12,846 26,258 8,561 

อ าเภอสุไหงปาดี 
(มี 6 ต าบล  เทศบาล 1 แห่ง 50 หมู่บ้าน) 

27,913 28,779 56,692 13,474 

อ าเภอแว้ง 
(6 ต าบล  เทศบาล 2 แห่ง 50 หมู่บ้าน) 

26,529 27,314 53,843 12,705 

(ท่ีมา : ระบบสถติิทางการทะเบยีน, กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, ธันวาคม 2560) 
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ประชากรในอ าเภอสุไหงโก-ลก ( จ าแนกตามกลุ่มอายุ) 

 
อายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ป ี 556 509 1,065 
1-4 2,430 2,256 4,686 
5-9 3,344 3,290 6,634 

10-14 3,304 3,133 6,437 
15-19 3,175 3,150 6,325 
20-24 3,130 3,232 6,362 
25-29 2,989 3,117 6,106 
30-34 2,930 3,290 6,220 
35-39 2,597 2,917 5,514 
40-44 2,391 2,972 5,363 
45-49 2,322 2,817 5,139 
50-54 2,128 2,678 4,806 
55-59 1,771 2,220 3,991 
60-64 1,285 1,550 2,835 
65-69 970 1,192 2,162 
70-74 555 645 1,200 
75-79 341 542 883 
80-84 175 304 479 
85-89 108 193 301 
90-94 60 78 138 
95-99 29 36 65 
100+ 15 20 35 

(ท่ีมา : ระบบสถติิทางการทะเบยีน, กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, ธันวาคม 2560) 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
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ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

 
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนทรายทอง 5 ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก 

จังหวัดนราธิวาส เป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เริ่มก่อตั้งขึ้น ในปี 2506 โดยในปี 2504-2505 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส คุณพันธ์ สายตระกูล และนายอ าเภอสุไหงโก-ลก คุณเอ้ือ สุนทรเกศ ได้ท า
หนังสือขอที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมเนื้อที่จ านวน 50 ไร่ และได้รับงบประมาณปี 2506 จาก
กระทรวงสาธารณสุขก่อสร้างอาคารผู้ปุวยนอกหลังแรก วงเงิน 490,000 บาท โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแก่ประชาชนครั้งแรกเมื่อวันที่  1 
สิงหาคม 2506 ต่อมามีการก่อสร้างหอผู้ปุวยสามัญเป็นเรือนไม้ จ านวน 30 เตียง และในปี 2507 ได้รับเงิน
บริจาคจากสมาคมฮกเก้ียน, ประชาชนในอ าเภอสุไหงโก-ลก ก่อสร้างหอผู้ปุวยพิเศษเพ่ิมเติม จ านวน 8 ห้อง 

วันที่ 8 มิถุนายน 2508 ได้ท าพิธีเปิดโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อย่างเป็นทางการโดยอธิบดีกรมการแพทย์ 
ปี 2513 ได้รับงบประมาณก่อสร้างตึกเอกซ์เรย์ จ านวน 1 หลัง 
ปี 2519 ได้รับงบประมาณก่อสร้างตึกพิเศษ จ านวน 16 ห้อง 
ปี 2521 ได้รับงบประมาณก่อสร้างตึกอายุรกรรม-ศัลยกรรมชาย 
ปี 2524 ไดร้ับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร 
ปี 2525 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารซักฟอก 
ปี 2526 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ปุวยนอก 
ปี 2527 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง หอผู้ปุวยสามัญหญิงและกุมารเวชกรรม 
ปี 2535 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอกซ์เรย์ ผ่าตัดและคลอด 
ปี 2537-2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและหอผู้ปุวยหนัก 
ปี 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์จ่ายกลาง 
ปี 2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเภสัชกรรม อาคารพยาธิวิทยา 
ปี 2541-2544 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 9 ชั้น (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา)

 ปัจจุบันโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 212 เตียง เปิดใช้จริง 210 เตียง
ให้บริการระดับทุติยภูมิระดับสูง (2.3) ตาม GIS  
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เส้นทางสู่โรงพยาบาลคุณภาพ “โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก” 

 
 

จากการที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เป็นที่พึงพอใจของประชาชนอย่างยั่งยืนโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกตึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่องค์กรคุณภาพ
ดังกล่าว 

ในปี 2541 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้เริ่มกิจกรรมคุณภาพขั้นพ้ืนฐานคือกิจกรรม 5 ส. ซึ่งมุ่งเน้น
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่ท างานและการท างานเป็นทีมผลจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝุายท าให้
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รางวัลสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างานระดับเหรียญทองจากกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุขตั้งแต่ปีพ.ศ.2543 และได้รับรางวัลมาตลอดทุกปีจนถึงปัจจุบัน 

ในปี 2542-2543 โรงพยาบาลได้น าระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance) การบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) และระบบISO 9002 มาปรับใช้ในกระบวนการ
ท างานของโรงพยาบาลรวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมข้อเสนอแนะเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มารับบริการ
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้รับบริการจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพจากโรงพยาบาล 

ปลายปี 2544 เจ้าหน้าที่ทุกฝุายมีความตั้งใจที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพจึงได้น า
หลักการและปรัชญาของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) มาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการซึ่งได้แก่มีการท างานเป็นทีมโดยทุกสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ปุวยให้เป็นไปตามมาตรฐานโดย
ค านึงถึงความต้องการของผู้รีบบริการเป็นสิ่งส าคัญ (Customer Focus) จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้
มั่นใจว่าผู้ปุวยและเจ้าหน้าที่จะได้รับการดูแลและปฏิบัติงานภายใต้ระบบและสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง
น้อยที่สุดโดยค านึงถึงสิทธิของผู้ปุวยที่ควรจะได้รับและผลจากการร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกฝุายทุก
ระดับท าให้โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (พรพ.) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 นับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในจังหวัดนราธิวาสและเป็น
ล าดับที่ 4 ในภาคใต้ที่ได้รับการรับรอง 

ในปี 2548-2549 ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบที่ เกิดขึ้นบ่อยครั้งโรงพยาบาลมีการ
ปรับเปลี่ยนผู้บริหารเจ้าหน้าที่หลายท่านมีการโยกย้ายโรงพยาบาลสุไหงโก -ลกยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนา
คุณภาพโดยเน้นการบริหารความเสี่ยงการจัดการความรู้การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในองค์กรและได้
มีการน าแนวความคิดการสร้างเสริมสุขภาพทั้งผู้ปุวยเจ้าหน้าที่ชุมชนมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและเชื่อมโยงไป
กับการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางHA ที่มีมาแต่เดิมจนในที่สุดโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
ได้ผ่านการรับรองRe-accreditation HA และผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) ในปี 
2550 นับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในจังหวัดนราธิวาสและใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านการรับรองHA 
และHPH จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและผ่านการรับรองRe-accreditation ครั้งที่ 4 
ในปี 2560 
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ทิศทางองค์กร ปี 2562 

 
(1) วิสัยทัศน์ 
 โรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพ หนึ่งในใจประชาชนชายแดนใต้ 
 
 (2) พันธกิจ 
 ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
 
(3) ค่านิยม 
 น าพัฒนา  พาเรียนรู้   ดูผู้ปุวย  ช่วยกันท า  
 ( Leadership, Learning , Patient & Customer focus ,Teamwork) 
 
(4) เข็มมุ่งประจ าปี 2562 

1) พัฒนาการดูแลผู้ปุวยรายโรค 
2) สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (2P SAFETY) 

 
(5) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

1) บุคลากรด้านการพยาบาล ขาดความรู้และทักษะ ความเชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้ปุวยเฉพาะทาง 
2) ระบบการท างาน การจัดการความรู้การพัฒนาคุณภาพยังไม่เป็นวัฒนธรรม 
3) ระยะเวลารอคอยการให้บริการนาน ท าให้ความพึงพอใจผู้ปุวยไม่ได้ตามเปูาหมาย 
4) ระบบข้อมูลสารสนเทศยังไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้การน าข้อมูลไปบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ 
5) สังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งผลต่อปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
6) งบประมาณจาก สปสช. เป็นข้อจ ากัดของการใช้งบประมาณ  
7) ความพึงพอใจและความผูกพันไม่ได้ตามเปูาหมาย 

 
 (6) ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

1) ผู้บริหารระดับสูงมุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
2) มีบุคลากรที่เพียงพอ ทัศนคติที่ท างานเป็นทีม ท าให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ิมข้ึน 
3) สิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งแวดล้อมและสถานที่ดี ส่งผลให้สถานที่ท างานน่าอยู่ 
4) มีระบบ IT ที่ทันสมัยท าให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ และความพึงพอใจในการบริการ 
5) โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
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ค าอธิบายยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

 
วิสัยทัศน์ 
 โรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพ หนึ่งในใจประชาชนชายแดนใต้ 
 
ค าอธิบาย  

เครือข่ายสุขภาพ หมายถึง สถานบริการด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
ได้แก่ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สาธารณสุขอ าเภอสุไหงโก-ลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมูโน๊ะ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกวาลอซีรา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปาเสมัส โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลปูโยะ ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 และศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 2 ที่ให้บริการแก่ประชาชน ทั้งในด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ  การปูองกันโรค การควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบ าบัดสภาวะเจ็บปุวย 
รวมถึงการฟ้ืนฟูสภาพ 

หนึ่งในใจประชาชนชายแดนใต้ หมายถึง ให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพผ่านการรับรองตาม
มาตรฐาน เป็นที่พ่ึงหลักและเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในใจที่จะใช้บริการ ของประชาชน ในพ้ืนที่อ าเภอสุไหงโก-
ลก ขยายผลไปสู่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดใกล้เคียง และประชาชนชาวต่างชาติที่ผ่านแดนจากมาเลเซีย 
 
พันธกิจ 
 ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
 
ค าอธิบาย 
 บริการด้านสุขภาพการบริการต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสุขภาพ รวมถึงการจัดการให้มีบริการ
เสริมสร้างคุณภาพ การปูองกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบ าบัดสภาวะเจ็บปุวย
รวมถึง การฟ้ืนฟูสภาพ 
 องค์รวม (Holistic) การปฏิบัติแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน ทั้งสภาวะเจ็บปุวยและสภาวะปกติ      
ตามบทบาทหน้าที่ในด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ปูองกันโรค รักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสภาพโดยให้การ
ดูแลทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและจิตวิญญาณ 
 คุณภาพ (Quality) การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน มีความถูกต้อง ความปลอดภัยความ
รวดเร็วมีความผิดพลาดน้อยที่สุด ผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง  มีความพึงพอใจ 
 มาตรฐาน (Standard)  หลักเกณฑ์หรือเป็นแนวทางอันเป็นที่ยอมรับ  โดยตั้งอยู่บนผลที่แน่นอนทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและประสบการณ์ โดยมุ่งการส่งเสริมให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด เช่น มาตรฐานแห่ง
วิชาชีพ  มาตรฐานของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 
 ส่งเสริมการเรียนรู้ (Knowledge Management) การด าเนินการมุ่นเน้นการใช้ข้อมูลจริง กระตุ้นให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรม 

คุณธรรม (Morality)  การปฏิบัติงานที่ค านึงถึงจริยธรรมวิชาชีพ มนุษยธรรม ความเสมอภาคความ
โปร่งใส 
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ค่านิยม  (VALUES) คือสิ่งที่องค์กรยึดถือและปฏิบัติ 
 น าพัฒนา  พาเรียน  รู้ดูผู้ปุวย  ช่วยกันท า   
          ( Leadership, learning , Patient & Customer focus, Teamwork) 
 
ค าอธิบาย 
 Leader ผู้น าสูงสุดและผู้น าทุกระดับ ก าหนดทิศทาง เป็นแบบอย่าง น าเสนอความท้าทาย ส่งเสริมให้
องค์กร ก้าวไปสู่เปูาหมายที่สูงกว่า สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทดลองความคิดใหม่ ก่อให้เกิดนวัตกรรม และมี
การหาโอกาสพัฒนา เพ่ือปรับปรุงกระบวนการต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
 Learning การมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์กรเอ้ือให้บุคลากรและหน่วยงานมี
การประเมินตนเอง พัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว
ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม และ 
อีกความหมายหนึ่ง คือ เรียนรู้และปรับตนหาโอกาสเรียนรู้จากงานที่ท าและเพ่ือนร่วมงานในทุกโอกาส ที่
เป็นไปได้ 
 Patient & Customer focus มุ่งเน้นผู้ปุวยและลูกค้าตอบสนองความจ าเป็นความต้องการความ
คาดหวังของผู้ปุวยและผู้รับบริการอย่างเป็นองค์รวม ค านึงถึงสิทธิผู้ปุวย วิถีชีวิต สิ่งแวดล้ อมใช้มาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพท่ีดี 
 Teamwork ช่วยกันท างานเป็นทีม เปิดรับฟังความเห็นและตอบสนองซึ่งกันและกัน มีความร่วมมือ
ร่วมใจระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงานและกับภายนอก 
 
เข็มมุ่งประจ าปี 
 
1.  พัฒนาการดูแลผู้ปุวยรายโรค 

ค าอธิบาย  
โรงพยาบาลมีจุดเน้นในการพัฒนาในโรคที่เป็นความท้าทาย คือ  COPD, PPH , Fx Femur , CA 

Colonและโรคที่เป็น Core Competency คือ CVS, Cataract, CKD, Preterm และ HT, DM โดยก าหนดให้
ทุกหน่วยงานทุกระบบงานพัฒนาเพื่อสนับสนุน 9 โรคนี้เป็นล าดับแรกๆ 
   
2.  สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (2P SAFETY) 

ค าอธิบาย  
โรงพยาบาลมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้รับบริการและบุคลากรตามแนวทาง 2P SAFETY 

ด้านการบริการผู้ปุวยทาง CLINIC เน้นการด าเนินการด้าน  MEDICATION ด้านการบริการบุคลากรภายใน
โรงพยาบาลมุ่งเน้นด้าน ENVIRONMENT เรื่องของ GREEN & CLEEN HOSPITAL เพ่ือพัฒนาผลงานคุณภาพ
ด้านการจัดการความเสี่ยง หรือมุ่งเน้นความปลอดภัย 
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อัตราก าลังบุคลากรในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

 

         

ล าดับ ต าแหน่ง 

FTE ปีงบประมาณ คิดเป็น 
% ของ
กรอบข้ัน

ต่ า 

กรอบ
ขั้น
สูง 

กรอบ
ขั้น
ต่ า 

2558 2559 2560 2561 

         
1 แพทย์ 49 39 27 29 29 33 84.62 

        

รวมอิน
เทิร์น10 

คน 

รวมอิน
เทิร์น10 

คน 

รวมอิน
เทิร์น10 

คน 

รวมอิน
เทิร์น10 

คน   
2 ทันตแพทย์ 9 7 8 6 7 7 100.00 
3 เภสัชกร 20 16 15 15 16 15 93.75 

4 พยาบาลวิชาชีพ 240 192 327 320 317 312 162.50 

5 พยาบาลเทคนิค   0 0 0 0  
6 เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ     58 62 66 65   
7 ลูกจ้างประจ า     65 61 58 53   
8 พนักงานราชการ     26 29 31 31   
9 พนักงานกระทรวง 

  
145 128 120 116 

 10 ลูกจ้างชั่วคราว 
  

42 48 47 63 
 

11 
ลูกจ้างจ้างเหมา
บริการ 

  
99 128 117 137 

 รวม 
  

812 826 808 832 
 

         ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ณ กันยายน 2561  

หมายเหต ุ -ข้อมูลอัตราก าลังบุคลากรนี้นับจากท่ีปฏิบตัิงานจริงไม่นับผู้ที่ไปช่วยราชการ และลาศึกษาต่อ 
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จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ 
  

แพทย์เฉพาะทาง ปฏิบัติงานจริง 
ลาศึกษาต่อ 

รวม จบปี
62 

จบปี
63 

จบปี
64 

จบปี 
65 

สูตินรีเวชวิทยา 2 1 0 1 0 4 
ศัลยกรรมทั่วไป 2 1 0 0 0 3 
อายุรกรรม 5 1 0 1 0 7 
กุมารเวชกรรม 1 1 0 0 0 2 
รังสีวิทยา 2 1 0 1 0 4 
วิสัญญี 1 0 0 1 0 2 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 1 1 0 0 3 
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 2 0 0 1 0 3 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 0 0 0 1 0 1 
จิตเวช 1 0 0 0 0 1 
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 0 1 0 0 0 1 
ENT 1 0 0 1 0 2 
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 1 0 0 0 0 1 
ประสาทศัลยศาสตร์ 1 0 0 0 0 1 
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 0 0 0 0 0 0 
จักษุ  0 0 0 1 0 1 
จักษุ(จอประสาทตา) 1 0 0 0 0 1 
อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ 0 0 1 0 0 1 
อายุรกรรม โรคไต 0 1 0 0 0 1 
รวม 21 8 2 8 0 39 
         หมายเหตุ : ไมร่วมผู้อ านวยการโรงพยาบาลและแพทย์เพิ่มพูนทักษะจ านวน 12 คน 
ที่มา : งานพัฒนาบุคลากร ณ กันยายน 2561 

 
 
 
 
 



 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 
144 

SUNGAIKOLOK HOSPITAL 
รอบท่ี 1 / 2562  

ศักยภาพการให้บริการ 
 

ศักยภาพการให้บริการ จ านวน 
ห้องผ่าตัด 4 ห้อง 
ห้องผ่าตัดเล็ก 1 ห้อง  (ER) 
ห้องตรวจผู้ปุวยนอก 15 ห้อง 
ห้องตรวจผู้ปุวยนอก ANC 7 ห้อง 
ห้องตรวจผู้ปุวยนอก EENT 2 ห้อง 
หอผู้ปุวยหนัก  

  -  ICU 8 เตียง 
  -  NICU 5 เตียง 

Stroke unit  4เตียง 
เตียงคลอด 3 เตียง 
เตียงรอคลอด 8 เตียง 
เตียงฟักฟ้ืน 6 เตียง 
ไตเทียม  6 เตียง 

- HD 12 เตียง 
- CAPD 2เตียง 

อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
  -  Resuscitate 2 Unit 
  -  Observe 4 เตียง 

ห้องสลายลิ่ว 1 ห้อง 
ห้องส่องกล้อง 1 ห้อง 
หอผู้ปุวยใน 

 
- เตียงพิเศษ 65 เตียง 
- เตียงพิเศษรวม 34 เตียง 
- เตียงสามัญ 109เตียง 
- เตียงห้องแยก 4 เตียง 
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Top 10 Diag. OPD : ๑0อันดับโรคของกลุ่มผู้ปุวยนอก ปีงบประมาณ ๒๕59-๒๕๖1  
 
 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  

โรค 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน
(ครั้ง) 

โรค 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน
(ครั้ง) 

โรค 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน
(ครั้ง) 

โรคความดันโลหิตสูง 2,181 7,921 โรคความดันโลหิตสูง 2,617 9,134 โรคความดันโลหิตสูง 2,801 9,489 
ไตวายเร้ือรัง 255 6,541 ไตวายเร้ือรัง 366 7,167 ไตวายเรื้อรัง 385 7,183 
ไข้หวัด 4,591 5,885 ไข้หวัด 4,824 6,355 เบาหวาน 1,854 7,060 
เบาหวาน 1,259 5,375 เบาหวาน 1,539 5,754 ไข้หวัด 4,303 5,525 
โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 1,934 3,524 โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 1,592 3,178 โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน  2,069  3,887 
โรคติดเชื้อ HIV 541 3,351 โรคติดเชื้อ HIV 557 2,745 โรคหืด  841  2,839 
Dyspepsia 2,166 2,912 ไข้ ไม่ระบุรายละเอียด 2,196 2,561 โรคติดเชื้อ HIV  493  2,701 
โรคหลอดเลือดสมอง 467 2,568 โรคหืด 782 2,459 Dyspepsia  1,761  2,384 
ไข้ ไม่ระบุรายละเอียด 2,227 2,536 Dyspepsia 1,853 2,428 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอ่ืนๆ  1,136  2,154 
นิ่วในไตและท่อไต 916 2,478 นิ่วในไตและท่อไต 793 2,221 ไข้ ไม่ระบุรายละเอียด  1,779  2,089 
ที่มา : เวชสารสนเทศ โรงพยาบาลสไุหงโก-ลก  ณ  กันยายน 2561 
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Top 10 Diag. OPD : ๑0อันดับโรคของกลุ่มผู้ปุวยในปีงบประมาณ ๒๕59-๒๕๖1  
 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  

โรค 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน
(ครั้ง) 

โรค 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน(ครั้ง) โรค 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน
(ครั้ง) 

โรคท้องร่วง  791 838 โรคต้อกระจก 591 518 โรคท้องร่วง 703 743 
โรคต้อกระจก 516 588 โรคท้องร่วง 500 483 โรคปอดบวม 426 463 
โรคปอดบวม 465 505 โรคปอดบวม 346 326 โรคต้อกระจก 406 456 
โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 335 351 โรคเนื้อสมองตายเพราะขาดเลอืด 284 239 โรคหัวใจล้มเหลว 252 269 
โรคหวัใจล้มเหลว 194 301 ไข้เด็งกี ่ 279 276 โรคเนื้อสมองตายเพราะขาดเลอืด 345 371 
ไข้เด็งกี่ 221 221 โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 251 236 โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 289 308 
โรคเนื้อสมองตายเพราะขาดเลอืด 194 203 โรคเนื้อสมองตายเพราะขาดเลอืด 250 241 ไข้หวัดใหญ่ 290 297 
โรคไข้เลือดออก 170 170 โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 243 135 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลนั 253 279 
โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 106 168 โรคหัวใจล้มเหลว 230 177 โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 167 273 
โรคกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลัน 155 167 โรคไข้เลือดออก 181 181 โรคเบาหวาน 207 250 
ที่มา : เวชสารสนเทศ โรงพยาบาลสไุหงโก-ลก  ณ  กันยายน 2561 
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Top 10Cause of Death : ๑0อันดับสาเหตุการตายผู้ปุวยใน ปีงบประมาณ ๒๕59-๒๕61  
 
 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  

โรค 
จ านวน 
(คน) 

โรค 
จ านวน 
(คน) 

โรค 
จ านวน 
(คน) 

ปอดบวม 21 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 32 ปอดบวม 32 
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 20 ปอดบวม 21 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 31 
เลือดออกในสมอง 16 โรคเอชไอวี 16 หัวใจล้มเหลวแบบมีน้ าคั่ง 27 
หัวใจล้มเหลวแบบมีน้ าคั่ง 15 หัวใจล้มเหลวแบบมีน้ าคั่ง 11 เลือดออกในสมอง 13 
โรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง 14 เลือดออกในสมอง 10 โรคเอชไอวี 12 
โรคเอชไอวี 13 วัณโรค 10 มะเร็งปอด 11 
โรคเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 9 โรคเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 9 โรคเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 11 
ไตวายเฉียบพลัน 7 ไตวายเรื้อรัง 6 โรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง 9 
ท้องร่วง 7 โรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง 6 เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน 9 
เบาหวาน 7 มะเร็งปอด 5 ปอดอักเสบ 6 
ที่มา : เวชสารสนเทศ โรงพยาบาลสไุหงโก-ลก  ณ  กันยายน 2561 
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Top 10 Major Operation   :  10 อันดับโรคผ่าตัดท่ีพบบ่อย ปีงบประมาณ 2558–2561 
 

แสดง 10 อันดับโรคผ่าตัดที่พบบ่อย 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  

โรค จ านวน(คน) โรค จ านวน(คน) โรค จ านวน(คน) โรค จ านวน(คน) 
C/S 807 C/S 792 C/S 609 C/S 721 
Debridement 645 Cataract (PE+EC) 580 Cataract  (PE) 588 Cataract  (PE) 479 
Excision 420 DB & D/C 332 DB 329 DB 472 
Cataract (PE+EC) 294 Excision 323 Excision 300 Excision 397 
TR 170 TR 175 TR 160 Appendectomy 167 
Appendectomy 164 Appendectomy 106 D/C 136 TR 162 
D/C 136 Hernia 96 Appendectomy 118 D/C 152 
Hernia 117 Closed Reduction & 

ORIF c plate 
95 ORIF c plate 100 

Closed Reduction 
113 

ORIF with Screw 75 Explor-lap 56 Hernia 94 Hernia 107 
ORIF with Plate 66 TUR-P 48 Closed Reduction 93 C/S 86 
ที่มา : งานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  ณ  กันยายน 2561   
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5 อันดับการให้บริการผ่าตัดท่ีซับซ้อน 2558–2561 
 
 
แสดง 5 อันดับการให้บริการผ่าตัดที่ซับซ้อน 

ล าดับ ประเภทการผ่าตัด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  

1 ผ่าตัดเปิดช่องท้องเช่นการตัดต่อล าไส้, ตัดม้าม , ซ่อมแซมตับ, ตัดถุงน้ าดีเปิด
ท่อน้ าดี, เย็บตัดซ่อมกระเพาะอาหารรวมถึงการผ่าตัดไต,ปอด 

54 50 47 60 

2 ผ่าตัดผ่านกล้องเช่น LC , Laparoscope นรีเวช 37 36 37 41 
3 ผ่าตัดผู้ปุวยจากสถานการณ์ภาคใต้ เช่น ระเบิด ,ถูกยิง,ถูกแทง 10 4 7 8 
4 ผ่าตัดเกี่ยวกับเส้นเลือดในผู้ปุวยไตและการวางเส้นเลือดเทียมและอ่ืนๆ 7 11 14 6 
5 ผ่าตัดสมองในผู้ปุวยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 4 21 27 10 
 รวม 102 122 132 125 

ที่มา : งานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ณ  กันยายน 2561  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


