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ส่วนที่  ๑ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.๑  ที่ตั้ง  สภาพทางภูมิศาสตร์ 
 เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพัทลุงมีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมในเขต  อ าเภอเมือง สถานที่ตั้ง 
ตั้งอยู่ที่พิกัด  ๗°๓๗’๖”N, ๑๐๐°๔’๒๔’’E  (ที่ว่าการอ าเภอเมืองพัทลุง) มีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๒๗.๔๓  ตาราง
กิโลเมตร    เป็นเนื้อที่ในเขตเทศบาล  ๑๓.๓๔  ตารางกิโลเมตร  และนอกเขตเทศบาล  ๔๑๔.๐๙ ตาราง
กิโลเมตร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลาดเอียงจากทิศ  ตะวันตกสู่ทิศตะวันออกเนื่องจากด้านทิศตะวันตกของจังหวัด
พัทลุงติดกับเทือกเขานครศรีธรรมราชเป็นแนวยาวตลอดจากเหนือจดใต้  ท าให้บริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่มี
ระดับสูงมากกว่าบริเวณอ่ืน    และลาดเอียงสู่ทิศตะวันออกจดทะเลสงขลาตอนใน  และเนื่องจากสภาพพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม (การปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์)  และที่
อยู่ริมฝั่งทะเลประกอบอาชีพทางด้านการประมงน้ าจืด 
 
๑.๓  สภาพภูมิอากาศ  
  สภาพภูมิอากาศเป็นเขตร้อนชื้น มี ๒ ฤดู ประกอบด้วยฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงมกราคม       
โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายนโดยได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้
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๑.๔  อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

 ทิศใต้   ติดต่อกับ  อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อ าเภอระโนด และอ าเภอกระแสสินธุ์ (จังหวัดสงขลา)  
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อ าเภอศรีนครินทร์ และอ าเภอกงหรา 
 
๑.๕ เขตการปกครอง 

  อ าเภอเมืองพัทลุงแบ่งเขตการปกครองเป็น ๑๔ ต าบล มีเทศบาลเมือง ๑ แห่ง  (เขตเเทศบาลเมือง
ครอบคลุมต าบลคูหาสวรรค์ แบ่งเป็น ๔๕ ชุมชน)  เทศบาลต าบล ๙ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล  ๔   
แห่ง   (มี ๑๔๔ หมู่บ้าน) 

ทีม่า  : ประชากร จากทะเบียนราษฎร์ ณ   กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ต าบล 
จ านวน
หมู่บ้าน 

หลังคาเรือน 
(แห่ง) 

ประชากร 
จ านวน 
รพ.สต./

ศ 

ประชากรต่อ
ครัวเรือน 

ปชก. 
ต่อตรกม. 

คูหาสวรรค์ ๔๕ ๑๓,๔๓๗ ๓๒,๒๗๓ ๓ ๒.๔๐ ๒๔๑๙.๒๗ 
เขาเจียก ๑๑ ๒,๐๒๑ ๔,๗๒๖ ๑ ๒.๓๔  

 
 
 
 
 

๒๑๔.๗๓ 

ท่ามิหร า ๑๐ ๑,๘๖๑ ๕,๒๓๘ ๑ ๒.๘๑ 
โคกชะงาย ๙ ๑,๖๙๗ ๕,๑๒๙ ๒ ๓.๐๒ 
นาท่อม ๘ ๑,๖๓๖ ๔,๗๗๖ ๑ ๒.๙๒ 
ปรางหมู่ ๙ ๑,๖๕๒ ๕,๑๙๒ ๑ ๓.๑๔ 
ท่าแค ๑๒ ๒,๕๓๓ ๗,๗๓๘ ๒ ๓.๐๕ 
ล าป า ๑๑ ๒,๘๐๔ ๙,๐๕๗ ๒ ๓.๒๓ 
ต านาน ๑๕ ๒,๗๓๙ ๗,๙๗๑ ๒ ๒.๙๑ 

ควนมะพร้าว ๑๖ ๓,๘๐๔ ๑๑,๑๒๙ ๒ ๒.๙๓ 
ร่มเมือง ๙ ๑,๕๙๒ ๕,๒๔๐ ๒ ๓.๒๙ 
ชัยบุรี ๑๓ ๒,๖๔๕ ๘,๓๙๘ ๔ ๓.๑๘ 

นาโหนด ๑๑ ๒,๖๕๔ ๘,๔๑๔ ๒ ๓.๑๗ 
พญาขัน ๑๐ ๑,๙๐๕ ๕,๙๐๗ ๒ ๓.๑๐ 

รวม ๑๘๙ ๔๒,๙๘๐ ๑๒๑,๑๘๘ ๒๗ ๒.๘๒ ๒๘๓.๕๓ 
  
๑.๖  ข้อมูลประชากร 
 จ านวนประชากร ของอ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จากฐานข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎร์ เดือน 
กรกฏาคม  ๒๕๕๙  พบว่ามีประชากรทั้งหมด  ๑๒๑,๑๘๘  คน เป็นชาย  ๕๗,๗๙๓ คน  ร้อยละ ๔๗.๖๙เป็น
หญิง ๖๓,๓๙๕ คน  ร้อยละ  ๕๒.๓๑ ประชากรที่มีมากที่สุด อยู่ในช่วงอายุ ๔๐-๔๔    ปี  ร้อยละ   ๗.๙๙   
รองลงมา คือ ช่วงอายุ  ๔๕-๔๙   ปี และช่วงอายุ   ๓๕-๓๙  ปี ร้อยละ ๗.๖๔   และ  ๗.๕๒  ตามล าดับ ดัง
ตาราง 
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จ านวนประชากร จ าแนกอายุ และเพศ 
 

กลุ่มอายุ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
๐ - ๔ ๓,๕๗๐     ๒.๙๕ ๓,๒๔๙     ๒.๖๘ ๖,๘๑๙     ๕.๖๓ 
๕ - ๙ ๓,๖๙๕     ๓.๐๕ ๓,๕๐๓     ๒.๘๙ ๗,๑๙๘     ๕.๙๔ 
๑๐ - ๑๔ ๓,๖๖๒     ๓.๐๒ ๓,๕๓๔     ๒.๙๒ ๗,๑๙๖     ๕.๙๔ 
๑๕ - ๑๙ ๔,๒๓๘     ๓.๕๐ ๓,๙๖๕     ๓.๒๗ ๘,๒๐๓     ๖.๗๗ 
๒๐ - ๒๔ ๔,๑๖๒     ๓.๔๓ ๔,๑๑๗     ๓.๔๐ ๘,๒๗๙     ๖.๘๓ 
๒๕ - ๒๙ ๓,๙๓๕     ๓.๒๕ ๓,๙๑๐     ๓.๒๓ ๗,๘๔๕     ๖.๔๗ 
๓๐ - ๓๔ ๔,๓๑๕     ๓.๕๖ ๔,๔๗๗     ๓.๖๙ ๘,๗๙๒     ๗.๒๕ 
๓๕ - ๓๙ ๔,๔๒๘     ๓.๖๕ ๔,๖๘๒     ๓.๘๖ ๙,๑๑๐     ๗.๕๒ 
๔๐ - ๔๔ ๔,๕๕๑     ๓.๗๖ ๕,๑๒๖     ๔.๒๓ ๙,๖๗๗     ๗.๙๙ 
๔๕ - ๔๙ ๔,๒๙๒     ๓.๕๔ ๔,๙๗๑     ๔.๑๐ ๙,๒๖๓     ๗.๖๔ 
๕๐ - ๕๔ ๔,๐๒๐     ๓.๓๒ ๔,๗๖๔     ๓.๙๓ ๘,๗๘๔     ๗.๒๕ 
๕๕ - ๕๙ ๓,๓๙๖     ๒.๘๐ ๔,๑๔๑     ๓.๔๒ ๗,๕๓๗     ๖.๒๒ 
๖๐ - ๖๔ ๒,๗๖๖     ๒.๒๘ ๓,๒๘๘     ๒.๗๑ ๖,๐๕๔     ๕.๐๐ 
๖๕ - ๖๙ ๒,๒๒๘     ๑.๘๔ ๒,๙๖๘     ๒.๔๕ ๕,๑๙๖     ๔.๒๙ 
๗๐ - ๗๔ ๑,๗๗๗     ๑.๔๗ ๒,๓๖๙     ๑.๙๕ ๔,๑๔๖     ๓.๔๒ 
๗๕+ ๒,๗๕๘     ๒.๒๘ ๔,๓๓๑     ๓.๕๗ ๗,๐๘๙     ๕.๘๕ 

รวม ๕๗,๗๙๓     ๔๗.๖๙ ๖๓,๓๙๕     ๕๒.๓๑ ๑๒๑,๑๘๘     ๑๐๐ 
  

 เมื่อจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายในการให้บริารสุขภาพ พบว่ากลุ่มวัยทารกถึงวัยเด็ก๐-๔ปี ร้อยละ๕.๖๓   
กลุ่มวัยเรียน ๕-๑๔ ปี ร้อยละ ๑๑.๘๙ กลุ่มวัยแรงงาน ๑๕-๕๙ ปี ร้อยละ๖๓.๙๑ และกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ปีขึ้นไป 
ร้อยละ ๑๘.๕๗ 
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ปิรามิดประชากร อ.เมืองพัทลุง 
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๑.๗  ทรัพยากรทางด้านสาธารณสุข 
 อ าเภอเมืองพัทลุงมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 
๔๔๕ เตียง ๑ แห่ง, ศูนย์แพทย์ชุมชน ๓ แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๒๔ แห่ง มี
เครือข่ายบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นของภาครัฐทั้งหมด ประกอบด้วย หน่วยคู่สัญญาหลักเครือข่ายบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ (CUP) ๑ แห่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หญิง ชาย 
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โครงสร้างเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพัทลุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงพยาบาลพัทลุง 
(คปสอ. เมืองพัทลุง) 

 
คณะท ำงำนวำงแผนติดตำมและประเมินผลเครือข่ำย 
คณะท ำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศเครือข่ำย 
คณะอนุกรรมกำรประชำสัมพันธ์รบัเรื่องรำวร้องทุกข์เครือข่ำย 
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรเครือข่ำย 

ศูนยส์ุขภำพชุมชนเมือง 
๓ แห่ง 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบล 

๒๔ แห่ง 
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โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลพัทลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำร 
นำยแพทย์นิรันดร์  จันทร์ตระกูล 

นำยมนูญ  สรรพวรพงษ์ 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 

 

แพทยห์ญิงเสริมศรี  ปฐมพำณิชรัตน์ 
กลุ่มภำรกิจด้ำนบริกำรปฐมภูมิ 

นำยแพทย์อินทร์  จันแดง 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย ์

นำงลดำ พรหมพิทักษ์ 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรพยำบำล 

นำยแพทย์เดชำศักดิ์  สุขนวล 
กลุ่มภำรกิจด้ำนพัฒนำระบบบริกำรและ

สนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
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สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ที่ข้ึนทะเบียน 
 ๑ เวชกรรมชั้นหนึ่งมีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  จ านวน  ๑ แห่ง  
          ๒ การผดุงครรภ์      จ านวน  ๑ แห่ง 
 ๓ เวชกรรม      จ านวน          ๒๔ แห่ง 
 ๔ ทันตกรรม      จ านวน  ๘ แห่ง 
 ๕ เวชกรรมแผนโบราณ     จ านวน  ๑ แห่ง 
 ๖ เทคนิคการแพทย์     จ านวน  ๑ แห่ง 
 
สถานที่จ าหน่ายยา 
 ๑ ขายยาแผนปัจจุบัน     จ านวน          ๑๙ แห่ง 
 ๒ ขายยาบรรจุเสร็จ     จ านวน  ๘ แห่ง 
 ๓ ขายยาแผนโบราณ     จ านวน  ๒ แห่ง 
 
๑.๘ ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข 
 บุคลากรในพ้ืนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอเมืองพัทลุง 
 

ล าดับ รพ.สต. 
ประชากร 

(คน) 

จ านวน 
จนท 
(คน) 

ผอ 
รพ
สต 

พยา- 
บาล 

นวก/จพ 
ทันตะ/

แพทย์แผน
ไทย 

ปชก/๑
จนท 

หมายเหตุ 

๑ หัวถนน ๔,๗๒๖ ๖ - ๒ ๑/๒ -/- ๗๘๘ ขาดทันตะ ฯ 
๒ น้ าเลือด ๕,๒๓๘ ๕ ๑ ๒ ๑/๑ - ๑๐๔๘ ขาดทันตะ ฯ 
๓ โคกชะงาย ๒,๖๖๑ ๔ ๑ ๑ -/๑ ๑/- ๖๖๕ 

 ๔ ทุ่งยาว ๒,๔๖๘ ๓ ๑ ๑ ๑/- - ๘๒๓ 
 ๕ นาท่อม ๔,๗๗๖ ๖ ๑ ๒ ๒/- ๑/- ๗๙๖ 
 ๖ ปรางหมู่ ๕,๑๙๒ ๖ ๑ ๒ -/๒ ๑/- ๘๖๕ 
 ๗ บ้านไพ ๓,๑๐๖ ๕ ๑ ๒ -/๑ ๑/- ๖๒๑ 
 ๘ ปลวกร้อน ๔,๖๓๒ ๔ ๑ ๒ ๑/- - ๑๑๕๘ 
 ๙ ล าป า ๖,๑๗๖ ๔ ๑ ๑ ๑/๑ - ๑๕๔๔ 
 ๑๐ ปากประ ๒,๘๘๑ ๕ ๑ ๑ -/๓ - ๕๗๖ 
 ๑๑ โตระ ๓,๗๒๘ ๓ ๑ ๒ - - ๑๒๔๓ 
 ๑๒ ทุ่งลาน ๔,๒๔๓ ๕ ๑ ๒ ๑/- ๑/- ๘๔๙  

๑๓ บา้นสวน ๖,๙๙๗ ๖ ๑ ๒ ๑/- ๑/๑ ๑๑๖๖ 
 ๑๔ ควนมะพร้าว ๔,๑๓๒ ๔ - ๒ ๑/๑ - ๑๐๓๓ 
 ๑๕ บ้านล า ๒,๘๕๖ ๔ ๑ ๑ -/๒ - ๗๑๔ 
 ๑๖ หูแร่ ๒,๓๘๔ ๔ ๑ ๒ ๑/- - ๕๙๖ 
 ๑๗ ปากสระ ๓,๓๐๔ ๔ ๑ ๒ ๑/- - ๘๒๖ 
 ๑๘ มะกอกใต้ ๒,๐๑๖ ๔ ๑ ๒ -/๑ - ๕๐๔ 
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ล าดับ รพ.สต. 
ประชากร 

(คน) 

จ านวน 
จนท 
(คน) 

ผอ 
รพ
สต 

พยา- 
บาล 

นวก/จพ 
ทันตะ/

แพทย์แผน
ไทย 

ปชก/๑
จนท 

หมายเหตุ 

๑๙ ท่าส าเภาใต้ ๑๖๕๘ ๓ ๑ ๑ -/๑ - ๕๕๓ 
 ๒๐ อ้ายน้อย ๑๔๒๐ ๓ ๑ ๑ ๑/- - ๔๗๓ 
 ๒๑ นาโหนด ๒,๘๑๘ ๔ ๑ ๑ ๒/- - ๗๐๕ 
 ๒๒ ต้นไทร ๕,๕๙๖ ๕ ๑ ๑ -/๒ ๑/- ๑๑๑๙ 
 ๒๓ ควนถบ ๒,๖๒๗ ๔ - ๒ -/๑ ๑/- ๖๕๗ 
 ๒๔ เขาแดง ๓,๒๘๐ ๓ ๑ ๑ -/๑ - ๑๐๙๓ 
  รวม ๘๘,๙๑๕ ๑๐๓ ๒๑ ๓๘ ๑๕/๒๐ ๘/๑ ๘๖๓ 

 ข้อมูล ณ เมษายน  2561 
 

บุคลากรสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง 
 

ต าแหน่ง จ านวน  (คน) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 1 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 3 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 1 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 7 

รวม 12 
 

อัตราก าลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพัทลุง  ณ เมษายน ๒๕61 

ประเภท จ านวน (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ  663 44.68 
พนักงานราชการ 47 3.17 
ลูกจ้างประจ า 62 4.18 
ลูกจ้างชั่วคราว 233 15.70 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 416 28.03 
ลูกจ้างอ่ืนๆ 63 4.25 

รวม 1,484 100 
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จ านวนข้าราชการ  จ าแนกตามประเภทกลุ่มงาน โรงพยาบาลพัทลุง 
 

 

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลพัทลุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทต าแหน่ง 
ข้าราชการ ลูกจ้าง 

พนร. พกส. FTE 2 
ตามจ.๑๘ ปฏิบัติงานจริง ล/จ ล/ช อ่ืนๆ 

1. กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ 
    1.1 แพทย์ 
          แพทย์ใช้ทุน 
    1.2 ทันตแพทย์ 
          ทันตแพทย์ใช้ทุน 
    1.3 เภสัชกร 
    1.4 พยาบาล 

 1.5 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ่ืน ๆ 

 
59 

 
19 

 
33 

429 
99 

 
51 

13 (3) 
17 

 
33 

420 
99 

  
 
 
 
 

2 
66 
19 

 
8 

 
 
 
 
 
 

6 
7 

 
 
 
 
 

2 
9 

18 

 
52.89 

 
80.95 

 
94.87 
79.40 

2. กลุ่มงานบริหาร 30 30       
3. ลูกจ้างประจ า   62      
4. พนักงานราชการ      34   
5. ลูกจ้างชั่วคราว (ต าแหน่งอื่น ๆ)    146 55    
6. พกส. (ต าแหน่งอื่น ๆ)       387  

รวม 669 663 62 233 63 47 416  
รวมทั้งสิ้น  1,484 
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ผลงานด้านบริการ 
 สาเหตุการป่วยที่ส าคัญ 
 

จ านวนป่วยและอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง  
(ณ วันที่ 3๐ เมษายน 25๖๑) 

 

ล าดับ โรค จ านวนป่วย อัตราป่วย พ้ืนที่อัตราป่วยสูงสุด 

1 Diarrhoea 781 630.43 ต.ท่ามิหร า(833.97) 
2 Pneumonia 114 92.02 ต.ท่าแค(161.99) 
3 Influenza 112 90.41 ต.นาโหนด(139.62) 
4 Chickenpox 55 44.40 ต.ต านาน(124.61) 
5 H.conjunctivitis 47 37.94 ต.ชัยบุรี(57.37) 
6 Food Poisoning 33 26.64 ต.ควนมะพร้าว(140.29) 
7 Tuberculosis,total(32-34) 30 24.22 ต.ท่าแค(49.84) 
8 S.T.D.,total(37-41,79-81) 26 20.99 ต.ล าป า(107.76) 
9 Pyrexia 23 18.57 ต.โคกชะงาย(56.31) 

10 D.H.F,Total(26,27,66) 18 14.53 ต.ควนมะพร้าว(61.38) 
 

อัตราป่วย 10 อันดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
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การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ประจ าปี ๒๕61       

 

ผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดพัทลุง 

 

๑๐ อันดับโรคผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพัทลุง  ปีงบประมาณ ๒๕61 (ณ มีนาคม ๒๕61) 

ล าดับ โรค จ านวน (ครั้ง) 
1 DM 16,980 
2 HT 13,108 
3 disorders of teeth and supporting structures 12,329 
4 Disorders of muscle, synovium and tendon 11,924 
5 Renal failure 7,762 
6 Trauma 6,638 
7 acute upper respiratory infections 5,133 
8 Acute pharyngitis and acute tonsillitis 4,914 
9 Asthma 4,379 

10 Cervical and other intervertebral disc disorders 4,317  
       
 

 ๑๐ อันดับโรคผู้ป่วยในโรงพยาบาลพัทลุง  ปีงบประมาณ ๒๕61 (ณ มีนาคม ๒๕61) 
 

ล าดับ โรค จ านวน (ครั้ง) 
1 Trauma  865 

2 complications of pregnancy and delivery 673 

3 Pneumonia 621 

4 Intracranial injury 568 

5 Cerebral infarction 567 

6 
Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible 
delivery problems 

555 

7 Diseases of appendix 546 

8 Diarrhoea and gestroenteritis of presumed infectious origin  Infections diarrea 504 

9 Cataract and other disorders of lens 501 

10 CA 382 
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๑๐  อันดับสาเหตุการเสียชีวิตในโรงพยาบาลพัทลุง  ปีงบประมาณ ๒๕61 (ณ มีนาคม ๒๕61) 

ล าดับ โรค จ านวน (ราย) 

1 Pneumonia 65 
2 Cerebrovascular diseases (CVD) 57 
3 Ischaemic heart diseases (IHD) 41 
4 Other heart diseases 31 
5 Renal failure 19 
6 Transport accidents 14 
7 COPD 14 
8 Septicaemia 13 
9 CA trachea 13 

10 HIV 13 
 

        

   สถิติผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลพัทลุง  ปีงบประมาณ ๒๕58 – ๒๕61 (ณ มีนาคม ๒๕61) 

ประเภท 
ปีงบประมาณ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
จ านวนผู้ป่วยนอก    317,689      310,557     343,020  186,996  
จ านวนผู้รับบริการ    109,951      113,993     108,734  56,608  
จ านวนผู้ป่วยนอกและจ านวนผู้รับบริการ    427,640      424,550     451,754  243,604  
จ านวนผู้ป่วยนอกและผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน        1,759         1,763         1,952  2,296  
จ านวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน        1,294         1,273         1,448  1,740  
ผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน          467           501           553  763  
จ านวนผู้ป่วยในจ าหน่าย      35,800       35,535       36,345  17,784  
จ านวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน          461           451           457  454  
จ านวนวันผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล    202,696      199,373     201,919  99,818  
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยใน(วัน)          5.66           5.63          5.56  5.61  
จ านวนเตียง          445           445           445  445  
อัตราการครองเตียง      102.75       100.67       101.94  101.29  
SumAdj.RW 41,340.55  43,194.26  43,846.20  23,420.00  
CMI 1.1592 1.2211 1.2152 1.3283 
ผู้ป่วยถึงแก่กรรม        1,003           949           926  409  
อัตราการตาย : 100          2.81           2.77          2.69  2.53  
เฉลี่ยผู้ป่วยอุบัติเหตุทั้งหมดต่อวัน            10             11             11  10  
เฉลี่ยผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรต่อวัน            36             38             39  39  
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สถานะการเงินการคลัง  

ข้อมูลสถานะการเงินตามเกณฑ์คงค้าง  ปีงบประมาณ  2558 – 2561 (ณ เมษายน 2561) 

รายการ ปี 2558 2559 2560 2561 

สินทรัพย์     
๑.  สินทรัพย์หมุนเวียน     
  ๑.๑ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 

123,613,388.60 111,935,488.62 113,908,113.46 156,728,912.01 

  ๑.๒  ลูกหนี้คงเหลือ 59,025,958.43 61,675,259.66 53,316,520.80 47,151,771.71 
  ๑.๓  วัสดุคงเหลือ 18,455,440.36 21,599,022.73 27,911,765.02 30,312,750.98 
  1.4  เงินลงทุนระยะสั้น 1,408,232.38 1,460,730.60 1,516,610.86 1,558,881.50 
  ๑.5  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - - - - 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 202,503,019.67 196,670,501.61 241,563,030.17 280,662,316.20 
๒.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 750,883,977.99 776,224,813.92 742,945,769.62 739,758,463.47 
หนี้สินหมุนเวียน 111,959,862.23 138,497,681.24 148,183,777.40 134,334,974.09 

   

ที่มา : กลุ่มประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

 
  สถานะเงินบ ารุง เกณฑ์เงินสด ปีงบประมาณ  2561 (ณ เมษายน  2561) 
 

รายการ จ านวน 

เงินบ ารุงคงเหลือ 140,911,873.61 
หนี้สินคงเหลือ 134,134,974.09 
วัสดุคงเหลือ 30,312,750.98 
Quick Ratio (เกณฑ์เงินสด) 1.74 
Current  Ratio (เกณฑเ์งินสด) 1.96 
I/E (เกณฑ์เงินสด) 1.05 

  

ที่มา : กลุ่มงานบัญช ี
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบสถานะเงินบ ารุงคงเหลือและหนี้สิน/ก่อหนี้ผูกพันโรงพยาบาลพัทลุง              
ปี  2558 – 2561 (ณ เมษายน 2561) 
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หน่วย : ลา้นบาท 
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ส่วนที่ 2 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน  
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) 

จังหวัดพัทลงุ 
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1. การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care Cluster) 
 

2. สถานการณ์ 
จังหวัดพัทลุง มี 138 หน่วยบริการปฐมภูมิ ประกอบด้วย 
ล าดับ หน่วยบริการ จ านวน(แห่ง) 

1 ศูนย์แพทย์ชุมชน : CMU 
1.1 ศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ 
1.2 ศูนย์แพทย์ชุมชนท่ามิหร า 
1.3 ศูนย์แพทย์ชุมชนดอนยอ 
1.4 ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน 

4 

2 ศูนย์สุขภาพชุมชน : PCU 
2.1 ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ศรีบรรพต 
2.2 ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ป่าพะยอม 
2.3 ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.กงหรา 
2.4 ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ตะโหมด 
2.5 ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ปากพะยูน 
2.6 คลินิกเวชปฏิบัติบ้านโพธิ์ 
2.7 ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.บางแก้ว 
2.8 ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.เขาชัยสน 
2.9 ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ป่าบอน 
2.10 ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 

10 

3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  124 
รวม 138 

     โดยได้มีการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว : PCC จ านวน 19 cluster 52 Team  มีประชากร   
ทั้งหมด ๕23,723 คน (จาก:ทะเบียนราษฎร์ ๑ ก.ค. ๒๕60)  มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (วว.) ๒ คน  
แพทย์ที่ผ่านการอบรมเวชศาสตร์ครอบครัว จ านวน 12 คน ปี ดังรายละเอียดในตารางแนบท้าย 
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ข้อมูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จังหวัดพัทลุง 

ล าดับ ชื่อ-สกุลแพทย์ สังกัด 
ต าแหน่ง 

หมายเหตุ 
ผอ. วว. อว. 

1 นพ.ธีรยุทธ  คงทองสังข์ รพ.พัทลุง     
2 พญ.ปีติมา  วีระพันธ์ รพ.พัทลุง     
3 นพ.ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย รพ.พัทลุง     
4 นพ.เชษฐพงศ์  สัจจาผล รพ.ควนขนุน     
5 นพ.พิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี รพ.ปากพะยูน     
6 พญ.อภิญญา  เพ็ชรศรี รพ.เขาชัยสน     
7 นพ.สุธีรวิทย์  สุขนวล รพ.ศรีนครินทร์ 

(ปัญญานันทภิกขุ) 
   รุ่น 3 สุราษฏร์ธาน ี

(24เมย.60-22 กค.60) 
8 พญ.ศิริพร  อรุณ รพ.พัทลุง    รุ่น สุราษฏร์ธาน ี

(24เมย.60-22 กค.60) 
9 นพ.สมบูรณ์  คุโรปกรณ์พงษ์ รพ.พัทลุง    รุ่น 3 สุราษฏร์ธาน ี

(24เมย.60-22 กค.60) 
10 นพ.แสนพล  บุญชัย รพ.ป่าบอน    รุ่น 4 กรุงเทพฯ 

(18 พค.60-29 สค.60) 
11 นพ.โมทย์  ฝอยทอง รพ.ควนขนุน    รุ่น 4 กรุงเทพฯ 

(18 พค.60-29 สค.60) 
12 นพ.พยุงศักดิ์  ทองปันแต รพ.พัทลุง     
13 พญ.จันทนี  เต็มนิล รพ.ปากพะยูน    รุ่น 7 กรุงเทพฯ 

(29 มค.-19 พค.61) 
14 นพ.เดชาศักดิ์  สุขนวล รพ.พัทลุง     
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นท่ี (Primary Care Cluster) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2561) 

2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ร้อยละ 

36 
เมืองพัทลุง 6 6 100 

   กงหรา 0 0 0 
เขต 12 เขาชัยสน 1 1 100 

   ตะโหมด 0 0 0 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2 2 100 

0 0 4 ปากพะยูน 2 0 0 
 ศรีบรรพต 0 0 0 

ป่าบอน 1 0 0 
บางแก้ว 0 0 0 
ป่าพะยอม 0 0 0 
ศรีนครินทร์ 1 0 0 
รวม 13 9 69.23 

ที่มา :  กลุ่มงานปฐมภูมิและทุติยภูมิ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
 

4.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
จังหวัดพัทลุงได้ด าเนินการตรวจสอบและยืนยันการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการ 

พ.ศ.2559 – 2561 ตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด กล่าวคือ 
Staff 

1.1.1 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน ปฏิบัติงาน 3 วัน/สัปดาห์ 
1.1.2 พยาบาลวิชาชีพ 2 คน 
1.1.3 นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 คน 

System 
1.1.4 มีพ้ืนที่รับผิดชอบดูแลประชาชน ประมาณ 10 ,000คน+/- 2,000 คน  

และตามบริบทพื้นที ่
1.1.5 มีรูปแบบการจัดบริการด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
1.1.6 ระบบการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก โดยใช้เทคโนโลยี 

- Application/Line 
- โทรศัพท์/SMS 

1.1.7 ระบบดูแลส่งต่อเชื่อโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือหน่วยบริการที่มี  
ศักยภาพสูงกว่า 

1.1.8 การจัดบริการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคในชุมชน 
1.1.9 ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายในการจัดบริการ 
1.1.10 ข้อมูลสภานะสุขภาพ กลุ่มวัย/รายครอบครัว/รายบุคลา 
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ผลการจัดตั้ง PCC จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2561 (ณ พฤษภาคม  2561) 

เป้าหมาย 13 ทีม ด าเนินการเปิดได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดฯ  9 ทีม (ร้อยละ 63.23) 
 

3 เดือน 
(ร้อยละ 15) 

6 เดือน 
(ร้อยละ 30) 

9 เดือน 
(ร้อยละ 60) 

ทีม 
(สะสม) 

ร้อยละ 
ทีม 

(สะสม) 
ร้อยละ 

ทีม 
(สะสม) 

ร้อยละ 

4 30.77 7 53.85 9 69.23 
  

โดยจังหวัดพัทลุง ได้ด าเนินการทบทวนแผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ซึ่งเน้นคุณภาพมากว่า
ปริมาณ  มีความสอดคล้องกับอัตราก าลังคน  โดยเน้นการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวในเขตเมืองก่อนเป็นล าดับ
แรก เพ่ือลดความแออัด เพ่ิมคุณภาพงานบริการปฐมภูมิ และมีความสอดคล้องกับความเห็นของ พชอ./พชข. 

การพัฒนาและขึ้นทะเบียน PCC 
1. วางแผนการจัดตั้งPCC จังหวัดพัทลุง มีความสอดคล้องกับอัตราก าลังคน  โดยเน้นการจัดตั้ง

คลินิกหมอครอบครัวในเขตเมืองก่อนเป็นล าดับแรก เพ่ือลดความแออัด เพ่ิมคุณภาพงานบริการปฐมภูมิ และมี
ความสอดคล้องกับความเห็นของ พชอ./พชข. 

2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มอบนโยบายขับเคลื่อนคลินิกหมอครอบครัวแก่ผู้บริหาร 
และบุคลากรสาธารณสุข ทุกระดับ 

3. เน้นให้ทุกเครือข่ายบริการสุขภาพ จัดท าคู่มือและพัฒนาทีมคลินิกหมอครอบครัว                   
ตามบทบาทของทุกสาขาวิชาชีพ 
 

ตารางแสดงข้อมูลการประเมินคลินิกหมอครอบตามเกณฑ์คุณภาพ ปี 2560-2561  

ล าดับ ชื่อทีมคลินิกหมอครอบครัว 
ผลการประเมิน 

ระบุข้อที่ไม่ผ่าน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

คลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการปี 60    
1 ศพช.คูหาสวรรค์    
2 ศพช.ท่ามิหร า    
3 ศพช.ดอนยอ    
4 ศพช.เทศบาลควนขนุน    

คลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการปี 61    
1 รพ.สต.บ้านสวน    
2 รพ.สต.บ้านไพ    
3 รพ.สต.บ้านหัวถนน    
4 รพ.สต.บ้านแหลมโตนด    
5 รพ.สต.บ้านลานช้าง    
6 สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนปอม   Staff:แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  
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ล าดับ ชื่อทีมคลินิกหมอครอบครัว 
ผลการประเมิน 

ระบุข้อที่ไม่ผ่าน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 คนปฏิบัติงาน 1 วัน/สัปดาห์ 
7 รพ.สต.บ้านโคกทราย 

  
Staff:แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  
1 คนปฏิบัติงาน 1 วัน/สัปดาห์ 

8 ศสช.รพ.ปากพะยูน   
Staff:แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  
1 คนปฏิบัติงาน 1 วัน/สัปดาห์ 

9 รพ.สต.บ้านล าสินธุ์   
Staff:แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  
1 คนปฏิบัติงาน 1 วัน/สัปดาห์ 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ *Staff:แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1คนปฏิบัติงาน 3 วัน/สัปดาห์  
 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

แนวทางในการขับเคลื่อนงานคลินิกหมอครอบครัว เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง ผู้บริหารทุกระดับ ต้องให้
ความส าคัญ และพัฒนาทีมคลินิกหมอครอบครัวตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง 

 
5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

ขาดแคลนแพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ส่งผลให้
แพทย์  เวชศาสตร์ครอบครัวที่มีอยู่ไม่สามรถออก
ปฏิบัติงาน  ในคลินิกหมอครอบครัวได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (1 คน/3 วัน/สัปดาห์) 

1.ผลิตแพทย์ให้เพียงพอกับการให้บริการใน
หน่วยบริการ 
2.จัดหา/ส่งเสริม ให้มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวเพียงพอต่อการจัดบริการในคลินิก
หมอครอบครัว 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

ไม่มี 
 
7. ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

ไม่มี 
      

ผู้รายงาน นางพัชนี  อนุมณี 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทร 081-9577331 
e-mail Phat_1717@outlook.co.th 
วัน/เดือน/ปี 24 พฤษภาคม  2561 
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2. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1.1 ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมโรคได้ >ร้อยละ 40  
1.2 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมโรค>ร้อยละ 50 
1.3 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ

โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) > ร้อยละ 80 
 

2.วิเคราะห์สถานการณ์/สภาพปัญหา 
     โรคเบาหวาน : จากข้อมูล HDC พบว่าในปีงบประมาณ 2559 – 2561 จังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วย
เบาหวานทั้งหมด 22,838, 24,622 และ 22,877 คน ตามล าดับ ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับ HbA1c ได้
ร้อยละ 21.80, 25.53 และ 24.01 ในปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล HDC ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 
พบว่า ผู้ป่วย จ านวน 22,877 คน ได้รับการตรวจระดับ HbA1c จ านวน 15,156 คน สามารถควบคุมระดับ 
HbA1c 5,493 คน คิดเป็นร้อยละ 24.01 อ าเภอที่มีการตรวจ มากที่สุดคืออ าเภอกงหรา คือร้อยละ 84.55 
อ าเภอที่ตรวจได้น้อยสุดคืออ าเภอศรีบรรพต ร้อยละ 68.30 อ าเภอที่สามารถคุมระดับ HbA1c ได้มากที่สุดคือ 
อ าเภอกงหรา ร้อยละ 39.67 ส่วนอ าเภอท่ีคุมได้น้อยสุดคืออ าเภอป่าบอน ร้อยละ 17.29 

โรคความดันโลหิตสูง : จากข้อมูล HDC พบว่าในปีงบประมาณ 2559 - 2561 จังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงทั้งหมด 52,290, 55,955 และ 54,804 คน ตามล าดับ ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับความ
ดันโลหิตได้ ร้อยละ 29.40, 38.25 และ 37.57 ในปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล HDC ณ วันที่ 30 เมษายน 
2561 พบว่า ผู้ป่วยจ านวน 54,804 คน ได้รับการตรวจระดับความดันโลหิต 2 ครั้งตามเกณฑ์ จ านวน 
38,315 คน สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ 20,591 คน คิดเป็นร้อยละ 37.57 อ าเภอที่มีการตรวจ 
มากที่สุดคืออ าเภอเขาชัยสน ร้อยละ 88.49 อ าเภอที่ตรวจได้น้อยสุดคืออ าเภอป่าบอน ร้อยละ 47.27 อ าเภอ
ที่สามารถคุมระดับความดันโลหิตได้มากที่สุดคือ อ าเภอกงหรา ร้อยละ 54.42 ส่วนอ าเภอที่คุมได้น้อยสุดคือ
อ าเภอป่าบอน ร้อยละ 27.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๒- 
การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ประจ าปี ๒๕61       

 

ผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดพัทลุง 

 

3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
4. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมได้. 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อมูล ณ 3๐ เมษายน 256๑ 
2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ≥40% เมืองพัทลุง 3,856 1,474 26.20 
20.77 22.99 21.41 กงหรา 1,281 452 39.67 

เขต 12 เขาชัยสน 1,207 337 17.49 
18.49 20.23 17.11 ตะโหมด 867 147 17.49 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 3,537 871 20.54 
21.80 25.53 24.01 ปากพะยูน 1,653 624 19.11 

 ศรีบรรพต 480 198 27.35 
ป่าบอน 1,103 297 17.29 
บางแก้ว 813 305 26.36 
ป่าพะยอม 670 254 20.87 
ศรีนครินทร์ 689 282 28.17 

รวม 15,156 5,493 24.01 
 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมได้. 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ≥50% เมืองพัทลุง 10,691 5,026 35.71 

29.94 36.35 33.70 กงหรา 2,389 1,725 54.42 
เขต 12 เขาชัยสน 3,455 2,084 50.36 

22.78 26.94 25.56 ตะโหมด 1,479 959 33.96 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 6,883 3,072 29.02 

29.40 38.25 37.57 ปากพะยูน 3,790 2,719 51.76 
 ศรีบรรพต 1,552 886 45.67 

ป่าบอน 2,020 1,158 27.10 
บางแก้ว 1,881 825 29.67 
ป่าพะยอม 2,504 1,108 35.25 
ศรีนครินทร์ 1,671 1,029 39.29 
รวม 38,315 20,591 35.57 
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อมูล ณ 30 เมษายน 
2561 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ > ร้อย

ละ 80 
เมืองพัทลุง 3592 3264 90.87 

41.74 81.74 81.05 กงหรา 1276 1085 85.03 
เขต 12 เขาชัยสน 1065 986 92.58 

42.48 82.35 80.21 ตะโหมด 1119 1027 91.78 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 3248 2926 90.09 

40.90 92.89 90.72 ปากพะยูน 1847 1686 91.28 
 ศรีบรรพต 750 713 95.07 

ป่าบอน 1513 1294 85.53 
บางแก้ว 887 823 92.78 
ป่าพะยอม 1218 1162 95.40 
ศรีนครินทร์ 924 854 92.42 
รวม 17439 15820 90.72 

 

 4.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 

1ติดตามการควบคุมโรคเบาหวานได้
อ าเภอมีแผนในการตรวจและติดตาม 
HbA1c 
2. ติดตามการควบคุมโรคความดัน
โลหิตสูงได ้
3. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่ม CVD risk >20% ทุกราย 

1.ด าเนินงานทุกอ าเภอ 
2.จัดการรายกรณีโดยทีมสหสาขา 
3.กิจกรรมลดเค็มในครัวเรือน 
4.โครงการชะลอไตในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
5.โครงการ HBPM ในกลุม่เสี่ยง HT , กลุ่ม HT uncontrolled  
6.จัดระบบบริการเพ่ือการเข้าถึงการวินิจฉัยในกลุ่มสงสัยป่วยและ
ตรวจติดตามในกลุ่มเสี่ยงสูง 
7.ประเมิน NCD คุณภาพ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน NCD Clinic 
Plus 
8.โครงการต าบลน าร่องการเข้าถึงการวินิจฉัยด้วย 75 gm OGGT 
10 แห่ง และอ าเภอน าร่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2 อ าเภอ 
9.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ม CVD risk >20% ทุกรายในทุก
โรงพยาบาล 

การจัดการและการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลป่วย 

1.จัดประชุมการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ฐานข้อมูล HDC 
2.มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล/ลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออก
จากระบบ43 แฟ้ม 
3.จัดตั้งทีม IT ด้าน NCD ของแต่ละอ าเภอ 
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5.สรุปประเด็นส าคัญที่ เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

5.1 ขาดแคลนบุคลากรด้านโภชนบ าบัดในหลายโรงพยาบาล 
5.2 จ านวน Nurse Case Manager ในระดับ รพ.สต.ไม่เพียงพอ ท าให้แต่ละที่ NCM ของโรงพยาบาล 

มีภาระงานมาก 
5.3 การกระจายผู้ป่วยสู่หน่วยปฐมภูมิยังมีอุปสรรค เช่น บัญชียาที่ไม่ตรงกัน ศักยภาพหน่วยปฐมภูมิ

และแห่ง ไม่เท่าเทียมกัน ท าให้ผู้ป่วยไม่เชื่อมั่น การเดินทางมา รพท. สะดวกกว่า 
5.4 ในโรงพยาบาลชุมชนไม่มีแพทย์รับผิดชอบหลักงาน NCD 
5.5 ระบบฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์  
5.6 เครื่องวัด BP ไม่เพียงพอ ท าให้ผลการด าเนินงานล่าช้า 

 
6.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

สิ่งแวดล้อมและสังคมปัจจุบันไม่เอ้ือต่อการควบคุมโรค 
และลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคสภาพชุมชน 

บูรณการกับงาน พชอ. เครือข่ายในชุมชน คืน
ข้อมูลให้ชุมชน เพ่ือสู่การปรับสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้เอ้ือต่อการควบคุมโรค 

ในชุมชนมีผลไม้ทุกฤดูกาล เกือบทุกบ้านมีสวนผลไม้
เป็นของตัวเอง ไม่ต้องซื้อ ท าให้ผู้ป่วยกินผลไม้มาก
ตลอดปี 

พยายามค้นหาและสร้างนโยบายสาธารณะใน
ชุมชนเพ่ือรณรงค์ลดหวาน มัน เค็ม 

 
7.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

-ควรมีการคุมครองผู้บริโภค จ ากัดปริมาณน้ าตาลในผลิตภัณฑ์ต่างๆต่อหนึ่งหน่วยบริโภค เช่นเครื่องดื่ม
ที่บรรจุกล่อง กระป๋อง เป็นต้น 
 
       
     ผู้รายงาน นางสายใจ  จันแดง 
      ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โทรศัพท์ 081- 738- 8285 
      e-mail     saijai123@hotmail.com 
      วัน/เดือน/ปี 1  มิถุนายน  2561 
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3.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Stroke 
 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
1.1 อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (เป้าหมาย < ร้อยละ 7) 
1.2 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตัน ได้รับยาฉีดละลายลิ่มเลือด (rt-PA) (เป้าหมาย > ร้อยละ 6) 

 
2.สถานการณ์ 

สถานการณ์ของสาขาโรคหลอดเลือดสมอง ใน ปี 2561  
2.1 จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในจังหวัดพัทลุง ใน 2 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561 นี้ 

รวม 912 ราย ซึ่งเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ 2 ไตรมาสแรกของปี 2560 (636 ราย) แบ่งเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบหรือ อุดตัน ร้อยละ 79.61 และโรคหลอดเลือดสมองแตก ร้อยละ 20.39 

2.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แนวโน้มยังคงสูงเกินกว่าเป้าหมาย ในปี 2561 ร้อยละ 
7.67 โดยอัตราตายโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน ร้อยละ 3.85 แต่อัตราตายของโรคหลอดเลือดสมองแตกสูง
ถึงร้อยละ 22.04 

2.3 ผู้ป่วยเข้าถึงระบบบริการ Stroke Fast Track ลดลงกว่าปีก่อน ปัจจุบันอยู่ที่ ร้อยละ 45.47 และ
ผู้ป่วยมีโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน มีโอกาสเข้าถึงยาฉีดละลายลิ่มเลือด rt-PA มากข้ึน จากข้อมูล ปี 2558 
ร้อยละ 2.89 ปี 2559 ร้อยละ 1.71 ปี 2560 ร้อยละ 1.54 และปี 2561 (ไตรมาส 1) 10/385 ราย คิด
เป็น ร้อยละ 2.59  (ไตรมาส 2) 14/527 ราย คิดเป็น ร้อยละ 2.65 รวม 24 ราย คิดเป็น ร้อยละ 3.62   

2.4 อัตราส่วนของผู้ป่วยที่ Door to needle time ภายใน 60 นาที ยังไม่ถึงเป้าหมาย ล่าสุดอยู่ที่ 
ร้อยละ 37.50  

2.5 มีบริการให้ยาฉีดละลายลิ่มเลือด rt-PA ทางหลอดเลือดด า ที่ Stroke Unit และมีการเปิดขยาย
บริการ จากเดิม จ านวน 6 เตียง เป็น จ านวน 14 เตียง เมื่อ มีนาคม 2561  
 
3.การด าเนินการในกระบวนการโรคหลอดเลือดสมอง 

หัวข้อ การด าเนินการ 
1. การจัดตั้ง Stroke Unit ใน รพ.ระดับ A 
, S  

   เปิดให้บริการ Stroke Unit จ านวน 6 เตียง เมื่อ พฤษภาคม 
2559 มีผู้ป่วย Ischemic Stroke ที่เข้ารับบริการ ใน SU ในปี 
2559 คิดเป็น ร้อยละ 41.49  ปี 2560 คิดเป็น ร้อยละ 66.96 
และ ปี 2561 (ณ. 30 เม.ย.61) คิดเป็น ร้อยละ 68.36 

2. ปรับเพิ่มจ านวนเตียง Stroke Unit ให้
เหมาะสม 

  พัฒนาระบบบริการ Stroke Unit ขยายบริการเพ่ิม จาก 6 เตียง 
เป็น 14 เตียง เมื่อ 1 มีนาคม 2561 แต่ยังขาดพยาบาลเฉพาะ
ทางด้านโรคหลอดเลือดสมอง และไม่มีแพทย์ Neuro Med  

3. การจัดการและให้บริการกรณี 
Hemorrhage ใน Stroke Unit 

   ผู้ป่วย Hemorrhagic Stroke ไม่ได้รับเข้ามาดูแลใน Stroke Unit 
 

4.การพัฒนาเครือข่ายการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย    มีการพัฒนาแนวทางการส่งต่อ ให้กับ รพช. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
การเรียกรถฉุกเฉิน 1669 
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4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูล ปี 2561 

(ณ. 30 เม.ย. 61) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1. อัตราตายผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 

< ร้อยละ 7 9.36 10.05 8.48 912 70 7.67 

2. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ อุดตัน ได้รับยา
ฉีดละลายลิ่มเลือด (rt-PA) 
ทางหลอดเลือดด า 

> ร้อยละ 6 18/662 
2.98 

13/745 
1.71 

 

15/943 
1.54 

653 
ราย 

 

24 
ราย 

3.62 

 
5. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
1. มีทีมด าเนินการในรูปแบบเครือข่าย มีการอบรม
องค์ความรู้ด้าน stroke alert & awareness ให้กับ
ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยง อสม. รพสต. รพช. 

- ประเมินคัดกรอง ให้ความรู้ในกลุ่มเสี่ยงโรคความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน 
- จัดกิจกรรม stroke alert & awareness ในชุมชน 

2. มีแพทย์ด้านอายุรกรรมระบบประสาท ช่วง ต.ค. 
60 – พ.ค. 61  

- การให้ยาฉีดละลายลิ่มเลือด rt-PA จ านวนเพิ่มขึ้น 

3. มีคณะท างานพัฒนาการดูแล ผู้ป่วยทั้งระดับ 
จังหวัดและ ระดับ รพ. 

- มีการประสานงานการพัฒนาระบบการดูแลใน
เครือข่าย 

4. มีระบบการส่งต่อเยี่ยมบ้าน ผ่าน HHC แบบ
ออนไลน์   

- มีการประสานงานทาง line group HHC และมีการ
ตอบกลับข้อมูลเยี่ยมบ้านคืนให้ HHC 

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

6.1 ยังขาดระบบ IT การจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย  
6.2 ยังขาดแคลนบุคลากรหลายด้านทั้งอายุรแพทย์ระบบประสาท ส่งผลในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มหลอด

เลือดสมองตีบ อุดตัน โดยเฉพาะ Fast Track ที่ให้ยา ฉีดละลายลิ่มเลือด rt-PA และกลุ่ม large vessel 
infarction/ embolic stroke และมีศัลยแพทย์ระบบประสาทไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะ
กลุ่มหลอดเลือดสมองแตก อีกท้ังยังขาดแคลนบุคลากรพยาบาล หลักสูตรเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง  

6.3 ศักยภาพบุคลากรในระดับ รพช. / ชุมชน ในการดูแลระดับ intermediate care และ long 
term care  

6.4 การดูแลจัดการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงใน NCD (HT, DM, DLP) ยังไม่เข้มข้นเพียงพอ ยังมีผู้ป่วยรายใหม่
เกิดมากขึ้น การรับรู้ถึงอาการ และการตระหนักถึงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และการกลับเป็นซ้ า และ
ศักยภาพของ อสม. ในการประเมินคัดกรองกลุ่มเสี่ยง  
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7. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

1. ยังขาดระบบ IT การจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย - เพ่ิมระบบการจัดเก็บ สารสนเทศ ของโรค
หลอดเลือดสมอง 

2. ขาดแคลนอายุรแพทย์ระบบประสาท ศัลยแพทย์ระบบ
ประสาทไม่เพียงพอ และพยาบาลเฉพาะทางด้านโรค
หลอดเลือดสมอง ไม่เพียงพอ  

- เพ่ิมแพทย์ / พยาบาลเฉพาะทาง 

 
8. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
 8.1 อยากให้มีการพัฒนาระบบ software ของ stroke ในระดับเขตที่มีมาตรฐาน และจัดเก็บข้อมูลได้
อย่างเป็นเอกภาพ 
 8.2 จัดสรรบุคลากรแพทย์ ด้านอายุรแพทย์ระบบประสาท และศัลแพทย์ระบบประสาท และจัดสรร
บุคลากรพยาบาลไปเรียนเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้เพียงพอ เหมาะสม 
 8.3 ส่งเสริมให้มีการอบรม พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย ผ่านการอบรมระยะสั้นต่างๆ ของ เจ้าหน้าที่ 
รพช. และรพ.สต. 
 8.4 นโยบายต่าง ๆ การก าหนดมาตรฐาน ควรมาพร้อมกับการสนับสนุนด้านวิชาการ และงบประมาณ
อย่างพอเพียง 

  
9. ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 9.1. ผู้ป่วยเข้าถึง stroke fast track เพ่ิมขึ้น มีการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน พัฒนาระบบส่งต่อ 
ให้กบั รพ. ชุมชน ลดขั้นตอนกระบวนการดูแลในโรงพยาบาล 
 9.2. ผู้ป่วยเข้าถึง stroke unit เพ่ิมสูงขึ้น มีการจัดท า refer back อย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาระบบ
ส่งต่อ HHC  
 9.3. ลดอัตราความพิการ และเสียชีวิต โดย มีการอบรมให้ความรู้ และทักษะแก่แพทย์ และพยาบาลใน
การประเมินดูแลเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน มีการปรับปรุง CPG, CNPG, Care Map และน ามาปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งมีการทบทวนผู้ป่วยเสียชีวิต  
 
     ผู้รายงาน       นางกาญจนา  บัวเนียม 

 ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 โทร 074 609 500 ตอ่ 1181  
 e-mail - 
 วัน/เดือน/ปี 25 พฤษภาคม 2561 
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4.โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านยาจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
 

1.สถานการณ์ 
จังหวัดพัทลุง ได้ด าเนินการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU ขั้นที่ 1 ปี 2560 

(RDU1 + RDU2) ที่ผ่านมาผลงานคิดเป็น 100 %  ตามตารางข้างล่างดังต่อไปนี้ 
 

เขตอ าเภอ จ านวน
รพ.

ทั้งหมด 

จ านวน 
รพ.ผ่าน
เกณฑ์ 
RDU 1 

ร้อยละ 
รพ.ผ่าน
เกณฑ์ 
RDU 1 

จ านวน 
รพ.สต.

และหน่วย
บริการลูก

ข่าย
ทั้งหมด 

จ านวน รพ.
สต.และ
หน่วย

บริการลูก
ข่ายทั้งหมด 
ผ่านเกณฑ์ 
RDU 2 

ร้อยละรพ.
สต.และ
หน่วย

บริการลูก
ข่าย ผ่าน

เกณฑ์ RDU 
2 

ผ่านเกณฑ์ 
RDU ขั้นที่ 1 
RDU1+RDU

2 

เมือง 1 1 100 27 18 66.67 √ 
กงหรา 1 1 100 9 8 88.89 √ 
เขาชัยสน 1 1 100 14 14 100 √ 
ตะโหมด 1 1 100 11 9 81.81 √ 
ควนขนุน 1 1 100 17 13 76.47 √ 
ปากพะยูน 1 1 100 18 17 94.44 √ 
ศรีบรรพต 1 1 100 7 6 85.71 √ 
ป่าบอน 1 1 100 11 11 100 √ 
บางแก้ว 1 1 100 8 7 87.50 √ 
ป่าพะยอม 1 1 100 7 7 100 √ 
ศรีนครินทร์ 1 1 100 5 4 80.00 √ 

ส าหรับแนวโน้มการใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 โรค ได้แก่ โรคติดเชื้อทางเดินระบบหายใจส่วนบน , โรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน, การใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงหลังคลอดด้วยวิธีปกติ , การใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสด
อุบัติเหตุ ยังคงต้องมีการก าชับและสร้างความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 โรคนี้ส าหรับในส่วนของ
โรงพยาบาลให้มากขึ้น เพ่ือจะได้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้สั่งใช้ยาและผู้ป่วยที่ได้รับยา และสามารถด าเนินงานใน
ส่วนของ RDU ขั้นที่ 2 ให้ประสบผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน 

 
2.ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น :  การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

2.1  โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
2.2  รพ.สต. ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินการ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
1.โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
RDU 1  ขั้นที่ 1 และ 2 
 

ด าเนินกิจกรรมตาม
กุญแจ PLEASE 

1.ติดตามกิจกรรม ขั้นที่ 1 
- ส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ 
- PTC เข้มแข็ง 
- ฉลากยามาตรฐาน 
- ตัดยาที่ ไม่ เหมาะสมออกจาก

บัญชียาโรงพยาบาล 
- ส่งเสริมจริยธรรมฯ 
2.ติดตามกิจกรรม ขั้นที่ 2 
- ลดการใช้ ยาปฏิชี วนะโดยไม่

จ าเป็นใน 4 กลุ่มโรค 
- ดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 

ได้แก่  สตรีตั้ งครรภ์  ผู้ สู งอายุ 
ผู้ป่วยโรคไต 

RDU ขั้นที่ 1 ≥ 80 % 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ 20 % 

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 

 
3. Small Success  

ไตรมาส 1 
RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 60 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 5 

ไตรมาส 2 
RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 70 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 10 

ไตรมาส 3 
RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 80 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 15 

ไตรมาส 4 
RDU ขั้นที่ 1≥ ร้อยละ 
80   
RDU ขั้นที่ 2 ≥ร้อยละ 
20 
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4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ

ข้อมูล 

อ.
เม

ือง
 

อ.
กง

หร
า 

อ.
เข

าช
ัยส

น 

อ.
ตะ

โห
มด

 

อ.
คว

นข
นุน

 

อ.
ปา

กพ
ะย

ูน 

   
   

   
อ.

ศร
ีบร

รพ
ต 

อ.
ป่า

บอ
น 

อ.
บา

งแ
ก้ว

 

อ.
ป่า

พะ
ยอ

ม 

อ.
ศร

ีนค
ริน

ทร
 ์

ภาพ 
รวม
จังห
วัด

ข้อมู
ล    
ณ 
30 
เม.ย 
61 

ภาพรว
ม

จังหวัด 
รอบ 2 
ข้อมูล 
มค.61
-เม.ย
61 

1 ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่ใช้ยา
อย่างสมเหตุผล  
(โรงพยาบาลผ่าน
เงื่อนไขตาม RDU1 
และ รพ.สต.ผ่าน
เงื่อนไขตาม RDU2) 
เกณฑ์ตัวชี้วัด :  
1.RDU ขั้นที่ 1 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของรพ.ทั้งหมด 
2.RDU ขั้นที่ 2 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของรพ.ทั้งหมด 

เป้าหมาย 
(จ านวน รพ.

ทั้งหมด) 

28 10 15 12 18 19 8 12 9 8 6 145 145 

ผลงาน 
จ านวน รพ. 
ผ่าน RDU 
ขั้นที่ 1 

22 10 15 10 16 18 7 12 9 8 6 133 133 

ร้อยละ 78.57 100 100 83.33 88.89 94.74 87.50 100 100 100 100 91.72 91.72 

ผลงาน 
จ านวน รพ. 
ผ่าน RDU 
ขั้นที่ 2 

21 9 14 9 15 17 7 11 9 7 5 124 124 

ร้อยละ 75.00 90.00 93.33 75.00 83.33 89.47 87.50 91.67 100.00 87.50 83.33 85.52 85.52 

 
*หมายเหตุ : ร้อยละ RDU ขั้นที่ 1 ค านวณจาก จ านวน รพ.ที่ผ่านขั้นที่ 1และขั้นที่2 รวมกัน เช่น  จังหวัด ก. มี
จ านวน รพ.ทั้งหมด 10 แห่ง  ผ่านเงื่อนไขเฉพาะขั้น 1 จ านวน 6 แห่ง และผ่านเงื่อนไขขั้นที่ 2 จ านวน 2 แห่ง  
ดังนั้น  ร้อยละของ RDU ขั้นที่ 1 = (6+2) x100 /10   = 80
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ผลการด าเนินงาน RDU ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2  จ าแนกตามโรงพยาบาล 

รายชื่อรพ. 

ระดับ 
A  
S 
M1 
M2 
F1 
F2 
F3 

RDU 1 (ขั้นที1่) RDU1 (ขั้นที่ 2) RDU 2 

สรุปผลการ
ประเมิน 
RDU 

 
 

 

1)ร้อยละ
การสั่งใช้
ยาใน
บัญชียา
หลัก
แห่งชาติ 

2)  การ
ด าเนิ
นงาน
ของ 
PTC 
ในการ
ชี้น า
ส่งเสริ
ม 
RDU 

3)รายการ
ยา 
ที่ควรตัด 

4)  
การ
จัดท า 
ฉลาก
มาตร 
ฐาน  
 
 

5) การ
ส่งเสริม
จริยธรรม
ในการ
จัดซ้ือยา
และ
ส่งเสริม
การขายยา 

ร้อยละการใช้ยาปฏชิีวนะในกลุ่มโรค 5) ร้อยละ
การใช้
Gliben 
clamide  
ใน DM 
สูงอายุ/ไต
ระดับ 3 

6) ร้อยละ
การใช้ 
NSAIDs  
ในผู้ป่วย
ไต ระดับ 
3 

7.) 
จ านวน
สตรี
ต้ังครรภ์
ที่ใช้ยา 
Warfarin
, Statin, 
Ergots 

6) ร้อยละของ รพ.สต. ใน
เครือข่ายระดับอ าเภอที่ผ่าน
เกณฑ์ใชย้าปฏชิีวนะทั้งโรค RI 
และ AD 
 

1)  RI 2)  AD 3)  FTW 4) APL 

ร้อยละ  
ระดั
บ  

 จ านวน 
รายการ 

ระดับ  ระดับ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ ราย ผ่าน ทั้งหมด ร้อยละ 
ขั้นที่ 
1 

ขั้นที่ 
2 

1.พัทลุง S 87.83 3 1 4 3 43.67 44.25 47.09 15.76 0 2.47 0 21 27 77.78 √ X 
2.กงหรา F2 96.91 3 0 3 4 24.23 21.03 59.92 21.74 0 0.00 0 9 9 100.00 √ X 
3 เขาชัยสน F2 94.72 3 0 3 3 17.44 7.74 62.78 21.21 0 1.78 0 14 14 100.00 √ X 
4.ตะโหมด F2 97.25 3 0 3 4 20.33 24.05 64.18 3.23 0 3.25 0 9 11 81.82 √ X 
5.ควนขนุน M2 91.82 3 0 3 3 28.16 18.25 58.61 4.65 0 0.80 0 15 17 88.24 √ X 
6.ปากพะยูน F2 95.65 3 0 4 4 27.29 23.66 36.43 22.58 0 1.95 0 17 18 94.44 √ X 

7.ศรีบรรพต F2 96.06 3 0 3 3 5.25 14.29 37.22 0.00 0 0.81 0 6 7 85.71 √ √ 
8.ป่าบอน F2 99.71 3 0 3 3 20.62 12.61 64.86 12.50 0 0.00 0 11 11 100.00 √ X 
9.บางแก้ว F2 97.94 3 0 4 3 18.29 10.92 35.33 9.09 0 0.90 0 8 8 100.00 √ √ 
10.ป่าพะยอม F2 92.89 3 0 4 3 28.42 13.77 31.20 45.45 0 1.00 0 7 7 100.00 √ X 
11.ศรีนครินทร์ F3 95.66 3 0 3 3 21.16 8.55 66.61 0.00 0 4.02 0 5 5 100.00 √ X 
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รวม(แห่ง)
ผ่าน 

 11 11 11 11 11 3 7 4 5 11 11 11 122 134 91.04 11 2 

เกณฑ์เป้าหมาย  

รพ. ระดับ 
A ≥ 75 % 
S ≥ 80% 
M1-M2 ≥ 

85% 
F1-F3 ≥  
90% 

ระดั
บ 3  

≤ 1 
รายการ 

ระดับ 
3  

ระดับ 3  
≤ ร้อยละ 

20 
≤ ร้ อ ย ล ะ 
20 

≤ ร้ อ ย ล ะ 
40 

≤ ร้อยละ 
10 

≤ ร้อย
ละ 5 

≤ ร้อย
ละ 10 

0 ราย 
ขั้น 1 ≥ ร้อยละ 40 
ขั้น 2 ≥ ร้อยละ 60 

ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 
20 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

1)  A   =  จ านวน รพ.ท่ีผ่าน  
               ขั้นที่ 1   ภาพรวมจังหวัด จ านวน 133 แห่ง ( 11 cup ) รวมรพช,รพท 
               ขั้นที่ 2   ภาพรวมจังหวัด  จ านวน 124 แห่ง ( 2 cup )รวมรพช,รพท 
2)  B    =  จ านวน รพ. ทั้งหมดในจังหวัด    จ านวน 145 แห่ง ( 11 Cup )รวมรพช,รพท 
 

3)  C  =  ร้อยละของโรงพยาบาลที่เป็น รพ.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในจังหวัด   
( A / B ) x 100 
      ขั้นที่ 1   คิดเป็นร้อยละ 91.72 เมื่อคิดจากจ านวนโรงพยาบาล และคิดเป็น ร้อยละ 
100  เมื่อคิดเป็นราย cup 
      ขั้นที่ 2   คิดเป็นร้อยละ 85.52 เมื่อคิดจากจ านวนโรงพยาบาล และคิดเป็น ร้อยละ 
18.18 เมื่อคิดเป็นราย cup 
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-๓๓- 

 
5.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

การด าเนินงานใน RDU ขั้นที่ 1 บรรลุตามเป้าหมายและคิดเป็น ร้อยละ 100 เมื่อคิดเป็นในภาพของ cup และ
ขั้นที่ 2 ร้อยละ 18 (เกณฑ์ร้อยละ 10 ไตรมาส 2)  ทั้งนี้การด าเนินงานใน RDU ขั้นที่ 2 ในไตรมาสที่ 2 มีแนวโน้มที่ดี
ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ซึ่งในขณะนี้มีโรงพยาบาลจ านวน 2 โรงพยาบาล ที่ได้ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 
ได้แก่ โรงพยาบาลบางแก้ว และ โรงพยาบาลศรีบรรพต ส่วนโรงพยาบาลอ่ืนๆ การใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 โรค ได้แก่ โรคติด
เชื้อทางเดินระบบหายใจส่วนบน,โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน, การใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงครบก าหนดคลอดด้วยวิธีปกติ
, การใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดอุบัติเหตุ มีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงไม่ถึงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ส าหรับการใช้ยา
ปฏิชีวนะในบาดแผลสดยังคงลดลงเล็กน้อยเนื่องจาก ร้อยละบาดแผลสดส่วนใหญ่ของแต่ละโรงพยาบาลเกิดจากการ
โดนสัตว์กัดเป็นจ านวนมากประกอบกับมีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคโรคติดเชื้อ
ทางเดินระบบหายใจส่วนบน, โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน, การใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงครบก าหนดคลอดด้วยวิธีปกติ มี
แนวโน้มที่ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากทางจังหวัดพัทลุงได้รับสื่อสิ่งพิมพ์ และ มีการลงพ้ืนที่เร่งท าความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในหลายๆสาขา โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ก าพล กาญจนโนภาส 
ประธาน RDU เขต 12 ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ค าแนะน าสร้างความเข้าใจกับทุกโรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุง 
 
6.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้
การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ตัวชี้วัดร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะ
ใน 4 กลุ่มโรคในระดับรพ.ยังคงไม่
บรรลุตามเป้าหมาย แพทย์
,พยาบาล ยังคงมีการใช้ยา
ปฏิชีวนะ แม้จะมีแนวโน้มที่ลดลง
จากไตรมาสที่ 1 

-ให้มีการจัดอบรมแนวทางในการใช้
ยาปฏิชีวนะให้กับแพทย์ผู้สั่งใช้ยา
เพ่ือจะได้เข้าใจตรงกันและเป็น
แนวทางเหมือนกันทั่วประเทศ 
-ลดเกณฑ์ของร้อยละการใช้ยา
ปฏิชีวนะท้ัง 4 โรคและปรับให้เป็น
ระดับข้ันบันไดแบบค่อยเป็นค่อยไป 

 

โปรแกรม HDC ยังไม่สามารถ
ประมวลผลได้ถูกต้อง เพราะบาง
รพ.ไม่ได้ใช้โปรแกรม HOSxp จึง
ประมวลผล rdu ยังผิดพลาด ท า
ให้ข้อมูล rdu บน HDC ที่โชว์
ข้อมูลทั้งประเทศไม่ถูกต้อง  

ให้สบรส.ที่ก าหนดให้รพ.,สสจ.ทั่ว
ประเทศ ต้องรายงาน rdu ที่ถูกต้อง
ผ่านเว็ปของสบรส.อีกช่องหนึ่ง 
สามารถลิงค์ข้อมูลมาลงใน HDC ได้ 
เพราะจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องกว่า ที่จะ
รายงานจาก HDC โดยตรง  

 

ร้อยละบาดแผลสดส่วนใหญ่ของ
จังหวัดพัทลุงร้อยละ ๕๐ เกิดจาก
การโดนสัตว์กัดประกอบกับมีการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และ
อุบัติเหตุจากยานพาหนะ และ 
guideline ระบุว่าต้องจ่าย 
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-๓๔- 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้
การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

Antibiotic ทุกราย จึงท าให้ตก
ตัวชี้วัดนี ้

 
7.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

ไม่มี 
8.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

ไม่มี 
      

 
                                             ผู้รายงาน  ณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์     
          ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการพิเศษ 

   วัน/เดือน/ปี 30 เม.ย.61 
       โทร 093-7615927  

   e-mailnatpongkai07@hotmail.com 
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-๓๕- 

การปอ้งกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) 
 

1. สถานการณ์ 
 การด าเนินการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ(AMR) ของจังหวัดพัทลุงตามตัวชี้วัด RDU  ได้เริ่มมี

การด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ตามเป้าหมายจ านวน 1 แห่ง คือในโรงพยาบาลพัทลุง โดยจัดให้มี
แผนปฏิบัติการรองรับแผนยุทธศาสตร์ AMR เพ่ือลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลงในภาพรวมของประเทศ ร้อยละ 
50 ภายในปี 2564   และข้อมูล baseline data การดื้อยาจากเชื้อ AMR ของโรงพยาบาลพัทลุงมีจ านวน 218 
ราย ในช่วงเวลาตั้งแต่ มกราคม 2560 – ธันวาคม 2560 

 
2. ประเด็นการตรวจราชการ :  การพัฒนาระบบบริการให้มีการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ  

เป้าหมาย มาตรการด าเนินการ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
รพ.ที่มีการ
จัดการ AMR 
อย่างบูรณา
การ  
 

1. การก าหนดนโยบายและ
มาตรการ ในรูปแบบ
คณะกรรมการ 

ติดตามการด าเนินการตาม
กิจกรรมส าคัญ 5 กิจกรรม  

รพ.ที่มีการจัดการ 
AMR อย่างบูรณา
การ  
≥ ร้อยละ 70  2. การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ 

3. การควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้
ยาต้านจุลชีพ 

4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 

5. การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล
อย่างบูรณาการ 

 
3. Small Success  

ไตรมาส 1 
 

ไตรมาส 2 
 

ไตรมาส 3 
รพ.ที่มีการจัดการ AMR อย่าง
บูรณาการ ≥ ร้อยละ 40  

ไตรมาส 4 
รพ.ที่มีการจัดการ AMR อย่าง
บูรณาการ ≥ ร้อยละ 70 
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-๓๖- 

 

4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข้อมูล 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 

(ข้อมูล ต.ค.60-มี.ค.61) 
 - รอบ 2  

(ข้อมูล ต.ค.60- มิ.ย.61)   
1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบ

จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ
อย่างบูรณาการ (AMR)  
 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด :  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

เป้าหมาย 
(จ านวน รพ.ทั้งหมด) 

1 1 

ผลงาน 
จ านวน รพ. ผ่าน 

1 1 

ร้อยละ 100 100 

 
ผลการด าเนินงาน รพ.ที่มีระบบจัดการ AMR อย่างบูรณาการ 

กิจกรรม AMR    ผลการด าเนินการ 

1. การก าหนดนโยบายและมาตรการ โดยทีมบริหารจัดการ AMR 
ได้

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
 1.1 คณะกรรมการ มีผู้บริหารเป็นประธาน 

(    ) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน AMR  โดยมีผู้บริหารเป็นประธาน เพ่ือให้มี
การสนับสนุนนโยบายและทรัพยากร 

() ใช้คณะกรรมการชุดเดิม เช่น ICC / PTC โดยมีการปรับองค์ประกอบ และบทบาท
หน้าที่ให้ด าเนินการด้าน AMR 

(    ) อ่ืนๆ ระบุ  ....................................................................................... 

  

 1.2 มีการก าหนดแพทย์ 1 ท่านเป็นผู้น าทีมในการจัดการ AMR  และมีเภสัชกร/พยาบาล
ควบคุมการติดเชื้อ /นักเทคนิคการแพทย์/นักระบาดวิทยา ร่วมในทีม 

  

 1.3 มีการก าหนดเป้าหมายการจัดการ AMR ของโรงพยาบาล 
(ระบุ)  1.มีการสั่งใช้ยาถูกต้องตามแนวทางที่ PTC ก าหนด 
         2 .มีการติดตามการใช้ยาปฏิชีวนะและรายงานผลอย่างตอ่เนื่องแก่คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง    
         3..มีการรายงานผล antibiogram อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง. 
         4.ไม่พบการระบาดของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาและอัตราการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
ลดลง 

  

 1.4 มีแผนปฏิบัติการของโรงพยาบาลครอบคลุมกิจกรรมส าคัญ ได้แก่ 
      - การพัฒนาการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ 
     -  การควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ยาปฏิชีวนะ 
     -  การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ 

  

2. การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ 
ได้

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
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-๓๗- 

กิจกรรม AMR    ผลการด าเนินการ 
 1.1 สามารถวินิจฉัยเชื้อดื้อยาได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  

- Acinetobacter spp., (ระดับ A,S ต้องวินิจฉัย Acinetobacter baumannii 
ได้) Enterococcus spp. (ระดับ A,S ต้องวินิจฉัย Enterococcus faecium 
ไ ด้ )  Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 
Salmonella spp.,Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Streptococcus pneumoniae    

  

 1.2 มีระบบ Lab Alert ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทันท่วงที 
- มีการก าหนดรายการเชื้อดื้อยาที่ต้องรายงานด่วน 
- (ควร) มีการก าหนดเชื้อการเฝ้าระวังพิเศษ เช่น CRE , VRSA, VRE  
- สามารถแสดงช่องทางการรายงานด่วน เช่น ทางโทรศัพท์ line, intranet, E-

mail 

 
 
 

โทรศัพท์, 
line 

 

 1.3 จัดท า Antibiogram อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
- ล่าสุดปี พ.ศ. ..2559.   (รอบที่ 1 ควรมีปี 2559 , รอบที่ 2 ควรมีปี 2560) 
- มีการจัดส่งให้ ศุนย์วิทยศาสตร์การแพทย์/กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
 
 

 

 1.4 มีระบบบันทึกผลห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาแบบอิเลกทรอนิกส์  
- ( ) บันทึกใน Mlab   (  ) WHONet   (  ) Excel  (  ) อื่นๆ 
- (ควร) เชื่อมโยง micro lab กับ HIS ของโรงพยาบาลได้ 

  

 1.5 รพ. A และ S มีการรายงานผลการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาและรวบรวมส่งมายัง 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สถาบันวิจัย
สาธารณสุข) ทุกเดือนอย่างสม่ าเสมอ  

  

 1.6 มีรายงานเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 8 ชนิด ได้แก่  
(ข้อมูล มกราคม 2560 – ธันวาคม 2560) 
-  ร้อยละผู้ป่วยติดเชื้อ AMR ในกระแสเลือด (Ax100/B)  =  ……0.67……   %   
   AMR Non AMR 
A = จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อ (ราย) A = 218  
Acinetobacter baumannii 4 16 
Pseudomonas aeruginosa 3 17 
Klebsiella pneumonia 15 35 
Staphylococcus aureus  4 41 
Escherichia coli  50 92 
Salmonella spp. 3 11 
Enterococcus faecium  0 2 
Streptococcus pneumoniae  6 4 
B = จ านวนผู้ ป่ วยที่ ส่ ง H/C 
(ราย) 

B = 12,674 

 

  

 1.7 (อาจเพ่ิม) ติดตามเชื้อดื้อยา 8 ชนิดในการติดเชื้อต าแหน่งอ่ืนๆ นอกจากในกระแส
เลือด 

  

3. การดูแลก ากับการใช้ยาในโรงพยาบาล  ได้ ไม่ได้
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-๓๘- 

กิจกรรม AMR    ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ ด าเนินการ 

 3.1 มีการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE, DUR) ในยากลุ่มที่ควบคุมการใช้ 
(Controlled Antibiotic) 

รายการยา Controlled Antibiotics % Appropriate 
Ceftazidime 98.24 
Ertapenem 97.02 
Meropenem 99.69 
Sulperazole 96.82 
Tazocin 98.55 
Tienem 98.44  

  

 3.2 (ควร) มีระบบ pre authorization ในยากลุ่มที่จ ากัดการใช้ (Restricted Antibiotic)   
 3.3 (ควร) มีการก าหนดการใช้ยาตาม Evidence base และความไวของเชื้อต่อยาที่

สอดคล้องกับ Antibiogram ของ รพ. 
  

 3.4 มีการติดตามปริมาณการใช้ยาในผู้ป่วยนอก  
DDD ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานในผู้ป่วยนอกของรพ. ต่อ 1,000 visits ต่อ วัน  
(ข้อมูลรอบ 1 : เม.ย. – ก.ย. 60  รอบ 2 : ต.ค. 60 – มี.ค. 61) 
DDD /1000 visits/day =   ...................3.81 (รอบที่ 1)........................................   

  

 3.5 มีการติดตามปริมาณการใช้ยาในผู้ป่วยใน  
- DDD ยาปฏิชีวนะชนิดฉีด ต่อ 100 วันนอน  

(ข้อมูลรอบ 1 : เม.ย. – ก.ย. 60  รอบ2 : ต.ค. 60 – มี.ค. 61) 
DDD /100 วันนอน =   .............89.62 (รอบที่ 1)..............................................   

- (ควร) มีการเปรียบเทียบ DDD ในแต่ละช่วงเวลาของยากลุ่ม Carbapenem, 
Colistin, Betalactam/Betalactamase Inhibiotor (BLBI) , 3 rd แ ล ะ  4 th 
Cephalosporin, Fluoroquinoloneเพ่ือแสดงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ยา 

  

 3.6 มีการติดตามมูลค่าต้นทุนของการใช้ยาปฏิชีวนะ  
(รอบที่ 1 ข้อมูล 1 เม.ย – 30 ก.ย.60 และ รอบที่ 2 ข้อมูล 1 ต.ค.60 – 31 มีค.61)   

- มูลค่ายาปฏิชีวนะผู้ป่วยนอกและรพ.สต.  . 
   มูลค่ารวม ........1,144,945.96...(รอบที่ 1 )............... บาท    

- มูลค่ายาปฏิชีวนะผู้ป่วยใน 
         มูลค่ารวม .........6,609,977.43.(รอบที่ 1 )........................ บาท    
         มูลค่ายากลุ่มเป้าหมาย  
            Carbapenem …3,096,468.6…….………………………....…. บาท 
            Colistin ……………381,060………………..…………….…. บาท 
            BL/BI   ……………2,942,853.10.…………………….….  บาท 
            Tigecycline ……176,148………………..………………...  บาท 
            Fluoroquinolone ……107,904.31………………………...  บาท 

  

4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 
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-๓๙- 

กิจกรรม AMR    ผลการด าเนินการ 
 4.1 ส ารวจอัตราชุกของการติดเชื้อใน รพ.  (point prevalence surveillance) ปีละ ๑ ครั้ง 

อัตราชุก =  5.15% 
  

 4.2 มีสรุปอัตราการติดเชื้อแทรกซ้อนใน รพ. เช่น VAP, CA-UTI, CLABSI ,SSI  สม่ าเสมอ
ทุกเดือน       

Target Surveillance ผลการด าเนินงานล่าสุด 
VAP 6.20 ครั้ง/1000วันใช้เครื่องช่วย

หายใจ 
CAUTI 1.64 ครั้ง/1000วันใช้เครื่องช่วย

หายใจ 
CLABSI 0 

SSI 0.11 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1.1 มีสรุปรายการเชื้อก่อโรค และความไวยาของการติดเชื้อแต่ละต าแหน่ง ปีละ ๑ ครั้ง   
 1.2 มีการรายงานข้อ 4.1 – 4.2 ไปยังสถาบันบ าราศนราดูร กรมควบคุมโรค   
5 การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ น าไปสู่มาตรการของโรงพยาบาล ได้

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
 5.1 มีการติดตามขนาดปัญหาเชื้อดื้อยาของโรงพยาบาลที่เป็นปัญหาส าคัญ   
 5.2 มีการวิเคราะห์ข้อมูล   เช่น  

- การใช้ยากับความไวของเชื้อต่อยาและขนาดปัญหาเชื้อดื้อยา  
- แผนภูมิแสดงปริมาณการใช้ยา (DDD) และความไวของเชื้อต่อยา  
- แผนภูมิแสดงจ านวน และสัดส่วนผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาที่ เป็นปัญหาส าคัญของ

โรงพยาบาลแยกตามแหล่งรับเชื้อ( HI/CI) 
- รายงานความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพที่ส าคัญ   

 
 

 

 5.3 มีการวิเคราะห์ข้อมูลการติดเชื้อ/การระบาดของเชื้อดื้อยาแยกตามหอผู้ป่วย หรือ PCT 
และมีการคืนข้อมูลกลับให้หอผู้ป่วย หรือ PCT ที่พบปัญหา AMR  

 
 

 

 5.4 มีการสรุปผลวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ด้าน AMR และความเชื่อมโยงของสภาพ
ปัญหา และน าไปสู่มาตรการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา AMR ในโรงพยาบาล 

- มาตรการและกิจกรรมส าคัญ (Intervention) ของปี 2561 
(ระบุ).....PTC ควบคุมก ากับการใช้ยาปฏิชวีนะ... 
เภสัชกรติดตามและประเมินผลการใช้ยา 
นักจุลชีววิทยาใช้วิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่ทันสมัยและรายงานถูกต้องน่า
เชื้อถือ. 
คณะกรรมการ IC เน้นมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ได้แก่ ล้างมือ contact 
precautions และ environment control  

- มีรายงานการการก ากับติดตาม การด าเนินกิจกรรมที่ก าหนด 
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-๔๐- 

5. สรุปประเด็นส าคัญที่ เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้ การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการ
ตรวจติดตาม 

ไม่มี 
 
6. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
 

7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
 ไม่มี 
 
8. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
     

ผู้รายงาน  
-ภญ มณฑาทิพย์ รุ่งศิลป์, ภก.ปรีชา ฤทธิ์ทอง, นางระวิวรรณ  นวนทอง, นส.ผนิตา  ศรีวาโย โรงพยาบาลพัทลุง 
โทร 084-1958075,083-1865411 
-ภก.ณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์,ภญ.เอมจิตร สุขสกุล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
093-7615927 
วัน/เดือน/ปี 5 พ.ค. 2561 
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-๔๑- 

5.โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
-ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 10 % 

การค านวณ:จ านวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งออกนอกเขตสุขภาพปี 2560 - จ านวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งออก
นอกเขตสุขภาพปี 2561 /จ านวนผู้ป่วย 4 สาขาที่ส่งออกนอกเขตสุขภาพปี 2560 X 100 (โดยเปรียบเทียบ
ในช่วงเวลา 7 เดือน ตุลาคม 2560 - เมษายน 2561) 
จ านวนผู้ป่วย 4 สาขา : สาขาโรคหัวใจ,สาขาโรคมะเร็ง,สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสาขาทารกแรกเกิด 
เป้าหมายที่มุ่งเน้น  

1. จัดตั้งศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ มีบทบาทหน้าที่ในการ ประสานงาน 
การรับส่งต่อผู้ป่วยตามแนวทางพัฒนาระบบส่งต่อของพ้ืนที่  

2. มีการจัดท าแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยในระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ  
3. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งต่อผู้ป่วย การจัดท าระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย เพ่ือใช้

ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ 
4. มีการจัดท าเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและจัดท าระบบการส่งต่อ ที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่/แผนพัฒนา 

ระบบบริการสุขภาพ Service Plan เพ่ือแก้ไขปัญหาการส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพ และ เพ่ือเป็นการใช้ 
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

5. มีการติดตามผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน การส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/เขตสุขภาพเพ่ือ ร่วมกัน
แก้ไขปัญหาในเครือข่าย   

 
2.สถานการณ์ 

ในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 การพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดพัทลุง มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดพัทลุง  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งต่อ คือ การบริหาร
จัดการระบบส่งต่อภายในจังหวัด ภายในเขต  การเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลในระดับต่าง ๆ 
ตั้งแต่ระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ การใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์งาน จัดระบบบริการสุขภาพในรูปแบบเครือข่าย 
โดยใช้หลักการ 1)เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ(Seamless Health Service Network) 2)การพัฒนาแบบเครือข่าย
ทั้งจังหวัด(Province Health Service Network) โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ประสานในการขับเคลื่อน
ทั้ง11 โรงพยาบาล โดยมีโรงพยาบาลพัทลุงเป็นพ่ีเลี้ยง 3)ก าหนดให้โรงพยาบาลพัทลุงเป็นหน่วยรับส่งต่อจาก
โรงพยาบาลชุมชนทุกกรณี(ยกเว้น ผู้ป่วยที่เข้าระบบ Fast Track) และจัดให้มีหน่วยประสานการส่งต่อ รวมทั้งให้
ค าปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา โดยจัดตั้งศูนย์ประสานการส่งต่อระดับจังหวัด ที่โรงพยาบาลพัทลุง  มี
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานประจ าศูนย์ฯ ช่วงเวรเช้าและเวรบ่าย เฉพาะ เวรดึกจะมอบภารกิจให้อยู่ ในงาน
ประชาสัมพันธ์  มีผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานประจ าศูนย์ฯ จะปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงเทศกาล (เนื่องจาก
ขาดแคลนอัตราก าลัง) โดยท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง บริหารจัดการระบบส่งต่อภายในจังหวัดและภายในเขต ได้
ร่วมกันพัฒนาระบบส่งต่ออย่างต่อเนื่อง จังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้มีการจัดท า
โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยส่งต่อ จังหวัดพัทลุง ประจ าปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบส่ง
ต่อในสถานบริการทุกระดับ ให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถตอบสนองการเข้าถึงบริการ
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ และเพ่ือลดเหตุการณ์การปฏิเสธ การรับส่งต่อรวมทั้งลดข้อขัดแย้งต่างๆ 
ระหว่างผู้ให้บริการแต่ละระดับหน่วย โดยก าหนดแนวทางการด าเนินการพัฒนาการส่งต่อ ดังนี้ 
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ผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดพัทลุง 

-๔๒- 

๑.มีการแต่งตั้งและก าหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ จังหวัดพัทลุง(ค าสั่ง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ที่ 6/2561 ลงวันที่ 10 มกราคม  2561) 

๒.มีแผนปฏิบัติการ การด าเนินงานพัฒนาระบบส่งต่อ จังหวัดพัทลุง ปี 2561 (งบประมาณ 36,000 
บาท) 

๓.มีการประชุมร่วมกัน 3 ครั้ง  มีการติดตามเรื่อง การใช้ระบบ Thai Refer, การลงข้อมูลในระบบ 
รายงาน, ทบทวนการดูแลผู้ป่วยขณะส่งต่อ, เกณฑ์การรับผู้ป่วยกลับ, ทบทวนแนวทางการส่งต่อนอกจังหวัด เกณฑ์
การส่งต่อของจังหวัดพัทลุง 

๔.มีการจัดท า Line group เพ่ือพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่รวดเร็ว แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ 
ท างาน การขอช่วยทั้งด้านเครื่องมืออุปกรณ์และแนวคิดต่างๆ สามารถติดต่อกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
    ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 10 % 

     สาขาทารกแรกเกิด ประมวลผลรหัสวินิจฉัยเด็กอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน นับจากวันคลอด 
ข้อมูลย้อนหลัง 7 เดือน (เดือน ตุลาคม 2560-เมษายน 2561 ) 

 โรคหัวใจ มะเร็ง อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด 
เดือน/ปี 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 
ตุลาคม   20 16 15 4 5 1 0 1 
พฤศจิกายน   5 13 8 6 1 0 0 1 
ธันวาคม   7 3 5 3 2 4 1 0 
มกราคม 8 7 7 1 2 3 2 0 
กุมภาพันธ์ 8 4 8 1 2 0 2 0 
มีนาคม 2 2 1 5 0 0 0 1 
เมษายน 2 3 1 1 0 1 0 1 
รวม 52 48 45 21 12 9 5 4 

สรุป  ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 28.07 
 
 

การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ หมายถึง การส่งต่อผู้ป่วย 4 สาขา (สาขาโรคหัวใจ,สาขาโรคมะเร็ง,สาขา
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสาขาทารกแรกเกิด) เพ่ือไปรับการรักษาต่อในสถานบริการระดับเดียวกันหรือสถานบริการ
ที่มีศักยภาพสูงกว่าที่ตั้งอยู่นอกเขตสุขภาพ ของตนเอง ได้แก่ กรณี      
              1) เพ่ือการวินิจฉัย และการรักษา  
              2) เพ่ือการวินิจฉัย 
              3) เพ่ือการรักษาต่อเนื่อง  
และท าให้ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อไปยังสถานบริการปลายทางนั้นๆ (การส่งต่อรวมทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินและทุกสิทธิ
การรักษา) นับรวมทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่มีการส่งต่อ 
สาขาโรคหัวใจ  ประมวลผลรหัสวินิจฉัย I20-I25 
สาขามะเร็ง      ประมวลผลรหัสวินิจฉัย C ทั้งหมด และ D0 ทั้งหมด  
สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน    ประมวลผลรหัสวินิจฉัย  V01-Y98 
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-๔๓- 

 
สถิติข้อมูลและการบริการโรงพยาบาลพัทลุง 

สถิติบริการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ปี 2561 

(ณ.เมย.61) 
จ านวนการรับส่งต่อภายในจังหวัด 
ร้อยละการปฏิเสธการส่งต่อภายในจังหวัด 

29,706 
0.08 

29,807 
0 

31,320 
0 

16,149 
0 

จ านวนการส่งต่อภายในเขต 
ร้อยละการถกูปฏิเสธการส่งต่อภายในเขต 

6,970 
0.2 

6,269 
0.03 

5,774 
0 

3,999 
0 

จ านวนการส่งต่อข้ามเขต 
ร้อยละการถูกปฏิเสธการส่งต่อภายข้ามเขต 

81 
7.4 

58 
0 

17 
0 

4 
0 

จ านวนการส่งต่อส่วนกลาง 
ร้อยละการถูกปฏิเสธการส่งต่อภายข้ามเขต 

154 
0 

139 
0 

130 
0 

54 
0 

จ านวนการส่งต่อท้ังหมด 
ร้อยละการส่งต่อที่เหมาะสม 

21,736 
99.95 

36,273 
99.9 

37,241 
100 

20,206 
100 

จ านวนผู้ป่วยวิกฤติมีการประสานงานก่อนการส่งต่อ
ทั้งหมด 
จ านวนผู้ป่วยวิกฤติมีการประสานงานก่อนการส่งต่อ
ส าเร็จภายใน 30 นาที 
ร้อยละจ านวนผู้ป่วยวิกฤติมีการประสานงานก่อน
การส่งต่อส าเร็จภายใน 30 นาท ี

282 
 

272 
 

96.5 

348 
 

343 
 

98.6 

316 
 

316 
 

100 

215 
 

215 
 

100 
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ผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดพัทลุง 

-๔๔- 

 
4.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

Small Success รอบ 6-9 เดือน ผลการด าเนินงาน 
1.มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ
ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ 

1.มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อระดับ
จังหวัดพัทลุง(ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง    
ที่ 6/2561 ลงวันที่ 10 มกราคม  2561) 

2.มีศูนย์ประสานการส่งต่อ(ศสต.)ระดับจังหวัด/เขต
สุขภาพ 

2.มีศูนย์ประสานการส่งต่อ(ศสต.)ระดับจังหวัด ที่
โรงพยาบาลพัทลุง และมีศูนย์ประสานการส่งต่อระดับ
โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลปากพะยูน,เขาชัยสน/เขต
สุขภาพที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

3.มีแนวทางการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย 3.มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัด 
พัทลุง (Interfacility Patient Transfer)  

4.มีการจัดท าเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและจัดท าระบบ
การส่งต่อ สาขาที่มีการส่งต่อผู้ป่วยจ านวนมาก และ
เป็นปัญหาของจังหวัด/เขต 

4.มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งเขตสุขภาพที่ 12 แจกให้ทุก
โรงพยาบาล 
5.มี Flow Chart การส่งต่อระดับจังหวัด/เขต เช่น 
Trauma, AMI 

5.มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งต่อ
ผู้ป่วยและการจัดท าระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย
สาขาที่เป็นปัญหาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลและแก้ใขปัญหา 

6.มีการใช้ระบบ Thai Refer ในการส่งต่อทุกโรงพยาบาล 
ร้อยละ 94.07 ของการส่งต่อทั้งจังหวัด 

ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 10 % การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง ร้อยละ 28.07 
 
5.สรุปประเด็นส าคัญที่ เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

-การขาดแพทย์เฉพาะทาง เช่น แพทย์ศัลยกรรมเด็ก,แพทย์รังสีรักษา  
 

6.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- การรายงานผลการส่งต่อผู้ป่วยในระบบ 
Thai Refer ยังไม่มีการเชื่อมโยงกับระบบ
สารสนเทศการส่งต่อส่วนกลาง (nRefer และ 
Health Data Center) 

 

 
ผู้รายงาน นางวาสนา  ขวัญสกุล,นางนิพัธทา สงฤทธิ์ 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทร 091 847 6379 ,081 896 1314 
e-mail khunsakul_na@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 24 พฤษภาคม 2561 



                                                การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ประจ าปี ๒๕61       
 

ผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดพัทลุง 

-๔๕- 

 

6.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 
 
1.ตัวชี้วัด/เป้าหมายและประเด็นการตรวจราชการ 

-อัตราตายทารกแรกเกิด น้ าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 กรัมลดลงเป็น <3.4 : 1,000 การเกิด  มีชีพ 
 

2.สถานการณ ์
อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน (Neonatal mortality rate) ปี พ.ศ. 

2558 – 2560 คือ 3.89, 4.01 และ 3.26 ตามล าดับ (เกณฑ์ < 4: 1000 การเกิดมีชีพ) สาเหตุการเสียชีวิต
ของทารกแรกเกิดของจังหวัดพัทลุงในปี 2560 คือ ทารกเกิดก่อนก าหนดน้ าหนักตัวน้อยกว่า 1000 กรัม และมี
ภาวะ RDS 8 ราย ส่วนอีก 6 ราย เป็นทารกเกิดก่อนก าหนดที่มีโรคหัวใจ ,trisomy , PPHN  

ทารกที่เสียชีวิตในปี 2560 จ านวน 12 ใน 14 ราย เสียชีวิตในโรงพยาบาลพัทลุง และเป็นทารกที่เกิดใน 
รพ.พัทลุง 9 ราย รับ refer มา 3 ราย ในปี 2561 มีทารกเสียชีวิตใน 28 วัน 4 ราย เป็นทารก preterm c 
hydrop fetalis 1 ราย (รพ.ควนขนุน) อีก 3 รายเสียชีวิตในโรงพยาบาลพัทลุง ด้วยภาวะ PPHN (1), abnormally 
(2)   นอกจากนี้ยังมีทารกส่วนหนึ่งที่มีการส่งต่อไปรับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า ได้แก่ทารกที่เป็น
โรคหัวใจ (6 ราย) โรคทางศัลยกรรม (9 ราย) เช่น TE-fistula ,Imperforate anus ,NEC c bowel perforate 
และทารกที่มีภาวะ PPHN เนื่องจากไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยในปี 2560 มีการส่งต่อ 21 ราย 

การรักษาพยาบาลทารกแรกเกิด ได้มีการใช้ non –invasive ventilator (NCPAP/HHFNC) ในทารก       
ที่หายใจล าบาก หรือหายใจล้มเหลว เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ mechanical ventilator โดยการหย่า
เครื่องช่วยหายใจเร็วขึ้น มีผลให้จ านวนวันการใช้เครื่องช่วยหายใจในปี 2560 ลดลง (337 วัน) แต่ยังมี
ภาวะแทรกซ้อนในทารกเกิดก่อนก าหนดที่น้ าหนักน้อยกว่า 1500 กรัม ที่ไม่สามารถหย่าออกซิเจนได้เร็ว ท าให้เกิด 
ROP (6.8%)  BPD(21.87%)  และ IVH  (6 ราย) รวมทั้งภาวะ hypothermia (0.11%) ดังนั้นจึงเป็นความท้า
ทายที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการดูแลทารกแรกเกิด  เพ่ือลดอัตราก ารเสียชีวิต การส่งต่อ และการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน  

ในการตรวจคัดกรองการได้ยินมีการตรวจคัดกรองในทารกแรกเกิดทุกราย ในปี 2560 พบ hearing loss 
1 ราย ได้ส่งต่อ รพ.มอ ส่วนการตัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด ในทารกแรกเกิดที่รักษาใน NICU มีการตรวจทุก
ราย ส่วนทารกแรกเกิดหลังคลอดเริ่มตรวจในเดือนสิงหาคม 2560 จากการตรวจที่ NICU พบโรคหัวใจ 3 ราย และ
พบในทารกรับ refer จากรพ.กงหรา 1 ราย 

ปัจจุบัน เตียง NICU มีจ านวน 10 เตียง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน NICU : การคลอด = 1 : 500  Sick 
newborn 10 เตียง อัตราก าลัง พยาบาล ต่อผู้ป่วยใน NICU  = 1 : 2-3 ราย Sick newborn 1 : 3-4 ราย  มี
กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด 1 คน ท าให้ทารกที่เข้ารับการรักษาใน NICU และ Sick newborn ได้รับการดูแลที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถย้ายผู้ป่วยได้เร็วขึ้น  มีผลให้จ านวนผู้ป่วยทารกแรกเกิดใน NICU และ sick newborn 
เฉลี่ยต่อวันลดลง เป็น 13 ราย/วัน  
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3.การด าเนินการ/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
1. พัฒนาการใช้ non – invasive ventilator การใช้ non – invasive ventilator ชนิด high 

frequency oscillation ventilator (HFOV) ที่ไม่ใช้ท่อหายใจ เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ท่อช่วยหายใจ 
2. body  Cooling ในทารก birth asphyxia 
3. ตรวจคัดกรองโรคหัวใจแต่ก าเนิดทุกราย  
4.ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนใน VLBW (BPD, ROP, IVH, hearing impairment) ให้ลดลงจากเดิม

ร้อยละ 30 
5. เปิด Intermediate care unit ในทารกที่มีปัญหา   
 

ตัวชี้วัด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี2561(6) 
1.อัตราตายทารกแรกเกิด น้ าหนักน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 500 กรัมลดลงเป็น <3.4 : 1,000 
การเกิด มีชีพ 

3.89 4.01 3.26 2.82 (6/2,127) 
 

 
4.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor)  
 ไม่มี 
 
5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
 
6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 

1. non – invasive ventilator, เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยิน และ pulse oxymeter ที่ใช้คัดกรอง
โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด ไม่เพียงพอ  

2. ไม่สามารถรักษาทารกแรกเกิดที่เป็นโรคหัวใจ และโรคทางศัลยกรรมได้ 
3. ไม่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการดูแลรักษาทารกท่ีมีภาวะเสี่ยงต่อ PPHN ไม่มีเครื่อง 

echocardiogram  
  
        ผู้รายงาน  นางสาวปรีดา อุ่นเสียม 
       ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
       โทร 074-60950 ต่อ 5302 
       e-mail : opreeda@gmail.com 

      วันที่ 24 พฤษภาคม  2561 
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7. โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 
 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
       ระยะ 6 เดือน 

1.1 คณะกรรมการ /หรือศูนย์การดูแลแบบประคับประคองที่ประกอบด้วยบุคลากรสหสาขาที่เก่ียวข้อง 
1.2 มีการก าหนดแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุ่มโรคส าคัญของโรงพยาบาล 
1.๓ การขยายบริการการดูแลแบบประคับประคองให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด 
(ระยะ 6 เดือน) :รพ.M2, F 1-3 
1.4 มีคณะกรรมการการดูแลแบบประคับประคอง 

 1.5 มีแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุ่มโรคส าคัญของโรงพยาบาล 
  
2.สถานการณ์ 

วิเคราะห์สถานการณ์/สภาพปัญหา 
 การด าเนินการพัฒนาระบบริการสาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) จังหวัดพัทลุง 
เริ่มด าเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อ 2554  มีกิจกรรมที่จัดในหอผู้ป่วยใน เช่น  มีจิตอาสาอ่านธรรมะข้างเตียง  
การเปิดเครื่องเล่นMp.3 บทสวดมนต์เพ่ือน้อมน าจิตใจเข้าสู่ภาวะสงบก่อนเสียชีวิต การนิมนต์พระสงฆ์ให้ผู้ป่วยได้มี
โอกาสท าบุญในระยะสุดท้ายของชีวิต  มีการสอบถามความต้องการของผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่อยากให้หายจากอาการ
ปวด/ทุกข์ทรมาน  มีโอกาสเลือกที่จะเสียชีวิตท่ามกลางญาติแลบุคคลอันเป็นที่รัก ส่วนใหญ่ผู้ป่วยและครอบครัวมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นอย่างมากและให้การรักษาผ่านไปด้วยดี มีระบบการรับการปรึกษาที่ชัดเจนและสามารถ
สื่อสารกันได้ระหว่างผู้ปฏิบัติหน้างานและผู้เชี่ยวชาญ มีการบริหารจัดการยาแก้ปวดชนิดรุนแรงกับทางกลุ่มงาน
เภสัชกรรม ในกรณีที่ผู้ป่วยกลับบ้านให้ได้รับยาที่เพียงพอและไม่เป็นการสิ้นเปลืองโดยผู้ป่วยจะได้ยาแก้ปวดชนิด
รุนแรงแบบรับประทานครั้งละ ๒๐ วัน ชนิดฉีดทางชั้นใต้ผิวหนังครั้งละ 7 วัน  หากผู้ป่วยไม่สามารถมารับยาที่
โรงพยาบาลได้ด้วยตนเองก็สามารถให้ญาติมารับยาแทนได้แต่ต้องให้เจ้าหน้าที่รพ.สต.หรือรพ.ใกล้บ้านเป็นผู้ประเมิน
อาการ บันทึกและเซนชื่อในแบบฟอร์ม Nacrotic drug เป็นการยืนยันว่าผู้ป่วยยังมีชีวิตและมีความต้องการใช้อยู่ มี
การบริหารจัดการยาแก้ปวดชนิดรุนแรงกับทางกลุ่มงานเภสัชกรรม มีแนวทางให้ผู้ป่วยและครอบครัวยืมอุปกรณ์เพ่ือ
ใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านอย่างเหมาะสม มีแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยกลับชุมชนเพ่ือให้การดูแลต่อเนื่อง 
 จากสถานการณ์ที่ผ่านยังพบสภาพปัญหาดังนี้ 

1.ปัญหาการเยี่ยมติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเสียชีวิต ยังมีปัญหาเมื่อส่งกลับผู้ป่วยกลับบ้าน/
ชุมชนยังขาดการติดตามเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง 

     2.ปัญหาการเข้าถึงระงับปวด 
3.บุคลากรทีมสหสาขาที่มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองไม่เพียงพอ 
4.อุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับผู้ป่วยน ากลับไปใช้ที่บ้านมีไม่เพียงพอ 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปี  255๘ จ านวน 161 ราย  ปี 2559 จ านวน 293 ราย ปี  ๒๕๖1           
(ถึงเดือน เม.ย.61) จ านวน 364 ราย (ผลการด าเนินงานที่โรงพยาบาลพัทลุง)  

สถิติบริการ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
๒๕๖๑ 

(ณ เมย.๖๑) 

จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง NA ๑๖๑ ๒๙๓ 425 
จ านวนผู้ป่วยClinic Pain/Clinic Palliative NA NA ๑๒๘ 153 

 
4.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ ณ เมษายน 2561 

การพัฒนาระบบบริการ สาขา Palliative Care  จังหวัดพัทลุงได้มีการจัดท าแผนงานและกิจกรรม
ด าเนินการดังนี้ 

4.1 เยี่ยมติดตามผู้ป่วยระยะท้ายอย่างต่อเนื่องจนกระท่ังเสียชีวิต 
4.1.1 โรงพยาบาลระดับ S,M2,F1,F2,F3 มีคณะท างานและมีผู้รับผิดชอบโดยตรง ผ่านการ

อบรมหลักสูตรระยะสั้น 3-5 วัน 
4.1.2 โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุง มีการเตรียม Advance care plan ปี 2560 ร้อยละ 95.45  

ปี 2561 (เม.ย.61) 95.36% 
4.2 พัฒนาระบบการเข้าถึงยาบรรเทาปวดชนิดรุนแรง ในผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการปวด ต่อเนื่องที่บ้าน/ชุมชน 

     4.2.1 รับปรึกษาทั้งผู้ป่วยใน  ผู้ป่วยนอก  และรับปรึกษาจากเครือข่าย 
     4.2.2 นัดผู้ป่วย/ญาติมารับยาบรรเทาอาการวันจันทร์-วันอังคาร  ช่วงบ่าย 
     4.2.3 ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถมาได้ให้ญาติน าใบประเมิน Narcotic Drug ซึ่งเจ้าหน้าที่ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบเป็นผู้กรอกแบบบันทึกและชื่อก ากับมาในเอกสาร 
     4.2.4 จัดท าแนวทางปฏิบัติในการบริหารยาด้วย Syringe Driver ที่บ้าน/ชุมชนในเขตพ้ืนที่ 
รับผิดชอบโรงพยาบาลพัทลุง  

4.2.5 โรงพยาบาลระดับ S,M2,F1,F2,F3 มียากลุ่ม Opioid ใช้แต่มีข้อจ ากัดในการเบิกและใช้ยา 
4.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองแก่ทีมสหสาขา 

    4.3.1 ส่งเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลพัทลุงและเครือข่ายเข้าร่วมการอบรม 
     4.3.2 จัดโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและอาสาสมัคร 

4.4 วางแผนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามความจ าเป็น 
      4.4.1 รับบริจาคจากญาติผู้ดูแลเป็นเครื่องผลิตออกซิเจน  เครื่องดูดเสมหะ Syringe Driver 
      4.4.2 มีโครงการปั่นต่อลมหายใจซึ่งจัดโดยชมรมจักรยานโรงพยาบาลพัทลุง  ได้รับเครื่องผลิต
ออกซิเจนจ านวน 2 เครื่อง 
      4.4.3 สนับสนุนให้แต่ละพ้ืนที่ในเครือข่ายโรงพยาบาลพัทลุงมีการจัดเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
จ าเป็นส าหรับให้ผู้ป่วย 
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5. การด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ 

ประเด็นการตรวจราชการ การด าเนินการ 
รพ.พัทลุง (ระยะ6เดือน) 
1.คณะกรรมการ /หรือศูนย์การดูแลแบบ
ประคับประคองที่ประกอบด้วยบุคลากรสหสาขา
ที่เก่ียวข้อง  

1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาPalliative 
Care  
2.มีศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ซึ่งมีพยาบาลประจ าที่
ท าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ศูนย์ตั้งอยู่ที่ติดงานตรวจชิ้นเนื้อ ชั้น
บนกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู) 

2. มีการแต่งตั้งเลขานุการ ซึ่งเป็นพยาบาลที่ผ่าน
การอบรมหลักสูตร Palliative Care 

1.มีการวางแผนส่งพยาบาลอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 

3. มีการก าหนดแนวทางการดูแลแบบ
ประคับประคองในกลุ่มโรคส าคัญของ
โรงพยาบาล 

1.มีการจัดท าแนวทางในการส่งปรึกษาการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 
2.แนวทางในการส่งปรึกษาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองมี
การด าเนินครอบคลุมในกลุ่มโรคส าคัญ 8 โรคตามท่ีกรมการ
แพทย์ก าหนดเช่น มะเร็งระยะลุกลาม โรคที่อยู่ในระยะลุกลาม 
ไม่ตอบสนองต่อการรักษา 

4.การขยายบริการการดูแลแบบประคับประคอง
ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด 

1.มีการขยายเครือข่ายสู่ระดับโรงพยาบาลชุมชนและสามารถ
ปรึกษาแม่ข่ายได้ โดยการมีLineกลุ่มประสาน Internet 
โทรศัพท์ 
2.ประชุมสื่อสารรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานและหา
แนวทางในการพัฒนางาน 
3.มีการประชุมเยี่ยมติดตามการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
เครือข่ายจังหวัดพัทลุง 

(ระยะ 6 เดือน) : รพ.M2, F 1-3  
1. มีคณะกรรมการการดูแลแบบประคับประคอง 1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาPalliative 

Care  
2. มีการแต่งตั้งเลขานุการ ซึ่งเป็นพยาบาลที่ผ่าน
การอบรมหลักสูตร Palliative Care 

1.มีทีมรับปรึกษาโดยตรง 
2.พยาบาลประจ าที่ท าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 

3. มีแนวทางการดูแลแบบประคับประคองใน
กลุ่มโรคส าคัญของโรงพยาบาล 

1.มีการจัดท าแนวทางในการส่งปรึกษาการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 
2.แนวทางในการส่งปรึกษาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองมี
การด าเนินครอบคลุมในกลุ่มโรคส าคัญ 8 โรคตามที่กรมการ
แพทย์ก าหนดเช่น มะเร็งระยะลุกลาม โรคที่อยู่ในระยะลุกลาม 
ไม่ตอบสนองต่อการรักษา 
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ผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดพัทลุง 

-๕๐- 

 
6.ผลการการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดส าคัญ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี2559 ปี2560 
ปี2561 

(ณ เม.ย.61) 
1 ร้อยละผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์และได้รับการConsult ≥50% NA 100% 100% 
2 ร้อยละของผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการเตรียม ≥50% NA 95.45% 98% 

 
Advance care plan  

 
   

3 ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ≥70% NA 100% 97% 
4 ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการดูแลจัดการอาการแล้ว ≥50% NA 98% 100% 
5 ร้อยละ ผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทาง

การแพทย์ที่บ้าน 
≥80% NA 100% 100% 

6 ร้อยละ ผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่บ้านและได้รับการสนับสนุนจาก
โรงพยาบาล 

≥20% NA 72.17% 88% 

7 ร้อยละผู้ป่วยที่เสียชีวิตตามความต้องการ ≥80% NA 100% 100% 
 
7.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็ง  
(Key Risk Area / Key Risk Factor)  

7.1 บุคลากรทีมสหสาขาที่มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองไม่เพียงพอ 
7.2 อุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับผู้ป่วยน ากลับไปใช้ที่บ้านมีไม่เพียงพอ 
7.3 ภาระงาน 

 
 
    ผู้รายงาน นางสาวอุไรรัตน์  ทองขุนด า 

                               ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                                โทร. 086-2874662 
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ผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดพัทลุง 

-๕๑- 

 

8. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  
ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน ร้อยละ 20 

 จังหวัดพัทลุง ได้ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานไว้ ดังนี้ 
๑.๑ ระดับ รพ.สต.มีและใช้ยาสมุนไพรอย่างน้อย 15 รายการ 
๑.๒ มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
๑.๓ ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยร้อยละ 25 

-รพท.ร้อยละ 10  
-รพช.ร้อยละ 20 
-รพ.สต.ไม่มีแพทย์แผนไทยร้อยละ 30 
-รพ.สต.มีแพทย์แผนไทยร้อยละ 50 

     ๑.๔ มีศูนย์เรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ต าบลละ 1 แห่ง 
 

2.สถานการณ ์
         การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ที่สนับสนุนศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นส่วน
หนึ่งของระบบสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย พบว่า
ประชาชนมีแนวโน้มเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมากข้ึน คือ ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ได้มาตรฐาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 -2560 ภาพรวม
ระดับประเทศพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นตามล าดับ ดังนี้ 16.13 ,16.89 และ 19.81 

จังหวัดพัทลุง มีเป้าหมายพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  
เพ่ือให้บริการร่วมและผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน มีแพทย์แผนไทย(และบุคลากรอ่ืนๆที่มีใบประกอบ
วิชาชีพ) ปฏิบัติงานในรพท.รพช.ทุกแห่ง และรพ.สต.จ านวน 24 แห่ง  และยังมีบุคลากรอ่ืนๆ ประกอบด้วย ผู้ช่วย
แพทย์แผนไทย พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุขท่ีมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์ฝังเข็ม และแพทย์
แผนจีน ให้บริการตรวจรักษา จ่ายยาสมุนไพร นวด อบ ประคบ ดูแลมารดาหลังคลอด ส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ โรงพยาบาลทุกแห่งมีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยในรูปแบบ 
OPD  คู่ขนาน และ OPD ครบวงจร มีผลงานร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ระหว่างปี พ.ศ. 2558–2560 คิดเป็นร้อยละ 12.59 , 19.25 และร้อยละ 23.56 
ตามล าดับ 

โรงพยาบาลพัทลุง เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 445 เตียง เปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกโดยมีบุคลากรในการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย รวม 31 คน ดังนี้ แพทย์แผนไทย 6 คน 
พยาบาลวิชาชีพ 1 คน (มีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย) และผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจ านวน 
24 คน รวมถึงเปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนจีน เมื่อ 1 กุมภาพันธ์  2560 มีแพทย์แผนจีนปฏิบัติงานประจ า 
จ านวน 1 คน ให้บริการตรวจรักษา โดยการฝังเข็มพร้อมกระตุ้นไฟฟ้า ครอบแก้ว และรมยา มีผู้ป่วยรับบริการตั้งแต่
เริ่มเปิดให้บริการจนถึงสิ้นเดือน เมษายน 256๑ จ านวน ทั้งสิ้น ๖,๒๑๑ คน เฉลี่ยวันละ ๒๗ คน    ส่วนใหญ่ป่วย
เป็นโรคหมอนรองกระดูกส่วนเอวทับเส้นประสาท  ปวดกล้ามเนื้อคอ/บ่า/เอว และโรคหลอดเลือดสมอง(stroke)  
ตามล าดับ 

จังหวัดพัทลุงได้มีการจัดท าแผนงานและกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ดังนี้ 



                                                การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ประจ าปี ๒๕61       
 

ผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดพัทลุง 

-๕๒- 

1. กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการทุกระดับ 
1.1 จัดท าบัญชีรายการยาสมุนไพรจังหวัดพัทลุง 
1.2 สนับสนุนกระบวนการผลิตยาสมุนไพรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน WHO GMP  
1.3 ส่งเสริมการใช้ยาที่ผลิตจากโรงพยาบาลป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ในทุกระดับ 

๒.  กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงบริการ 
2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมการให้บริการ  
2.2 อบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมงเพ่ือขยายการให้บริการ 
2.3 กิจกรรมการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวและ รพ.สส.พท. 

๓.  ส่งเสริมงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในชุมชน 
3.1 คัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบ 
3.2 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย 
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมชมรมหมอพื้นบ้าน 

  
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้ ≥ร้อยละ 20 
             ผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๑  ในระดับ คป.สอ.ต่างๆ  เรียงตามล าดับ ดังนี้ 

ล าดับ อ าเภอ ร้อยละการรับบริการ 
1 ศรีบรรพต ๔๘.๘๔ 
2 กงหรา ๔๗.๙๐ 
3 ป่าบอน ๔๐.๘๒ 
4 ปากพะยูน ๔๐.๔๐ 
5 ตะโหมด 37.๙๕ 
6 เขาชัยสน ๓๔.๙๙ 
7 ศรีนครินทร์ ๓๔.๙๗ 
8 บางแก้ว ๓๓.๒๓ 
9 ควนขนุน ๓๐.๓๓ 

10 ป่าพะยอม ๒๘.๓๑ 
11 เมืองพัทลุง ๒๒.๙๐ 

รวม ๓๒.๖๒ 
 
4.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

ประเด็นการตรวจราชการ การด าเนินการ 
1.กลไกขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับเขต
สุขภาพ( Chief Thai Traditional And 
Alternative Medicine Officer : CTMO) 
และกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เขตและจังหวัด 

1.การแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาการด าเนินงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก จังหวัดพัทลุง ตามค าสั่ง ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ที่ ๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๖๑ 
๒.ค าสั่งมอบหมายบุคคลเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด
พัทลุง(เพ่ิมเติม) ตามค าสั่งจังหวัดพัทลุงที่ ๓๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ 
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ผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดพัทลุง 

-๕๓- 

ประเด็นการตรวจราชการ การด าเนินการ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๓.จัดท าและเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพแผน 
(Service Plane) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน   

2.ประเมินการพัฒนาโรงพยาบาลเป้าหมาย
เข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

- รพศ./รพท. เขตละอย่างน้อย 1 แห่ง (A – M) 
- รพช. จังหวัดละอย่างน้อย 2 แห่ง (M2 – F3) : รพ.กงหราและ 
รพ.ควนขนุน 
- รพ.สต. จังหวัดละอย่างน้อย 2 แห่ง : รพ.สต.บ้านสวน และสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านควนปอม 

3.การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล
ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสานใน รพ.สต.ทุกแห่ง 

 1.การก าหนดในแผนปฏิบัติ OPD  คู่ขนานและ OPD ครบวงจร ใน
โรงพยาบาลทุกแห่ง และก าหนดประเมิน ติดตามผลการด าเนินงาน 
ไตรมาส ละครั้ง 
2.การประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท  ก าหนดประเมิน ในไตรมาส 2 
3.การประเมินการให้บริการแพทย์แผนไทยตามแบบประเมิน รพ.
สต.ติดดาว  

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
  1.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้ ≥ร้อยละ 20 

   เป้าหมาย ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 
2561 (ตุลาคม – ๘ พฤษภาคม 256๑) ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
จ านวน ๓๔๖,๑๑๓ คน จากจ านวนผู้ป่วยทั้งหมด ๑,๐๖๑,๐๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๒ ภาพรวมระดับอ าเภอ
สูงสุด 3 ล าดับแรก คือ อ.ศรีบรรพต อ.กงหรา และ อ.ป่าบอน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๔, ๔๗.๙๐ และ ๔๐.๘๒ 
ตามล าดับ  

๒.จ านวนเมืองสมุนไพรอย่างน้อยเขตสุขภาพละ ๑  จังหวัด    จังหวัดพัทลุง   ไม่เป็นจังหวัดเป้าหมาย แต่ได้
น าเกณฑ์ประเมิน  เป็นตัวชี้วัดผลการพัฒนางานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  คือ มูลค่าการใช้ยา
สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 

ผลการด าเนินงาน มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข  รายอ าเภอ เรียงล าดับ ดังนี้ 
ตาราง สัดส่วนของมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร เปรียบเทียบปี งบประมาณ ๒๕๖๐ กับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ล าดับ อ าเภอ มูลคา่การใช้ยาสมุนไพรปี  

๒๕60 (บาท) 
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรปี  

๒๕6๑ (บาท) 
ผลงาน เพิ่ม/ลด 

(ร้อยละ) 
1 เมือง 737,045.71 1,076,608.16 46.07  
2 ศรีนครินทร์ 95,287.13 136,698.04 43.45  
3 ศรีบรรพต 89,563.2 118,651.87 32.48  
4 เขาชัยสน 426,765 561,956.87 31.68  
5 ปา่พะยอม 176,101.52 223,014.55 26.64  
6 บางแก้ว 146,233.25 177,009.5 21.05  
7 ป่าบอน 314,978.1 368,938.4 17.13  
8 ตะโหมด 278,828.38 261,653.46 -6.15  
9 ควนขนุน 619,648.37 572,952.65 -7.53  
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ผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดพัทลุง 

-๕๔- 

ล าดับ อ าเภอ มูลคา่การใช้ยาสมุนไพรปี  
๒๕60 (บาท) 

มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรปี  
๒๕6๑ (บาท) 

ผลงาน เพิ่ม/ลด 
(ร้อยละ) 

10 ปากพะยูน 361,090.18 329,209.28 -8.82  
11 กงหรา 176,930.57 156,791.07 -11.38  

 รวม  รพ สต 1,761,241.33 1,982,341.15 12.55  
        รวม  รพ 1,685,236.67 2,001,142.7 18.74  
        รวมจังหวัด 3,446,478 3,983,483.85 15.58  

ข้อมูล ณ วันที่ 8  พฤษภาคม  2561 
 
เป้าหมาย มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข ปี ๒๕๖๑ ภาพรวมทั้งจังหวัดเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๕.๕๘ 

ระดับ รพ. เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๘.๗๔  ระดับ รพ.สต. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒.๕๕  ผลงานระดับอ าเภอเพ่ิมขึ้น ๗ แห่ง คือ  
อ.เมือง อ.ศรีนครินทร์ อ.ศรีบรรพต อ.เขาชัยสน อ.ป่าพะยอม อ.บางแก้ว และ อ.ป่าบอน และเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐ 
จ านวน ๖ อ าเภอ (ยกเว้น อ.ป่าบอน) 

 
ตารางที่ ๑ มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรต่อยาแผนปัจจุบัน เปรียบ ปีงบประมาณ 2560 กับ ปีงบประมาณ 2561    

รวมอ าเภอ 
ปีงบประมาณ ๒๕60 ปีงบประมาณ ๒๕๖1 

เป้าหมาย 
เพิ่ม 

ร้อยละ 
20 

ผล
ประเมิน
(ผ่าน/ไม่

ผ่าน) 
แผนปัจจุบัน   

(บาท) 
ยาแผนไทย(บาท) 

ร้อย
ละ 

แผนปัจจุบัน   
(บาท) 

ยาสมุนไพร(บาท) ร้อยละ 

เมือง 85,029,399 737,045.71 0.87 92,123,839.68 1,076,608.16 1.17 1.04 ผ่าน 
ศรีนครินทร ์ 4,133,131.2 95,287.13 2.31 4,923,277.15 136,698.04 2.78 2.77 ผ่าน 
ศรีบรรพต 2,725,272.8 89,563.2 3.29 3,396,746.98 118,651.87 3.49 3.94 ไม่ผา่น 
ป่าบอน 7,686,091.2 314,978.1 4.10 8,871,675.38 368,938.4 4.16 4.92 ไม่ผา่น 
ป่าพะยอม 6,886,787.3 176,101.52 2.56 8,639,033.36 223,014.55 2.58 3.07 ไม่ผา่น 
เขาชัยสน 6,281,773.9 426,765 6.80 8,360,011.33 561,956.87 6.72 8.15 ไม่ผา่น 
ควนขนุน 25,758,980 619,648.37 2.41 25,109,531.29 572,952.65 2.28 2.89 ไม่ผา่น 
บางแก้ว 4,258,390.6 146,233.25 3.43 5,646,601.67 177,009.5 3.13 4.12 ไม่ผา่น 
กงหรา 5,143,739.8 176,930.57 3.44 5,104,709.6 156,791.07 3.07 4.13 ไม่ผา่น 
ปากพะยูน 7,241,347 361,090.18 4.99 8,169,725.65 329,209.28 4.03 5.98 ไม่ผา่น 
ตะโหมด 6,915,601.3 278,828.38 4.03 8,205,953.77 261,653.46 3.19 4.84 ไม่ผา่น 
รวม 162,060,515 3,422,471.41 2.11 178,551,105.9 3,983,483.85 2.23 2.53 ไม่ผ่าน 

ข้อมูล ณ วันที 8  พฤษภาคม  2561 
 
อัตราส่วน มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรต่อยาแผนปัจจุบัน ในสถานบริการสาธารณสุข ภาพรวมทั้งจังหวัดปี 

๒๕๖๑ ร้อยละ 2.23   เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 (ร้อยละ 2.11)  ร้อยละ ๐.๑๒  ภาพรวมระดับอ าเภอเพ่ิมข้ึนมากกว่า
ร้อยละ 20  จ านวน ๒ อ าเภอ  คือ อ.เมือง  และ  อ.ศรีนครินทร์    
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ผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดพัทลุง 

-๕๕- 

 
5.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor)  

-ด้านบุคลากรสาขาการแพทย์แผนไทย เนื่องด้วยบุคลากรเป็นส่วนส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายงาน
แพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข ที่สนับสนุนการบูรณาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการ
สุขภาพครบวงจร เกิดการบูรณาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผสมผสานกับการแพทย์ปัจจุบัน (OPD 
คู่ขนานและ OPD ครบวงจร) แต่บุคลากรด้านแพทย์แผนไทยทั้งต าแหน่งแพทย์แผนไทย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ยังไม่เพียงพอต่อการบริการในหน่วยบริการ อีกทั้งแพทย์แผนไทยยังขาดใบประกอบวิชาชีพ
เฉพาะเวชกรรมไทย จึงเกิดข้อจ ากัดในการให้บริการ การจัดกิจกรรมด้านการแพทย์แผนไทย (นวด อบ ประคบ การ
ดูแลหญิงหลังคลอด และการจ่ายยาสมุนไพร) จังหวัดพัทลุงมีบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ที่มีใบประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย ในระดับรพ.สต.ไม่ครอบคลุม (รพ.สต. 124 แห่ง มี 1๔  แห่ง คิดเป็นร้อยละ      
1๑.๒๙)  

 
6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
   - เห็นควรให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดประชุมประสานแผนงานโครงการตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ 
 
7.ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 7.๑ รางวัลพื้นที่ต้นแบบระดับ รพ.สต.ประจ าปี ๒๕๖๐ ได้แก่ รพ.สต.บ้านสวน อ.เมืองพัทลุง 
 7.๒ รางวัลชนะเลิศ ผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยดีเด่นระดับเขต ประจ าปี ๒๕๖๑ ได้แก่ นางสาวธิดารัตน์ แอ
นิ่ม  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสวน อ.เมือง จ.พัทลุง 
 7.3 รางวัลอันดับสาม การประกวดผลงานวิชาการ ประเภท R2R น าเสนอแบบ Poster Presentation ในการ
ประชุมวิชาการ มหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย  ปีที่ ๑๐ ภาคใต้ ประจ าปี ๒๕๖๑ เรื่อง 
“การศึกษาประสิทธิภาพของผลการใช้น้ ายาบ้วนปากสมุนไพรในการรักษาโรคเหงือกอักเสบของผู้สูงอายุ สถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนปอม  : นางสาวยุวดี  กองมี แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  

7.4 อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเพ่ือเพ่ิมบุคลากรในระบบการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน ๑๔ คน 

7.๕ ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทยสอบผ่านและขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยเพ่ิมเติมในการสอบประจ าปี ๒๕๖๐ (ประกาศผลปี ๒๕๖๑)ดังนี้  

วิชาเวชกรรมไทย จ านวน ๗ คน 
วิชาการนวดไทย จ านวน ๕ คน  
วิชาการผดุงครรภ์ไทย จ านวน ๗ คน 
วิชาการเภสัชกรรมไทย จ านวน ๑ คน 
 

     ผู้รายงาน นางอารีย์ ชูแก้ว 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร 081-542-5078 
e-mail ttm.phatthalung@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 25 พฤษภาคม 2561 
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-๕๖- 

9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
 
1.ตัวช้ีวัด เป้าหมายและประเด็นการตรวจราชการ 
 1.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการ ≥70% 
 1.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ ≥58% 
 1.3 ร้อยละของผู้ป่วยติดสุราเข้าถึงบริการ เพ่ิมข้ึน 0.5 (ใน 6 เดือนแรก) 
 1.4 อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ ≤6.3:แสนประชากร 
 1.5 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตนเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี 90% 
 1.6 ร้อยละผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการ ≥9% 
 1.7 ร้อยละผู้ป่วยออทิสติก (ASD) เข้าถึงบริการ ≥11% 

 
2. สถานการณ ์

ให้บริการตรวจบ าบัดรักษา ช่วยเหลือผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต/จิตเวช บ าบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้สารเสพติดทุก
ประเภท ทุกกลุ่มวัย การบริการส่วนใหญ่เป็นแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน admitted รวมกับผู้ป่วยทางกาย ทั้งร่วมจัด
กิจกรรมส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย ตลอดจนสนับสนุนด้านวิชาการแก่เครือข่าย  

โรคจิตเวชเป็นโรคเรื้อรัง มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวจนบางครั้งท าให้เครียด 
ท้อแท้  อยากตาย ทีม Service plan สาขาสุขภาพจิตมีการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการเพ่ือให้บริการครอบคลุม 
ด้านส่งเสริมป้องกัน รักษา และเยี่ยมติดตาม ฟ้ืนฟูผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน อีกทั้งส่งผู้ป่วยที่อาการคงที่ รับยา
ต่อเนื่องที่ รพช. โดยมี Guidline การดูแล ระบบปรึกษาและติดตามเยี่ยมบ้าน 

จังหวัดพัทลุงยังพบปัญหาการฆ่าตัวตาย ในปริมาณที่สูง  ประกอบกับจังหวัดพัทลุงไม่มีจิตแพทย์เด็กและ
วัยรุ่น  จึงท าให้ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว ไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง 
 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 
55 

เมืองพัทลุง 2,295 2,777 121 
   กงหรา 658 387 58.81 

เขต 12 เขาชัยสน 842 278 33.02 
   ตะโหมด 564 158 28.01 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1,629 2,633 161.63 
   ปากพะยูน 940 289 30.74 

 ศรีบรรพต 339 189 55.75 
ป่าบอน 869 185 21.29 
บางแก้ว 479 161 33.61 
ป่าพะยอม 661 245 37.06 
ศรีนครินทร์ 513 103 20.08 
รวม 9,789 7,992 81.64 

ที่มา รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ณ 30 เมย.61 
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ตัวช้ีวัด : อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน(คน) 
ต่อแสน
ปชก. 

ระดับประเทศ <6.3 ต่อ
แสน

ประชากร 

เมืองพัทลุง 6.3 5 4.16 
   กงหรา 6.3 1 2.78 

เขต 12 เขาชัยสน 6.3 4 8.95 
   ตะโหมด 6.3 1 3.17 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 6.3 1 1.20 
   ปากพะยูน 6.3 2 3.95 

 ศรีบรรพต 6.3 3 16.73 
ป่าบอน 6.3 2 4.22 
บางแก้ว 6.3 2 7.79 
ป่าพะยอม 6.3 - 0 
ศรีนครินทร์ 6.3 5 18.89 
รวม 6.3 26 5 

ข้อมูล : ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 
 

4.การด าเนินการ/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 4.1 ให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตกับประชาชนทั่วไป เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการ 
 4.2 เครือข่ายสุขภาพจิต แต่ละอ าเภอ กระตุ้น รพสต./อสม. คัดกรองภาวะสุขภาพจิต 
 4.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ตามเทศกาลต่างๆ 
 4.4 เยี่ยมติดตามผู้ป่วยสุขภาพจิตเรื้อรังในชุมชน และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 
 4.5 การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภาวะวิกฤติ และติดตามเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต 
 4.6 คัดกรองภาวะสุขภาพจิต (2Q) ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

4.7 มีการจัดอบรมและถอดบทเรียนพื้นที่ที่มีการฆ่าตัวตายส าเร็จตั้งแต่ เดือนตุลาคม–ธันวาคม 2560 
และพ้ืนที่ที่มีการฆ่าตัวตายส าเร็จปี 2560 ที่มีจ านวนสูงสุดมา อีก 2 อ าเภอ (โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรม
สุขภาพจิต) ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ห้องประชุม สสอ.เมืองพัทลุง 

4.8 ทีมศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรมสุขภาพจิตและทีมงานสุขภาพจิตจังหวัดพัทลุง ลงพ้ืนที่อ าเภอเขาชัยสน 
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (มีจ านวนการฆ่าตัวตาย 3 ราย) 

4.9 ประชุม Conference Case 4 พค.61 ให้ความรู้เรื่องโรคตลอดจนการรักษาติดตาม 
4.10 ท าแผนการเฝ้าระวัง/ป้องกันการฆ่าตัวตาย ปี 2562 ภาพรวมจังหวัด 
4.11 ประชุมทีมเครือข่ายสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง/ท้องถิ่น เรื่องการเฝ้าระวังการป้องกันฆ่าตัวตาย 

(เฉพาะอ าเภอเมือง)  
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ตัวช้ีวัด 
ประมาณการ 

ผู้ป่วยทั้งหมด(คน) 
เป้าหมาย 
(สะสม) 

ผลงาน 
หมายเหตุ 
(เมย.61) 

1.ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิต
เภทเข้าถึงบริการ 

3,406 
 

≥70% 
 

69.14% 
(2,355 คน) 

ฐานข้อมูลจาก HDC 
 

2.ร้อยละผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
เข้าถึงบริการ 

9,791  ≥58% 81.64% 
(7,992 คน) 

ฐานข้อมูลจาก รพ.พระศรี
มหาโพธิ์ 

3.ร้อยละผู้ป่วยติดสุรา
เข้าถึงบริการเพ่ิมข้ึน 0.5% 
(6 เดือนแรก) 

ณ 30 กย.60 
985 คน 

0.5% 
(6 เดือนแรก) 

 

18.88% 
(186 คน) 

ฐานข้อมูลจาก HDC 

4.อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ - ≤6.3 
100,000 ปชก. 

5 : 100,000 
ปชก. 

จ านวน 26 คน  
อ าเภอเมือง       5  คน 
อ าเภอบางแก้ว   2  คน 
อ าเภอเขาชัยสน  4  คน 
อ าเภอศรีบรรพต 3  คน 
อ าเภอศรีนครินทร์ 5 คน 
อ าเภอตะโหมด  1 คน 
อ าเภอกงหรา  1 คน 
อ าเภอควนขนุน 1 คน 
อ าเภอป่าบอน  2  คน 
อ าเภอปากพะยูน 2 คน 

5.ร้อยละของผู้พยายามฆ่า
ตัวตายไม่กลับมาท าร้าย
ตนเองซ้ าในระยะแรก 1 ปี 

- 90% 100% 
(41 คน) 

ไม่กลับไปท าร้ายตัวเองซ้ า 

6.ร้อยละผู้ป่วยสมาธิสั้น 
(ADHD) เข้าถึงบริการ 

3,466  ≥9% 5.91% 
(205 คน) 

ความชุก 
5.4 

7.ร้อยละผู้ป่วยออทิสติก
(ASD) เข้าถึงบริการ 

152  ≥11% 47.06% 
(72 คน) 

ความชุก 
0.6 

 
5.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor)  
 ไม่มี 
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6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 

6.1 พยาบาลจิตเวช (รพช.ส่วนใหญ่) รับผิดชอบงานหลายอย่าง เมื่อมีผู้ป่วยจิตเวชอาจไม่ได้พบ 
6.2 นักจิตวิทยาคลินิก มีน้อย (1 คน) ผู้บริหารพยายามแก้ไข 
6.3 ยาจิตเวช (ยานอกบัญชี) เมื่อผู้ป่วยต้องจ่ายเงิน และไม่มีเงินจ่ายต้องปรับยาเป็นยาในบัญชียาหลัก 

ท าให้อาการก าเริบซ้ า 
6.4 กรอบอัตราก าลังพยาบาลจิตเวชที่ลดลง 
6.5 ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดเปลี่ยนผู้รับผิดชอบท าให้การติดตามงานไม่ต่อเนื่อง 
 

7.ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 ไม่มี 
 
       ผู้รายงาน  นางศรีพันธ์  ทองเหล่ 
       ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
       โทร 074-60950 ต่อ 7150 
       e-mail : sriphan2504@gmail.com 
       วันที่ 22 พฤษภาคม  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sriphan2504@gmail.com
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10.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอายุรกรรม(SepSis) 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 -อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 
 
2. สถานการณ์  

อัตราการตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ในปีงบประมาณ 
2561 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561) เท่ากับร้อยละ 21.07   
 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

  ตัวชี้วัด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อัตราการตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired  

26.21 21.04 21.07 

 
4. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
1. ใช้ Early warning sign ได้แก่ SOS Score หรือ SIRS 
ในการค้นหาผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ sepsis 

ER : ใช้ SOS Score และ SIRS ในการคัดกรองผู้ป่วย 
กรณี SOS Score > 3 ร่วมกับ MAP < 65 mmHg 
ส่งเข้าโซน resuscitation  
      ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 100  
ผู้ป่วยใน : ประเมิน SOS Score วันละ 2 ครั้ง เช้า-
เย็น 
       ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 100  
           : แผนกอายุรกรรม/ศัลยกรรม เมื่อให้
ประเภทผู้ป่วยเป็นประเภท 3 หรือ 4 ประเมิน SOS 
Score ทุก 4 ชั่วโมง 
       ผลการด าเนินงานร้อยละ : N/A 

2.ส ารองเตียง Fast tract ใน MICU 1 เตียง ส าหรับผู้ป่วย 
septic shock โดยให้มีการ consult ระหว่างแพทย์ประจ า 
ER กับแพทย์ MICU 

ผู้ป่วยกลุ่ม sepsis ที่ได้เข้า MICU จาก ER ร้อยละ 
20.75 โดยเป็นผู้ป่วยกลุ่มอาการดังนี้ 
  1) ผู้ป่วย sepsis with respiratory failure  
  2) ผู้ป่วย septic shock 
  3) ผู้ป่วย septic shock with respiratory failure 

3.เพ่ิมสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพด้านการจัดการผู้ป่วยที่
ถูกต้องรวดเร็วกรณีท่ีผู้ป่วยมีภาวะ Inadequate tissue 
perfusion 

อยู่ในระยะเก็บข้อมูล 

4.ขยายกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องให้ antibiotic ที่ ER 
นอกเหนือจากกลุ่มผู้ป่วยทีแพทย์วินิจฉัย 

อยู่ในระยะวางแผนและพัฒนา 
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5. สรุปประเด็นที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key risk area / Key risk factor)  
 5.1 ประเด็น Assessment : การประเมินอาการผู้ป่วยไม่ถูกต้อง ท าให้การวินิจฉัยภาวะ sepsis ล่าช้า 
ส่งผลให้การดูแลรักษาตาม sepsis guideline ล่าช้าไปด้วย   
 5.2 ประเด็น Plan of care : การไม่ปฏิบัติตาม sepsis guideline ท าให้ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง 
 5.3 ประเด็น Reassess : การประเมินผู้ป่วยที่ไม่ต่อเนื่อง ท าให้ผู้ป่วยได้รับการแก้ไขภาวะ shock ล่าช้า 
เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมา 
 
6. ปัญหา / อุปสรรค / และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา / อุปสรรค / ปัจจัย / ที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

ระยะ Pre – hospital 
   - ผู้ป่วยมาช้า  มีอาการท่ีรุนแรงมาแล้ว 
   - รพช. Refer ช้า ผู้ป่วยมีอาการทรุดลง 

 
- .ให้ความรู้กลุ่ม High risk 
- ประเมินอาการอย่างต่อเนื่อง/Consult แพทย์ รพท. 

ระยะ In – hospital 
   - ประเมินไม่ถูกต้อง 
   - เฝ้าระวังผู้ป่วยไม่ต่อเนื่อง 
   - การวินิจฉัยและการรักษาล่าช้า หรือไม่ถูกต้อง 

 
- พัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 
- ทบทวน case ที่ทรุดลง หรือ case Dead อย่างเป็น
ระบบในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ 

  
 
   ผู้รายงาน .นางสาวผนิตา ศรีวาโย  
 ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
 โทร .084 1958075 

 วัน/เดือน/ปี  28 พฤษภาคม 2561 
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12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาออร์โธปิดิกส์ 
 

1.ตัวช้ีวัด เป้าหมายและประเด็นการตรวจราชการ 
1.1 ร้อยละของผู้ป่ วย Capture the fracture ที่ มีภาวะกระดูกหั กซ้ า  Refracture <ร้อยละ30 

   1.2 ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากได้รับการ
รักษาในโรงพยาบาล ผ่าตัดแบบ(Early surgery) > ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 
2.สถานการณ์ 
 สถานการณ์ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์จังหวัดพัทลุงไม่มีปัญหาประสานงานการพัฒนาระบบบริการกันอย่างราบรื่น 
มีการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นขั้นตอน แพทย์โรงพยาบาลชุมชนสามารถปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางของจังหวัดได้เป็น
อย่างดี แต่มีปัญหาในเรื่องการรับผู้ป่วยที่conservative  Rx เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมในการรับผู้ป่วย 
 สภาพปัญหา 
 1.พบว่า โรงพยาบาลป่าพะยอมปฎิเสธรับผู้ป่วยที่conservative  Rx. โดยส่งกลับไปดึงSkin  traction โดย
ที่ผู้ป่วยและผู้ดูแลหลักต้องการกลับไปรักษาโรงพยาบาลใกล้บ้าน 
 2.พบว่า โรงพยาบาลชุมชนบางโรงพยาบาลไม่มีเตียงส าหรับดึง Skin  traction 
 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ปี 2561 
ตค.60-เมย.61 

ผู้ป่วย Capture the fracture  
มีกระดูกหักซ้ า  (Refracture)   

<ร้อยละ 30 7.69 1.2 0 2.38 
(1/42) 

ผู้ป่วย Capture the fracture  
ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 
ชั่วโมง (Early surgery) 

> ร้อยละ 50 9.23 18.98 25.75 14.29 
(6/42) 

 
3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

เนื่องจากแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ มี3ท่านและมีผู้ป่วยจ านวนมากและการผ่าตัดต้องผ่าในเวลา
ราชการ 8.30-16.30 ท าให้ผู้ป่วย Capture the fracture หลังจากได้รับการรักษาในโรงพยาบาล/ได้รับ ผ่าตัด
แ บ บ (Early surgery ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ผ่ า ตั ด ภ า ย ใน  7 2  ชั่ ว โ ม ง ) ใน  ปี 2558,2559,2560 เท่ า กั บ 
9.23,18.98,25.75 และปี 2561เท่ากับร้อยละ 14.29  

 
4.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

 Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
1. มีการสร้างไลน์กลุ่ม  รพช. รับ  Consult ทุก 
Case ที่มีปัญหากระดูกหัก โดยแพทย์เฉพาะทาง 
Ortho รับ Consult ตามเวรที่อยู่ตลอด 24 ชม. มี
การ Consult ดูฟิล์มทุกรายเพ่ือประเมิน ท าการ
รักษาและส่งต่อ 

ไม่มีปัญหาประสานงานการพัฒนาระบบบริการกัน
อย่างราบรื่น มีการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นขั้นตอน 
แพทย์โรงพยาบาลชุมชนสามารถปรึกษากับแพทย์
เฉพาะทางของจังหวัดได้เป็นอย่างดี 
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-๖๓- 

 
5.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor)  

5.1 ผู้ป่วยเข้ารับบริการ ในแผนกศัลยกรรมกระดูกมีจ านวนมาก  
5.2 ผู้ป่วย Capture the fracture ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มี underlying disease  
5.3 ไม่สามารถลัดคิวผ่าตัดให้ผู้ป่วย Capture the fracture ที่มาAdmit หลัง ผู้ป่วยกระดูกหักรายอื่นที่มา

ก่อนได ้
5.4 การผ่าตัดต้องผ่าในเวลาราชการ 8.30-16.30 ท าให้ผู้ป่วย Capture the fracture หลังจากได้รับ

การรักษาในโรงพยาบาล/ ไม่ได้รับผ่าตัดแบบ (Early surgery ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง) 
 

6.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

1.ผู้ป่วยเข้ารับบริการ ในแผนกศัลยกรรมกระดูกมีจ านวนมาก  
2.ผู้ป่วย Capture the fracture ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มี 
underlying disease   
3.ไม่สามารถจัดคิวผู้ป่วย Capture the fracture ให้ผ่าตัดใน
เวลา 72 ชั่วโมง 

เพ่ิมแพทย์เฉพาะทาง  
 

 
7.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

ผู้ป่วยที่โรงพยาบาล รพท. Refer กลับ ไปตามสิทธิ์โดยได้สอนทักษะการดูแลแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลหลักแล้ว 
โรงพยาบาลชุมชนไม่ควรปฏิเสธผู้ป่วย  

 
  
 
 
     ผู้รายงาน   นางสาวสุปิตา  ชูสงค์ 
     ต าแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
     โทร    096 810 8465 
     E-mail  supitanew@gmail.com 
     วันที่  22 พฤษภาคม  261 
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-๖๔- 

13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
 

1.ตัวช้ีวัด เป้าหมายและประเด็นการตรวจราชการ 
 1.1 ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ F2 ขึ้นไป สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย 
STEMI ได้   เป้าหมาย ร้อยละ100 
 1.2 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ  
 
2.สถานการณ์ 
 สถานการณ์ในปัจจุบัน จังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลทั้งหมด 11 แห่ง โรงพยาบาลพัทลุงเป็นโรงพยาบาลแม่
ข่ายในจังหวัด ให้บริการ รับปรึกษา รับส่งต่อ ดูแลรักษาผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยวิธีการให้ยาละลายลิ่ม
เลือด และส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า เพ่ือท าหัตถการเปิดหลอดเลือด (Primary Percutaneous 
Intervention) 

โรงพยาบาลตั้งแต่ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ร้อยละ 100 (11/11) โรงพยาบาลที่ยังไม่มี
ผู้ป่วยที่ให้ยาละลายลิ่มเลือด จ านวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลบางแก้ว และ โรงพยาบาลป่าบอน ส าหรับไตรมาส
แรกของ ปี พ.ศ. 2561 มีโรงพยาบาลที่ให้ยา Streptokinase จ านวน 2 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาล  ควนขนุน มี
จ านวนผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดจ านวน 5 ราย และโรงพยาบาลกงหรา มีจ านวนผู้ป่วย STEMI ที่
ได้รับยาละลายลิ่มเลือดจ านวน 1 ราย  ส่วนโรงพยาบาลพัทลุงซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย มีจ านวนผู้ป่วย STEMI ที่
ได้รับยาละลายลิ่มเลือดจ านวน 10 ราย  ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที 
(Door to  needle time in 30 minutes ) ของ ปี 2558-2560 คิดเป็นร้อยละ 16.66 , 18.18 , 20 จึงได้
พัฒนาระบบบริการ โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดที่ห้องฉุกเฉิน ส่งผลให้ผลลัพธ์ดีขึ้นคือ ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่
ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที ในไตรมาสแรกของปี 2561 เท่ากับ 60 ส่วนไตรมาสที่สองของ ปี พ.ศ. 
2561  ยังไม่มีผู้ป่วยที่ที่ให้ยาละลายลิ่มเลือด 

ร้อยละของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2561(
ไตรมาสสอง) คิดเป็นร้อยละ 9.24 , 10.63 , 6.45, 5.92 ตามล าดับ  ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction (STEMI) ได้รับการรักษาโดยการเปิดหลอดเลือด
โดยการให้ยาละลายลิ่ มเลือด (Fibrinolytic drug) และ/หรือการท าบอลลูนขยายหลอดเลือด (Primary 
percutaneous coronary intervention (PPCI) ในปี พ.ศ. 2558-2561 (ไตรมาสแรก) คิดเป็นร้อยละ 94.21, 
87.67, 88.23, 90 ตามล าดับ  

การเข้าถึงบริการของประชาชน พบว่าในไตรมาสแรกมีผู้ป่วยจ านวน 2 ราย ที่มารับบริการล่าช้าเกิน 12 
ชั่วโมง  (delayed onset ) คิดเป็นร้อยละ 0.74 เนื่องจากผู้ป่วยไม่ตระหนักรู้ถึงสัญญาณอันตรายท าให้เข้าถึง
บริการช้า  จึงได้มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักและรับรู้ถึงอาการ อันตรายของโรคหัวใจ ใน
พ้ืนที่ดังกล่าว ส าหรับในไตรมาสที่สอง ไม่มีผู้ป่วยที่มารับบริการล่าช้าเกิน 12 ชั่วโมง  (delayed onset ) ร้อยละ
ของผู้ป่วยที่มีอาการแล้วมาถึงโรงพยาบาลภายใน  180 นาที คิดเป็น 86.84 

การบริหารจัดการในการส่งต่อผู้ป่วย การจราจรติดขัด  ยังเป็นปัญหาส่งผลให้การส่งต่อผู้ป่วยไปท า PPCI 
เกิน 2 ชั่วโมง, ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุระหว่างส่งต่อผู้ป่วย , ผู้ป่วยSTEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด 
streptokinase แล้วไม่มีการเปิดของหลอดเลือด ต้องส่งต่อผู้ป่วยไปท า rescue PCI จ านวน 4 ราย จึงได้พัฒนา
ระบบบริการ จัดบริการร่วมกับเอกชนในการดูแลตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ  โดยคาดว่าประชาชนชาว
จังหวัดพัทลุงและใกล้เคียงสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น , เพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มโรคหัวใจ, เพ่ิมศักยภาพการบริการของโรงพยาบาลพัทลุง, ประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไป
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รับบริการที่ต่างจังหวัด โดยศูนย์หัวใจโรงพยาบาลพัทลุงได้เปิดให้บริการเมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน  2561 
ให้บริการท าหัตถการหัวใจได้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561  
 
3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
ล าดับที่ รายการข้อมูล ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ณ มีค. 2561 

1 จ านวนผู้ป่วย ACS ทั้งจังหวัด 530 583 589 270 
2 จ านวนผู้ป่วย STEMI 121 73 51 38 
3       Drip SK 6 19 19 23 
4       Refer PPCI 108 45 26 10 
5       Refer  Rescue PCI 2 2 4 4 
6 ร้อยละการเปิดหลอดเลือด 94.21 87.67 88.23 85.71 
7 จ านวนผู้ป่วย STEMI ที่เสียชีวิต 4 6 4 2 
8 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่เสียชีวิต 3.3 8.22 7.84 9.52 
9 จ านวนผู้ป่วย NSTEMI/UA 409 510 538 232 

10 จ านวนผู้ป่วย NSTEMI/UA  เสียชีวิต 45 56 34 14 
 

ตัวช้ีวัด : อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ร้อยละ 

27 ต่อ
แสน

ประชากร 

เมืองพัทลุง 1,825 44 2.41 
   กงหรา 366 22 6.01 

เขต 12 เขาชัยสน 605 27 4.46 
   ตะโหมด 246 12 4.87 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1,143 40 3.49 
28.6 24.41 11.61 ปากพะยูน 359 9 2.51 

 ศรีบรรพต 228 3 1.31 
ป่าบอน 370 10 2.70 
บางแก้ว 302 11 3.64 
ป่าพะยอม 437 14 3.20 
ศรีนครินทร์ 286 18 6.29 
รวม 6,167 210 3.40 

ที่มา : HDC ณ วันที่ 21 พค. 61 
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4.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 

-การพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
ลูกข่ายในประเด็น การประเมิน/คัดกรองผู้ป่วยระบบ
หัวใจและหลอดเลือด , การอ่านและแปลผล
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ , การให้ยาละลายลิ่มเลือด 
- จัดประชุมวิชาการ ในโครงการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ       

- จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงพยาบาลชุมชน 
และโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพัทลุง และจังหวัด
ใกล้เคียงทั้งหมด 150  คน  
 

-ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการ consult , ระบบ
การดูแล 

- ได้มีการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยอย่าง
ต่อเนื่อง 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูล  
- พัฒนาบุคคลากรเพ่ือจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย
โรคหัวใจ      

- ใช้ข้อมูลสารสนเทศจาก 43 แฟ้ม 

เพ่ิมการเข้าถึง โดยการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนตระหนักและรับรู้ถึงอาการ อันตราย 
ของโรคหัวใจ 
- ท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 

- ร้อยละของผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลภายใน 180 
นาที นับตั้งแต่มีอาการ เท่ากับ 86.84 

-จัดตั้งศูนย์โรคหัวใจโดยจัดบริการร่วมกับเอกชน - ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลพัทลุง เปิดให้บริการ วันที่ 
1 พฤษภาคม 2561 

 
5.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor)  

ไม่มีผู้ที่ด าเนินการขับเคลื่อน ควบคุม ก ากับ และติดตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการบริหาร
จัดการระบบ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาหัวใจและหลอดเลือด เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  (อนุมัติกรอบอัตราก าลังต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 1 ต าแหน่ง) 

 
6.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี case manager ขออนุมัติกรอบอัตราก าลังต าแหน่งพยาบาล
วิชาชีพ จ านวน 1 ต าแหน่ง 

 
7.ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการรูปแบบการแบบพิเศษ ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ   
     ผู้รายงาน      นายนิรันดร์ หนูช่วย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โทร 074-609500 ต่อ 1294 
e-mail niran.nurse@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 22 พฤษภาคม  2561 
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14. โครงการพัฒนาระบบบริการ สาขาโรคมะเร็ง 
 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
          1.1 ลดระยะเวลาการรอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง ๕ อันดับแรก (มะเร็งตับ มะเร็งปอด 
มะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งปกมดลูก 

1.2 บริหารจัดการห้องผ่าตัดเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคมะเร็งร่วมกับโรคอ่ืนๆอย่างเหมาะสม 
 

ประเด็นการตรวจราชการ การด าเนินการ 

1.ลดระยะเวลาการรอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสี
รักษา ของมะเร็ง ๕ อันดับแรก (มะเร็งตับ มะเร็ง
ปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวาร
หนัก มะเร็งปกมดลูก 

มะเร็งเต้านม การผ่าตัด รายงานผลชิ้นเนื้อครั้งแรก
ภายใน 14 วันเพื่อการวางการเข้ารับการผ่าตัด  เคมี
บ าบัด  ลดระยะนอนโรงพยาบาลในระหว่างการรักษา  
มะเร็งปากมดลูก  ส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาโรงพยาบาลที่มี
ศักยภาพที่สูงกว่า 

2.บริหารจัดการห้องผ่าตัดเพ่ือรองรับผู้ป่วย
โรคมะเร็งร่วมกับโรคอ่ืนๆอย่างเหมาะสม 

เมื่อวินิจฉัยผู้ป่วยแล้ว มีการนัดผู้ป่วยมาท าผ่าตัดจองห้อง
ผ่าตัดให้ผู้ป่วยภายใน 4 สัปดาห์  มีจัดการห้องผ่าตัดเพ่ือ
รองรับผู้ป่วยโรคมะเร็งร่วมกับโรคอ่ืนๆอย่างเหมาะสม 

 
2.สถานการณ์ 

วิเคราะห์สถานการณ์/สภาพปัญหา 
             โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย เป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่ง

ของคนไทย และแนวโน้มการตายด้วยโรคมะเร็งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีปัญหาการเข้าถึงบริการที่ดีมีคุณภาพของ
ประชาชนตลอดจนการสร้างภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาที่มีราคาสูง จึงได้จัดเป็นหนึ่งในสาขาที่จะต้องพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ ตามเป้าหมายแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่จะ ลดอัตราตาย ลดระยะเวลารอคอย ลดอัตราป่วย 
ลดค่าใช้จ่าย และบริการสุขภาพได้มาตรฐาน ในภาคใต้ พบว่ามีโรคมะเร็งรายใหม่จ านวน ๑๐,๓๒๒  รายต่อปี  
แบ่งเป็นเพศชาย ๔,๓๕๓ รายต่อปี เพศหญิง ๕,๗๘๘ รายต่อปี อุบัติการณ์โรคมะเร็งเมื่อจ าแนกเป็นชนิดของ
โรคมะเร็ง พบว่า ในเพศชายพบมะเร็งปอดสูงเป็นอันดับหนึ่ง จ านวน ๘๙๙ รายต่อปี ในเพศหญิงพบว่า มะเร็งเต้า
นมสูงเป็นอันดับหนึ่ง จ านวน ๙๐๑ รายต่อปี  รองลงมาคือมะเร็งปากมดลูก จ านวน ๗๓๘ รายต่อปี  และมะเร็ง
ล าไส้จ านวน ๓๒๗ รายต่อปี  และประมาณการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งแต่ละปี พบว่าในภาคใต้มีผู้เสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งประมาณปีละ ๗,๐๑๘ รายต่อปี(จากสถิติทะเบียนมะเร็งในปี ๒๐๐๗-๒๐๐๙ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 
                 จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๙  พบอัตราตายด้วยโรคมะเร็งทุกชนิดมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  ได้แก่ 
๖๘.๖๘, ๗๘.๓๒, ๗๙.๕๕, ๙๖.๒๒, ๙๓.๓๔ , ๙๒.๓ และ ๖๖.๖ (๘ เดือน) ตามล าดับ โดยมะเร็งที่เป็นสาเหตุการ
ตายในเพศชาย ได้แก่มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งล าไส้ ส่วนเพศหญิงได้แก่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก 
ตามล าดับ   

      อัตราตายด้วยมะเร็งเต้านมต่อแสนประชากรเท่ากับ ๒.๐ , ๔.๖๓, ๖.๐๘, ๑๐.๖ , ๘.๗ ,๙.๔ และ ๔.๕ 
(๘ เดือน) ตามล าดับ ในขณะที่จ านวนผู้ป่วยรายใหม่ก็มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นคือ ๓๐, ๒๖, ๒๐, ๒๔, ๒๓, ๖๔ และ ๖๓ 
รายตามล าดับ 
               ในส่วนของมะเร็งปากมดลูก อัตราตายด้วยมะเร็งปากมดลูกต่อแสนประชากร เท่ากับ ๒.๗ , 
๕.๐๑,๖.๖๔,๖.๘๑,๒.๖๕,๕.๖๓ และ ๑.๔๙ (๘ เดือน) ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่อัตราตายด้วยมะเร็ง
ปอดมะเร็งตับ และมะเร็งล าไส้ ก็มีแนวโน้มสูงขึ้น 
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3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ข้อมูลสถานการณ์โรคมะเร็งจังหวัดพัทลุง 
รายการข้อมูล ปี๒๕๕๗ ปี๒๕๕๘ ปี๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐  ปี2561 

(เม.ย.61) 
จ านวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทั้งหมด ๑๒๐ ๒๗๗ ๓๖๒ 358 158 
จ านวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ ๕๔ ๗๕ ๗๖ 74 42 
จ านวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ ๔ ๑๔ ๒๐ 26 12 
จ านวนผู้ป่วยมะเร็งล าไส้รายใหม่ ๓๕ ๓๒ ๕๕ 50 18 
จ านวนผู้ป่วยมะเร็งชนิดอื่นๆ ๗ ๔๐ ๒๑๑ 208 86 

        จากตารางจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยรายใหม่มะเร็งทุกชนิดมีแนวโน้มสูงขึ้น 
 
4.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ ณ เมษายน 2561 

การพัฒนาระบบบริการ สาขามะเร็ง  จังหวัดพัทลุงได้มีการจัดท าแผนงานและกิจกรรมด าเนินการดังนี้ 
4.1 โครงการตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช วันที่ 8-

10 มี.ค. ๒๕๖๐ จ านวนผู้รับบริการ 3๐๐ ราย วันที่ 2 มี.ค.2561 จ านวนผู้มารับบริการตรวจคัดกรอง 116 
ราย ผลปกต ิ

4.2 จัดท าโครงการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ในญาติสายตรงผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ งบ PPA ของ ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จ านวน ๑,๐๓๒ ราย (สสจ.)  

4.3 จัดท าโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ Fit test จ านวน 3,662 ราย ตรวจพบ Fit test + 
จ านวน 299 ราย นัดมาพบแพทย์ห้องตรวจศัลยกรรม จนถึงเดือน เม.ย.2561 เป็นจ านวน 179 ราย ท า 
Colonoscope 48 ราย ผลปกติ 

4.4 โครงการรณรงค์การตรวจคัดรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นจ านวน 247 ราย  

4.5 ให้การรักษาด้วยเคมีบ าบัดใน CA Breast, มะเร็งล าไส้ใหญ่และรับยาเคมี บ าบัดที่เป็น second line 
มาจากโรงพยาบาลอื่น  

4.6 พัฒนาระบบข้อมูลทะเบียนมะเร็ง เพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลกับสถาบันมะเร็ง 
 
การด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ/การด าเนินการ 

ประเด็นการตรวจราชการ การด าเนินการ 

1.ลดระยะเวลาการรอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด 
รังสีรักษา ของมะเร็ง ๕ อันดับแรก (มะเร็งตับ 
มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก มะเร็งปกมดลูก 

มะเร็งเต้านม การผ่าตัด รายงานผลชิ้นเนื้อครั้งแรกภายใน 14 
วันเพื่อการวางการเข้ารับการผ่าตัด  เคมีบ าบัด ลดระยะนอน
โรงพยาบาลในระหว่างการรักษา  
มะเร็งปากมดลูก  ส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาโรงพยาบาลที่มี
ศักยภาพที่สูงกว่า 

2.บริหารจัดการห้องผ่าตัดเพ่ือรองรับผู้ป่วย
โรคมะเร็งร่วมกับโรคอ่ืนๆอย่างเหมาะสม 

เมื่อวินิจฉัยผู้ป่วยแล้ว มีการนัดผู้ป่วยมาท าผ่าตัดจองห้องผ่าตัด
ให้ผู้ป่วยภายใน 4 สัปดาห์  มีจัดการห้องผ่าตัดเพ่ือรองรับ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งร่วมกับโรคอ่ืนๆอย่างเหมาะสม 
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 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 
ปี ๒๕๖1 

(ณ เม.ย.61) 
๑.สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะที่ ๑ 
และ ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

๗๑.๘๓ ๗๖.๐๖  56 ๓0 

2.สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ระยะท่ี ๑ 
และ ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

27.27 60 72.72 50 

3.ระยะเวลารอคอยผลทางพยาธิวิทยาภายใน 
๑๔ วัน ร้อยละ 8๐ 

๙๔.๖๗ ๙๗.๓๗ 75.69 70 

4.ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดภายหลัง
วินิจฉัยภายในระยะเวลา ๔ สัปดาห์ร้อยละ ๘๐ 

๖๘.๕๗ ๕๕.๒๒ 82.32 82 

5.ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาเคมี
บ าบัดภายในระยะเวลา ๖ สัปดาห์ร้อยละ ๘๐ 

๘๑.๓๖ ๘๐.๗๗ 83.65 82 

6.ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยรังสี
รักษาภายในระยะเวลา ๖ สัปดาห์ร้อยละ ๘๐ 

25 57.14 75 100 

7.ร้อยละของประชากรสตรีกลุ่มเป้าหมาย(อายุ
30-70ปี)ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 

44.96 65.05 75.92 59.85 

8.ร้อยละของประชากรสตรีกลุ่มเป้าหมาย(อายุ
30-60ปี)ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก 

26.47 41.60 52.79 62.67 

 แหล่งข้อมูล TCB 
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ผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดพัทลุง 

-๗๐- 

การคัดกรองโรคมะเร็ง 
 

เป้าหมายการคัดกรอง 
1.ร้อยละ ของสตรีอายุ ๓๐-๗๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
2.ร้อยละของสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
3.สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกระยะที่ ๑ และ ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ร้อยละของสตรีอายุ ๓๐-๗๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 

ปีงบประมาณ ๒๕58  ปีงบประมาณ ๒๕59 
อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองพัทลุง 26,135 10984 42.03 26,002 14,407 55.41 
กงหรา 7,452 5,630 75.55 7,429 5,730 77.13 
เขาชัยสน 9,256 2,169 23.43 9,281 5,140 55.38 
ตะโหมด 6,284 1,559 24.81 6,307 3,651 57.89 
ควนขนุน 18,556 8,930 48.12 18,538 12,683 68.42 
ปากพะยูน 9,647 6,471 67.08 9,573 6,397 66.82 
ศรีบรรพต 4,247 2,991 70.43 4,242 3,765 88.76 
ป่าบอน 9,654 6,924 71.72 9,611 7,349 76.46 
บางแก้ว 4,683 2,228 47.58 4,686 3,474 74.14 
ป่าพะยอม 7,319 615 8.40 7,345 4,671 63.59 
ศรีนครินทร์ 5,555 407 7.33 5,543 3,344 60.33 
รวม 108,788 18,908 44.96 108,557 70,611 65.05 

 

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ปีงบประมาณ ๒๕๖1(เม.ย.61)  
อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองพัทลุง 26,072 16,663 63.91 25,883 15,442 59.58 
กงหรา 7,695 7,010 91.10 7,739 5,807 75.04 
เขาชัยสน 9,391 7,285 77.57 9,354 4,870 52.06 
ตะโหมด 6,516 5,734 88.00 6,568 2,685 40.88 
ควนขนุน 18,540 12,445 67.13 18,476 6,528 35.33 
ปากพะยูน 9,784 7,840 80.13 9,602 6,650 69.26 
ศรบีรรพต 4,305 3,542 82.28 4,321 2,130 49.29 
ป่าบอน 9,951 8,093 81.33 10,019 7,664 76.49 
บางแก้ว 4,789 4,247 88.68 4,759 4,251 89.33 
ป่าพะยอม 7,500 6,359 84.79 7,458 4,964 66.56 
ศรีนครินทร์ 5,602 4,403 78.92 5,596 4,733 84.58 
รวม 110,145 83,621 75.92 109,775 65,704 59.85 

ที่มา  HDC    
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ผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดพัทลุง 

-๗๑- 

 
ตัวชี้วัด ร้อยละของสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

ปีงบประมาณ ๒๕58  ปีงบประมาณ ๒๕59 
อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองพัทลุง 20,764 5,387 25.94 20,758 9,295 39.96 
กงหรา 6,188 2,024 32.71 6,185 3,306 53.45 
เขาชัยสน 7,453 1,545 20.73 7,450 2,823 37.89 
ตะโหมด 5,361 992 18.53 5,363 1,784 33.26 
ควนขนุน 14,485 4,198 28.98 14,482 6,573 45.39 
ปากพะยูน 7,788 3,391 43.54 7,787 4,307 55.31 
ศรีบรรพต 6,607 1,199 33.24 3,606 1ฒ717 47.62 
ป่าบอน 8,197 1,824 22.25 8,198 2,976 36.30 
บางแก้ว 3,772 665 17.63 3,782 1,261 33.34 
ป่าพะยอม 3,118 1,291 21.10 6,118 2,357 38.53 
ศรีนครินทร์ 4,646 877 18.18 4,645 1,364 29.36 
รวม 88,379 23,393 26.47 88,374 36,763 41.60 

 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ปีงบประมาณ ๒๕๖1(เม.ย61)  

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองพัทลุง 20,729 10,085 48.65 20,659 11,935 57.77 
กงหรา 6,207 4,282 69.99 6,167 5,120 83.02 
เขาชัยสน 7,460 3,778 50.64 7,390 4,297 58.15 
ตะโหมด 5,370 2,636 49.09 5,332 3,123 88.57 
ควนขนุน 14,519 8,055 55.48 14,578 8,789 60.29 
ปากพะยูน 7,861 4,942 62.87 7,699 5,918 76.87 
ศรีบรรพต 3,578 1,881 52.57 3,558 2,307 64.87 
ป่าบอน 8,224 4,262 51.82 8,205 5,090 62.04 
บางแก้ว 3,827 2,255 58.92 3,709 2,634 69.50 
ป่าพะยอม 6,156 2,852 46.33 6,081 3,411 56.09 
ศรีนครินทร์ 4,641 1,727 37.21 4,616 2,569 55.65 
รวม 88,572 46,755 52.79 88,075 22,193 62.67 

ที่มา  HDC   
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ผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดพัทลุง 

-๗๒- 

 
สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะที่ ๑ และ ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

ปี 
จ านวน
ผู้ป่วย 

ระยะที่๑ ระยะที่ ๒ ระยะที๓่ ระยะที๔่ ไม่ระบุระยะ ระยะ๑+๒ 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

๒๕๕๓ ๓๓ ๗ ๒๑.๒๑ ๑๘ ๕๔.๕๔ ๘ ๒๔.๒๔ ๐ ๐   ๒๕ ๗๕.๗๕ 

๒๕๕๔ ๒๔ ๘ ๓๓.๓๓ ๙ ๓๗.๕ ๖ ๒๕.๐ ๑ ๔.๑๖   ๑๗ ๗๐.๘๓ 
๒๕๕๕ ๒๖ ๕ ๑๙.๒๓ ๑๑ ๔๒.๓๑ ๗ ๒๖.๙๒ ๓ ๑๑.๕๔   ๑๖ ๖๑.๕๓ 
๒๕๕๖ ๒๕ ๔ ๑๖.๐ ๑๓ ๕๒.๐ ๕ ๒๐.๐ ๓ ๑๒.๐   ๑๗ ๖๘.๐ 
๒๕๕๗ ๑๕         ไม่มีข้อมูล   
๒๕๕๘ ๑๔         ไม่มีข้อมูล   
๒๕๕๙ ๒๐ ๑ ๗.๑๔ ๘ ๕๗.๑๔ ๓ ๒๑.๔๒ ๒ ๑๔.๒๘ ๖ ๓๐ ๙ ๖๔.๒๙ 
๒๕๖๐ 26 5 19.23 3 11.54 ๐ ๐ ๑ 3.85 15 57.69 8 26.92 
2561 
(เม.ย.) 

12 0 0 1 8.33 0 0 1 8.33 10 83.33 1 8.33 

 
สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ ๑ และ ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

ป ี
จ านวน
ผู้ป่วย 

ระยะที่๑ ระยะที่ ๒ ระยะที๓่ ระยะที๔่ ไม่ระบุระยะ ระยะ๑+๒ 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

๒๕๕๓ ๓๖ ๕ ๑๓.๘๘ ๑๘ ๕๐.๐ ๑๓ ๓๖.๑๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๓ ๖๓.๘๙ 
๒๕๕๔ ๔๖ ๔ ๘.๖๙ ๓๔ ๗๓.๙๑ ๘ ๑๗.๓๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๘ ๘๒.๖๑ 
๒๕๕๕ ๔๗ ๖ ๑๒.๗๖ ๒๕ ๕๓.๑๙ ๑๖ ๓๔.๐๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๑ ๖๕.๙๖ 
๒๕๕๖ ๖๓ ๑๔ ๒๒.๒๒ ๓๔ ๕๓.๙๗ ๓ ๔.๗๖ ๑ ๑.๕๙ ๐ ๐ ๔๘ ๗๖.๑๙ 
๒๕๕๗ ๓๙ ๑๓ ๓๓.๓๓ ๑๗ ๔๓.๕๘ ๘ ๒๐.๕ ๐ ๐ ๑ ๒.๕๖ ๓๐ ๗๖.๙๒ 
๒๕๕๘ ๗๒ ๑๖ ๒๒.๒๒ ๓๔ ๔๗.๒๒ ๑๗ ๒๓.๖๑ ๓ ๔.๑๒ ๒ ๒.๙๘ ๕๐ ๗๑.๔๓ 
๒๕๕๙ ๗๖ ๑๓ ๑๘.๓๐ ๔๑ ๕๗.๗๔ ๑๖ ๕๐.๗๘ ๑ ๑.๔๐ ๕ ๖.๕๗ ๕๔ ๗๖.๐๕ 
๒๕๖๐  75 8 10.67 15 20 16 21.33 4 5.33 34 45.33 23 30.67 
2561 
(เม.ย.) 

42 0 0 2 4.76 0 0 17 40.48 22 52.38 2 4.76 

แหล่งข้อมูล TCB 
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ผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดพัทลุง 

-๗๓- 

สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ระยะท่ี ๑ และ ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

ป ี
จ านวน
ผู้ป่วย 

ระยะที่๑ ระยะที่ ๒ ระยะที๓่ ระยะที๔่ ไม่ระบุระยะ ระยะ๑+๒ 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน 
ร้อย
ละ 

คน ร้อยละ 
คน ร้อยละ 

๒๕๕๗ ๔๐ ๒ ๕.๘๘ ๑๕ ๔๔.๑๑ ๑๕ ๔๔.๑๑ ๒ ๕.๘๘ ๖ ๑๕ ๑๗ ๕๐ 
๒๕๕๘ ๔๘ ๐ ๐๐.๐๐ ๑๒ ๓๖.๓๖ ๑๔ ๔๒.๔๒ ๗ ๒๑.๒ ๑๕ ๓๑.๒๕ ๑๒ ๓๖.๓๖ 
๒๕๕๙ ๕๔ ๑ ๒.๕ ๑๗ ๔๒.๕ ๑๖ ๔๐ ๖ ๑๕ ๑๔ ๒๕.๙๒ ๑๘ ๔๕ 
๒๕๖๐  50 1 2 9 18 8 16 3 6 29 58 10 20 
2561 
(เม.ย) 

18 0 0 2 11.11 7 38.89 0 0 9 50 2 11.11 

แหล่งข้อมูล TCB 
   

ผลการด าเนินงาน โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ Fit test จ านวน 3,662 ราย ตรวจพบ Fit 
test + จ านวน 299 ราย นัดมาพบแพทย์ห้องตรวจศัลยกรรม จนถึงเดือน เม.ย.2561 เป็นจ านวน 179 ราย ท า 
Colonoscope 48 ราย ผลปกติ                  
 
4.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ  
(Key Risk Area / Key Risk Factor)  

4.1 การคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์ (CBE) ในสตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-70 ปี                        
ยังไม่ครอบคลุม 

4.๒ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-70 ปียังไม่ครอบคลุม 
     4.3 การคัดกรองมะเร็งล าไส้ในกลุ่มเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม 

          4.4 ภาระงาน 
 
5.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย  

(ไม่มี) 
 
 
    ผู้รายงาน นางสาวอุไรรัตน์  ทองขุนด า 

                               ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                                          โทร. 086-2874662 
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ผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดพัทลุง 

-๗๔- 

15. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ SP2  
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.7m2/yr 
 

2. สถานการณ์ 
จังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน 10 แห่ง เปิดให้บริการ CKD Clinic       

ทุกแห่ง ส าหรับโรงพยาบาลชุมชน ให้บริการผู้ป่วย CKD Stage 3 และ โรงพยาบาลพัทลุงให้บริการ CKD Stage  4 
,5 (stage 1,2,3 ให้บริการในคลินิก NCD ) จังหวัดพัทลุงมีหน่วยไตเทียม HD 3 แห่ง คือโรงพยาบาลพัทลุง, 
โรงพยาบาลควนขนุน และโรงพยาบาลปิยะรักษ์  มีหน่วย CAPD จ านวน 2 แห่ง คือที่โรงพยาบาลพัทลุงและ
โรงพยาบาลควนขนุน จ านวนผู้ป่วย CDK Stage 3, 4, 5 ปี 2557 – 2560 จ านวน  1645 คน, 4277 คน 
5202 คน และจ านวน 6669  ตามล าดับ สาเหตุของโรคไตส่วนใหญ่เกิดจาก ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง จากการคัดกรองผู้ป่วยโรคไตในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีผู้ป่วยรายใหม่ในปี 2558 
ร้อยละ 27.35 ปี 2559 ร้อยละ31.25 ปี 2560 ร้อยละ 35.46  ได้มีการคัดกรองไตในผู้ป่วยเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูงปี 2558 – 2560 ร้อยละ 41.35 ร้อยละ 45.21 และร้อยละ63.30 ตามล าดับ (จากข้อมูลHDC 
22 พ.ค.2561) ซึ่งมีแนวโน้นพบผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวท าให้ยอดสะสมคนไข้
เพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปีท าให้เกิดความแออัดใน CKD Clinic ของโรงพยาบาลพัทลุง ดังนั้นโรงพยาบาลพัทลุงและ
เครือข่ายจึงได้พัฒนาระบบบริการ 

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการตามมาตรฐานในรายที่ต้องรักษาต่อเนื่อง และส่งต่อดูแลต่อเนื่องในชุมชนในรายที่
ได้ปรับแผนการรักษาแล้ว และพัฒนาหน่วย CKD Clinic ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง   ให้สามารถบริการผู้ป่วย
โรคไตโดยใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพเพ่ือลดจ านวนผู้ป่วยไตรายใหม่ และเพ่ือการชะลอไตในผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง 

สภาพปัญหา 
1. ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงควบคุมโรคไม่ได้ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนไตรายใหม่เพ่ิมข้ึน 
2. ผู้ป่วย CKD clinic ในโรงพยาบาลพัทลุงมีความแอดอัด เพ่ิมจ านวนมากขึ้น 
๓. ผู้ป่วย ESRD ปฏิเสธการบ าบัดทดแทนไตในระยะแรก จึงเกิดผู้ป่วย Un plan จ านวนมาก 
4. ทีมสหสาขาในโรงพยาบาลชุมชนยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ 
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3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรองภาวะไตเรื้อรัง > 80 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 80 เมืองพัทลุง 13047 9216 70.64 

49.73 54.29 46.68 กงหรา 2183 1555 71.23 
เขต 12 เขาชัยสน 3682 2347 63.74 

43.06 60.71 49.17 ตะโหมด 2670 1991 74.57 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 8830 5254 59.50 

41.35 45.21 63.30 ปากพะยูน 4982 3358 67.40 
 ศรีบรรพต 958 505 52.71 

ป่าบอน 4088 2612 63.89 
บางแก้ว 2432 1715 70.52 
ป่าพะยอม 2394 1405 58.69 
ศรีนครินทร์ 1825 1332 72.99 
รวม 47092 31290 66.45 

ที่มา : ข้อมูลHDC ณ 22 พฤษภาคม 2561 
 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 66 เมืองพัทลุง 1,588 779 50 

63.44 63.4 63.14 กงหรา 208 113 54.33 
เขต 12 เขาชัยสน 53 38 71.70 

63.71 64.93 60.53 ตะโหมด 175 103 58.86 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 350 264 75.43 

63.17 67.97 63.46 ปากพะยูน 140 83 59.29 
 ศรีบรรพต 25 16 64.00 

ป่าบอน 156 106 67.95 
บางแก้ว 36 24 66.67 
ป่าพะยอม 102 31 30.39 
ศรีนครินทร์ 79 38 48.1 
รวม 2,882 1,595 55.34 

ที่มา : ข้อมูลHDC ณ 22 พฤษภาคม 2561 
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4.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
  จังหวัดพัทลุง ได้ขยาย CKD clinic ทุกโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี 2558 และให้บริการโดยก าหนดวัน
เฉพาะ มีทีมสหวิชาชีพดูแล และในปี2559 ระดับจังหวัดได้จัดทีมสหวิชาชีพ ออกประเมินโรงพยาบาลชุมชน ตาม
แบบประเมิน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมให้ค าแนะน าการผู้แลผู้ป่วย มีแนวทางส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่าย
กับลูกข่าย ได้ขยาย HD ให้บริการ ณ โรงพยาบาลควนขนุน (outsource) และ เปิด CAPD เพ่ือการดูแลผู้ป่วยอย่าง
ต่อเนื่อง  ในปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพัทลุงได้ขยายการด าเนินงาน HD (outsource) เพ่ิมเติม  

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
ทบทวนและประชุมคณะกรรมการ service plan มีการทบทวนคณะกรรมการใหม่ และได้ประชุม

คณะกรรมการเมื่อ 27 มีค.61  
ชี้แจงแนวทางการส่งต่อ และแนวทางการคัดกรอง/ 
ผล eGFR พร้อมให้หน่วยบริการวิเคราะห์หาสาเหตุ
ที่ผู้ป่วยไม่สามารถชะลอไตได้ 

คณะกรรมการ service plan มอบหมายเครือข่าย
หน่วยบริการ วิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอในการ
ประชุมครั้งต่อไป เดือนมิย. 61 

ปรับแนวทางการประเมินติดตามผู้ป่วย CKD 3-4 ให้มีการประเมินติดตาม CKD 3-4 ทุก 3 เดือน 
คัดเลือกเครือข่ายอ าเภอควนขนุนเป็นตัวแทนการ
ประกวด CKD Clinic ระดับเขต 

ได้คัดเลือก รพ.พัทลุง   รพ.ควนขนุน และรพ.ปาก
พะยูน 

จัดท าแผนเพื่อประเมิน พัฒนา CKD Clinic  เดือนกรกฎาคม 
ศึกษาแนวทางความส าเร็จโครงการCKD NET จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าร่องในจังหวัดพัทลุง 

เชิญเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาประชุม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โครงการCKD NET ใน
จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 

ลดอัตราตาย 
-ขยายบริการ PD ในโรงพยาบาลปากพะยูน 
- ขยายบริการ HD เพ่ือรองรับผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ
สุดท้ายและไตวายเฉียบพลันที่โรงพยาบาลพัทลุง  
- เพ่ิมประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษา RRT ในระยะ
เริ่มแรก 
- พัฒนาระบบการส่งต่อและการดูแลต่อเนื่อง 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย บูรณการกับ Palliative care   

 
-ก าลังด าเนินการเรื่องอัตราก าลังคน 
-เปิดให้บริการ HD เพ่ิมจ านวน 12 เตียง อยู่
ระหว่างด าเนินการ E-Bleeding  
-สามารถลดผู้ป่วย un plan ได้จากปี 2558-
2561 ร้อยละ 52.8, 44.2, 28.2 และ 31.25 
9 ตามล าดับ 
-มีแนวทางการส่งต่อ Palliative care   

กิจกรรมด าเนินการ/แผนงานโครงการปี 2561 
1.โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย โรคไตเรื้อรัง อ าเภอละ 1 โครงการ 
2.โครงการลดเค็มในครัวเรือน 
3.ประเมิน CKD Clinic ตามเกณฑ์ประเมินคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพ ปี 2561 
4.การจัดการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง eGFR < 60 รายบุคคล ค้นหาปัจจัยเสี่ยงรายบุคคลที่มีค่า eGFR 

ลดลง 
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5.ความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area / Key 
Risk Factor)  

พบว่าเกิดจากเหตุปัจจัยส่วนใหญ่ คือ  
1.ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้  
2.ผู้ป่วยยังใช้สมุนไพรในการรักษาไต และพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสม ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
อาหารเสริมได้ง่าย ทางสื่อออนไลน์ และทดลองใช้โดยไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

 
 

ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

ระบบข้อมูล HDC ที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีค านวณ ข้อมูล
จ านวนผุ้ป่วยที่ได้รับการประเมิน eGFR ลดลง ไม่เป็นยอด
สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 (ณ 31 ธ.ค.2560 จ านวน
เป้าหมาย 4946 คน) 

ปรับฐานข้อมูลผู้ป่วย CKD 3,4 ให้เป็นฐาน
เท่าเดิมตั้งแต่ไตรมาส 1 หากปรับ 
Template หรือวิธีการเก็บข้อมูล ควรแจ้ง
พ้ืนที่ทราบ  

เจ้าหน้าท่ียังบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยระบบบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ไม่ครบถ้วน / ไมเ่ข้าใจ /ผดิพลาด  

เชิญทมีรพ.กงหรา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละพื้นท่ี  

 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
ให้ส่วนกลางมีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เช่น ลดปริมาณเกลือในผลิตภัณฑ์อาหารขายดี อาหาร

ขบเค้ียว รณรงค์ลดเค็ม ในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ออนไลน์ต่างๆที่ประชาชนเข้าถึงง่าย 
 

7.ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
7.1. ผลงาน “ภาคีเครือข่ายร่วมใจพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลศรี

นครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
7.2. โครงการ 1 อสม. 1เขตรับผิดชอบครัวเรือนลดการบริโภคโซเดียม โรงพยาบาลกงหรา 
7.3 โครงการหลีกเลี่ยงการใช้ยากลุ่ม NSAIDS ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้แพทย์ทางเลือกทดแทน  

โรงพยาบาลกงหรา 
7.4 โครงการระบบการชะลอไตเสื่อม (CKD) แบบไร้รอยต่อสู่ชุมชนที่ยั่งยืน โรงพยาบาลคววนขนุน 

 

      
 
 
ผู้รายงาน นางสายใจ  จันแดง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทร       0817388285 e-mail : saijai123@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 1 มิถุนายน 2561 
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16.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 
 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
    1.1 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ร้อยละ 8๕ 

         1.๒ ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา ร้อยละ ๗๕  
         1.๓ ผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับการคัดกรอง เบาหวานเข้าจอประสาทตา ร้อยละ ๖๐ 
         1.๔ เด็กนักเรียน ป.๑ ได้รับการคัดกรองสายตา โดยครูประจ าชั้น ร้อยละ ๘๐ 
         1.5 ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองต้อหิน ร้อยละ 60 

 
2.สถานการณ ์

จังหวัดพัทลุงมีทั้งหมด ๑๑ อ าเภอ มีเครือข่ายหน่วยบริการทั้งหมด ๑๑ แห่ง โดยมีโรงพยาบาลทั่วไป 
จ านวน ๑ แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน ๑๐ แห่ง แต่มีเพียงโรงพยาบาลทั่วไปคือ โรงพยาบาลพัทลุงเท่านั้นที่มี
ความสามารถในการให้บริการผ่าตัดได้  และมีจักษุแพทย์จ านวน ๑ มีประชากรทั้งหมด ๕23,723 คน (จาก:
ทะเบียนราษฎร์ ๑ ก.ค.๒๕60) ซึ่งจากข้อจ ากัดดังกล่าว ท าให้ผู้ป่วยต้อกระจกต้องรอคิวผ่าตัดเป็นเวลานาน ส่งผล
ผู้ป่วยเข้าถึงบริการน้อย ท าให้ผู้ป่วยต้อกระจกยังคงตกค้างเพ่ือรอรับการผ่าตัด และมี ผู้ป่วยรายใหม่ เกิดขึ้น  ไม่
สามารถเข้าถึงบริการ 

จากสถานการณ์ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางตาของจังหวัดพัทลุงในปีที่ผ่านมา(25๖๐) ซึ่งมีจักษุแพทย์ปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่จังหวัดพัทลุง จ านวน  ๑ คน  นั้น ทางจังหวัดพัทลุงสามารถผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจก 1,๐๘๕ ดวง ซึ่งสามารถท า
ได้มากกว่าเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากเขตสุขภาพที่ ๑๒ (๘๖๖ ดวง) จากการรณรงค์ให้ผู้ป่วยได้รับการคัดกรอง
และนัดมาผ่าตัดที่โรงพยาบาล ส าหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตานั้นมีผู้ป่วยได้รับการคัด
กรองตามเป้าหมายที่ก าหนด ส่วนตัวชี้วัดอ่ืนที่เป็นของจังหวัดพัทลุงในปี 25๖๐ นั้น ทางจังหวัดพัทลุงได้ด าเนินการ
ส่วนใหญ่สามารถด าเนินงานงานบรรลุตามตัวชี้วัดที่วางไว้ แต่ส าหรับโครงการเด็กไทยสายตาดีนั้น ทางจังหวัดได้
ด าเนินการคัดกรองจากครูประจ าชั้น ประถม ๑ แล้วมีการตรวจคัดกรองเพ่ิมเติมโดยบุคลากรสาธารณสุข แต่ไม่ได้
บันทึกข้อมูลในโปรแกรม คาดว่าในปี 25๖๑ ทางจังหวัดพัทลุงจะสามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้ง
พัฒนาการลงบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ยังเป็นปัญหาอยู่ 

 

สภาพปัญหา 
1.  จักษุแพทย์ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 1 คน 
2.  บุคลากรในแต่ละ รพ ชุมชน มีงานประจ ามาก และมีงานหลายหน้าที่ ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน     

ทางตา ในการออกคัดกรอง หรือให้บริการได้อย่างทั่วถึง  
๓.  ผู้ป่วยบางรายมีปัญหาในเรื่องของ ผู้ดูแลหากต้องมารับบริการที่ รพ หรืออาจต้องผ่าตัด  
๔.  ผู้ป่วยบางคน ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาด้านการมองเห็นจนกว่าไม่สามารถจะใช้ ชีวิตประจ าวันได้     

ถึงจะยอมมารักษา 
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ผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดพัทลุง 

-๗๙- 

 
3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวชี้วัด : 1.ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract)  ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 
เป้าหมาย ร้อยละ 85 
 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

รายการข้อมูล ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ปี 2561 

(ณ 30เมย.61) 
ร้อยละ ผู้ป่วยต้อกระจกระยะบอด 
(Blinding Cataract)ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30 วัน 85% 

96.75 76.72 100 ๑๐๐ 

 
ตัวช้ีวัด : ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ข้อมูล ณ ๒1 พฤษภาคม 2561 

2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ร้อยละ 

๗๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมืองพัทลุง 20,042 18,840 94.00 
58.27 73.13 76.57 กงหรา 48,356 4,246 87.82 

เขต 12 เขาชัยสน 7,096 6,787 95.65 
74.11 71.91 69.87 ตะโหมด 3,537 3,433 97.06 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 16,575 16,026 96.69 
84.25 76.16 96.16 ปากพะยูน 7,197 6,681 92.83 

ตรวจราชการ 
รอบท่ี ๑      รอบท่ี ๒ 
๓.๕๑ 94.14 

 
 
 
 

ศรีบรรพต 2,680 2,519 93.99 
ป่าบอน 6,116 5,287 86.45 
บางแก้ว 3,450 3,399 98.52 
ป่าพะยอม 4,575 4,317 94.36 
ศรีนครินทร์ 3,804 3,693 97.08 

รวม 79,907 75,228 94.14 

ที่มา :  โปรแกรม 2020thailand.org ณ  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
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ผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดพัทลุง 

-๘๐- 

 
ตัวช้ีวัด : ผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับการคัดกรอง เบาหวานเข้าจอประสาทตา  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ ณ 30เมย.61 
2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 
๖๐ 

เมืองพัทลุง 5,637 3,505 44.๕๒ 
   กงหรา ๑,๕๐๔ ๑,๐๐๖ ๖๖.๘๙ 

เขต 12 เขาชัยสน ๑,๙๑๕ ๘๔๑ ๔๓.๙๒ 
   ตะโหมด ๑,๒๑๕ ๗๐๗ ๕๘.๑๙ 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน ๔,๕๕๑ ๑,๐๕๗ ๒๓.๒๓ 
   ปากพะยูน ๒,๒๑๐ ๑,๔๔๕ ๖๕.๓๘ 

 ศรีบรรพต ๗๒๓ ๓๗๒ ๕๑.๔๕ 
ป่าบอน ๑,๗๐๙ ๗๘๒ ๔๕.๗๖ 
บางแก้ว ๑,๑๕๐ ๗๒๗ ๖๓.๒๒ 
ป่าพะยอม ๑,๒๒๕ ๖๗๑ ๕๔.๗๘ 
ศรีนครินทร์ ๙๙๗ ๕๘๗ ๕๘.๘๘ 

รวม ๒๒,๘๒๖ ๑๐,๗๐๐ ๔๖.๘๗ 
 ที่มา :  โปรแกรม HDC DAHBOARD ณ 30 เมษายน ๒๕๖๑  

 

จากตารางพบว่า จังหวัดพัทลุงมีผู้ป่วยเบาหวาน ๒๒,๘๒๖ คน  ได้รับการคัดกรองเบาหวานเข้าจอ
ประสาทตา ๑๐,๗๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๗  ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ และอ าเภอที่มีผลการคัดกรองเบาหวานเข้าจอ
ประสาทตาผ่านเกณฑ์ มากที่สุด ได้แก่ คืออ าเภอกงหรา ร้อยละ ๖๖.๘๙ รองลงมาคือ อ าเภอปากพะยูน ร้อยละ 
๖๕.๓๘  และอ าเภอบางแก้ว ร้อยละ ๖๓.๒๒ น้อยที่สดุ คือ อ าเภอควนขนุน ร้อยละ ๒๓.๒๓  

ตัวช้ีวัด : เด็กนักเรียน ป๑ ได้รับการคัดกรองสายตา โดยครูประจ าชั้น  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ข้อมูล ณ 22  พฤษภาคม 2561 

2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ร้อยละ 

๘๐ 
เมืองพัทลุง 1,107 205 18.51 

   กงหรา 541 103 19.03 
เขต 12 เขาชัยสน 345 45 13.04 

   ตะโหมด 319 0 0 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 732 132 18.05 

   ปากพะยูน 623 527 84.59 
 ศรีบรรพต 196 78 37.80 

ป่าบอน 624 38 6.08 
บางแก้ว 324 316 97.53 
ป่าพะยอม 440 427 97.05 
ศรีนครินทร์ 174 160 91.95 

รวม 5,425 2,031 37.44 
 ที่มา :  โปรแกรม 2020thailand.org ณ  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
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ผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดพัทลุง 

-๘๑- 

 
จากตารางพบว่า จังหวัดพัทลุงมีเด็กนักเรียน ป๑ จ านวนทั้งสิ้น 5,425 คน ได้รับการคัดกรองสายตา 

โดยครูประจ าชั้น จ านวน ๒,๐๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔๔  ซ่ึงไม่ผ่านเกณฑ์ ส าหรับอ าเภอที่มีการคัดกรอง
สายตานักเรียน ป.๑ ผ่านเกณฑ์ มากที่สุด ได้แก่ คืออ าเภอบางแก้ว อ าเภอป่าพะยอม อ าเภอศรีนครินทร์ และอ าเภอ
ปากพะยูน  (ร้อยละ ๙๗.๕๓,๙๗.๐๕,๙๑.๙๕ และ๘๔.๕๙ ตามล าดับ) น้อยที่สุด คือ อ าเภอตะโหมด ร้อยละ ๐ ยังไม่มี
การคัดกรองสายตาและบันทึกในโปรแกรม Vision ๒๐๒๐ 

 
ตัวช้ีวัด : 5.ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองต้อหิน ร้อยละ 60 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อมูล ณ 30 เมษายน 
2561 

2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ  เมืองพัทลุง    

   กงหรา N/A N/A N/A 
เขต 12 เขาชัยสน N/A N/A N/A 

   ตะโหมด N/A N/A N/A 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 16575 1651 9.96 

   ปากพะยูน N/A N/A N/A 
 ศรีบรรพต N/A N/A N/A 

ป่าบอน N/A N/A N/A 
บางแก้ว N/A N/A N/A 
ป่าพะยอม N/A N/A N/A 
ศรีนครินทร์ 3804 969 25.50 

รวม    
         ที่มา: ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบงานของโรงพยาบาล 
 

จากตารางพบว่า จังหวัดพัทลุงมีผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองต้อหิน จ านวน ๕๕๕๓       
คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๓ ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ทุกอ าเภอที่มีการคัดกรองต้อหิน ได้แก่ คืออ าเภอศรีนครินทร์ อ าเภอเมือง
พัทลุง อ าเภอควนขนุน และอ าเภอป่าพะยอม  (ร้อยละ ๒๕.๕,๑๔.๖๔, ๙.๙๖) 

 
4.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
๑. เพ่ิมความครอบคลุมการคัดกรอง
สายตาผู้สูงอายุ 

๑.คัดกรองสายตาผู้สูงอายุได้ 75,228 คน จากประชากรผู้สูงอายุ
ทั้งหมด ๗๙,907 คน คิดเป็น 94.14%  (ณ 21 พค.61) 

๒.การเพ่ิมคุณภาพและการเข้าถึง
บริการลดระยะเวลารอคอย และลด
การส่งต่อออกนอกเขต 

๑.ผู้สูงอายุที่เป็นต้อกระจก ได้รับการตรวจรักษา ผ่าตัด โดยจักษุ
แพทย์ของ รพ พัทลุง จ านวน ๕๕๓ ราย เป็นผู้ป่วย Blinding 
cataract ๓๔๗ ราย Severe low vision ๙๑ ราย และ Moderate 
or mild low vision ๑๑๕ ราย ซึ่งผู้ป่วยประเภท mild or 
moderate low vision มาท าผ่าตัดข้างที่ ๒ และมีความต้องการ
ผ่าตัดเพื่อให้สามารถมองเห็นชัดเจน ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
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ผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดพัทลุง 

-๘๒- 

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
๒. เนื่องจากมีจักษุแพทย์ ๑ คน ท าให้การตรวจที่ OPD มีจ านวน ๒ 
วัน ผ่าตัด ๓ วัน ดังนั้นทาง รพ พัทลุง ได้ขอความร่วมมือในการให้
จักษุแพทย์จาก รพ.หาดใหญ่ มาช่วยตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วย
จ านวน ๑ วัน และเพ่ิมจักษุแพทย์อีก ๑ คน มาช่วยตรวจ OPD และ
ท าผ่าตัด อีก ๓ วันต่อเดือน เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการการตรวจรักษา
ทางตา เพ่ิมข้ึน 

3.คัดกรองต้อหินผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ด าเนินการได้น้อย เนื่องจากมีเครื่องจ านวน 1 เครื่อง หมุนเวียนได้ไม่
ครบทุกโรงพยาบาล  

4.เด็กนักเรียน ป๑ ได้รับการคัดกรอง
สายตา โดยครูประจ าชั้น 

เป้าหมาย 5,425 คน ด าเนินการคัดกรองได้  2,031 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.44 

5.ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรอง
เบาหวานเข้าจอประสาทตา 

เป้าหมาย ๒๒,๘๒๖ คน ด าเนินการคัดกรองได้  ๑๐,๗๐๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๖.๘๗ 

 
ผลการคัดกรองโรคต้อหิน ณ เมษายน ๒๕๖๑ 
รายการข้อมูล จ านวน 

๑.จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองโรคต้อหิน ๖,๐๐๐ 
๒.จ านวนผู้สูงอายุที่คัดกรองแล้วพบว่ามีความดันตาผิดปกติ ๒๔๕ 
3.จ านวนคนไข้ท่ีส่งมาและได้รับการตรวจมาโดยจักษุแพทย์ ๑๐๐ 
4.จ านวนคนไข้ท่ีถูกส่งต่อมาและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคต้อหินโดยจักษุแพทย์ ๔๕ 

 
5.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor)  

5.๑ เพ่ิมจักษุแพทย์ (จักษุแพทย์ จะจบมาในปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน) 
5.๒ เพ่ิมพยาบาลประจ าในการท าหน้าที่ eye nurse ใน โรงพยาบาลชุมชน และให้มีหน้าที่โดยตรงในการ

ช่วยคัดกรอง ประสานงานกับพยาบาลใน โรงพยาบาลพัทลุง  ให้ข้อมูล และให้ค าแนะน าผู้ป่วยให้มารับการรักษาใน 
โรงพยาบาลพัทลุง 

5.๓ เสนอซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาเพ่ิมครบทุกโรงพยาบาล และ จัดท าแผนงานการออกคัดกรองผู้สูงอายุ
ร่วมกันทั้งจังหวัด ในการคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ซึ่งเครื่องถ่ายภาพมีจ านวน ๓ เครื่อง สามารถแบ่งพ้ืนที่
ในความรับผิดชอบได้น้อยกว่า แต่เครื่องวัดความดันลูกตา เพ่ือคัดกรองต้อหิน มีจ านวน ๑ เครื่อง 

 
6.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ทีม่าสนับสนุนการท างานมีไม่เพียงพอ วางแผนการจัดซื้อ 
พยาบาลประจ าในการท าหน้าที่ eye nurse ใน โรงพยาบาล
ชุมชนมีไม่เพียงพอ 

จัดสรรผู้รับผิดชอบงานให้เพียงพอต่อ
ภาระงาน 
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7.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
  7.1 เสนอซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาเพ่ิมครบทุกโรงพยาบาล (มีจ านวน1 เครื่อง) 
  7.2 เครื่องถ่ายภาพมีจ านวน ๓ เครื่องไม่เพียงพอ 
      

   ผู้รายงาน 1.นางสาวธนี ลิม่ศรวีิไล ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช า   โทร.081-5997211 
               2.นางอมรรัตน์  ฤทธิ์ทอง ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โทร.091-849-3098 
     วัน/เดือน/ปี 22 พฤษภาคม 2561 
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17.โครงการพัฒนาระบบบริการสาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 
 

1.ตัวช้ีวัด เป้าหมายและประเด็นการตรวจราชการ 
 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จ านวน  ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
 
2.สถานการณ ์

         จังหวัดพัทลุงได้มีการเปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะขึ้นที่ โรงพยาบาลพัทลุง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 
แต่ยังไม่มีบริการปลูกถ่ายอวัยวะได้ โรงพยาบาลพัทลุง มีการส่งผู้ป่วยโรคไตปลูกถ่ายไตที่ โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ และโรงพยาบาลหาดใหญ่ ปี 2560 จ านวน 12 ราย   ซึ่งในผู้ป่วยทั้งหมดเป็นผู้ป่วยไตท่ีฟอกเลือด 
จ านวน 8  คน ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง จ านวน 4 คน และผู้ป่วยไตท่ียังไม่ถึงเกณฑ์ จ านวน 1 คน  

 
สภาพปัญหา 

 1.ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการรับบริจาคอวัยวะและดวงตา หลังจากมีผู้ป่วยสมองตาย/เสียชีวิต 
 2.การด าเนินการยังไม่มีแนวทางท่ีชัดเจน 
 3.การรับทราบข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ยังน้อย 
 
3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

 สถิติข้อมูลผู้แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะ ปี 2560-ปี 2561(ณ เมษายน 2561) 
 

รายการข้อมูล ปี 2560 ปี 2561(ณ เม.ย.61) 
บริจาคดวงตา (ราย) 54 108 
บริจาคอวัยวะทุกส่วน(ราย) 50 113 

        
         ปี2561 ได้มีการรับนโยบายเรื่องการยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย จึงได้มาด าเนินการจัดทีม

ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ มีการปรับแก้ไขค าสั่งคณะกรรมการระดับจังหวัดอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

4. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 
รายการ ผลการด าเนินงาน 

อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วย
สมองตาย ต่อ จ านวน  ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
 

-โรงพยาบาลพัทลุงในปี 2561 (ต.ค.60-เม.ย.61) ยังไม่มีผู้
ยินยอมบริจาคอวัยวะและดวงตาจากผู้ป่วยสมองตาย/
เสียชีวิต 
- จ านวนผู้เสียชวีิตในโรงพยาบาลพัทลุง 
 (ต.ค.60-เม.ย.61) จ านวน  502 ราย 

การขยาย organ donor center ใน รพ.ระดับ A,S 
และ eye donor center ให้ครอบคลุม รพ.ระดับ 
A,S,M1  

- โรงพยาบาลพัทลุงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการรับบริจาค
อวัยวะและดวงตา  
- โรงพยาบาลพัทลุงได้มีการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะและ
ดวงตา เพื่อรับแจ้งความจ านงในการบริจาคอวัยวะและ
ดวงตาจากผู้มีจิตกุศลตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ 
- โรงพยาบาลพัทลุงได้มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้  ความ

การบริหารจัดการระบบการรับบริจาคและดวงตาใน 
รพ.เป้าหมาย  
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รายการ ผลการด าเนินงาน 
เข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตาร่วมกับกาชาด
จังหวัดพัทลุงเมื่อมีการออกรับบริจาคโลหิต 
- จังหวัดพัทลุงโดยโรงพยาบาลพัทลุง ปี 2560 ได้มีผู้
ประสงค์แจ้งความจ านงในการบริจาคอวัยวะ จ านวน   
 จ านวน  50 ราย และบริจาคดวงตา จ านวน 54  ราย 
ส่วนปี2561 (ต.ค.60-เม.ย.61) แจ้งความจ านงในการ
บริจาคอวัยวะจ านวน  113 ราย และบริจาคดวงตา จ านวน 
108 ราย 

ระบบการผ่าตัดน าอวัยวะผู้บริจาคออกเพ่ือการน าไป
ปลูกถ่าย (organ harvesting) ทั้งการผ่าตัดโดยใช้ทีม
จากกาชาดส่วนกลาง หรือ ทีมจากระดับเขต 
(regional harvesting team) และ ระบบการผ่าตัด
จัดเก็บดวงตาโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับใน รพ.เป้าหมาย หรือ 
โดยกาชาดจังหวัด 

- โรงพยาบาลพัทลุงมีทีมในการผ่าตัดจัดเก็บดวงตาและมีศัก
ยกภาพในการวินิจฉัยภาวะสมองตายตามกระบวนการที่
แพทย์สภาก าหนด  ส่วนการผ่าตัดน าอวัยวะออกได้มีการ
ประสานกับทีมเขต12 

 
5. โอกาสพัฒนา 
      5.1 พัฒนาทีมประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
      5.2 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ 
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18.โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 
 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
1.1 Leading  Indicator : ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังการจ าหน่าย

แบบครบก าหนดจากการบ าบัดรักษาทุกระบบ (เป้าหมายร้อยละ 90) 
1.2 Lagging  Indicator :  ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังการจ าหน่าย

จากการบ าบัดรักษาทุกระบบ (เป้าหมายร้อยละ 50) 
 

2.สถานการณ์ปัญหายาเสพติดจังหวัดพัทลุง 
ปัจจัยการแพร่ระบาด 

1) ลักษณะพ้ืนที่ตั้งเป็นจุดเชื่อมโยงของการเดินทางภายในภาคใต้ตอนล่าง มีเส้นทางต่างๆ  ทั้งเส้นทาง
หลัก เส้นทางรอง ไปสู่จังหวัดอ่ืนๆ ได้สะดวก    จึงเป็นปัจจัยที่ท าให้มีการแพร่ระบาดในพ้ืนที่  

2) กลุ่มนักค้ายาเสพติดบางส่วนยังไม่ถูกด าเนินการตามกฎหมาย โดยเฉพาะนักค้าระดับขายส่งในพ้ืนที่
และนักค้ารายย่อยในชุมชน ประกอบกับผู้ที่ถูกจับกุมได้ส่วนใหญ่เป็นผู้ล าเลียงจึงไม่ส่งผลกระทบต่อเครือข่ายมากนัก 
เนื่องจากนักค้ายาเสพติดระดับกลาง/ขายส่ง และรายย่อย เป็นกลุ่มที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดยา
เสพติดในพ้ืนที่ 

เส้นทางล าเลียงยาเสพติด   
เส้นทางล าเลียงยาเสพติดที่ส าคัญในพื้นที่เป็นเส้นทางสายหลักตามเส้นทางหลวงหมายเลข 41  ที่เชื่อม

มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านอ าเภอป่าพะยอม อ าเภอควนขนุน อ.จนถึงจุดเชื่อมโยงที่สี่แยกเอเซียอ าเภอเมือง
พัทลุงกับเส้นทางสายหลักตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4 ที่มาจากจังหวัดตรังผ่านอ าเภอ 
ศรีนครินทร์ อ าเภอเมือง อ าเภอเขาชัยสน อ าเภอตะโหมด อ าเภอบางแก้ว และอ าเภอป่าบอน อีกท้ังยังมีเส้นทางรอง
หลายเส้นทางที่นักค้ายาเสพติดใช้หลบเลี่ยงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดของเจ้าหน้าที่  

ชนิดยาเสพติดที่แพร่ระบาด 
ชนิดยาเสพติดที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นยาบ้า พืชกระท่อม กัญชาแห้ง และไอซ์ 

รูปแบบการค้ายาเสพติด   
ส่วนใหญ่เป็นการค้ายาเสพติดรายย่อย ซึ่งในการติดต่อซ้ือขายยาเสพติดมีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 
- ใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อสั่งซื้อ นัดหมายส่งมอบยาเสพติดกัน ซึ่งผู้ซื้อจะไปรับยาเสพติดโดยตรงจาก

ผู้ขาย แล้วช าระเป็นเงินสด 
- ผู้ซื้อโอนเงินค่ายาเสพติดเข้าบัญชีธนาคารผู้ขายก่อน แล้วจึงไปรับยาเสพติดตามจุดนัดหมายที่ก าหนด

ไว้ โดยไม่มีการพบปะกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย  
รูปแบบการซุกซ่อนล าเลียง 

กลุ่มนักค้าจะมีวิธีการซุกซ่อนล าเลียงยาเสพติดที่หลากหลาย เช่น ซุกซ่อนในยานพาหนะ (รถยนต์/
รถจักรยานยนต์) ในเครื่องแต่งกาย สัมภาระ เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ การดัดแปลงรถ ซึ่งวิธีการดังกล่าวถือ
ว่าเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันมาก แต่ในช่วงหลังพบการลักลอบล าเลียงมาทางขนส่งสาธารณะมากข้ึน  ทั้งรถโดยสาร
ประจ าทาง รถไฟ บริษัทขนส่งสินค้า และพัสดุไปรษณีย์  
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ด้านสถิติจับกุมคดียาเสพติด 

เมื่อเปรียบเทียบสถิติการจับกุมคดียาเสพติดในห้วงเวลาเดียวกัน (ปีงบประมาณ 2559 - 2560    
ห้วงเดือนตุลาคม – สิงหาคม)  

ข้อมูล 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59  
(คดี/คน) 

1 ต.ค.59 – 30 ก.ย.60 (คดี/คน) 

ผลิต (ปลูก) พืชเสพติด 550 510/696 
น าเข้า - - 
ส่งออก - - 
จ าหน่าย 23 25/27 
ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 321 485/617 
ครอบครอง 812 1,058/1,209 
เสพ 284 578/578 
อ่ืนๆ - - 

รวม 1,990 2656/3,127 
ของกลางยาบ้า (เม็ด) 96,834 192,440 
ของกลางไอซ์ (กรัม) 2,867 930.83 
ของกลางพืชกระท่อม(กรัม) 4,315 6,652.55 
กัญชาแห้ง/สด (กรัม) 790.25 6,17590 
ยาแก้ไอ (ขวด) 14,546 12,840 

พ้ืนที่ที่มีสถิติจับกุมมากสุดยังคงเป็น อ.เมืองพัทลุง รองลงมา อ.ควนขนุน เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วน จาก
สถิติจับกุมตั้งแต่ปี 2559-2560 (2 ปี) พบว่า พื้นที่ท่ีมีผลการจับกุมคดียาเสพติดเพ่ิมสูงขึ้น คือ  อ.กงหรา อ.ปาก
พะยูน อ.บางแก้ว อ.ป่าพะยอม 
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ข้อมูลการบ าบัดรักษายาเสพติด 
จากข้อมูลสถิติการบ าบัดรักษาจากการเปรียบเทียบสถิติการบ าบัดรักษาในห้วง 3 ปีที่ผ่านมาปรากฏว่า

จังหวัดพัทลุงมีแนวโน้มผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาลดลงในทุกปี   
สถิติการบ าบัดรักษายาเสพติดปีงบประมาณ 2558 – 2560  
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-๘๙- 

ในห้วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาชนิดยาเสพติดที่มีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษามากที่สุด ได้แก่ ยาบ้า 
รองลงมา คือ กัญชา ไอซ์ และพืชกระท่อม โดยปีงบประมาณ 2557-2560 มีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาทั้งสิ้น 
1,570 คน 775 คน 931 คน และ 733 คน ตามล าดับ มากกว่าร้อยละ 90 เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็ก
และเยาวชน ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-24 ปี  ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเสพ  ส่วนสาเหตุของการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ยังคงเป็นสาเหตุจากอยากลองและเพ่ือนชวน  
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ป 2558 ป  2559 ป   2560

 
 

สรุปสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดพัทลุง  
1. สถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดพัทลุงยังอยู่ในระดับเบาบางถึงปานกลาง สามารถควบคุม

สถานการณ์ได้ ส่วนอ าเภอที่ยังคงมีสถานการณ์แพร่ระบาดกว่าอ าเภออ่ืนๆ ยังคงเป็นอ าเภอเมือง ควนขนุน  ซึ่ง
อ าเภอดังกล่าวเป็นทั้งเขตชุมชนเมืองที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และมีประชากรต่างถิ่น/ประชากรแฝงอาศัย
อยู่หลากหลาย        

2. ชนิดยาเสพติดที่แพร่ระบาดในพื้นที่ ได้แก่ ยาบ้า กัญชา กระท่อม และ ไอซ์  
3. ราคายาเสพติด (ยาบ้า) อยู่ที่เม็ดละประมาณ 200-300 บาท อีกทั้งยังพบว่าการด าเนินการของ

เจ้าหน้าที่รัฐไม่ส่งผลกระทบต่อราคายาเสพติดมากนัก กลุ่มผู้เสพยังคงสามารถหาซื้อได้ แต่กลุ่มผู้ค้าจะมีความ
ระมัดระวังตัวเพ่ิมมากข้ึน โดยในบางพ้ืนที่กลุ่มผู้ค้าจะก าหนดพ้ืนที่รับส่งยาเสพติดภายในชุมชนของตนเองเท่านั้น 

4. เครือข่ายนักค้ายาเสพติดในเรือนจ ายังคงมีความเคลื่อนไหว ถึงแม้ว่าจะถูกจับกุมไปแล้วแต่ยังคง
สามารถ สั่งการให้เครือข่ายภายนอกท าการค้ายาเสพติดแทนได้ 

 
แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ปีงบประมาณ 2561 

การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีมากในกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะในชุมชนเมือง สถานบันเทิงและแหล่ง
ท่องเที่ยวกลางคืน มีการจ าหน่ายยาเสพติดผ่านทางสื่อออนไลน์ มีความพยายามน ายารักษาโรคมาใช้ในทางที่ผิด 
การจ าหน่ายยาอันตรายให้กับกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น มีการใช้ยาเสพติดมากกว่าหนึ่งชนิด ส่งผลท าให้การ
บ าบัดรักษา  มีความซับซ้อน มากขึ้น 
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ผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดพัทลุง 

-๙๐- 

 
5. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง ๓ เดือนหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดทุกระบบ 
(Leading  Indicator) 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2561 

2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ  เมืองพัทลุง 267 256 95.88 

92.43 94.70 93.5 กงหรา 7 7 100.00 
เขต 12 เขาชัยสน 8 7 87.50 

88.22 89.07 79.62 ตะโหมด 4 4 100.00 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 20 18 90.00 

99.60 99.06 95.20 ปากพะยูน 8 8 100.00 
ปีงบประมาณ 2561 ศรีบรรพต 9 7 77.78 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ป่าบอน 9 8 88.87 
92.99 95.20 บางแก้ว 8 8 100.00 

 ป่าพะยอม 11 11 100.00 
ศรีนครินทร์ 3 3 100.00 

รวม 354 337 95.20 
ที่มา : ระบบข้อมูลบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)  
 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง ๓ เดือนหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดทุกระบบ 

(Lagging  Indicator) 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2561 

2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ร้อยละ 

70 
เมืองพัทลุง 281 256 91.10 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี กงหรา 15 7 46.67 
เขต 12 เขาชัยสน 12 7 58.33 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ตะโหมด 9 4 44.44 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 30 18 60.00 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ปากพะยูน 12 8 66.67 
ปีงบประมาณ 2561 ศรีบรรพต 11 7 63.64 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ป่าบอน 14 8 57.14 
67.63 79.48 บางแก้ว 18 8 44.44 

 ป่าพะยอม 18 11 61.61 
ศรีนครินทร์ 4 3 75.00 

รวม 424 337 79.48 
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-๙๑- 

6.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 

 1) มีการทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการบ าบัด 
รักษายาเสพติดระดับเขต ระดับจังหวัด 

1) จังหวัดพัทลุงได้มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดทุกปี และมีการแต่งตั้งคณะท างาน
ด้านการบ าบัดรักษายาเสพติดระดับจังหวัดเพ่ือการดูแล
ระบบการบ าบัดรักษายาเสพติดในทุกระบบให้ได้
มาตรฐาน 

2) มีการก าหนดเป้าหมายการบ าบัด การจัดสรร
งบประมาณลงถึงระดับหน่วยงาน และแผนการ
พัฒนาศักยภาพระบบบริการ 

2) จังหวัดพัทลุงได้มีการก าหนดเป้าหมายการบ าบัด 
การจัดสรรงบประมาณลงถึงระดับหน่วยงานในพ้ืนที่ 
และแผนการพัฒนาศักยภาพระบบบริการที่ชัดเจน 

3) มีแผนพัฒนาศักยภาพระบบบริการ และ
แผนการด าเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (ใน
พ้ืนที่ 37 จังหวัด) 

3) จังหวัดพัทลุงมีการจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพระบบ
บริการ และแผนการด าเนินงานลดอันตรายจากยาเสพ
ติด โดยด าเนินการประชุมคณะท างาน HARM 
REDUCTION  และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทุก 3 
เดือน โดยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 ได้มีการประชุม
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

4) ร้อยละของการน าเข้าข้อมูลการบ าบัดรักษายา-
เสพติดในฐานข้อมูล บสต.ร้อยละ 80 

4) ร้อยละของการน าเข้าข้อมูลการบ าบัดรักษายา-เสพ
ติดในฐานข้อมูล บสต.ร้อยละ 98.56 (จ านวนผู้เข้ารับ
การบ าบัดทั้งหมดจากทุกระบบ 623 คน น าเข้าข้อมูล 
บสต.จ านวน 614 คน) 

 
7. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- การเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณงานยาเสพติด ซึ่งไม่
สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้ ส่งผลให้แผนการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไม่ได้ตามแผนที่
ก าหนดไว้ (โดยปี 2561 จังหวัดพัทลุงได้ตั้งเป้าหมายการ
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพยาบาลยาเสพติดไว้ 7 คน แต่
ไม่สามารถส่งไปได้ตามแผนที่ ก าหนด เนื่ องจากขาด
งบประมาณส่วนนี้) 

- เกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณจากส่วนกลาง
ควรระบุไว้กว้างๆ ส าหรับการด าเนินงานด้าน
บ าบัดรักษายาเสพติด เพ่ือความสะดวกในการ
ด าเนินงานส าหรับพ้ืนที่ 

- การจัดอบรมโดยโรงงพยาบาลธัญญรักษ์ควร
จัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะเดินทาง และค่าที่พักส าหรับพื้นที่  

- การลงข้อมูล บสต.ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก 
1) ระบบอินเตอเน็ตของหน่วยงานไม่เสถียร 
 
2) คนท างานมีภาระรับผิดชอบหลายงาน (คนน้อย งาน

มาก) 

 
1) งบประมาณควรจัดสรรไว้เพื่อการจัดซื้อ

เครื่องรับสัญญาณ wifi ได ้
2) การจัดโครงสร้างงานที่ชัดเจนส าหรับ

หน่วยงานในพื้นท่ี 
  ผู้รายงาน นางสาวจิราภรณ์  เทพหนู  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 โทร 074613127 ต่อ 403 e-mail : Jthepnoo@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ๒๐ พฤษภาคม 2561 

mailto:Jthepnoo@yahoo.com
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19. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate care) 
 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
   การพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพ การดูแลระยะกลาง (Intermediate care) 
 

2.สถานการณ์ 
จังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลที่จัดระบบบริการดูและระยะกลางในระยะเริ่มแรกตั้งแต่ปี 2559 ได้แก่ 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลศรีบรรพต  เนื่องจากทั้งสองโรงพยาบาลได้สมัครเข้าร่วมโครงการ SNAP 
(Subacute and Non-Acute Patient) ของสปสช. แต่พบปัญหาว่าผู้ป่วยและญาติไม่สะดวกที่จะไปรับบริการใน
โรงพยาบาลที่ไกลจากภูมิล าเนา  จังหวัดพัทลุงจึงมีนโยบายสนับสนุนให้โรงพยาบาลระดับ Mและ F มีการจัดระบบ
บริการดูแลระยะกลางเพิ่มมากขึ้น 
 
3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการดูแลระยะกลาง(Intermediate care)  
            

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล 1-30 เมษายน 2561 

2558 2559 2560 อ าเภอ 

เป้าหมาย 
มีการ

ให้บริการ
การดูและ
ระยะกลาง 

ผลงาน 
จ านวน

ผู้ป่วยที่ได้รับ
การดูแล

ระยะกลาง
(คน) 

ร้อยละ/
อัตรา 

ระดับประเทศ ≥ร้อย
ละ 10 

เมืองพัทลุง S √ 22  
   กงหรา      F √ 2  

เขต 12 เขาชัยสน   F √ 4  
   ตะโหมด    F √ 5  

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน  M √ 13  
- 20 20 ปากพะยูน F √ 3  

ปีงบประมาณ 2561 ศรีบรรพต  F √ 2  
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ป่าบอน     F √ 6  

20 100 บางแก้ว    F √ 2  
ตัวชี้วัด (A/B)x100  
A=จ านวนโรงพยาบาลระดับ Mและ F 
ที่ด าเนนิงานการดูแลระยะกลาง  
(10 โรงพยาบาล) 
B=จ านวนโรงพยาบาลระดับ Mและ F 
ทั้งหมด (10 โรงพยาบาล) 

ป่าพะยอม F √ 7  
ศรีนครินทร์F √ 3  
รวมจ านวน
โรงพยาบาล
ระดับ MและF 

10/10 69 100 
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4.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

1) แต่งตั้งคณะท างานระดับจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนการดูแลระยะกลาง 
          2) ประชุมผู้รับผิดชอบงานระดับ สสจ./รพท./รพช. จัดท า flow chart การด าเนินงาน 

3) ขับเคลื่อนงาน Intermediate care จังหวัดพัทลุง เริ่มระบบส่งต่อตาม flow chart 1 เมษายน 2561 
          4 )แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในจังหวัดและพัฒนาระบบการส่งต่อ 

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
-มีระบบการส่งต่อที่ชัดเจนเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการ มีการจัดท า flow chart ส่งต่อ และมีผู้ป่วยได้รับการ 
การดูและระยะกลาง ประเมินเพ่ือพิจารณาเข้าโครงการ 93 คน จาก 103  
 คน (ร้อยละ 90.29) และจ าเป็นต้องได้รับดูและระยะ 
  กลาง 69 คน  (1-30 เม.ย.2561) 

 
5.ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
เริ่มด าเนินการพัฒนาระบบการบริการ ดูแลผู้ป่วย ด าเนินการพัฒนาระบบการบริการ ดูแลผู้ป่วยระยะ 
ระยะกลางในจังหวัดพัทลุง กลางในโรงพยาบาลระดับ M และ F  ทุกโรงพยาบาล 

 
6.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor)  

การด าเนินงานการดูและระยะกลางต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย เช่น แพทย์เฉพาะทางแต่ 
ละสาขา   แพทย์ประจ าโรงพยาบาลชุมชน และสหสาขาวิชาชีพทั้งโรงพยาบาลระดับจังหวัดที่ส่งต่อและโรงพยาบาล
ชุมชนที่รับส่งต่อ หากในระบบมีส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือ ก็จะไม่สามารถด าเนินงานให้ส าเร็จได้   
 
7.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

-ยังไมได้ก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเป็นรูปแบบเดียวกัน
ทั้งจังหวัดให้โรงพยาบาลระดับ M และ F ด าเนินงานต่อใน
การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง 

-ประชุมคณะท างานและผู้ให้บริการที่
โรงพยาบาลระดับ M และ F ก าหนด
แผนปฏิบัติการร่วมกัน 

- ระบบการบันทึกข้อมูลเพ่ือส่งต่อและตอบกลับข้อมูลยังไม่
ดี ท าให้บางครั้งโรงพยาบาลอ าเภอไม่ได้รับข้อมูลครบถ้วน  
จึงมีปัญหาตอนดูแลผู้ป่วยหลังจากส่งกลับมาดูแลที่
โรงพยาบาลอ าเภอ และไม่ได้ตอบกลับข้อมูลมายังหน่วย
เก็บข้อมูลของจังหวัด 

- พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายและ
บันทึกง่าย 
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-๙๔- 

 
8.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

- สนับสนุนงบประมาณจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในแต่ละพ้ืนที่ 
- สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบการบันทึกและส่งต่อข้อมูลผ่านฐานข้อมูลแบบ web application  

โดยอาจท าเป็นภาพรวมทั้งประเทศหรือสั่งการในระดับจังหวัด 
 
ผู้รายงาน แพทย์หญิงกันย์ญาดา เอี่ยมสุนทร 
ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
                   (รองประธาน Service plan Intermediate care) 
โทร 081-6790057  
e-mail kanyada_k@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 28 พฤษภาคม 2561 
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20. โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ    

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบ one  day  surgery ร้อยละ 15 
 

2. สถานการณ์  
โรงพยาบาลพัทลุงได้ก าหนดแผนในการผ่าตัดกลุ่มผู้ป่วยแบบ 

- ได้สมัครเข้าสู่ระบบการตรวจมาตรฐานการบริการ ODS และผ่านการรับรองเรียบร้อยแล้ว 
- ทางรพ.ได้มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ ODS อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว 
- จัดท าคู่มือการเตรียมความพร้อมการการปฏิบัติตัวก่อนและหลังรับบริการ 
- มีการเตรียมความพร้อมของระบบ ODS  รวมทั้งได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของ

ผู้ป่วยทุกจุด ตั้งแต่ preop,intraop,postop  และการติดตามผู้ป่วยด้วยHHCยัง ไม่ได้เริ่มครบ 
- ขณะนี้ได้มีการผ่าตัดบางส่วน เช่น F/C ในโรค  Vaginal  bleeding 

 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 

- ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery (ปฏิบัติได้ร้อยละ 4.06) 
  (เป้าหมาย: ร้อยละ 15 เมื่อสิ้นสุดปีงบฯ 2561) 
 

4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key 
Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

ตามท่ี 12 โรค ที่ก าหนด ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าโรงพยาบาลพัทลุง สามารถท่ีจะท าได้ 5 โรคก่อน คือ 
1. Inguinal  hernia,  femoral  hernia 
2. Hydrocele 
3. Hemorrhoid 
4. Vaginal  bleeding 
5. Colorectal  poplyp (colonic  rectal  polyp) 
 

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้

การด าเนินงานไม่ประลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ความพร้อมของบุคลากร พัฒนาความรู้และทักษะของ
บุคคลากร 

 

ตัวชี้วัดยังไม่บรรลุเป้าหมาย   
        
     ผู้รายงาน  นางสุภาพร  รัตนวงศ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
     วัน/เดือน/ปี  24  พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

โทร 0๘๙๗๓๙๖๙๕๖ e-mail  supaporn.rtw@gmail.com 

mailto:supaporn.rtw@gmail.com
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      21. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการ ส่งต่อ 
อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ท้ังที่ ER 

และ Admit) (ECS)  น้อยกว่า ร้อยละ 12 
 

2.สถานการณ์ 
๒.๑ สถานการณ์ของผู้ป่วยฉุกเฉิน 

จากสถานการณ์การคัดแยกผู้ป่วยตามระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยที่มารับบริการในห้องอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน ในรอบ ๗  เดือนปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป พบว่า  มีผู้มารับบริการในห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉิน จ านวน 203,063 ครั้ง ในจ านวนนี้ เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต และผู้ป่วยฉุกเฉิน จ านวน 57,317 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.23 เท่านั้น 

ตารางที่  ๑ การคัดแยกผู้ป่วยตามระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยที่มารับบริการ ในรอบ ๗ เดือน 
โรงพยาบาล ระดับความฉุกเฉิน รวม 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 
พัทลุง 1,431 7,460 9,752 4,982 620 24,245 
กงหรา 26 323 2,358 2,348 8,381 13,436 
เขาชัยสน 85 1,262 1,590 3,398 10,009 16,344 
ตะโหมด 171 1,587 2,155 2,216 14,111 20,240 
ควนขนุน 268 1,340 4,287 4,824 16,077 26,796 
ปากพะยูน 72 1,412 3,109 4,105 12,822 21,520 
ศรีบรรพต 23 86 1,230 2,142 6,861 10,342 
ป่าบอน 123 1,717 1,873 4,858 9,627 18,198 
บางแก้ว 82 181 2,884 2,777 11,540 17,464 
ป่าพะยอม 57 470 9,903 6,693 17,355 34,478 
รวม 2,338 15,838 39,141 38,343 107,403 203,063 

 1.15   7.80   19.28   18.88   52.89  
และจากการพิจารณาข้อมูลในรอบ ๓ เดือนของปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  พบว่า  จ านวนผู้ป่วยที่มารับ

บริการที่แยกตามระดับความฉุกเฉิน ไม่สอดคล้องกับสภาพโรงพยาบาล  จึงได้มีการประชุมและก าหนดการสุ่มเวช
ระเบียนเพ่ือประเมินการคัดแยกผู้ป่วยตามระดับความฉุกเฉินของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน(Audit)  และพบว่า  แต่ละ
โรงพยาบาล มีเกณฑ์ประเมินการระดับความฉุกเฉินของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินมีความแตกต่าง จึงได้ร่วมกันพัฒนา
แนวการคัดแยกผู้ป่วยตามระดับความฉุกเฉินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และให้แต่ละโรงพยาบาลพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในเรื่องการคัดแยกผู้ป่วยตามระดับความฉุกเฉิน 

๒.๒  ของโรงพยาบาลระดับ F2 ที่มี ECS คุณภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข   เน้นการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน   ในส่วนของภาวะภัยสุขภาพ ด้าน

ต่างๆ จึงได้ก าหนดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ECS คุณภาพ โดยให้มีการประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของ
โรงพยาบาล โดยใช้แบบประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของ โรงพยาบาล (Hospital Base Emergency 
Care System) ทั้ง 12 องค์ประกอบ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา  
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ECS คุณภาพ   
การพัฒนาตัวชี้วัด ECS คุณภาพ ในโรงพยาบาล โดยทั่วไปจะเน้นวัด 3 ส่วน คือ มิติที่ 1 มิติการ

บริการและนโยบาย โดยการประเมินผู้อ านวยการและทีมบริหารเกี่ยวกับนโยบาย การสนับสนุนการพัฒนาระบบ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน มิติที่ 2 มิติผู้ให้บริการ จะเน้นในประเด็น ความพร้อมของทรัพยากร ได้แก่ อาคารสถานที่ 
บุคลากร ระบบการให้ค าปรึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล  มิติที่ 3 มิติด้านผู้รับบริการคือ เน้นในด้านผลลัพธ์จากการเข้า
รับบริการ รักษาพยาบาล และการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล  การระเมินตนเอง ECS คุณภาพ ในภาพรวม
ของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป   จ านวน  ๑๐ แห่ง  พบว่า แต่ละโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน  คือมี
คะแนนรวมในการประเมิน ๑๒  องค์ประกอบ  เกินร้อยละ  ๔๐  แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ  
พบว่า  องค์ประกอบที่ 2  บุคลากร,  องค์ประกอบที่ 9   ระบบบริหารจัดการ  และองค์ประกอบที่ 12 การศึกษา 
วิจัย  ยังไมผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ภาพที่ ๑  ภาพแสดงลการประเมินตนเองของ ECS คุณภาพในภาพรวม 

 
 
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลพัทลุง องค์ประกอบที่ 12 การศึกษา วิจัย  

ยังไมผ่านเกณฑ์การประเมิน  ส าหรับโรงพยาบาลชุมชน   องค์ประกอบที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์  คือ  องค์ประกอบที่ 2  
บุคลากร,   องค์ประกอบที่ 9  ระบบบริหารจัดการ  และองค์ประกอบที่ 12 การศึกษา วิจัย 
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ภาพที่ ๑  ภาพแสดงลการประเมินตนเองของ ECS คุณภาพในของโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป    
 

 

หัวข้อการประเมิน 

รพ
.พ

ัทล
ุง 

รพ
.ค

วน
ขน

ุน 

รพ
.กง

หร
า 

รพ
.เข

าช
ัยส

น 

รพ
.ต

ะโ
หม

ด 

รพ
.ป

าก
พะ

ยูน
 

รพ
.ศ

รี
บร

รพ
ต 

รพ
.ป

่าบ
อน

 

รพ
.บ

าง
แก

้ว 

รพ
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่า
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มิติที่ 1. การประเมิน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และ
ทีมบริหาร 

85.71 80.00 60.00 60.00 62.86 62.86 65.71 62.86 60.00 77.14 

 มิติที่ 2. การประเมิน
คณะท างาน หรือบุคลากรใน
โรงพยาบาล  

          

องค์ประกอบ ที่ 1  อาคาร
สถานที่ 

77.70 72.08 51.30 53.62 58.60 54.38 54.20 45.52 60.74 70.50 

องค์ ประกอบ ที่ 2 บุคลากร 78.89 52.41 25.93 29.63 21.48 30.37 10.37 32.59 22.96 27.41 
องค์ ประกอบ ที่ 3 การรักษา 
พยาบาล 

70.00 73.33 72.50 83.33 72.50 63.33 72.50 68.33 72.50 72.50 

องค์ ประกอบ ที่ 4 MCI and 
Disaster management 

55.00 55.00 45.00 45.00 35.00 45.00 55.00 45.00 45.00 55.00 

องค์ ประกอบ ที่ 5  Referral 
system 

40.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 90.00 60.00 60.00 60.00 

องค์ ประกอบ ที่ 6  การ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

90.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

องค์ ประกอบ ที่ 7 ระบบ
สนับสนุน  

73.81 63.78 61.18 40.59 55.88 56.47 53.53 51.76 49.41 66.47 

องค์ ประกอบ ที่ 8 Pre – 
hospital EMS Intervention 

62.67 53.85 43.33 43.33 46.67 70.00 46.67 40.00 43.33 46.67 

องค์ ประกอบ ที่ 9 ระบบ
บริหารจัดการ 

50.00 36.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

องค์ ประกอบ ที่ 10     
Inform-ation system  

63.33 63.33 62.50 62.50 56.25 58.75 62.50 58.75 56.25 65.00 

องค์ ประกอบ ที่ 11 การ
พัฒนาคุณภาพ (Quality 
management)  

86.67 86.67 86.67 66.67 86.67 86.67 86.67 66.67 80.00 86.67 

องค์ ประกอบ ที่ 12    
การศึกษาและวิจัย  

15.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

คิดเป็น  ร้อยละ 66.68 61.98 52.51 51.62 51.73 54.54 56.72 50.47 51.35 58.45 
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๒.๓  ร้อยละ  ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต และผู้ป่วยฉุกเฉิน มาโดยระบบ EMS 

ในรอบ ๗ เดือน มีผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน  คือผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉินและได้รับการคัดแยกเป็น 
Triage Level 1, Level 2 และ Level 3 จ านวน 57317  ครั้ง  ในจ านวนนี้  มาโดยระบบ EMS 6738  ครั้ง  
คิดเป็น  ร้อยละ  11.76   
 
3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวชี้วัด : อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาล 
ระดับ F2 น้อยกว่าร้อยละ 12 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 
255

8 
2559 

256
0 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ น้อยกว่า
ร้อยละ 12 

เมืองพัทลุง 525 11 2.40 
- - 14.7 กงหรา 20 3 15.00 

เขต 12 เขาชัยสน 42 5 11..90 
- -- - ตะโหมด 164 6 3.66 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 60 6 10.00 
- - - ปากพะยูน 34 0 - 

 

 

ศรีบรรพต 12 1 8.33 
ป่าบอน 86 5 5.81 
บางแก้ว 7 2 28.57 
ป่าพะยอม 56 4 7.14 
ศรีนครินทร์    
รวม 1006 43 4.27 

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC Service ( กระทรวงสาธารณสุข )   
ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน หมายถึง ผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉิน (แฟ้ม Accident) และได้รับการคัดแยก เป็น Triage 
Level 1 และ 2( Field URGENCY เป็น 1, 2 ) 

 
4.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

เป้าหมาย
ในการ

ด าเนินงา
น 

ผลการด าเนินงาน 

- มีระบบ  
Triage ที่มี
มาตรฐาน 

   จากการเก็บข้อมูลในรอบ ๓ เดือนของปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  พบว่า  จ านวนผู้ป่วยทีม่ารับ
บริการที่แยกตามระดับความฉุกเฉิน ไม่สอดคล้องกับสภาพโรงพยาบาล  จึงได้มีการประชุมและ
ก าหนดการสุ่มเวชระเบียนเพ่ือประเมินการคัดแยกผู้ป่วยตามระดับความฉุกเฉินของผู้เจ็บป่วย
วิกฤตฉุกเฉิน(Audit)  และพบว่า  แต่ละโรงพยาบาล มีเกณฑ์ประเมินการระดับความฉุกเฉินของผู้
เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินแตกต่างกัน  ดังนั้น  จึงได้ร่วมกันพัฒนาแนวการคัดแยกผู้ป่วยตามระดับ
ความฉุกเฉิน   และให้แต่ละโรงพยาบาลพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การคัดแยกผู้ป่วยตาม
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เป้าหมาย
ในการ

ด าเนินงา
น 

ผลการด าเนินงาน 

ระดับความฉุกเฉิน  
- จัดท า
คู่มือ ER 
คุณภาพ  
ปรับปรุง
เกณฑ์
ประเมิน
คุณภาพ
ระบบการ
รักษาพยา
บาล
ฉุกเฉิน 
(ECS) 

      กรมการแพทย์   ได้จัดประชุมเพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนา ER, ECS คุณภาพ   จังหวัด
พัทลุง  ได้มีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้โรงพยาบาลพัทลุง และโรงพยาบาลชุมชนทุก
แห่ง ร่วมกันขับเคลื่อน ซึ่งการประเมินตนเองของโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป จ านวน  ๑๐ แห่ง  
พบว่า ในแต่ละโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน  มีคะแนนรวมในการประเมิน ๑๒  
องค์ประกอบ  เกินร้อยละ  ๔๐  แต่เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ  พบว่า  องค์ประกอบที่ 2  
บุคลากร,    องค์ประกอบที่ 9    ระบบบริหารจัดการ  และองค์ประกอบที่ 12 การศึกษา วิจัย  
ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และแต่ละองค์ประกอบยังมีรายละเอียดที่จะต้องด าเนินการพัฒนา 

- มี
แนวทาง 
Hospital 
Safety 
Index 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ได้มีการก าหนดการประชุมการใช้  Hospital Safety Index  เดือน
พฤษภาคม  แต่มีการเลื่อนประชุมออกไป   

- จัดท า
มาตรฐาน
ข้อมูลห้อง
ฉุกเฉิน 

ได้ติดตามโรงพยาบาล   ในการลงบันทึกข้อมูลผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน  ผู้มารับบริการ ณ 
ห้องฉุกเฉิน (แฟ้ม Accident) และได้รับการคัดแยก เป็น Triage Level 1 และ 2( Field 
URGENCY เป็น 1,2 )  

ข้อมูลการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง จากแฟ้ม DEATH, SERVICE, ADMISSION เชื่อมโยง
ด้วยรหัสบัตรประชาชน 

 
3 สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 

(Key Risk Area / Key Risk Factor)  
ไม่มี 
 

4 ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  โอกาสพัฒนา 
4.1 พัฒนาเกณฑ์การประเมิน ECS คุณภาพ ร่วมในภาพเขต เพ่ือความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน ได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และผู้บริหารระดับสูงร่วมรับรู้ และจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล 
4.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้มีการเก็บข้อมูลได้เท่ียงตรงและใช้เกณฑ์เดียวกัน เข้าถึงง่าย 
4.3 พัฒนา FR ให้ครอบคลุม พ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการเข้าถึง 
4.4 เพ่ิมการทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิต  
4.5 มี TEA unit ที่มีโครงสร้างที่สามารถด าเนินงานได้ อย่างเป็นรูปธรรม 
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     ผู้รายงาน นายเจริญ  ปราบปรี 

 ต าแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 โทรศัพท์    ๐ ๗๔๖๑ ๓๑๒๗  ต่อ ๔๐๓  
 e-mail    charoem_ems@hotmail.com 
 วัน/เดือน/ปี    ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 

22. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
  
1.ประเด็นการตรวจราชการ 

อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  (เป้าหมาย > ร้อยละ 85) 
 

2.สถานการณ์ 
สถานการณ์วัณโรคในเขตพ้ืนที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  ในปี พ.ศ. 2560 พบผู้ป่วยวัณโรคปอด

รายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษา จ านวน 406 ราย จ านวนผู้ป่วย TB/HIV จ านวน 53 ราย ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนาน จ านวน 3 ราย  ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ได้รับการตรวจ DST  ร้อยละ 60.34 ผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษาวัณ
โรคมาก่อนได้รับการตรวจ DST ร้อยละ 100  และใน Cohort 1-2/60 มีอัตราการรักษาส าเร็จของผู้ป่วยวัณโรค
ปอดรายใหม่ ร้อยละ 87.50  อัตราตาย ร้อยละ  8.62  และอัตราการขาดยา ร้อยละ 2.59 ปัจจัยส าคัญที่เป็น
ปัญหาของจังหวัดพัทลุง  คือ ผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตระหว่างการรักษา  ซึ่งส่วนใหญ่คือกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื้อ HIV  
3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
 ตัวช้ีวัด : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่   

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ 20 พฤษภาคม 2561 
2558 2559 2560 

อ าเภอ เป้าหมาย 
ผลงาน 

ร้อยละ/
อัตรา ระดับประเทศ รักษา

ส าเร็จ 
ก าลัง
รักษา 

> ร้อยละ 
85 

เมืองพัทลุง 28 7 20 93.1 
80.92 82.99 72.96 กงหรา 5 0 5 100 

เขต 12 เขาชัยสน 6 2 4 100 
84.10 84.15 85.11 ตะโหมด 4 2 1 75 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 15 8 4 80 
80.61 82.18 85.92 ปากพะยูน 2 0 1 50 

ปีงบประมาณ 2561 ศรีบรรพต 5 1 3 80 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ป่าบอน 6 0 6 100 

ยังประเมินไม่ได้ ยังประเมินไม่ได้ บางแก้ว 4 2 2 100 

 
ป่าพะยอม 5 0 4 80 
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ศรีนครินทร์ 6 1 5 100 
รวม 86 23 55 90.7 

 ที่มา : โปรแกรม TBCM  online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

ผลการด าเนินงานความครอบคลุมในการค้นหารายป่วย   ปีงบประมาณ 2561   พบว่า มีการวินิจฉัยและ
ขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท  จ านวน  286  ราย  ความครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ  31.96  
ของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่คาดว่าจะมี   โดยแยกรายอ าเภอดังนี้ 
ตารางท่ี 1  ความครอบคลุมในการค้นหารายป่วยแยกรายอ าเภอ 

อ าเภอ ประชากรกลางปี Estimate All Form 
(172:100,000) 

ผลงาน ร้อยละความครอบคลุม 

เมืองพัทลุง 121,252 208 93 44.71 
กงหรา 36,186 62 14 22.58 
เขาชัยสน 44,968 77 19 24.68 
ตะโหมด 31,210 53 12 22.64 
ควนขนุน 84,497 145 54 37.24 
ปากพะยูน 50,931 87 14 16.09 
ศรีบรรพต 17,959 30 10 33.33 
ป่าบอน 47,713 82 21 25.61 
บางแก้ว 26,583 45 12 26.67 
ป่าพะยอม 35,787 61 21 34.43 
ศรีนครินทร์ 26,637 45 16 35.55 
รวม 523,723 895 286 31.96 

 
ผลการด าเนินการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย พบว่า กลุ่มที่ด าเนินการได้น้อยที่สุด  คือ กลุ่มผู้ติดเชื้อ  

HIV  รองลงมาคือ กลุ่มโรคเบาหวาน และยังพบว่ากลุ่มเสี่ยงเป้าหมายที่พบป่วยเป็นวัณโรคมากที่สุด คือ กลุ่มผู้ติด
เชื้อ HIV  คิดเป็นร้อยละ 1.74 ของผู้ที่ได้รับการคัดกรองโดยการเอ็กซเรย์ รองลงมา คือ กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน/
ใกล้ชิด คิดเป็นร้อยละ  1.24   
ตารางที่ 2  ผลการด าเนินงานคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้สัมผัสร่วม HIV DM เรือนจ า แรงงาน ผู้สูงอายุท่ี บุคลากร รวม 
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-๑๐๓- 

บ้าน/ใกล้ชิด ต่างด้าว มีโรคร่วม สาธารณสุข 
เป้าหมาย(คน) 1,292 2,266 11,654 1,812 891 3,498 3,781 25,194 
ผลงาน(Xray) 1,050 1,264 7,214 1,812 840 2,690 3,322 18,166 

ร้อยละ 81.29 55.78 61.90 100 94.16 76.90 87.86 72.10 
พบป่วยวัณโรค 13 

1.24% 
22 

1.74% 
15 

0.21% 
9 

0.49% 
1 

0.12% 
13 

0.48% 
4 

0.12% 
77 

0.42% 
 
 
 
 

 
 
 

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
Monitoring :ก ากับและติดตามการด าเนินงานตาม
แผนงานเพื่อลดการเสียชีวิต การขาดยาและพัฒนา
ระบบการส่งต่อของพ้ืนที่เป้าหมาย** และ
ประเมินผลส าเร็จจาก 
-อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ลดลง 
-อัตราการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ลดลง 
-อัตราการโอนออกและไม่มีผลการรักษาของผู้ป่วย
วัณโรคปอดรายใหม่ลดลง 

ในไตรมาส  1/2561  มีผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  ที่ขึ้น
ทะเบียน จ านวน  86 ราย  พบว่า  ผลการรักษา 
(Treatment  Outcome)  รกัษาส าเร็จ  จ านวน  23  
ราย  คิดเป็นร้อยละ  26.74  ยังอยู่ระหว่างการรักษา 
จ านวน  55  ราย  คิดเป็นร้อยละ  63.95 
-เสียชีวิตระหว่างการรักษา  จ านวน  3  ราย  คิดเป็นร้อย
ละ  3.49  ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมาย (≤ ร้อยละ 5) 
-ขาดยา  จ านวน  2  ราย  คิดเป็นร้อยละ  2.32  ซ่ึงต่ า
กว่าเป้าหมาย (≤ ร้อยละ 3) 
- โอนออก  จ านวน  3  ราย  (ภายในจังหวัด  1  ราย  
ต่างจังหวัด 2  ราย ) คิดเป็นร้อยละ  3.49    
อ าเภอที่คาดว่าอัตราการรักษาส าเร็จ ต่ ากว่าเป้าหมาย 
(≥ร้อยละ ๘๕)  ได้แก่   
อ าเภอตะโหมด  อ าเภอปากพะยูนและอ าเภอศรีบรรพต 

 
5.ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 
 ไม่มีข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะในรอบที่ 1 
 
6.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor)  

6.1 การบันทึกขอมูลและรายงานขอมูลผูปวยวัณโรคผาน โปรแกรม TBCM Online  จังหวัดพัทลุงสามารถ
ด าเนินการไดครบทุกโรงพยาบาล   แต่ยังพบว่าการบันทึกข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพได้   
เพ่ือให้เกิดความครอบคลุม ครบถ้วน ในการบันทึกข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบงานจึงต้องมีเวลาที่เหมาะสม
เพียงพอส าหรับการบันทึกข้อมูล    

6.2 การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรควัณโรคในพ้ืนที่ จะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่
เข้มแข็ง มีกิจกรรมการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ การสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากร ในพ้ืนที่มี ความส าคัญ



                                                การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ประจ าปี ๒๕61       
 

ผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดพัทลุง 

-๑๐๔- 

มาก อีกทั้งการพยายามที่จะรับประทานยาของผู้ป่วยเพ่ือให้ครบตามมาตรฐานเป็นเรื่องของความล าบากทั้งในเรื่อง
สภาพจิตใจของผู้ป่วยและผลข้างเคียงจากการใช้ยาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการรักษาให้มีคุณภาพ 

6.3 การย้ายถิ่นฐานของผู้ป่วยวัณโรค  พบว่า ผู้ป่วยวัณโรค เมื่อป่วยจะย้ายกลับภูมิล าเนาเดิม  ท าให้การ
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา  ส่งผลให้เกิดการแพร่เชื้อดื้อยาได้ 

 
7.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

การบันทึกขอมูลและรายงานขอมูลผูปวยวัณโรคผาน 
โปรแกรม TBCM Online ยังพบว่าการบันทึกข้อมูลยัง
ไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน 

อบรมฟ้ืนฟูการใช้โปรแกรม TBCM Onlineและ
การนิเทศติดตามการใช้โปรแกรม เพ่ือให้สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้เอง เพ่ือน ามาพัฒนาการดูแล
รักษาผู้ป่วยในพื้นที่ของตนเองได้  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
8.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

- ผลักดันเป็นนโยบายให้การถ่ายภาพรังสีทรวงอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นมาตรฐานคุณภาพ บริการใน
กลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย  
      

 ผู้รายงาน นางเกษณี   ไชยเพชร 
 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
 โทร 089-9755512  
 e-mail K.chaipet@gmail.com 
 วัน/เดือน/ปี 25/05/2561 

 
 


