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๑ 

ส่วนที่  ๑ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑. ที่ตั้ง  สภาพทางภูมิศาสตร์   
 อ ำเภอเมืองพัทลุง  ตั้งอยู่ที่พิกัด  ๗°๓๗’๖”N, ๑๐๐°๔’๒๔’’E  (ท่ีว่าการอ าเภอเมืองพัทลุง) มีเนื้อที่
ทั้งหมด  ๔๒๗.๔๓  ตารางกิโลเมตร  เป็นเนื้อท่ีในเขตเทศบาล  ๑๓.๓๔  ตารางกิโลเมตร   และนอกเขตเทศบาล  
๔๑๔.๐๙    ตารางกิโลเมตร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลาดเอียงจากทิศ  ตะวันตกสู่ทิศตะวันออกเนื่องจากด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพัทลุง
ติดกับเทือกเขานครศรีธรรมราชเป็นแนวยาวตลอดจากเหนือจดใต้  ท าให้บริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่มีระดับสูง
มากกว่าบริเวณอ่ืน      และลาดเอียงสู่ทิศตะวันออกจดทะเลสงขลาตอนใน  และเนื่องจากสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น
ที่ราบ  ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม (การปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์)  และที่อยู่ริมฝั่งทะเล
ประกอบอาชีพทางด้านการประมงน้ าจืด 
 
        ๑.๓ สภาพภูมิอากาศ  
 สภาพภูมิอากาศเป็นเขตร้อนชื้น มี ๒ ฤดู ประกอบด้วยฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงมกราคม  โดย
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายนโดยได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
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๒ 

  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) 

ที่มา  : ประชากร จากทะเบียนราษฎร์ ณ   กรกฎาคม ๒๕๖๑   

ต าบล 
จ านวน
หมู่บ้าน 

หลังคาเรือน 
(แห่ง) 

ประชากร 
จ านวน 
รพ.สต./

ศ 

ประชากรต่อ
ครัวเรือน 

ปชก. 
ต่อตรกม. 

คูหาสวรรค์ ๔๕ ๑๓,๔๓๗ 28,353 ๓ ๒.๑๑ 2125.41 
เขาเจียก ๑๑ ๒,๐๒๑ 4,679 ๑ ๒.๓๒  

 
 
 
 
 

203.86 
 

ท่ามิหร า ๑๐ ๑,๘๖๑ 5,499 ๑ ๒.๙๕ 
โคกชะงาย ๙ ๑,๖๙๗ 5,249 ๒ ๓.๐๙ 
นาท่อม ๘ ๑,๖๓๖ 4,570 ๑ ๒.๗๙ 
ปรางหมู่ ๙ ๑,๖๕๒ 5,182 ๑ ๓.๑๔ 
ท่าแค ๑๒ ๒,๕๓๓ 7,401 ๒ ๒.๙๒ 
ล าป า ๑๑ ๒,๘๐๔ 5,897 ๒ ๒.๑๐ 
ต านาน ๑๕ ๒,๗๓๙ 6,826 ๒ ๒.๔๙ 

ควนมะพร้าว ๑๖ ๓,๘๐๔ 11,658 ๒ ๓.๐๖ 
ร่มเมือง ๙ ๑,๕๙๒ 5,094 ๒ ๓.๒๐ 
ชัยบุรี ๑๓ ๒,๖๔๕ 8,251 ๔ ๓.๑๒ 

นาโหนด ๑๑ ๒,๖๕๔ 8,357 ๒ ๓.๑๕ 
พญาขัน ๑๐ ๑,๙๐๕ 5,755 ๒ ๓.๐๒ 

รวม ๑๘๙ ๔๒,๙๘๐ 112,771 ๒๗ ๒.๖๒ 263.84 
  
๑.๖ ข้อมูลประชากร 
  จ านวนประชากร ของอ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จากฐานข้อมูลHDC type 1+3 เดือน 
กรกฏาคม  ๒๕๖๑ พบว่ามีประชากรทั้งหมด  87,501คน เป็นชาย  41,452คน  ร้อยละ ๔๗.๓๗ เป็นหญิง 
46,049คน  ร้อยละ  ๕๒.๖๓ ประชากรที่มีมากท่ีสุด อยู่ในช่วงอายุ ๕๐-๕๔    ปี  ร้อยละ   ๗.๗๓      รองลงมา 
คือ ช่วงอายุ  ๔๕-๔๙   ปี และช่วงอายุ   ๕๕-๕๙  ปี ร้อยละ ๗.๗๑   และ  ๗.๔๑  ตามล าดับ ดังตาราง 
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๓ 

 
จ ำนวนประชำกร จ ำแนกอำยุ และเพศ 

กลุ่มอำยุ 
เพศชำย เพศหญิง รวม 

จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
๐ - ๔ 2,197 2.51 2,058 2.35 4,255 4.86 
๕ - ๙ 2,577 2.95 2,436 2.78 5,013 5.73 
๑๐ - ๑๔ 2,814 3.22 2,581 2.95 5,395 6.17 
๑๕ - ๑๙ 2,940 3.36 2,694 3.08 5,634 6.44 
๒๐ - ๒๔ 3,048 3.48 2,462 2.81 5,510 6.30 
๒๕ - ๒๙ 2,451 2.80 2,201 2.52 4,652 5.32 
๓๐ - ๓๔ 2,512 2.87 2,396 2.74 4,908 5.61 
๓๕ - ๓๙ 2,631 3.01 2,683 3.07 5,314 6.07 
๔๐ - ๔๔ 2,890 3.30 3,293 3.76 6,183 7.07 
๔๕ - ๔๙ 3,037 3.47 3,706 4.24 6,743 7.71 
๕๐ - ๕๔ 3,018 3.45 3,743 4.28 6,761 7.73 
๕๕ - ๕๙ 2,798 3.20 3,688 4.21 6,486 7.41 
๖๐ - ๖๔ 2,538 2.90 3,210 3.67 5,748 6.57 
๖๕ - ๖๙ 1,992 2.28 2,692 3.08 4,684 5.35 
๗๐ - ๗๔ 1,571 1.80 2,255 2.58 3,826 4.37 
๗๕ – ๗๙ 1,163 1.33 1,649 1.88 2,812 3.21 
๘๐+ 1275 1.46 2302 2.63 3,577 4.09 

รวม 41,452 47.37 46,049 52.63 87,501 100.00 
  

เมื่อจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการสุขภาพ พบว่ากลุ่มวัยทารกถึงวัยเด็ก๐-๔ปี ร้อยละ๔.๘๖   
กลุ่มวัยเรียน ๕-๑๔ ปี ร้อยละ ๑๑.๘๙ กลุ่มวัยแรงงาน ๑๕-๕๙ ปี ร้อยละ59.65 และกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป 
ร้อยละ ๒๓.60 
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๔ 

 

 
 

๑.๗ ทรัพยำกรทำงด้ำนสำธำรณสุข 
 อ าเภอเมืองพัทลุงมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด ๔๔๕ เตียง     
๑ แห่ง, ศูนย์แพทย์ชุมชน ๓ แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๒๔ แห่ง มีเครือข่ายบริการสุขภาพ 
ซึ่งเป็นของภาครัฐทั้งหมด ประกอบด้วย หน่วยคู่สัญญาหลักเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (CUP) ๑ แห่ง  
 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 
 
 
 
 
 
 
 



                                                การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ประจ าปี ๒๕62       
 

ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลงุ 

๕ 

 

โครงสร้ำงเครือข่ำยบริกำรสุขภำพโรงพยำบำลพัทลุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงพยาบาลพัทลุง 
(คปสอ. เมืองพัทลุง) 

 
คณะท ำงำนวำงแผนติดตำมและประเมินผลเครือข่ำย 
คณะท ำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศเครือข่ำย 
คณะอนุกรรมกำรประชำสัมพันธ์รับเรื่องรำวร้องทุกข์เครือข่ำย 
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรเครือข่ำย 

ศูนยส์ุขภำพชุมชนเมือง 
๓ แห่ง 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบล 

๒๔ แห่ง 
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๖ 

โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงพยำบำลพัทลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพัทลุง  ณ พฤษภาคม ๒๕62 

ประเภท จ ำนวน  (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ  664 43.51 
พนักงานราชการ 52 29.62 
ลูกจ้างประจ า 51 12.25 
ลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง 187 3.34 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 452 3.41 
ลูกจ้างอ่ืนๆ 120 7.86 

รวม 1,526 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำร 
นำยแพทย์นิรันดร์  จันทร์ตระกูล 

นำยมนูญ  สรรพวรพงษ์ 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 

แพทยห์ญิงเสริมศรี  ปฐมพำณิชรัตน์ 
กลุ่มภำรกจิด้ำนบริกำรปฐมภูม ิ

นำงลดำ พรหมพิทักษ์ 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรพยำบำล 

แพทย์หญิงสุชำดำ  แซ่เฮง 
กลุ่มภำรกจิด้ำนพัฒนำระบบบริกำร 

และสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

นำยแพทย์วุฒิชัย  ดิลกธรำดล 
กลุ่มภำรกจิด้ำนทุติและตตยิภูม ิ
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๗ 

จ านวนข้าราชการ  จ าแนกตามประเภทกลุ่มงาน โรงพยาบาลพัทลุง   

ประเภท ขรก. 
ลจ.

ประจ า 
พรก. พกส. 

ลจ.
ราย
เดือน 

ลจ.
รายวัน 

ลจ. 
ราย
คาบ 

ลจ.
แบ่ง
% 

ลจ. 
สปส
ช. 

รวม 
 

FTE2 

1. แพทย์ทั้งหมด/
แพทย์เพ่ิมพูนฯ 

54/15      8  77 54/15 52.20 

2. ทันตแพทย์ 19        18 19 104.76 
3. เภสชักร 32   2 4    37 32 97.44 
4. พยาบาล
วิชาชีพ+พยาบาล
เทคนิค 

419  5 5 76  2  508 419 80.19 

5. เทคนิค
การแพทย์/นัก
วิทยาศาสตร์ฯ 

15  2  3    19 15  

6. นัก
กายภาพบ าบัด 

5  3 1 3    11 5  

7. นัก
กิจกรรมบ าบัด 

  2      2   

8.นักรังสี
การแพทย์ 

6    1    6 6  

9. เจ้าหน้าที่อื่นๆ 99  40 444 98 77  33 784 99  
รวม 664 51 52 452 187 77 10 33 1,52

6 
664  

 

ที่มำ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลพัทลุง 
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๘ 

ผังกำรบริหำรงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองพัทลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุคลากรสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง  

ต ำแหน่ง จ ำนวน  (คน) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ๑ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ๓ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ๒ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ๗ 

รวม ๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองพัทลุง 
นำยจำรึก  ปิยวำจำนุสรณ์ 

กลุ่มบริหาร 
นำยสงกรำนต์ เกลี้ยงแก้ว 

กลุ่มวชิาการ 
นำงปรำณี  ชูอักษร 

กลุ่มสนับสนนุบริการ 
นำงอัญลภัส หนูชำย 

ผู้ช่วยสาธารณสขุอ าเภอเมืองพัทลุง 

นำยสงกรำนต์ เกลี้ยงแก้ว 



                                                การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ประจ าปี ๒๕62       
 

ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลงุ 

๙ 

 ผลงำนด้ำนบริกำร 
 สำเหตุกำรป่วยที่ส ำคัญ 
 

10 อันดับโรคผู้ป่วยนอกโรงพยำบำลพัทลุง ปี 2562  (ณ มีนำคม 2562) 
ล ำดับ โรค จ ำนวน (ครั้ง) 

1 HT 15,242 
2 disorders of teeth and supporting structures 14,345 
3 DM 13,232 
4 Disorders of muscle, synovium and tendon (Soft tissue disorders) 10,962 
5 Trauma 6,628 
6 Renal failure 6,231 
7 acute upper respiratory infections 6,171 
8 Asthma 4,412 
9 diseases of the skin and subcutaneous 4,238 

10 Dental caries 4,107  
 
 ๑๐ อันดับโรคผู้ป่วยในโรงพยำบำลพัทลุง ปี 2562  (ณ มีนำคม 2562) 

ล ำดับ โรค จ ำนวน (ครั้ง) 
1 Trauma 1,041 
2 Intracranial injury 834 
3 Pneumonia 738 
4 Cerebral infarction 620 
5 complications of pregnancy and delivery 612 
6 Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and 

possible delivery problems 
575 

7 Diseases of appendix 537 
8 ischaemic heart diseases 521 
9 Diarrhoea and gestroenteritis of presumed infectious origin 

Infections diarrea 
495 

10 Cataract and other disorders of lens 363 
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๑๐ 

    ๑๐  อันดับสำเหตุกำรเสียชีวิตในโรงพยำบำลพัทลุง  ปี 2562  (ณ มีนำคม 2562) 

ล าดับ โรค จ านวน (ราย) 
1 Pneumonia 115 
2 AMI 80 
3 Cerebrovascular diseases 50 
4 CA 47 
5 Trauma 31 
6 Renal failure 28 
7 Septicaemia 16 
8 COPD 15 
9 Liver disease 15 

10 Diabetes mellitus 12 
11 HIV 12 
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๑๑ 

สถิติผู้ป่วยที่มำรับบริกำรทีโ่รงพยำบำลพัทลุง  ปีงบประมำณ ๒๕๕9 – ๒๕62 (ณ พฤษภำคม 2562) 

ประเภท 
ปีงบประมำณ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จ านวนผู้ป่วยนอก    314,557     343,020     368,864     236,541  
จ านวนผู้รับบริการ    113,993     108,734     117,955      89,569  
จ านวนผู้ป่วยนอกและจ านวนผู้รับบริการ    428,550     451,754     486,819     326,110  
จ านวนผู้ป่วยนอกและผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน       1,774        2,001        2,577        2,930  
จ านวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน       1,273        1,448        1,755        1,859  
ผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน         501          553          822        1,071  
จ านวนผู้ป่วยในจ าหน่าย     35,535      36,345      36,162      26,117  
จ านวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน         546          553          544          587  
จ านวนวันผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล    199,373     201,919     198,525     142,570  
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยใน(วัน)         5.61          5.56          5.49          5.49  
จ านวนเตียง         445          445          448          448  
อัตราการครองเตียง     122.75      124.32      121.41      130.96  
SumAdj.RW 43,194.26  43,846.20   43,634.81  25,162.56  
CMI 1.2211 1.2152 1.3379 1.5411 
ผู้ป่วยถึงแก่กรรม         949          926          805          683  
อัตราการตาย : 100         2.77          2.69          2.40          2.78  
เฉลี่ยผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรต่อวัน           11            11            11            12  
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๑๒ 

10 อันดับโรคที่ต้องเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง  
(ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2562 – 31 พฤษภำคม 2562) 

ล ำดับ โรค 
จ ำนวน
ป่วย 

อัตรำ
ป่วย 

พื้นที่อัตรำป่วยสูงสุด 

1 Diarrhoea 628 506.93 ต.ล าป า (769.70) 

2 Influenza,total(15,91) 266 214.72 ต.ต านาน (361.37) 

3 Pneumonia 115 92.83 ต.นาโหนด (162.89) 

4 D.H.F,Total(26,27,66) 60 48.43 ต.ต านาน (149.53) 

5 Chickenpox 51 41.17 ต.นาโหนด (104.71) 

6 Tuberculosis,total(32-34) 27 21.79 ต.นาท่อม (42.33) 

7 S.T.D.,total(37-41,79-81,88-89) 26 20.99 ต.ล าป า (92.36) 

8 Food Poisoning 21 16.95 ต.ชัยบุรี (80.31) 

9 Hand,foot and mouth disease 16 12.92 ต.โคกชะงาย (37.54) 

10 H.conjunctivitis 15 12.11 ต.โคกชะงาย (56.31) 
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๑๓ 

อัตรำป่วย 10 อันดับโรคที่ต้องเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ 
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
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๑๔ 

สถำนกำรณ์โรคไข้เลือดออก อ ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 อ.เมืองพัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) จ านวนทั้งสิ้น 60 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 48.43 ต่อประชากรแสนคน ไม่มี
รายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

 พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 38 ราย เพศหญิง 22 ราย อัตราส่วนเพศชาย ต่อ 
เพศหญิง  เท่ากับ 1.73 : 1 

 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10-14 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 160.56 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ 
กลุ่มอายุ 15-24 ปี, 5-9 ปี และ 0-4 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 114.28, 113.44 และ 78.17 ต่อ
ประชากรแสนคน ตามล าดับ  

 อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุดคือ นักเรียน จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 26 ราย รองลงมาคือ อาชีพนปค., อาชีพ
รับจ้าง และอาชีพเกษตร จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 16,9 และ  4 ราย ตามล าดับ   

 พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนกุมภาพันธุ์ จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 15 ราย โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน มกราคม 10 
ราย กุมภาพันธ์ 15 ราย มีนาคม 13 ราย เมษายน 12 ราย พฤษภาคม 10 ราย  

  พบผู้ป่วยในเขตเทศบาลเท่ากับ 11 ราย ในเขตองค์การบริหารต าบลเท่ากับ 49 ราย 
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๑๕ 

 
สถำนะกำรเงินกำรคลัง  

ข้อมูลสถานะการเงินตามเกณฑ์คงค้าง  ปีงบประมาณ  2559 – 2562 (ณ พฤษภาคม 2562) 

รำยกำร ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561 
ปี 2562 

(ณ พค.62) 
สินทรัพย์     
๑.  สินทรัพย์หมุนเวียน     
  ๑.๑ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 

111,935,488.62 113,908,133.46 151,462,032.76 238,570,874.83 

  ๑.๒  ลูกหนี้คงเหลือ 61,675,259.66 53,316,520.83 51,515,630.24 96,266,895.24 
  1.3  ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น - 44,910.000.00 4,342,499.85 1,519,874.95 
  ๑.4  วัสดุคงเหลือ 21,599,022.73 27,911,765.02 30,558,397.80 27,139,336.36 
  1.5  เงินลงทุนระยะสั้น 1,460,730.60 1,516,610.86 - - 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 196,670,501.61 241,563,030.17 237,878,560.65 363,496,981.38 
๒. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 776,224,813.92 742,945,769.62 777,186,287.86 823,070,636.32 
2 หนี้สิน     
  2.1 หนีส้ินหมุนเวียน 138,497,681.24 148,183,777.40 125,770,996.55 125,694,557.24 

ที่มา : กลุ่มประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

สถำนะเงินบ ำรุง ปีงบประมำณ  2562 (ณ พฤษภำคม  2562) 
 

รำยกำร จ ำนวน 

เงินบ ารุงคงเหลือ 90,084,014.92 
หนี้สินคงเหลือ 125,664,549.37 
วัสดุคงเหลือ 27,139,336.36 
Quick Ratio (เกณฑ์คงค้าง) 2.43 
Current  Ratio (เกณฑ์คงค้าง) 2.66 
Cash Ratio (เกณฑ์คงค้าง) 1.66 
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๑๖ 

หัวข้อ 2.1 กำรพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิ 
 

๑. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
ร้อยละ ๖๐ ของอ าเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
 

๒. สถำนกำรณ์ 
จังหวัดพัทลุง โดย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ก าหนดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอเป็น

นโยบายส าคัญ สถานการณ์ปี ๒๕๖๑ อ าเภอทุกอ าเภอมีการแต่งตั้งค าสั่งอ าเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ และประชุมคัดเลือกประเด็นปัญหาที่ใช้การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต อย่างน้อย จ านวน ๒ 
ร้อยละ ๑๐๐   

 
๓. ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละ ๖๐ ของอ าเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 

ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ  เมืองพัทลุง ๑ ๑ ๑๐๐.๐๐ 

   N/A    N/A    N/A กงหรา ๑ ๑ ๑๐๐.๐๐ 
เขต ๑๒ เขาชัยสน ๑ ๑ ๑๐๐.๐๐ 

          N/A   ตะโหมด ๑ ๑ ๑๐๐.๐๐ 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน ๑ ๑ ๑๐๐.๐๐ 

 N/A ๑๑ ปากพะยูน ๑ ๑ ๑๐๐.๐๐ 
 ศรีบรรพต ๑ ๑ ๑๐๐.๐๐ 

ป่าบอน ๑ ๑ ๑๐๐.๐๐ 
บางแก้ว ๑ ๑ ๑๐๐.๐๐ 
ป่าพะยอม ๑ ๑ ๑๐๐.๐๐ 
ศรีนครินทร์ ๑ ๑ ๑๐๐.๐๐ 
รวม ๑๑ ๑๑ ๑๐๐.๐๐ 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
 

4.กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ 
                  ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ เนื่องจากเป็นนโยบายอยู่ภายใต้กฎหมาย มีงบประมาณ
สนับสนุน จากการประชุมคณะกรรมการ พชอ .ด้านการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ท าให้
คณะกรรมการ พชอ.มีความเข้าใจและประชุมคัดเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต    

 Small Success รอบ 9 เดือน ผลกำรด ำเนินงำน 
๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
หรือ คณะท างาน พชต.  

๑. ๑. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ .) ได้
แต่งตั้งคณะท างานในระดับพื้นท่ี ครอบคลุมทุกต าบล 

๒. การจัดท าแผนการประชุม/อบรม พัฒนา
ศักยภาพ พชอ. หรือ คณะท างาน เพื่อการ

๒. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ๙ อ าเภอ ได้ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพและด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณ



                                                การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ประจ าปี ๒๕62       
 

ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลงุ 

๑๗ 

 Small Success รอบ 9 เดือน ผลกำรด ำเนินงำน 
ขับเคลื่อนประเด็นที่เลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการจัดสรร จ านวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท 

จัดสรรอ าเภอละ ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย จ านวน ๙๙,๖๒๓.๗๓ 
(ร้อยละ ๓๐.๑๙) งบ สสส. จ านวน ๒๙๗,๐๐๐ บาท (ไม่
เบิกจ่าย) 

๓. การวางแผนและขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาหรือประเด็นการแก้ไขที่เลือกโดย 
คณะกรรมการ ด าเนินการขับเคลื่อนตาม
ประเด็น 

๓. ประเด็นใช้การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต ดังนี้ 
     อ าเภอเมือง เรื่อง อาหารปลอดภัย  และ การจัดการ 

          สิ่งแวดล้อม (ขยะ) 
     อ าเภอกงหรา เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงผู้ป่วย     

          ในพระบรมราชานุเคราะห์ , สิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยะ 
No Foam และ อาหารปลอดภัย 

     อ าเภอเขาชัยสน เรื่อง อาหารปลอดภัย และ ผู้ยากไร้และ   
          ผู้ด้อยโอกาส 

     อ าเภอตะโหมด เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ) และ  
           สารพิษตกค้างด้านการเกษตร 

     อ าเภอควนขนุน เรื่อง อาหารปลอดภัย ผู้สูงอายุ และ 
                     การจัดการขยะ อุบัติเหตุ   
     อ าเภอปากพะยูน เรื่อง ประชารัฐ สิ่งแวดล้อม และผู้พิการ  

           ผูสู้งอาย ุ
     อ าเภอศรีบรรพต เรื่อง การจัดการขยะ และการติดตาม 

           ผูสู้งอายุติดบ้านติดเตียง 
     อ าเภอป่าบอน เรื่อง การจัดการขยะ และอุบัติเหตุ 
     อ าเภอบางแก้ว เรื่อง ผู้สูงอายุ ,โรคเรื้อรัง  
     อ าเภอป่าพะยอม เรื่อง สิ่งแวดล้อม ขยะ และผู้สูงอายุ 
     อ าเภอศรีนครินทร์ เรื่อง โรคเบาหวาน ความดัน และ ขยะ 

๔. การติดตามผลการด าเนินงานของผู้ว่า
ราชการจังหวัดพัทลุง  

๔. พชอ.ที่ได้น าเสนอผลการขับเคลื่อนในการประชุมหัวหน้าส่วน
ของจังหวัดพัทลุง คือ อ าเภอเมือง อ าเภอควนขนุน อ าเภอกง
หรา อ าเภอเขาชัยสน อ าเภอตะโหมด และอ าเภอปากพะยูน  

 
5. ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 
 ไม่มี 
 
6. สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor)  

6.1 สาธารณสุขอ าเภอมีบทบาทเป็น กรรมการและเลขานุการ ท าให้คณะกรรมการ พชอ. หรือ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อน แม้ว่าประเด็นการ ขับเคลื่อนไม่ใช้เรื่องสุขภาพ
โดยตรง  

6.2 ขาดการมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมเป็นเจ้าของ และขาดความต่อเนื่องจะท าให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่
ประสบความส าเร็จ 



                                                การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ประจ าปี ๒๕62       
 

ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลงุ 

๑๘ 

6.๓  ขาดคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด การด าเนินงานติดตามประเมินผล หรือเยี่ยมเสริมพลัง
ระดับจังหวัดไม่มีหน้าที่รองรับตามกฎหมาย 

6.๔  งบประมาณ หรือ งบ สสส. ไม่ได้ก าหนดรายการที่สามารถเบิกจ่ายท าให้เกิดปัญหา 
6.๕  การสรุปผลการด าเนินงานด้าน พชอ.คุณภาพ ไม่ชัดเจน 
 

7. ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

๑. ไม่มีคณะกรรมการเยี่ยมเสริมพลังระดับจังหวัด ๑. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ๒. ควรมีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
๓. การรายงานผลการขับเคลื่อนพชอ.คุณภาพ ไม่ชัดเจน ๓. ควรจัดท าระบบการรายงานผลการขับเคลื่อน

คุณภาพชีวิตรูปแบบเดียวกัน 
 
 

๘. ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย 
 การอบรมพัฒนาการสร้างพลังทางสังคมในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต การสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ของ พชอ. 
 

๙. ผลงำนเด่น / นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง 
ผลงานเด่นของการขับเคลื่อน พชอ. คือ พชอ.ควนขนุน ประเด็น การลดอุบัติเหตุบนถนน  พชอ.เมืองพัทลุง 

ประเด็นการจัดการขยะ พชอ.บางแก้ว ประเด็น กลุ่มโรคเรื้อรัง พชอ.ป่าพะยอม และ พชอ.ศรีนครินทร์ ประเด็น 
สิ่งแวดล้อม (ลดขยะ) พชอ.ปากพะยูน ประเด็น ผู้สูงอายุ พชอ.ตะโหมด เรื่อง สารพิษตกค้างด้านการเกษตร 

               
             
                                              ผู้รายงาน       นางอรสา   เหล่าเจริญสุข 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร              ๐๘ ๑๐๙๕ ๗๘๑๑  
e-mail sahealth@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี    ๑๙ มิถุนายน ๒๖๖๒ 
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๑๙ 

กำรพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิ 
 

1. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
ร้อยละ ๑๘  ของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care Cluster)   
 

2. สถำนกำรณ์ 
                  การประกาศใช้พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักร
ไทย บัญญติให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ และให้รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง จึงได้บัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศโดยให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มี
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายการจัดตั้ง
คลินิกหมอครอบครัว (PCC: Primary Care Cluster) ประชาชนทุกคนมีแพทย์ประจ าตัวร่วมให้การดูแลประชาชน
ในเขตรับผิดชอบตาม Catchment Area PCC 1 Cluster รับผิดชอบดูแลประชาชนทีมละ 8,000–12,000 คน 
การจัดบริการโดยรวมทีมสหวิชาชีพ  
               จังหวัดพัทลุง  ได้ด าเนินงานจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
จ านวน ๑๓ ทีม ผ่านการประเมินรับรอง ๓S จ านวน ๙ ทีม (ร้อยละ ๑๗.๓๑) PCC เขตเมือง โรงพยาบาลพัทลุงเป็น
แม่ข่าย จัดตั้ง PCC จ านวน ๖ ทีม   เขตชนบท โรงพยาบาลชุมชนเป็นแม่ข่าย จัดตั้ง PCC  จ านวน ๓ ทีม จาก
อ าเภอควนขนุน จ านวน ๒ ทีม และอ าเภอเขาชัยสน จ านวน ๑ ทีม ได้จัดท า Catchment Area เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานต่อ จ านวน ๑๓ ทีม มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จ านวน ๑๕  คน (ลาศึกษาต่อ ๒ คน ลาออก ๑ คน) มี
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จ านวน ๑๒ คน และมีแผนการจัดอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ จ านวน ๑  คน และปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรโควต้า จ านวน ๔ คน 

โรงพยำบำลแม่ข่ำย ทีมคลินิกหมอ ปีท่ีเปิด เกณฑ์ 3s ระบุข้อที่ 
 ครอบครัว ด ำเนินกำร ผ่ำน ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
โรงพยาบาลพัทลุง ทีม ศพช.คูหาสวรรค์                                 ๒๕๖๐ /   
 ทีม ศพช.ท่ามิหร า      ๒๕๖๒ /   
 ทีม รพช.ดอนยอ ๒๕๖๐ /   
โรงพยาบาลควนขนุน ทีม CMU เทศบาลควนขนุน ๒๕๖๐ /   
โรงพยาบาลพัทลุง ทีม รพ.สต.บ้านสวน ๒๕๖๑ /   
 ทีม รพ.สต.บ้านไพ ๒๕๖๑ /   
 ทีม รพ.สต.บ้านหัวถนน ๒๕๖๑ /   
โรงพยาบาลควนขนุน ทีม รพ.สต.แหลมโตนด ๒๕๖๑ /   
โรงพยาบาลเขาชัยสน ทีม รพ.สต.บ้านลานช้าง ๒๕๖๑ /   
โรงพยาบาลปากพะยูน ทีม รพ.สต.บ้านโคกทราย ๒๕๖๐  / Staff:FM 
 ทีม ศนช.รพ.ปากพะยูน ๒๕๖๐  / Staff:FM 
โรงพยาบาลป่าบอน สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ  ๒๕๖๐  / Staff:FM 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
(ปัญญานันทภิกขุ) 

รพ.สต.บ้านล าสินธุ ์ ๒๕๖๐  / Staff:FM 
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๒๐ 

ข้อมูลแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว จังหวัดพัทลุง 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
ต ำแหน่ง หมายเหตุ 

ผอ. วว. อว. 
๑. นพ.ธีรยุทธ์  คงทองสังข์ รพ.พัทลุง   /  
๒. พญ.ปีติมา  วีระพันธุ์ รพ.พัทลุง   /  
๓. นพ.ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย รพ.พัทลุง   /  
๔. นพ.สมบูรณ์  คุโรปกรณ์พงษ์ รพ.พัทลุง   /  
๕. พญ.ศิริพร  อรุณ รพ.พัทลุง   /  
๖. นพ.เดชาศักดิ์  สุขนวล รพ.พัทลุง   /  
๗. พญ.ณัฏฐากร พงศ์เศรษฐ์กุล รพ.พัทลุง     
๘. นพ.เชษฐพงศ์  สัจจาผล รพ.ควนขนุน  /   
๙. นพ.โมทย์  ฝอยทอง รพ.ควนขนุน /  /  
๑๐. นพ.พิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี รพ.ปากพะยูน / /   
๑๑. พญ.จันทนี  เต็มนิล รพ.ปากพะยูน   /  
๑๒. พญ.อภิญญา  เพ็ชรศรี รพ.เขาชัยสน /  /  
๑๓. นพ.แสนพล  บุญชัย รพ.ป่าบอน /  / ลาศึกษาต่อ 
๑๔. นพ.สุธีรวิทย์  สุขนวล รพ.ศรีนครินทร์  

(ปัญญานันทภิกขุ) 
/  / ลาศึกษาต่อ 

๑๕. นพ.พยุงศักดิ์  ทองปันแต รพ.พัทลุง   / ลาออก 
 
    3. ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ
ประเด็น) 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care Cluster)  
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พศ.2562 ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 62 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ๑๘% เมืองพัทลุง ๑๒ ๖ ๕๐.๐๐ 

   กงหรา ๓ ๐ ๐.๐๐ 
เขต 12 เขาชัยสน ๔ ๑ ๒๕.๐๐ 

   ตะโหมด ๓ ๐ ๐.๐๐ 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน ๙ ๒ ๒๒.๒๒ 

   ปากพะยูน ๕ ๐ ๐.๐๐ 
 ศรีบรรพต ๒ ๐ ๐.๐๐ 

ป่าบอน ๕ ๐ ๐.๐๐ 
บางแก้ว ๓ ๐ ๐.๐๐ 
ป่าพะยอม ๓ ๐ ๐.๐๐ 
ศรีนครินทร์ ๓ ๐ ๐.๐๐ 
รวม ๕๒ ๙ ๑๗.๓๑ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2562 
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๒๑ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  
ไตรมาส 1 ๕๒ ๙ ๑๗.๓๑ 
ไตรมาส 2 ๕๒ ๙ ๑๗.๓๑ 

 
4. กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ 

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
มีแผนการประชุมพัฒนาการด าเนินงานคลินิกหมอ
ครอบครัว ซึ่งจะประชุมในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ 

มีแผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวเพ่ิมเติม ในศูนย์
แพทย์ของโรงพยาบาลปากพะยูน ได้ประชุม
คณะกรรมการบริหาร และวางแผนด้านก าลังคน การ
วางแผนการจัดระบบบริการ ซึ่งมีความพร้อมที่จะเปิด
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
5. ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
ขาดแคลนแพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ส่งผลให้
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่มีอยู่ไม่สามารถออก
ปฏิบัติงานใน PCC ได้ตามเกณฑ์ 

การประสานจัดท าแผนการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว 

 
6. สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor)  

 ๖.๑  การเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายที่ไม่เน้นการจัดตั้งใหม่แต่ให้เน้น PCC คุณภาพ ท าให้ขาดความ   
ต่อเนื่องและไม่เกิดการผลักดันให้เปิด PCC ในเขตชนบท  

 ๖.๒  อัตราก าลังแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนมีไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถจัดตั้ง PCC  
                 และไม่สามารถปฏิบัติงานใน PCC จ านวน ๓ วัน/สัปดาห์ 
          ๖.๓  ขาดการพัฒนาศักยภาพด้านการด าเนินงาน PCC  

 
7. ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

๑. การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบ 

๑. ควรมีผู้รับผิดชอบงาน PCC ซึ่งเป็นพยาบาล
วิชาชีพ 

๒. ขาดการวางแผนด้านการศึกษา/อบรม แพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว และการวางแผนการจัดตั้งคลินิก
หมอครอบครัว 

๒. วางแผนการส่งแพทย์อบรมเวชศาสตร์
ครอบครัวให้มีแผนครอบคลุมทุกโรงพยาบาล 

๓. โรงพยาบาลชุมชนที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ควรมีนโยบายให้จัดตั้ง PCC ในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาล 

๓. ควรให้มีนโยบายโรงพยาบาลชุมชุนทุกแห่งเป็น
คลินิกหมอครอบครัว ในเขตชุมชน แห่งละ ๑ 
PCC ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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๒๒ 

 

8. ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย 
การเปิดหลักสูตรเรียน/ฝึกอบรม แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ให้สอดคล้องกับนโยบาย และการจัดสรร

โควต้าให้จังหวัดที่ขาดแคลนอย่างเป็นธรรม 
 

9. ผลงำนเด่น/นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ใช้บริการที่สามารถเชื่อมจากหน่วย PCC กับ โรงพยาบาล ของแม่ข่าย

โรงพยาบาลพัทลุง 
      

ผู้รายงาน  นางอรสา   เหล่าเจริญสุข 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร  ๐๘ ๑๐๙๕ ๗๘๑๑  
e-mail           sahealth@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี  ๑๙  มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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๒๓ 

กำรพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิ 
 

๑. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.  ติดดาว ระดับ

เกณฑ์ 3 ดาว ร้อยละ 100 ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 60 
 
๒. สถำนกำรณ์ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๑๒๔ แห่ง PCU จ านวน ๑๑  แห่ง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๕ ดาว (สะสม)   จ านวน  ๔๘   แห่ง  (ร้อยละ ๓๘.๗๑  )   
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๕ ดาว ระดับอ าเภอ   จ านวน  ๓๙   แห่ง  
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๔ ดาว    จ านวน  ๓๒   แห่ง  (ร้อยละ  ๒๕.๘๑ ) 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๓ ดาว    จ านวน    ๕   แห่ง  (ร้อยละ   ๔.๐๓ ) 
PCU  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๕ ดาว           จ านวน    ๔   แห่ง  (ร้อยละ ๓๖.๓๖) 

 
๓. ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุชภาพต าบลที่ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ  เมืองพัทลุง ๒๔ ๑๔ ๕๘.๓๓ 

   NA    NA     NA กงหรา ๙ ๑ ๑๑.๑๑ 
เขต ๑๒ เขาชัยสน ๑๓ ๓ ๒๓.๐๘ 

             ตะโหมด ๑๑ ๑ ๙.๐๙ 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน ๑๖ ๖ ๓๗.๕๐ 

 ๑๔ ๓๘ ปากพะยูน ๑๖ ๕ ๓๑.๒๕ 
 ศรีบรรพต ๖ ๕ ๘๓.๓๓ 

ป่าบอน ๑๑ ๓ ๒๗.๒๗ 
บางแก้ว ๗ ๕ ๗๑.๔๓ 
ป่าพะยอม ๖ ๓ ๕๐.๐๐ 
ศรีนครินทร์ ๕ ๒ ๔๐.๐๐ 
รวม ๑๒๔ ๔๘ ๓๘.๗๑ 

ที่มา : ระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (รายงาน รพ.สต.ติดดาว) 
 

4. กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ 
                 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง สนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาม
โครงการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว โดยก าหนดเป็นนโยบายส าคัญ (MOU) มีการก าหนด
มาตรการด้านการบริหาร คือ การปรับปรุงค าสั่งคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องมีบทบาทพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
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๒๔ 

ส่งเสริมสุขภาพต าบลตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวและเป็นผู้ประเมิน  การสนับสนุนของโรงพยาบาลแม่ข่ายและทีม
คุณภาพระดับอ าเภอ และการมีส่วนร่วมในด้านการก าหนดตัวชี้วัด แผนปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดคล้องทุกระดับ  
มาตรการด้านการพัฒนาทีม  คือ การอบรมให้ความรู้เกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว  ปี 
๒๕๖๒ มาตรการด้านการประเมินผล มีการก าหนดระบบการประเมินตนเอง ประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน 
รพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอ (ครู ค)และ การประเมินระดับจังหวัด (ครู ข) ในช่วงไตรมาสที่ ๓ เพ่ือให้มีการวางแผนที่
ชัดเจน และการมีการรายงาน 

 Small Success รอบ ๖ เดือน ผลการด าเนินงาน 
๑. การประเมินการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
การประเมินตนเอง และการประเมินระดับอ าเภอ 
(ครู ค) 

๑. โรงพยาบาลแม่ข่ายทุกอ าเภอและคณะกรรมการ คป
สอ. คณะกรรมการทีมคุณภาพระดับอ าเภอ ได้จัดอบรม 
รพ.สต.ตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ครอบคลุมทุก
อ าเภอ 
๒. รพ.สต.ได้ด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ( ๖ 
แห่ง ยังไม่บันทึกรายงาน)  
๓. คณะกรรมการพัฒนาและประเมินระดับอ าเภอ (ครู ค) 
ได้ด าเนินการพัฒนาส่วนขาด ด้วยการสนับสนุนจากพ่ี
เลี้ยงคุณภาพ HA สายวิชาชีพเฉพาะ เช่น LAB IC แพทย์
แผนไทย ตรวจสอบภายในฯ 
๔. การจัดท าแผนการพัฒนา รพ.สต. ตามเกณฑ์คุณภาพ 
บางอ าเภอให้ รพ.สต.ประเมินตนเองซ้ า ๒ รอบ 
๕. คณะกรรมการประเมินระดับอ าเภอ (ครู ค) ประเมิน
ผ่านเกณฑ์ คุณภาพ ๕ ดาว และบันทึกรายงาน (หรือแจ้ง
แผนการประเมิน ให้จังหวัดวางแผน เยี่ยมประเมินรับรอง
การผ่านเกณฑ์คุณภาพ     

๒. การประเมินรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.
สต.ติดดาว ของคณะกรรมการระดับจังหวัด (ครู ข) 

๑. การประชุมเตรียมความพร้อมทีมประเมินระดับจังหวัด 
เพ่ือพัฒนามาตรฐานผู้ประเมิน ๒ ทีม ให้มีศักยภาพของ
ทีมใกล้เคียงกัน 
โดยการประเมินวันแรกได้ให้คณะกรรมการทั้ง ๒ ทีม ลง
พร้อมกัน 
๒. การประชุมปรับแผนการปฏิบัติงาน เนื่องจากอ าเภอ
ขอให้มีเวลาในการพัฒนาคุณภาพ จึงขอเลื่อนแผนการ
เยี่ยมประเมินจากแผนเดิมที่ก าหนดไว้ 
๓. การปฏิบัติงานตามแผนการเยี่ยมประเมินเพ่ือรับรอง
การผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ก าหนดเดือน พฤษภาคม - 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ซึ่งมี รพ.สต.ที่แจ้งขอรับการประเมิน จ านวน ๔๙ แห่ง 

 ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประเมินผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ ๕ ดาว จ านวน ๑๐ แห่ง รอรับการ
ประเมิน จ านวน ๓๙ แห่ง รวม (สะสม) รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 
๕ ดาว จ านวน ๔๘ แห่ง ณ วนัที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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๒๕ 

 

๕. ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 
ข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะ     ผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะ 

เชื่อมโยงกระบวนการพัฒนากับ DHS/พชอ. และ
มาตรฐาน HA ของโรงพยาบาล เป็นระบบบริการที่เป็น
ระบบเดียวกัน 

ปัญหากระทรวงปรับปรุงระบบรายงานผลการด าเนินงาน 
รพ.สต.ติดดาว แล้วเสร็จและได้ด าเนินการบันทึกข้อมูลทั้ง
ระดับ รพ.สต. ครู ค และ ครู ข  

 
6. สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor)  

6.๑  การก าหนดเป้าหมายผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จากร้อยละ ๒๕ (ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑) เป็น
เป้าหมาย ร้อยละ ๖๐  (ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒)                                                  

6.๒  การพัฒนาทีมประเมินรับรองต้องมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เช่น เป็นผู้ที่ผ่านหลักสูตรผู้ประเมิน รพ.สต.
ติดดาว อย่างคุณภาพ เพ่ือให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือและ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ต้องมีคุณภาพที่ใกล้เคียง 

6.๓  การสร้างขวัญก าลังในแก่ผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต. 
 

7. ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

๑. การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่วาง 
แผนเนื่องจากทีมคุณภาพ (ระดับอ าเภอ) ต้องการให้เวลา
ในการพัฒนา รพ.สต. 

๑. จังหวัดปรับแผนการประเมิน ของ ครู ข เพราะ
การขับเคลื่อนของทีมคุณภาพระดับอ าเภอและ
โรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดของการ
พัฒนาคุณภาพและจะมีการพัฒนาต่อเนื่อง 

๒. จ านวน รพ.สต.ที่ขอรับการประเมิน จ านวน ๔๙ แห่ง 
ซึ่งไม่สามารถตั้งคณะกรรมการโซน ๓ โซน เนื่องจากได้รับ
งบประมาณ จ านวน ๑๘,๐๐๐ บาท 

๒. ปรับค าสั่งให้จัดทีมประเมิน จ านวน ๒ ทีมๆละ 
๖ คน และประเมินวันละ ๒ แห่ง เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดงบประมาณและรพ.สต.ที่ต้องลงประเมินมี
จ านวนมาก 

๓. คณะกรรมการ ครู ข ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ประจ าและ
ช่วงการประเมินงานทุกงานเร่งรัดในช่วงไตรมาสที่ ๓ ท า
ให้กรรมการติดราชการไม่สามารถลงประเมินตามแผน 

๓. ก าหนดให้มีการปรับเปลี่ยนผู้ประเมินที่
รับผิดชอบในหมวดเดียวกันระหว่างทีมได้และ
ก าหนดผู้แทนที่เคยมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน 

๔. การประเมินอาจจะขยายถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ๔. การลงประเมินโดยไม่มีงบประมาณ เนื่องจาก
งบประมาณจะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จช่วงเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
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8. ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย / ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย 
8.๑ การพัฒนาทีมประเมินให้มีมาตรฐาน โดยการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาผู้ประเมินให้มีศักยภาพ 
8.๒ การให้ผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต.มีโอกาสความก้าวหน้า ให้สอดคล้องกับบทบาทที่เพ่ิมข้ึน 

 
9. ผลงำนเด่น / นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง 

ไม่มี 
               
             
                                              ผู้รายงาน       นางอรสา   เหล่าเจริญสุข 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร              ๐๘ ๑๐๙๕ ๗๘๑๑  
e-mail sahealth@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี    ๑๙ มิถุนายน ๒๖๖๒ 
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หัวข้อ 2.2 โครงกำรตำมพระรำชด ำริ 
 

1. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณ โรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย > ร้อยละ 85)  
 

2. สถำนกำรณ์ 
สถานการณ์วัณโรคในเขตพ้ืนที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  ในปี พ.ศ. 2561  พบผู้ป่วยวัณโรคราย

ใหม่ที่ข้ึนทะเบียนรักษา จ านวน 461 ราย จ านวนผู้ป่วย TB/HIV จ านวน 40 ราย ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อที่เคย
รักษาวัณโรคมาก่อน(Retreatment) ได้รับการตรวจ DST ร้อยละ 88.9 พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน         
4 ราย  และพบว่า Cohort 1-2/2561  มีอัตราการรักษาส าเร็จของผู้ป่วยวัณโรคปอด รายใหม่ ร้อยละ 88.1  
อัตราตาย ร้อยละ 10.4 และอัตราการขาดยา ร้อยละ 1.5 ปัจจัยส าคัญที่เป็นปัญหาของจังหวัดพัทลุง คือ ผู้ป่วย
วัณโรคเสียชีวิตระหว่างการรักษา  ซึ่งส่วนใหญ่ คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม และ  ผู้ติดเชื้อ HIV  

 
3. ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
ตัวช้ีวัด : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  (เป้าหมาย > ร้อยละ 85) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 พค.62 
2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ  เมืองพัทลุง 30 28 93.3 
83.27 83.63 86.44 กงหรา 3 2 66.7 

เขต 12 เขาชัยสน 6 6 100 
84.82 86.37 86.99 ตะโหมด 1 1 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 14 13 92.9 
82.97 85.42 88.99 ปากพะยูน 5 5 100 

 ศรีบรรพต 4 3 75 
ป่าบอน 3 3 100 
บางแก้ว 0 0 0 
ป่าพะยอม 7 7 100 
ศรีนครินทร์ 5 5 100 
รวม 78 73 93.6 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61-ธ.ค.61) 
78 74 94.9 

ไตรมาส 2 
(ต.ค.61-มี.ค.62) 

78 73 93.6 

ที่มา : โปรแกรม NTIP 
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4. กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ 
ผลการด าเนินงานความครอบคลุมในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ปีงบประมาณ 2562 พบว่า มีการ

วินิจฉัยและขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท จ านวน 291 ราย ความครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ  
35.54  ของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่คาดว่าจะมี   โดยแยกรายอ าเภอดังนี้ 
ตำรำงท่ี 1  ควำมครอบคลุมในกำรค้นหำรำยป่วยแยกรำยอ ำเภอ 

อ าเภอ ประชากรกลางปี Estimate All 
Form 

(156:100,000) 

ผลงาน ร้อยละความครอบคลุม 

เมืองพัทลุง 121,468 189 116 61.22 
กงหรา 36,355 57 8 14.11 
เขาชัยสน 45,026 70 23 32.74 
ตะโหมด 31,326 49 18 36.83 
ควนขนุน 84,449 132 55 41.75 
ปากพะยูน 51,094 80 13 16.31 
ศรีบรรพต 18.028 28 7 24.89 
ป่าบอน 47,839 75 15 20.10 
บางแก้ว 26,641 42 3 7.22 
ป่าพะยอม 35,893 56 21 37.50 
ศรีนครินทร์ 26,738 42 12 28.77 
รวม 524,857 819 291 35.54 

 

ผลการด าเนินการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย พบว่า กลุ่มที่ด าเนินการได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มแรงงาน
ต่างด้าว  รองลงมาคือ กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน/ใกล้ชิด และยังพบว่ากลุ่มเสี่ยงเป้าหมายที่พบป่วยเป็นวัณโรคมากที่สุด 
คือ กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ า รองลงมา คือ กลุ่มติดเชื้อ HIV    

 

ตารางที่ 2  ผลการด าเนินงานคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สัมผัสร่วม

บ้าน/ใกล้ชิด 
HIV DM เรือนจ า แรงงาน

ต่างด้าว 
ผู้สูงอายุที่มี

โรคร่วม 
บุคลากร

สาธารณสุข 
รวม 

เป้าหมาย(คน) 1,580 2,206 14,915 2,593 460 2,263 3,706 27,726 
ผลงาน(X-ray) 1,144 1,955 11,920 2,593 211 1,915 3,183 22,921 

ร้อยละ 72.41 88.62 79.92 100 45.87 84.62 85.67 82.67 
พบป่วยวัณโรค 2 24 23 32 0 8 1 90 

อัตราป่วยต่อ
แสน ปชก. 

127 1,088 154 1,234 0 354 27 325 
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Small Success รอบ 6 เดือน ผลกำรด ำเนินงำน 
-จัดตั้ง Case  Management  Team ด าเนินการครบทั้ง  11 แห่ง 
-ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยเสี่ยงดื้อยาสูง ได้ตรวจ 
DST 

ผลการด าเนินงานไตรมาส 1 – 2 /2562 
พบว่า ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อที่เคยรักษา วัณโรคมา
ก่อน(Retreatment) จ านวน 9 ราย ได้รับการตรวจ DST  
8  ราย  คิดเป็นร้อยละ 88.89  

 

5. ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

ตรวจสอบคุณภาพของการตรวจคัดกรองเพ่ือค้นหา
ผู้ป่วยวัณโรค 

-ผลการประเมินการตรวจสอบสไลด์  AFB พบว่า  การ
ตรวจชันสูตรเสมหะด้วยกล้องจุลทรรศน์โรงพยาบาลทุก
แห่ง ผ่านการประเมินคุณภาพตามวิธีการและเกณฑ์ของ
กรมควบคุมโรค (EQA/LQAS)  คือ  มีการเก็บสไลด์ทุก
แผ่นที่ตรวจเสมหะหาเชื้อ  AFB  ไว้ในกล่องเก็บสไลด์
อย่างเป็นระบบ และผลการตรวจไม่มี High False  
Positive (HFP) / High  False Negative (HFN) และ
ไม่มี QE หมายถึง ไม่มีผลตรวจระหว่างข้อเท็จจริงและ
ห้องปฏิบัติการแตกต่างกัน  2  ระดับ 
-ผลการประเมินการท าเสมียร์สไลด์  ส่วนใหญ่พบว่า มี
ความบางเกินไป  ร้อยละ 7  จากการเก็บเสมหะที่ได้
เป็นประเภทน้ าลาย 
ข้อเสนอแนะ : การให้ค าแนะน าการเก็บเสมหะเป็น
เรื่องส าคัญในการตรวจวินิจฉัยวัณโรค หากคุณภาพ
เสมหะไม่ดี ส่งผลให้การวินิจฉัยโรคผิดพลาดได้ 

 

6. สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor)  

1.การบันทึกข้อมูลและรายงานข้อมูลผูปวยวัณโรคผ่านโปรแกรม NTIP   
สามารถด าเนินการไดครบทุกโรงพยาบาล แต่การบันทึกข้อมูลยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากส่วนใหญ่มี

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคเพียงคนเดียว การบันทึกข้อมูลจึงล่าช้า และบางคนก็ยังขาดทักษะในการใช้
โปรแกรม NTIP   

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงจึงได้พัฒนาผู้รับผิดชอบงานในการใช้โปรแกรม NTIP และการนิเทศ
ติดตามการใช้โปรแกรม เพ่ือให้มีทักษะในการใช้โปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เอง เพ่ือ
น ามาพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยในพ้ืนที่ของตนเองได้  นอกจากนี้ได้ด าเนินการติดตาม/ก ากับ การบันทึกข้อมูลผล
การคัดกรอง เพ่ือให้ทุกหน่วยงานบันทึกข้อผลได้อย่างครบถ้วนและทันเวลา 

2.ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
การร่วมมือในการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรควัณโรคในพ้ืนที่ ของภาคีเครือข่ายยังไม่เข้มแข็ง กิจกรรม

การด าเนินงานต่างๆยังไม่มีความต่อเนื่อง  
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ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ด าเนินการพัฒนาเครือข่ายระดับอ าเภอ โดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการระดับอ าเภอ เพ่ือขับเคลื่อนงานวัณโรคในชุมชน พร้อมทั้ง
ประสานงานกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วย กรณีพบมีปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม 

3.ความตั้งใจการรับประทานยาของผู้ป่วย 
ผู้ป่วยบางคนไม่มีก าลังใจในการรับการรักษา (สภาพจิตใจของผู้ป่วย) และผลข้างเคียงจากการใช้ยา ท าให้

เป็นอุปสรรคต่อการรักษาที่มีคุณภาพ 
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดตั้ง Case Management Team เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยวัณโรคอย่าง

ใกล้ชิด  และดูแลแบบบูรณาการครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ การสนับสนุนช่วยเหลือทางสังคม  ป้องกันผู้ป่วย
วัณโรคเสียชีวิต หรือขาดยาระหว่างการรักษา 

4.การย้ายภูมิล าเนาของผู้ป่วยวัณโรค   
ผู้ป่วยวัณโรคเมื่อป่วยจะย้ายกลับภูมิล าเนาเดิม ท าให้การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนเป็นไปได้

ยาก โดยเฉพาะผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา  ส่งผลให้เกิดการแพร่เชื้อดื้อยาได้ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  ประสานความร่วมมือไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่ เพ่ือ

การติดตามการรักษา และอ านวยความสะดวกส่งต่อผู้ป่วยเพ่ือเข้ารับการรักษาต่อยังโรงพยาบาลใกล้บ้านที่ผู้ป่วย
เดินทางโยกย้ายอย่างต่อเนื่อง   

 

7. ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  
 ไม่มี  
 
4. ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย / ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย 

ไม่มี 
 

5. ผลงำนเด่น / นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง 
ไม่มี      

 
ผู้รายงาน นางเกษณี   ไชยเพชร 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
โทร 089-9755512  
e-mail K.chaipet@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 18/06/2562 
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หัวข้อ 2.3 กำรพัฒนำระบบบริกำร Service plan 
 

กำรพัฒนำระบบบริกำรให้มีกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล (RDU) 
 

1. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
1.1 โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
1.2  รพ.สต.ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 

 
2. ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการใช้ยาสมเหตุผล (RDU) 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2562 

2559 2560 2561 
อ าเภอ 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล=RDU1(ขั้นที่ 1ร้อยละ 
95 ขั้นที่ 2 ร้อยละ 20 ของรพ.
ทั้งหมด) 

รพ.สต. ส่งเสริมการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่าง

รับผิดชอบ 
=RDU2 (ร้อยละ 80 
ของรพ.สต.และ cmu 

ทั้งหมด) 

ผ่านเกณฑ์ 
RDU  

 
จ านว
น รพ. 

จ านวน 
รพ. 
ผ่าน 
RDU  

ขั้นที่ 1
และ 2 

ร้อยละ 

จ านวน 
รพ. 
ผ่าน 
RDU 
ขัน้ที่ 
3 

ร้อยละ 
 

จ านวน 
รพ.สต
และ 
cmu 
ทั้งหม

ด) 
 

จ านวน 
รพ. สต.
และ 

cmu ที่
ผ่าน
RDU 

ขั้นที่ 2 

ร้อยละ 

ขั้น 
 1 
 + 
2 

ขั้น  
3 

ระดับประเทศ เกณฑ์
ตัวช้ีวัด : 

1.RDU ขั้น
ที่ 1 ไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 95 
ของรพ.
ทั้งหมด 

2.RDU ขั้น
ที่ 2 ไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 20 
ของรพ.
ทั้งหมด 

เมืองพัทลุง 1 0 0 0 0 27 23 85.19   
  ขั้นที่ 

1+2=  
12 % 

กงหรา 1 1 100 1 100 9 9 100   
เขาชัยสน 1 0 0 0 0 14 14 100   

เขต 12 ตะโหมด 1 0 0 0 0 11 11 100   
  ขั้นที่ 

1+2=  
18 % 

ควนขนุน 1 0 0 0 0 17 17 100   
ปากพะยูน 1 0 0 0 0 18 18 100   

จังหวัดพัทลุง ศรีบรรพต 1 1 100 1 100 6 6 100   
- ขั้นที่  

1 = 
81.5% 

ขั้นที่  
1+2=   
9.09% 

ป่าบอน 1 1 100 1 100 11 11 100   
บางแก้ว 1 1 100 0 0 8 8 100   

 ป่าพะยอม 1 0 0 0 0 7 7 100   
ศรีนครินทร์ 1 1 100 0 0 5 5 100   
รวม 1 5 45.4 4 36.3 133 130 97.74 45.4 36.3
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5 6 5 6 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.61-ธ.ค.
61) 

1 4 36.3
6 

3 27.2
7 

133 123 92.48 36.3
6 

27.2
7 

ไตรมาส 2 
(ต.ค.61-มี.ค.
62) 

1 5 45.4
5 

4 36.3
6 

133 130 97.74 45.4
5 

36.3
6 

ไตรมาส 3 
(ต.ค.61-พ.ค.
62) 

1 5 45.4
5 

4 36.3
6 

133 130 97.74 45.4
5 

36.3
6 

*หมำยเหตุ : ร้อยละ RDU ขั้นที่ 1 ค ำนวณจำก จ ำนวน รพ.ที่ผ่ำนขั้นที่ 1และขั้นที่2 รวมกัน เช่น  จังหวัด ก. 
มีจ ำนวน รพ.ทั้งหมด 10 แห่ง  ผ่ำนเงื่อนไขเฉพำะขั้น 1 จ ำนวน 6 แห่ง และผ่ำนเงื่อนไขขั้นที่ 2 จ ำนวน 2 
แห่ง  ดังนั้น  ร้อยละของ RDU ขั้นที่ 1 = (6+2) x100 /10   = 80 
        ที่มา : ระบบรายงาน RDU กระทรวงสาธารณสุข 
 
3. กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ 

ผลงาน RDU ของจังหวัดพัทลุงในไตรมาส 3 (ณ 31 พ.ค. 62) ประจ าปีงบประมาณ 2562  
RDU ขั้นที่ 1 ท าได้ร้อยละ 100 จากเกณฑ์ร้อยละ 95 ผ่านทั้ง 11 อ าเภอ  
RDU ขั้นที่ 2 ท าได้ร้อยละ 45.45 จากเกณฑ์ร้อยละ 20 ผ่าน 5 อ าเภอ.จาก 11 อ าเภอ ได้แก่อ าเภอ กง
หรา บางแก้ว ป่าบอน ศรีบรรพต และศรีนครินทร์ 
RDU ขั้นที ่3 ท าได้ร้อยละ 36.36 ผ่าน 4 อ าเภอ คือกงหรา ป่าบอน  บางแก้ว และศรีบรรพต  

 
Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 

RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 90 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 15 

RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 100 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 45.45 
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4. ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รอบท่ี 1 
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

1. ความตระหนักรูข้องบุคลากรทางการแพทยในการ
ใชยาอย่างสมเหตุสมผล 
- ประชาสัมพันธ และขับเคลื่อนแนวทางการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล 

- จัดท าแบบสอบถามความตระหนักรู้วัดบุคลากรทาง
การแพทย์ (แบบสอบถามการให้การรักษาโรคส าหรับ
เจ้าหน้าที่) ในทุกรพ.รอบที่ 1 ผ่าน QR code เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 

     
- จัดท าระบบ pop up ของแพทย์ก่อนสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะ

ในรพ.พัทลุง ท าให้มีการใช้ยาปฏิชีวนะลดลงอย่างเห็นได้
ชัด 

 
-อบรมปฐมนิเทศ rdu+amr ให้กับแพทย์,ทันตแพทย์

,เภสัชกรรมบรรจุใหม่ 
2. ความรูและความตระหนักรู ของผู รับบริการ 
ประชาชน ต่อการใชยา อยางสมเหตุสมผล 

- ผลิตสื่อตนแบบในการสรางความตระหนักรูในเรื่อง
ของการใชยาปฏิชีวนะ ใน 4 กลุมโรค เพ่ือให
โรงพยาบาลได น าไปใช  

- รณรงคประชาสัมพันธอยางต่อเนื่อง ผานสื่อหรือ
ช่องทางที่เขาถึงประชาชน ใหเขาใจและเกิดความ
ตระหนัก 

- จัดท าแบบสอบถามความตระหนักแบบสอบถามการให้
การรักษาโรคส าหรับประชาชน สามารถสอบถามผ่าน
ระบบ QR code หรือแบบสอบถาม 
รอบท่ี 1 ผ่าน QR code เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

     
- ทุกรพ.ผลิตสื่อโปสเตอร์,แผ่นพับ,QR code 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านนิทรรศการต่างๆ,สถานีวิทยุ,สัปดาห์

เภสัชกรรม,งานวิชาการ,กิจกรรม อย.น้อย,ร้านยาและ
คลินิก 

 
 

 
5. สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor)  

ไม่มี 
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6. ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

1.ความไม่ให้ร่วมมือของบุคลากรสหวิชาชีพ ยังคงมีอยู่บ้างใน
โรงพยาบาลบางแห่ง  

ต้องรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ด้วยความอดทน และ
ควบคุมก ากับอย่างสม่ าเสมอ 

 
7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย / ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย 

ไม่มี 
 

2 ผลงำนเด่น / นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง 
- จัดท าระบบ pop up ของแพทย์ก่อนสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะในรพ.พัทลุง 
- RDU community มีการด าเนินการการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผล ในร้านช าทุกแห่ง 

 
      

ผู้รายงาน   ณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ 
ต าแหน่ง    เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
วัน/เดือน/ปี   2 มิ.ย.62 
โทร   093-7615927   
e-mail  natpongkai07@hotmail.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:e-mailnatpongkai07@hotmail.com
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กำรป้องกันและควบคุมกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพ (AMR) 
 

การประเมินการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(รพ.พัทลุง) 
 แบบประเมินการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบการจัดการ AMR ของโรงพยาบาลให้มีความเชื่อมโยงของทั้งระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ ระบบ
ยา และระบบป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ภายใต้กลไกการจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงมีการประเมิน
เป็น 5 กิจกรรมส าคัญ และแบบประเมินนี้จะใช้ในการประเมินต่อเนื่องทุกปี เพ่ือวัดระดับการด าเนินงานทั้งใน
ภาพรวมของโรงพยาบาล และระดับการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส าคัญ รายละเอียดดังนี้ 
 
1.ประเด็นกำรตรวจรำชกำรกำรพัฒนำระบบบริกำรให้มีกำรจัดกำร AMR อย่ำงบูรณำกำร 

เป้ำหมำย กิจกรรมด ำเนินกำร 
แนวทำงกำร
ตรวจ ติดตำม 

เป้ำหมำย 

Integrated 
AMR 
Management 
 

1. กลไกการจัดการเชื้อดื้อยาอย่างบูรณาการ ติดตามการ
ด าเนินการตาม
กิจกรรมส าคัญ  
5 กิจกรรม  

มี รพ.ที่ด าเนินการ
ระดับ 
Intermediate ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของรพ.
ทั้งหมดในเขต
สุขภาพ 

2. การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ 
3. การควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ 
4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
5. การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลอย่างบูรณาการ 

  
กำรแปลผล 

โดยหัวข้อการประเมินมีทั้งสิ้น 5 กิจกรรมส าคัญ และในแต่ละกิจกรรม มีค่าคะแนนเท่ากับ 100 คะแนน
รวมเป็น 500 คะแนนเต็ม ในการแปลผลจะแบ่งเป็น 4 ระดับ รายละเอียดตามตาราง 

ระดับ กำรแปลผลกำรประเมิน คะแนนเต็ม 500 คะแนน 
ระดับ 1 มีการด าเนินการได้ไม่เพียงพอ 

(Inadequate)      
0 - 149 คะแนน 

ระดับ 2 มีการด าเนินการพ้ืนฐาน (basic) 150–249 คะแนน และข้อบังคับ Basic > 0 
คะแนน  

ระดับ 3 มีการด าเนินการปานกลาง 
(Intermediate) 

250–349 คะแนน และข้อบังคับ Basic และ
Intermediate > 0 คะแนน 

ระดับ 4 มีการด าเนินการขั้นสูง (Advance) 350 - 500 คะแนน และข้อ Basic และ
Intermediate > 0 คะแนน 

 
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำร โดยวิธีการประเมินตนเอง (self assessment) และจัดส่งผ่านระบบรายงาน

สนับสนุนข้อมูลสุขภาพ กองบริหารการสาธารณสุข โปรแกรม RDU & AMR ปีละ 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1  ส่งผลการประเมิน ระหว่างวันที่ 15 – 31 ธันวาคม 2561 
ครั้งที่ 2  ส่งผลการประเมิน ระหว่างวันที่ 15 – 30  มิถุนายน 2562     
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2.สถำนกำรณ์ 
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 ของโรงพยาบาลพัทลุง อยู่ที่ร้อยละ 
0.83 ในช่วงเวลาตั้งแต่ ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 เพ่ิมจากร้อยละ 0.67 ในช่วงเวลาตั้งแต่ มกราคม 
2560 – ตุลาคม 2560  ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
 
3.ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์  

3.1 รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน “โรงพยำบำลที่มีระบบจัดกำร AMR อย่ำงบูรณำกำร” 
กิจกรรม AMR ผลการด าเนินงาน 

1. กลไกกำรจัดกำร AMR อย่ำงบูรณำกำร (Governance mechanism on AMR) คะแนน 
หมายเหตุ 

เป็นข้อบังคับ 
 1.1 มีคณะกรรมการที่มีบทบาทด้านการจัดการ AMR ที่มีองค์ประกอบอย่างน้อย ได้แก่ 

แพทย์ระดับบริหาร /แพทย์หัวหน้าทีมรับผิดชอบงาน AMR/ ตัวแทน PCT /เภสัชกร /
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ /นักเทคนิคการแพทย์ งานจุลชีววิทยา /ผู้รับผิดชอบงาน
ระบาดวิทยา /นักจัดการสารสนเทศ    
o ไม่มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้าน AMR 

 
 
 
0 

Basic 

 o มีเฉพาะแกนน า (core team)  รับผิดชอบงาน AMR โดยไม่เป็นรูปแบบ
คณะกรรมการ หรือมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบ AMR แต่องค์ประกอบไม่
ครบถ้วน 

2  

        มีคณะกรรมการที่องค์ประกอบครบถ้วน      (กรุณาระบุรูปแบบคณะกรรมการ  
และUpload file ค าสั่ง) 

5 5 

            (   )  คณะกรรมการ AMR ของโรงพยาบาล เป็นการเฉพาะ  หรือ 
            (   )  มอบหมายคณะกรรมการอ่ืนที่มีอยู่ เช่น PTC หรือ ICC ให้รับผิดชอบงาน AMR 

  

 1.2 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการ AMR ของรพ. (หรือคณะกรรมการชุดที่ได้รับ
มอบหมาย โดยไม่นับรวม core team) มีการประชุม 

 Basic 

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

ตัวอย่างการ
ก าหนด
เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัด 

เกณฑ์
เป้าหมา
ย 

Baseline data 
 ปี 59 ปี 60 ปี 61 

เป้ำหมำยหลัก      
1. ลดป่วย / ลด เช่น 1.อัตราการติดเชื้อดื้อ  < …… - 1.ม.ค.- 1.ต.ค. 

 Basic 
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กิจกรรม AMR ผลการด าเนินงาน 

1.3 มีเป้าหมายการจัดการ AMR ของโรงพยาบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และมีข้อมูล 
baseline data  

ตาย 
 
 
 
 

ยาในกระแสเลือด 
      2.อัตราตายจากเชื้อ
ดื้อยา 
 
 

% 
< …….  
% 

- ต.ค. 
=0.67 
2. (ไม่มี
ข้อมูล) 

60-มี.ค. 
61 

=0.83 
2.(ไม่มี
ข้อมูล) 

ตัวอย่างการ
ก าหนด
เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัด 

เกณฑ์
เป้าหมา
ย 

Baseline data 
 ปี 59 ปี 60 ปี 61 

เป้ำหมำยรอง      
2. Lab 

surveillance 
เช่น อัตราการพบเชื้อดื้อ
ยา/เชื้อไม่ดื้อยา 
       อัตราการติดเชื้อ 
CRE     

 - 2.(ไม่มี
ข้อมูล) 

2.(ไม่มี
ข้อมูล) 

3. Antimi
crobial 
stewardship 

เช่น ปริมาณ (DDD) การ
ใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มที่ออก
ฤทธิ์กว้างหรือสงวนกับเชื้อ
ดื้อยา 
( Oral, Inj) 

ลดลง….
% 

ต.ค58-
มี.ค.59 

6.30/14
4 

เม.ย.-ก.ย.
59 

5.83/1
52 

ต.ค59-
มี.ค.60 

5.46/14
2 

เม..ย-ก.ย.
60 

3.81/90 

ต.ค60-
มี.ค.61 

3.21/73 
เม.ย.-ก.ย.

60 
3.04/10

1 

4. Infecti
on control 

เช่น อัตราการเกิด HAI  ลดลง… 
% 

- 2.(ไม่มี
ข้อมูล) 

2.(ไม่มี
ข้อมูล) 

 o ไม่มีเป้าหมายหลัก 0  
 o มีเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองบางด้าน   5  
  มีเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองทั้ง การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ (lab 

surveillance), การก ากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial stewardship) 
และการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IPC) 

10 10 

 1.4 มีแผนการขับเคลื่อนมาตรการ AMR สู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

 Basic 

 o ไม่มีแผน 0  
  มีแผนขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 10 10 
 1.5 มีการก ากับติดตามข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน    
 o ไม่มี  0  
  มีรายงานสรุปผลความก้าวหน้าปีที่ผ่านมา แต่ผลการด าเนินงานไม่บรรลุ 10 10 
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กิจกรรม AMR ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 

 o มีรายงานสรุปผลความก้าวหน้าปีที่ผ่านมา  และผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 

15  

 o มีรายงานสรุปความก้าวหน้าอย่างน้อยติดต่อกัน 3 ปี 20  
 1.6 โรงพยาบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือ และบุคลากร 

เพ่ือการแก้ไขปัญหา AMR ใน รพ. 
 Intermedi

ate 
 o ไม่มีการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ด้านทรัพยากร  0  
 o มีการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ด้านทรัพยากร แต่ยังไม่ได้รับการ

สนับสนุนการด าเนินงาน 
5  

 o มีการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ทรัพยากรของรพ.และจัดล าดับ
ความส าคัญในการให้การสนับสนุนการด าเนินงาน AMR ได้แก่ 
- วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับ Lab 
- การฝึกอบรมบุคลากร 
- ด้านอาคารสถานที ่
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ด้านอาคารสถานที ่

10 10 

  มีการวิเคราะห์ช่องว่างตามข้างต้นและมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตาม
ความจ าเป็นที่เห็นร่วมกันโดยคณะกรรมการ 

20  

 1.7 มีการประสานและให้ความร่วมมือการจัดการ AMR อย่างบูรณาการในระดับ
จังหวัด/เขต เพื่อสร้างความยั่งยืน 

  

  ยังไม่มีการด าเนินงานร่วมระดับจังหวัด /ระดับเขต  0 0 
 o มีทีมระดับจังหวัดขับเคลื่อนมาตรการและกิจกรรมร่วมของหน่วยบริการใน

เครือข่ายจังหวัด  
(ยังไม่มีทีมระดับเขต /หรือมีทีมระดับเขตแต่ยังไม่มีการก าหนดมาตรการ
และกิจกรรมร่วมเขต)   

10  

 o มีทีมระดับเขต และทีมระดับจังหวัดในการก าหนดมาตรการและ
ขับเคลื่อนงาน AMR  และโรงพยาบาลร่วมท ากิจกรรมเขต/จังหวัดเป็น
อย่างดี 

25  

 รวมคะแนน มำตรกำรที ่ 1 100 52 
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2. กำรเฝ้ำระวังทำงห้องปฏิบัติกำร คะแนน 
หมายเหตุ 

เป็นข้อบังคับ 
 2.1  สามารถตรวจ identify เชื้อแบคทีเรียได้ตามมาตรฐานหอ้งปฏิบัติการจุลชีววิทยา          

 (กรณีส่งตรวจห้องปฏิบัติการภายนอกโรงพยาบาลตนเอง (out source) ให้นับรวม
ว่าสามารถ identify เชื้อได้หากห้องปฏิบัติการที่รับตรวจต่อจะต้องได้รับมาตรฐาน 
LA หรือ ISO 15189 หรอืมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข   
        ในด้านของจุลชีววิทยา) 

 Basic 

 o Identify ไม่ได ้หรือใช้บริการ outsource ที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน   
 o ได้บางเชื้อ  เช่น อาจวิเคราะห์ Acinetobacter spp. ได้ แต่ไม่สามารถแยก A. 

baumannii  
5  

    ได้ อย่างน้อยครบตามรายการเชื้อแบคทีเรียส าคัญ 8 ชนิด  ได้แก่ 
Acinetobacter spp. (ระดับ A, S ต้องวินิจฉัย Acinetobacter baumannii ได้),  
Enterococcus spp. (ระดับ A, S ต้อง identify Enterococcus faecium ได้), 
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Salmonella spp., 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae 

10 10 

 
2.2 การเลือกชนิดของยาในการทดสอบความไวของเชื้อตามมาตรฐาน (CLSI, 

EUCAST) ของเชื้อแบคทีเรียที่ก าหนดให้สอดคล้องกับยาที่มีใช้ในโรงพยาบาล  
 Basic 

 o ไม่ใช่  0  
  ใช่  5 5 

 
2.3  มีระบบ Lab Alert ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทันท่วงที เมื่อพบเชื้อดื้อยาส าคัญที่เป็น
ปัญหาของรพ.  

 Basic 

 o ไม่มีการวางระบบ Lab Alert 0  
 o มีการวางระบบแต่ยังไม่ได้ด าเนินการเป็นรูปธรรม เช่น มีการก าหนดรายการ

เชื้อที่ต้องรายงานด่วน มีการจัดท า flowchart ระบบรายงานด่วน 
5  

  มีการด าเนินการตาม flowchart และมีการ Alert แจ้งให้พยาบาลประจ าหอ
ผู้ป่วยและแพทย์ รวมถึง ICN ทราบ เป็นระบบที่ชัดเจน  

7 7 

 o มี flowchart มีการ Alert และมีการก าหนดแนวปฏิบัติเชื่อมโยงระบบยา เพ่ือให้
เกิดการเปลี่ยนยาต้านจุลชีพสอดคล้องตามผลความไวของเชื้อต่อยา (escalation 
หรือ de-escalation) ภายใน 24 ชั่วโมง หลังรายงานผล Lab 

10  

 
2.4 มีระบบการเฝ้าระวังพิเศษในเชื้อดื้อยาส าคัญสอดคล้องกับการเฝ้าระวังทาง

ระบาดวิทยาระดับประเทศ 
ได้แก่ CRE, VRE, VRSA, VISA, N.gonorrhoeae ดื้อต่อ 3rd cephalosporin 

 Intermedi
ate 

 o ไม่มีระบบ 0  
 o มีระบบเฝ้าระวังพิเศษในโรงพยาบาล 5  
  มีระบบเฝ้าระวังพิเศษในโรงพยาบาล และเชื่อมโยงกับงานระบาดวิทยาระดับ

จังหวัด และ สคร.เขต 
10 10 

 2.5 จัดท า Antibiogramตามมาตรฐานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
 o ไม่มี Antibiogram ปีล่าสุด   0  
  มี Antibiogram ปีล่าสุด และเป็นไปตามมาตรฐาน CLSI M39-A4 (หรือฉบับ 5 5 



                                                การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ประจ าปี ๒๕62       
 

ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลงุ 

๔๐ 

ปัจจุบัน) 
 o มี Antibiogram ปีล่าสุดได้มาตรฐาน และเผยแพร่ในรูปแบบที่แพทย์/

ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงได้ง่าย 
8  

 o มีการจัดท า Antibiogram ที่มีรายละเอียดเพ่ิม เช่น แยกเป็นแผนก แยกตาม site 
of infection และน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยา
ของโรงพยาบาล 

10  

 2.6 มีการรายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ    
 o ไม่มี 0  
  มี (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  คะแนนรวม 20 คะแนน)   
 I. มีรายงานการพบผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาในกระแสโลหิต ในมิติต่าง ๆ พร้อม

ทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาเชื้อดื้อยา และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตามข้อ 1   
- อัตราส่วนผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา ต่อผู้ป่วยที่ส่งตรวจ Hemoculture 
ทั้งหมด 
- อัตราส่วนผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา ต่อผู้ป่วยที่ผล Hemoculture พบเชื้อ
แบคทีเรีย 
- อัตราส่วนผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา ต่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อไม่ดื้อยา 

+5 5 

 II. มีรายงานการพบผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาในกระแสโลหิต และใน Specimen ต่าง 
ๆ และสามารถสะท้อนกลับข้อมูลปัญหา AMR แยกรายแผนก พร้อมทั้งมีการ
วิเคราะห์แนวโน้มปัญหาได้   

+5  

 III. มีรายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาที่เชื่อมโยงกับ Service Plan 
Sepsis  เช่น อัตราตายของผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ชนิด community 
acquired sepsis และ hospital acquired sepsis    

+1
0 

 

 2.7 มีระบบบันทึกผลห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาแบบอิเล็กทรอนิกส์    
 o ไม่มีฐานข้อมูลทางจุลชีววิทยาในโรงพยาบาล หรือไม่ได้รับฐานข้อมูล

กลับจาก out source 
0  

 o มีระบบ IT ในการบันทึกผลห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา(  ) MLab   (  ) 
WHONet  (  ) อ่ืนๆ ................ 

5  

  สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลจุลชีววิทยาคลินิก กับฐานข้อมูลโปรแกรม
บริการของโรงพยาบาล (HIS) และน าข้อมูลมาวิเคราะห์อัตราป่วย/ตาย
จากเชื้อดื้อยาได้  

10 10 

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

 
2.9 มีความเชื่อมโยงกับการเฝ้าระวังระดับประเทศ : รพ. A และ S มีการรายงานผลการ

ทดสอบความไวของเชื้อต่อยาส่งมายังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข   

 Intermedi
ate 

 o เป็น รพ.ที่เป็นสมาชิก NARST แต่ไม่ได้ส่งข้อมูล หรือส่งข้อมูลไม่ครบ 12 
เดือน 

0  



                                                การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ประจ าปี ๒๕62       
 

ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลงุ 

๔๑ 

  เป็น รพ.ที่เป็นสมาชิก NARST และมีการส่งข้อมูลครบ 12 เดือน อย่าง
สม่ าเสมอ (หากยังไม่เป็นสมาชิก NARST ให้เลือกตอบข้อนี้) 

5 5 

 
2.10 รพ.มีความพร้อมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังทาง

ห้องปฏิบัติการ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และส านักงานควบคุมโรคติดต่อ  
เพ่ือสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพและที่ยั่งยืน 

  

 o ไม่มีการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทั้งระดับจังหวัด/เขต 0  
 o ระดับจังหวัด มีการพัฒนาเครือข่ายการการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของ 

รพ. ในจังหวัด 
แต่ระดับเขตยังไม่มีการก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ
ของ รพ. เครือข่ายเขต 

5  

  มีการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังทั้งระดับจังหวัด และระดับเขต ร่วมกับ
ศูนย์วิทย์ฯ และ สคร.เขต และโรงพยาบาลให้ความร่วมมือในการพัฒนา
เครือข่ายเป็นอย่างดี 

10 10 

 รวมคะแนน มำตรกำรที่ 2  100 67 
 

3. กำรก ำกับดูแลกำรใช้ยำในโรงพยำบำล 
คะแน

น 
หมายเหตุ 

เป็นข้อบังคับ 
 3.1 มีการวางระบบการคัดเลือกยา กระจาย และควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาลของ

ตนเองและในเครือข่ายตั้งแต่ระดับอ าเภอ จังหวัด เขต อย่างเหมาะสมตามปัญหาโรคติด
เชื้อและผลความไวของเชื้อ 

 basic 

 o ไมมี่ 0  
  มีวางระบบในโรงพยาบาลตนเอง 3 3 
 o มีการวางระบบในโรงพยาบาลตนเองและครือข่ายตั้งแต่ระดับอ าเภอ จังหวัด 

เขต เพ่ือการรักษาและรับส่งต่อที่เหมาะสม 
5  

 3.2 มีการก ากับติดตามมาตรการลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ าเป็นในกลุ่มโรคติดเชื้อ ได้แก่ 
RI, AD, FTW, APL ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 Basic 

 o ไม่มี 0  
 o มี กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายครบทั้ง 4 กลุ่ม

โรค 
3 3 

  มี การก ากับติดตามการใช้ยาปฏิชีวนะ มีกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน และ
บรรลุเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่มโรค 

5  

 3.3  มีการติดตามปริมาณและมูลค่าการใช้ยาต้านจุลชีพ  Basic 
 o ไม่มี หรือมีไม่ครบทั้ง 3 ข้อ 0  
   มีการติดตามทั้งปริมาณและมูลค่ายา ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้  

1. มีการวัดปริมาณการใช้ยา โดยการดูค่า DDD และ/หรือ DOT  
2. มีการติดตามมูลค่าการซื้อ/หรือการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพ 
3. มีการเปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าการใช้ยากลุ่มที่สงวนกับเชื้อดื้อยา 
ได้แก่ Carbapenem, Colistin, BL/BI , 3rd และ 4th Cephalosporin, FQ 
ในแต่ละช่วงเวลา 

5 5 
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 3.4 มีการก าหนดแนวทางการรักษา/ข้อแนะน าในการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่พบ
บ่อย เช่น Community-acquired pneumonia, Urinary tract infection, Skin and soft 
tissue infections, Surgical prophylaxis, Sepsis 

 Basic 

 o ไม่มีการจัดท า clinical practice guideline : CPG 0  
 o มีการน า CPG ของสมาคม หรือของ รพ.อ่ืนมาใช้ โดยยังไม่ได้ปรับให้

สอดคล้องกับความไวของเชื้อต่อยาของโรงพยาบาล 
5  

  มีการจัดท า CPG ที่สอดคล้องกับผลความไวของเชื้อต่อยาของโรงพยาบาล 10 10 
 o มีการประเมินและก ากับให้มีการปฏิบัติตาม CPG รวมทั้งปรับปรุงแนว

ปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับผลความไวต่อยาของโรงพยาบาล 
(ดังนั้น lab ควรท าผลความไวต่อยาแบบจัดกลุ่ม เพ่ือให้การก าหนด 
empirical therapy เหมาะสม เช่น แบ่งตามลักษณะหอผู้ป่วย เช่น  ICU กับ
นอก ICU กลุ่มเฉพาะ เช่น NICU) 

15  

 3.5 มีการติดตามและประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์กว้างหรือกลุ่มที่สงวนส าหรับเชื้อดื้อ
ยา 

 Basic 

 o ไม่มีระบบ  0  
  มีระบบ   (สำมำรถเลือกไดม้ำกกว่ำ 1 ข้อ   รวม 30 คะแนน)   
 I. มีระบบขออนุมัติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Preauthorization) ก่อนสั่งใช้ยาที่

จ ากัดการใช้ และ/หรือมีการติดตามประเมินการสั่งใช้ (Prospective 
Audit) ในกลุ่มยาที่ควบคุมการใช้  

+5 5 

 II. มีระบบให้รายงานแบบแผนความไวต่อยาต้านจุลชีพแบบ cascade 
reporting แทนการรายงานการทดสอบยาต้านจุลชีพทั้งหมด เชน่ จะ
รายงาน ความไวของยา linezolid และ daptomycin ต่อ 
Enterococcus เมื่อเชื้อดื้อต่อยา ampicillin และ vancomycin เท่านั้น  

+5 5 

 III. มีระบบทบทวนการสั่งใช้ยาภายใน 72 ชัว่โมงหลังเริ่มใช้ยา พร้อม
ข้อเสนอแนะกลับ (feedback)  
และ/หรือ มีการทบทวนการสั่งใช้ยาทุก 7 วัน รวมทั้งมีแนวปฏิบัติการ 
escalation และ de-escalation กลุ่มยาที่สงวนส าหรับเชื้อดื้อยา เช่น 
carbapenem และมีการติดตามผลลัพธ์การรักษา 

+1
5 

15 

 IV. มีระบบหยุดการใช้ยาหากไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ (antibiotic time-out)    +5 5 
 3.6 มีมาตรการพร้อมแนวปฏิบัติในการใช้ยาปฏิชีวนะทุกชนิดอย่างเหมาะสม ในเรื่องต่อไปนี้   
 o ไม่มีมาตรการและแนวปฏิบัติ 0  
  มีมาตรการและแนวปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้  (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 

รวม 15 คะแนน) 
  

 I. มีมาตรการปรับขนาดยาตามสภาวะการสภาวะการท างานของตับ/ไต +2 2 
 II. การประเมินการแพ้ยาอย่างเหมาะสม และมีการติดตาม ADR ที่เกิดจาก

ยา 
+2 2 

 III. การเฝ้าระวัง Drug Interaction ของยา +2 2 
 IV. การเตือนเมื่อมีการใช้ยาปฏิชีวนะซ้ าซ้อนโดยไม่จ าเป็น +2 2 
 V. การปรับการใช้ยาให้เหมาะสมตามหลัก PK/PD เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและลด +2 2 
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ADR จากยา 
 VI. มาตรการให้เลือกใช้ยาต้านจุลชพีชนิดกินอย่างเหมาะสมส าหรับการ

รักษาเบื้องต้น และการเปลี่ยนจากแบบฉีดมาเป็นแบบกินอย่างเหมาะสม 
(IV to PO) 

+2 2 

 VII. มาตรการเพ่ือให้ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาสั้น
ที่สุด (ควรมีค าแนะน าระยะเวลาการรักษาการติดเชื้อแต่ละชนิด) 

+3 3 

 3.7 มีการสอนและฝึกอบรมทักษะ (education and training ASP)   
 o ไม่มีการฝึกอบรม/เพ่ิมพูนทักษะ ทั้งผู้รับผิดชอบงาน ASP และทีมรักษา 0  
  มีการฝึกอบรม/เพ่ิมพูนทักษะ  (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ รวม 10 

คะแนน) 
  

 I. ผู้รับผิดชอบงาน ASP ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนทักษะอย่างสม่ าเสมอ +5 5 
 II. มีการฝึกอบรมในโรงพยาบาล และถ่ายทอดความรู้และทักษะเรื่อง ASP 

ของทีมรักษา 
+5 5 

 3.8 มีระบบคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการตัดสินใจเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม (Computerized 
Clinical Decision Support Systems) โดยเป็นการ integrate ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ ตั้งแต่ ข้อมูลผู้ป่วย (health record) ผลความไวของเชื้อต่อยา ผลทาง
ห้องปฏิบัติการอ่ืน ๆ  รวมถึงขนาดยาที่เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วย 

  

 o ไม่มี 0 0 
  มีระบบคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการตัดสินใจเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม 10  
 3.9 มีการประเมินผลการด าเนินงาน มีการสรุปผลการด าเนินงานและสะท้อนกลับให้ PCT/ 

AMR/ PTC ทราบ 
  

 o ไม่มี 0  
  มีการประเมินโดยค านึงถึงเป้าหมายของมาตรการที่ใช้  เช่น สัดส่วนผู้ป่วยที่

ได้มีการทบทวนการใช้ยาต้านจุลชีพกับข้อมูลทางจุลชีวิวิทยา จ านวนวันที่
ได้ยาต้านจุลชีพโดยไม่จ าเป็นและไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ รวมทั้ง มีการ
สรุปผลการด าเนินงานและสะท้อนกลับให้ PCT และคณะกรรมการ AMR 
ทราบ 

5 5 

 รวมคะแนน มำตรกำร ที่ 3 100 81 
4 กำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล คะแน

น 
หมายเหตุ 

เป็นข้อบังคับ 
 4.1 มีพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN: Infection Control Nurse) ≥ 1 คน : 

200 เตียง 
 Basic 

 o ไม่มี ICN 0  
 o มี ICN < 1 คน : 200 เตียง 3  
  มี ICN ≥ 1 คน : 200 เตียง 5 5 
 4.2 มีคณะกรรมการ ICC  มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง  Basic 
 o ไม่มีการประชุม 0  
 o มีการประชุม 1 ครั้งต่อปี 3  
  มีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ต่อปี 5 5 
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 4.3 มีโครงสร้างพ้ืนฐานของโรงพยาบาล ที่พร้อมในการด าเนินงาน ดังนี้ 
- ห้องแยก/ โซนแยกกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยา 
- ระยะห่างเตียงสามัญไม่น้อยกว่า 1 เมตร  
- มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (PPE) เพียงพอต่อความจ าเป็นใช้ (ตามข้อก าหนดของ 
ICC ของรพ.)  
- มีการแยกอุปกรณ์ส าหรับผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาประจ าเตียง เช่น ปรอท หูฟัง เครื่องวัด
ความดันโลหิต 
- อุปกรณ์จากหน่วยจ่ายกลางมีเพียงพอ พร้อมใช้  ถูกจัดวางในหอผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 

 Basic 

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

Disinfection and sterilization และมีการก ากับติดตามการปฏิบัติ  
 Basic 

 o ไม่มี IPC guideline 0  
 o มี IPC guideline 3  
  มีการก ากับติดตามการปฏิบัติตาม IPC guideline และพัฒนาปรับปรุง 

guideline      
5 5 

 4.5 มีแนวปฏิบัติการรับ-ส่งต่อ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดื้อยา/สงสยัดื้อยา  และการให้
ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการจ าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน  

  

 o ไม่มี 0  
 o มีแนวปฏิบัติ มีการสื่อสารชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติทราบ และมีการก ากับติดตามการ

ปฏิบัติในโรงพยาบาล     
5  

  มีแนวปฏิบัติ มีการก ากับ และมีมาตรการให้ทุกหน่วยบริการในเครือข่าย
ระดับจังหวัดปฏิบัติตาม  

10 10 

 4.6 มีระบบการจัดการเมื่อเกิดการระบาด (Outbreak management)   
 o ไม่มี 0  
  มีแนวปฏิบัติ มีผังงาน (Flow chart) และมีการสื่อสารชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติใน

โรงพยาบาลทราบ 
5 5 

 o มีแนวปฏิบัติ มีผังงาน มีการสื่อสาร และมีการวางระบบ Outbreak เชื่อมโยง
กับงานระบาดวิทยาระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ 

10  

 4.7 แนวปฏิบัติข้อ 4.4 - 4.6 มีการร่วมคิดโดยผู้ปฏิบัติที่ท างานหนา้งาน และมีการประเมิน
และปรับปรุงแนวปฏิบัติในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาเพ่ือให้ทันสมัย 

  

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

 กลุ่มที่ 1 : บุคลากรในโรงพยาบาล เช่น การปฐมนิเทศลูกจ้างใหม่ และบุคลากรประจ า
ของ รพ 

 กลุ่มที่ 2 : บุคคลภายนอก เช่น การล้างมือในกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย  

  

 o ไม่มีการฝึกอบรมในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา 0  
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 o มีการสอน/ฝึกอบรมบางกลุ่ม 5  
  มีการสอน/ฝึกอบรมทั้ง 2 กลุ่ม 10 10 
 4.9 มีการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI Surveillance)   
 o ไม่มี  0  
  มี  (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ รวม 15 คะแนน)   
 I. มีการเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยภูมิต้านทานต่ า 

ทารกแรกเกิด ผู้ป่วยหนัก (ICU)  และมีการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่เสี่ยงต่อผู้
ให้บริการ 

+ 5 5 

 II. มีการบริหารจัดการข้อมูลและแปลผลภาพรวมการเฝ้าระวังการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล มีการทบทวนคุณภาพข้อมูล และมีการจัดล าดับความส าคัญ 
และก าหนดเป้าหมายการเฝ้าระวัง HAI ตามบริบท ของรพ.  

+ 5 5 

 III. มีระบบข้อมูลสารสนเทศ IPC เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลผู้ป่วยในโปรแกรม
บริการของ รพ. (HIS) และมีการสรุปปัญหาการติดเชื้อที่เป็นสาเหตุหลักของ
การป่วย การตาย มีการสะท้อนข้อมูลให้ PCT หรือ กลุ่มบริหาร เช่น เขียน
รายงาน น าเสนอ มีการประชุม 

+ 5 5 

 4.10 มีการประสานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ และข้อมูล IPC เพ่ือการติดตามสถานการณ์
การระบาดของเชื้อดื้อยา (ทั้ง colonization และ infection) 

  

 o ไม่มี 0  
  มี 10 10 
 4.11 มีการก ากับติดตาม วิเคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน IPC   
 o ไม่มีการก ากับติดตาม 0  
  มี  (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ รวม 10 คะแนน)   
 I. มีการก ากับติดตามเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น การส ารวจการล้างมอื การท า

ความสะอาดหอผู้ป่วย การล้างท าความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องมือ 
ปริมาณการใช้สบู่และ alcohol hand rub เป็นต้น 

+ 5 5 

 II. มีสรุปรายงาน (report) น าเสนอคณะกรรมการ ICC/ AMR และมีการ 
feedback ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

+ 5  

 รวมคะแนน มำตรกำรที่ 4 100 85 
 
5. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำและระบบจัดกำร AMR  ของโรงพยำบำล และ

น ำไปสู่มำตรกำรของโรงพยำบำลในกำรแก้ปัญหำ AMR อย่ำงบูรณำกำร  
คะแน

น 
หมายเหตุ 

เป็นข้อบังคับ 
 a. การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ปัญหาเชื้อดื้อยาของโรงพยาบาล   

มีการสรุปขนาดของปัญหา AMR ของโรงพยาบาล  สถานการณข์องเชื้อดื้อยาแต่ละ
ชนิด  สถานการณ์การติดเชื้อ และต าแหน่งของการติดเชื้อ  และสถานการณ์การใช้ยา
ปฏิชีวนะของโรงพยาบาล ซึ่งสามารถอธิบายได้ถึง  

 
 

 

 o ไม่มีการวิเคราะห์ 0  
  มี  (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ รวม 50 คะแนน)   
 I. แนวโน้มของขนาดปัญหาการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล (Healthcare 

associated infection, HAI) และความสอดคล้องกับการใช้ยาอย่างสม
+1
0 

10 
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เหตุผล 
 II. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มดังกล่าว +1

0 
10 

 III. อัตราป่วย อัตราตายจากเชื้อดื้อยา +1
0 

 

 IV. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดเชื้อ AMR ทั้งในภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล 
และอาจจะรวมถึงภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัว 

+1
0 

 

 V. แนวโน้มและขนาดปัญหาที่เกิดจากการติดเชื้อดื้อยาในชุมชน (community 
acquired infection, CAI) 

+1
0 

10 

 b. การติดตามและประเมินระบบการด าเนินงานเกี่ยวกับ AMR   ของโรงพยาบาล 
ทั้งนี้ การประเมินเน้นการรายงานให้ตรงตามความเป็นจริงที่มีหลักฐานสนับสนุน
การด าเนินงาน คะแนนจะไม่ขึ้นกับความสมบูรณ์แบบของระบบ แต่ขึ้นกับการ
วิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน สมบูรณ์ และถูกต้องตามความจริง            

  

 o ไม่มีการวิเคราะห์ 0  
  มี  (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ รวม 40 คะแนน)   
 I. มีการวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาระบบ ตั้งแต่การศึกษาระบบเดิม แล้วน า

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาหาความต้องการและสิ่งที่จะต้องปรับปรุงใน
ระบบ และ/หรือ วิเคราะห์ระบบงานหลังจากที่พบปัญหาของระบบ และ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงระบบใหม่ 

+1
0 

10 

 II. มีการประเมินระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยา เพ่ือให้พบผู้ป่วยได้
อย่างรวดเร็ว (early detection) เช่น ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลและ
ความทันเวลาในการตอบโต้กรณี Epidemic หรือการระบาด (Out break)  
และมาตรการในการด าเนินการควบคุม 

+1
0 

10 

 III. มีการวิเคราะห์ระบบติดตามประเมินผล (M&E) การด าเนินระบบการ
จัดการ AMR ของโรงพยาบาล ด้วยระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานและ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องปฏิบัติการด้านจุล
ชีววิทยา ข้อมูลเวชระเบียน (คลินิก) ข้อมูลการใช้ยา และระบบที่ช่วย
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม 

+1
0 

 

 IV. มีการน าข้อมูลจากข้อ I, II, III มาใช้ในการวางแผนตามแนวทางของ 
Continuous Quality Improvement (CQI) หรือ PDCA (Plan-Do-
Check-Act/Adjust)   

+1
0 

 

 c. มีการตอบสนองต่อการระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล โดยสามารถหาปัจจัย
เสี่ยง และมีมาตรการการควบคุมการระบาดได้  (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 

  

 o ควบคุมการระบาดได้ น้อยกว่าร้อยละ 50 จากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อ
ดื้อยาในโรงพยาบาลทั้งหมดในรอบปี 

0  

 o ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล
ทั้งหมดในรอบปี 

5  

  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล
ทั้งหมดในรอบปี 

10 10 
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 o ไม่มีการระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลในรอบปี 10  
 คะแนนรวม มำตรกำรที่ 5 100 60 
 รวมคะแนนทั้ง  5 มำตรกำร  345(69 %) 
 อยู่ในระดับ 3 มีการด าเนินการปานกลาง (Intermediate) 250–349 คะแนน และ

ข้อบังคับ Basic และIntermediate > 0 คะแนน 
 3 

3.2 กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนระดับเขต  
( / ) มีคณะกรรมการระดับเขต 
(/  ) นโยบายและมาตรการระดับเขตสุขภาพ 

  มีคณะกรรมการ rdu และ amr ระดับเขตสุขภาพที่ 12  มีแผนพัฒนาร่วมกัน ได้แก่การจัดประชุมอบรม
ร่วมกัน มี CG ให้ค าปรึกษา มีการพัฒนาการสร้างความตระหนักรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการประเมิน
ก่อนและหลังด าเนินการ 
 

4. กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ 
ผลงานอยู่ในระดับอยู่ในระดับ 3 มีการด าเนินการปานกลาง (Intermediate) 250–349 คะแนน  และข้อบังคับ 

Basic และIntermediate > 0 คะแนน จากทั้ง 5 มาตรการ ได้คะแนนรวมอยู่ที่ 345 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69 
 

5.สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

1.ภาระงานมาก  
2.ขาดเครื่อง Identify Automate เชื้อ ปัจจุบันใช้ test kit 
 

6. ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 
 

7. นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง  
กรุณาให้ข้อมูลการด าเนินงานที่เป็นแบบอย่าง (best practice) ให้หัวข้อกิจกรรมส าคัญ 5 กิจกรรมทีผล

การประเมินได้คะแนน 70 คะแนนขึ้นไป จาก 100 คะแนน 
 

ผู้รายงานรวบรวมรายงาน  ณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ 
ต าแหน่ง    เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
วัน/เดือน/ปี   วันที่ 1 ก.ค.62 
โทร 093-7615927  e-mailnatpongkai07@hotmail.com  
 ผู้รายงานแต่ละกิจกรรม 

1. กลไกการจัดการเชื้อดื้อยาอย่างบูรณาการ  
2. การเฝา้ระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  
3. การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลอย่างบูรณาการ  
นส.ผนิตา  ศรีวาโย พยาบาลช านาญ  084-1958075 
4. การเฝา้ระวังเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ   
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นางระวิวรรณ  นวนทอง นักเทคนิกการแพทย์ชาญการพิเศษ 081-
8988218 
5. การควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ  
นางมณฑาทิพย์ รุ่งศิลป์  เภสชักรช านาญการพิเศษ   
083-1865411 
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กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพกำรบ ำบัดรักษำผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติด 
 

1. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
-ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ และได้รับการ  ติดตามดูแล

ต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) (ร้อยละ 20) 
-ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ ที่ก าหนดของแต่ละระบบ หยุดเสพต่อเนื่องหลัง จ าหน่ายจาก

การบ าบัด 3 เดือน (Remission Rate) (ร้อยละ 40) 
 

๒. สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดจังหวัดพัทลุง 
ปัจจัยกำรแพร่ระบำด 

๑) ลักษณะพ้ืนที่ตั้งเป็นจุดเชื่อมโยงของการเดินทางภายในภาคใต้ตอนล่าง มีเส้นทางต่างๆ ทั้งเส้นทางหลัก 
เส้นทางรอง ไปสู่จังหวัดอ่ืนๆ ได้สะดวก    จึงเป็นปัจจัยที่ท าให้มีการแพร่ระบาดในพ้ืนที่  

๒) กลุ่มนักค้ายาเสพติดบางส่วนยังไม่ถูกด าเนินการตามกฎหมาย โดยเฉพาะนักค้าระดับขายส่งในพ้ืนที่และ
นักค้ารายย่อยในชุมชน ประกอบกับผู้ที่ถูกจับกุมได้ส่วนใหญ่เป็นผู้ล าเลียงจึงไม่ส่งผลกระทบต่อเครือข่ายมากนัก 
เนื่องจากนักค้ายาเสพติดระดับกลาง/ขายส่ง และรายย่อยเป็นกลุ่มที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดยา
เสพติดในพ้ืนที่ 

เส้นทำงล ำเลียงยำเสพติด  
เส้นทางล าเลียงยาเสพติดที่ส าคัญในพ้ืนที่เป็นเส้นทางสายหลักตามเส้นทางหลวงหมายเลข 41 ที่เชื่อมมาจาก

จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านอ าเภอป่าพะยอม  อ าเภอควนขนุน จนถึงจุดเชื่อมโยงที่สี่แยกเอเซีย อ าเภอเมืองพัทลุง กับ
เส้นทางสายหลักตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4 ที่มาจากจังหวัดตรัง ผ่านอ าเภอศรีนครินทร์ อ าเภอเมือง อ าเภอเขาชัยสน 
อ าเภอตะโหมด อ าเภอบางแก้ว  และอ าเภอป่าบอน  อีกทั้งยังมีเส้นทางรองหลายเส้นทางที่นักค้ายาเสพติดใช้หลบเลี่ยง
การตั้งจุดตรวจจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ 
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ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลงุ 

๕๐ 

ชนิดยำเสพติดที่แพร่ระบำด 

ชนิดยาเสพติดที่แพร่ระบาดในพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นยาบ้า พืชกระท่อม กัญชาแห้ง และไอซ์ 
รำคำยำเสพติด  

จากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าว พบว่า ราคายาเสพติดแต่ละประเภทที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่ภาคใต้
ตอนล่าง ในปีงบประมาณ 2561 เป็นดังนี้ 

รูปแบบกำรค้ำยำเสพติด   
ส่วนใหญ่เป็นการค้ายาเสพติดรายย่อย ซึ่งในการติดต่อซื้อขายยาเสพติดมีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 

- ใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อสั่งซื้อ นัดหมายส่งมอบยาเสพติดกัน ซึ่งผู้ซื้อจะไปรับยาเสพติดโดยตรงจาก
ผู้ขาย แล้วช าระเป็นเงินสด 

- ผู้ซื้อโอนเงินค่ายาเสพติดเข้าบัญชีธนาคารผู้ขายก่อน แล้วจึงไปรับยาเสพติดตามจุดนัดหมายที่ก าหนด
ไว้ โดยไม่มีการพบปะกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย  

รูปแบบกำรซุกซ่อนล ำเลียง 
กลุ่มนักค้าจะมีวิธีการซุกซ่อนล าเลียงยาเสพติดที่หลากหลาย เช่น ซุกซ่อนในยานพาหนะ (รถยนต์/

รถจักรยานยนต์) ในเครื่องแต่งกาย สัมภาระ เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ  การดัดแปลงรถ ซึ่งวิธีการดังกล่าวถือ
ว่าเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันมาก แต่ในช่วงหลังพบการลักลอบล าเลียงมาทางขนส่งสาธารณะมากขึ้น ทั้งรถโดยสาร
ประจ าทาง รถไฟ บริษัทขนส่งสินค้า และพัสดุไปรษณีย์  
 
 
 
 
 
 
 

ตัวยำ ขำยปลีก ขำยส่ง 

ยาบ้า  200-300 บาท/เม็ด  
20,000-24,000 บาท/คอก 
200,000-240,000 บาท/มัด 

150-200 บาท/เม็ด  

กัญชาแห้ง  80-120 บาท/ห่อ  
8,000-20,000 บาท/กก.  

50-100 บาท/ห่อ  
6,000-15,000 บาท/กก.  

พืชกระท่อมสด  25 ใบ / 100 บาท 
1,000-1,500 บาท/กก.  

2-4 บาท/ใบ 
700-1,200 บาท/กก.  

สี่คูณร้อย  80-150 บาท/ลิตร  50-100 บาท/ลิตร  
ยาแก้ไอน้ าเชื่อม  80-140 บาท/ขวด  50-80 บาท/ขวด  
เฮโรอีน 4000-6000 บาท/บิ๊ก 

150-200 บาท/หลอด 
3000-4000 บาท/บิ๊ก 
100-120 บาท/หลอด 

ไอซ์  300-500 บาท/ตัก  
2,500-3,500 บาท/จี  

2,000-3,000 บาท/จี  

อัลปราโซแลม  20-50 บาท/เม็ด  15-30 บาท/เม็ด  
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ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลงุ 

๕๑ 

ด้ำนสถิติจับกุมคดียำเสพติด 
เมื่อเปรียบเทียบสถิติการจับกุมคดียาเสพติดในห้วงเวลาเดียวกัน (ปีงบประมาณ 2560 - 2561)  

ข้อหำ ปีงบประมำณ ๒๕๖๐  (คดี/คน) ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ (คดี/
คน) 

ผลิต (ปลูก) พืชเสพติด 510/696 415 
น าเข้า - - 
ส่งออก - - 
จ าหน่าย 25/27 25 
ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 485/617 382 
ครอบครอง 1,058/1,209 785 
เสพ 578/578 413 
อ่ืนๆ - - 

รวม 2656/3,127 2,020 
 
ยำเสพติดที่มีกำรแพร่ระบำดในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 

         ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 
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ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลงุ 

๕๒ 

  ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดสูง 3 อันดับแรกในพ้ืนที่ จังหวัดพัทลุงปีงบประมาณ 2560  อันดับ 1 พืช
กระท่อม  อันดับ 2 ยาบ้า  อันดับ 3 กัญชาแห้ง ปีงบประมาณ 2561  อันดับ 1 ยาบ้า  อันดับ 2 พืชกระท่อม  
อันดับ 3 กัญชาแห้ง เมื่อเปรียบเทียบในห้วงเดียวกันในปี 2560 และปี 2561 พบว่ามีสถิติการจับกุมเพ่ิมขึ้น 
12.09% และพบว่า ยาบ้า มีสัดส่วนการแพร่ระบาดเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ พืชกระท่อม และกัญชาแห้งมีการแพร่
ระบาดท่ีลดลง 

    
สถิติกำรจับกุมคดียำเสพติดปี จ ำแนกรำยอ ำเภอ  งบประมำณ ๒๕๖๑        
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จากสถิติการจับกุมพบว่าอ าเภอที่มีการจับกุมมากที่สุด คือ อ าเภอเมืองพัทลุง รองลงมา อ าเภอควนขนุน และ

อ าเภอป่าพะยอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่ 
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ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลงุ 

๕๓ 

ข้อมูลกำรบ ำบัดรักษำยำเสพติด 
สถิติกำรบ ำบัดรักษำจ ำแนกตำมช่วงอำยุ งบประมำณ ๒๕๖๑         
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สถิติกำรบ ำบัดรักษำจ ำแนกตำมตัวยำ งบประมำณ ๒๕๖๑         
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ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลงุ 

๕๔ 

สรุปสถำนกำรณ์ยำเสพติดจังหวัดพัทลุง  
1. สถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดพัทลุงในห้วงเดือนนี้ยังอยู่ในระดับเบาบางถึงปานกลาง สามารถควบคุม

สถานการณ์ได้ ส่วนอ าเภอที่ยังคงมีสถานการณ์ แพร่ระบาดกว่าอ าเภออ่ืนๆ ยังคงเป็นอ าเภอเมือง ควนขนุน ซึ่ง
อ าเภอดังกล่าวเป็นทั้งเขตชุมชนเมืองที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และมีประชากรต่างถ่ิน/ประชากรแฝงอาศัย
อยู่หลากหลาย        

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

เจ้าหน้าที่รัฐไม่ส่งผลกระทบต่อราคายาเสพติดมากนัก กลุ่มผู้เสพยังคงสามารถหาซื้อได้ แต่กลุ่มผู้ค้าจะมีความ
ระมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้น โดยในบางพ้ืนที่กลุ่มผู้ค้าจะก าหนดพ้ืนที่รับส่งยาเสพติดภายในชุมชนของตนเองเท่านั้น 

4. เครือข่ายนักค้ายาเสพติดในเรือนจ ายังคงมีความเคลื่อนไหว ถึงแม้ว่าจะถูกจับกุมไปแล้วแต่ยังคงสามารถ 
สั่งการให้เครือข่ายภายนอกท าการค้ายาเสพติดแทนได้ 

แนวโน้มสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติด ปีงบประมำณ 2562 
การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีมากในกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะในชุมชนเมือง สถานบันเทิงและแหล่ง

ท่องเที่ยวกลางคืน มีการจ าหน่ายยาเสพติดผ่านทางสื่อออนไลน์ มีความพยายามน ายารักษาโรคมาใช้ในทางที่ผิด 
การจ าหน่ายยาอันตรายให้กับกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น มีการใช้ยาเสพติดมากกว่าหนึ่งชนิด ส่งผลท าให้การ
บ าบัดรักษา  มีความซับซ้อนมากขึ้น 
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ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลงุ 

๕๕ 

3. ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
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ือง
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ทร
์ ภำพรวม

จังหวัด 
(ตค-พค.

๖๒) 
1 ร้อยละ ๒๐ ของผู้ติด

ยาเสพติดที่บ าบัด
ครบตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดของแต่ละ
ระบบ และได้รับการ 
ติดตามดูแลต่อเนื่อง 
1 ปี (Retention 
Rate)  

เป้าหมาย ๒๑ ๕ ๒ ๕ ๕ ๕ ๓ ๒ 4 ๔ 0 ๕๖ 
 ผลงาน ๙ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๑ 1 ๑ 0 ๑๙ 
 ร้อยละ ๔๒.๘๕ ๒๐.๐ ๕๐.๐ ๒๐.๐ ๔๐.๐ ๒๐.๐ ๓๓.๓๓ ๕๐.๐ ๒๕.๐ ๒๕.๐  - ๓๓.๙๓ 

๒. ร้อยละ ๔๐ ของผู้ใช้ 
ผู้เสพที่บ าบัดครบ
ตามเกณฑ์ ที่ก าหนด
ของแต่ละระบบ หยุด
เสพต่อเนื่องหลัง 
จ าหน่ายจากการ
บ าบัด 3 เดือน 
(Remission Rate)  

เป้าหมาย 2๙๗ ๒๓ ๔๒ ๑๙ ๕๑ ๒๘ ๗ ๗ ๒๓ ๓๑ ๒ ๕๓๐ 
 ผลงาน ๒๐๓ ๑๗ ๑๔ ๘ ๑๙ ๑๒ ๕ ๔ ๑4 ๑๓ ๑ ๓๑๐ 
 ร้อยละ ๖๘.๓๕ ๗๓.๙๑ ๓๓.๓๓ ๔๒.๑๑ ๓๗.๒๕ ๔๒.๘๖ ๗๑.๔๓ ๕๗.๑๔ ๖๐.๘๗ ๔๑.๙๔ ๕๐.๐๐ ๕๘.๔๙ 

๓ รพ.ระดับ A S M1 
มีเตียง (เตียง 

เป้าหมาย ๑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ๑ 

 ห้องฉุกเฉิน/เตียง ผลงาน ๑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ๑ 
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ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลงุ 

๕๖ 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
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
์ ภำพรวม

จังหวัด 
(ตค-พค.

๖๒) 
รวม/ Unit/ward) 

 ที่สามารถดูแลผู้ป่วย
ยาเสพติดภาวะ
เร่งด่วน(Acute 
care) อย่างน้อย 48 
ชม. 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ๑๐๐.๐๐ 

4 การด าเนินการศูนย์
คัดกรองผู้เข้า 

เป้าหมาย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 11 

 รับการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้
ติดยาเสพติด 

ผลงาน ๒ ๑ ๑ ๑ 3 ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 14 

 4.1 โรงพยาบาล
ระดับ F-A มีค าสั่ง
การตั้งศูนย์คัดกรอง 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 4.2 บุคลากรใน
โรงพยาบาลระดับ  

เป้าหมาย ๑๙ ๑๐ ๑๕ ๑๒ ๑๘ ๑๙ ๗ ๑๒ ๙ ๗ ๖ ๑๓๔ 

 P-A อบรมฟ้ืนฟูการ
คัดกรองและ 

ผลงาน ๑๙ ๑๐ ๑๕ ๑๒ ๑๘ ๑๙ ๗ ๑๒ ๙ ๗ ๖ ๑๓๔ 

 บ าบัดอย่างย่อ ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 4.3 โรงพยาบาล

ระดับ F-A มีการ 
เป้าหมาย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 11 
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ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลงุ 

๕๗ 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
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
์ ภำพรวม

จังหวัด 
(ตค-พค.

๖๒) 
 ด าเนินงานศูนย์คัด

กรอง 
ผลงาน ๒ ๑ ๑ ๑ 3 ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 14 

  อัตรา/ร้อย
ละ 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

5 สถานพยาบาลยา
เสพติดผ่านการ 
รับรองคุณภาพงาน
บ าบัดรักษายาเสพ
ติด 
 
 

เป้าหมาย  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ส่ง
เอกสาร 
เพ่ือจัดตั้ง 

สถาน
บ าบัด 

ส่งเอกสาร
เพ่ือจัดตั้ 
งสถาน
บ าบัด 

- 
ผลงาน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 

ร้อยละ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 

 
 

5.1 จ านวน
โรงพยาบาลที่ยื่น
เอกสารขอรับการ
รับรอง 
5.2 จ านวน
โรงพยาบาลผ่านการ 
รับรองคุณภาพงาน
ยาเสพติด 

เป้าหมาย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๐ 

 ผลงาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๐ 
 ร้อยละ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ 

6 6.1 โรงพยาบาล
ระดับ F-A มี  

เป้าหมาย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ 
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ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลงุ 

๕๘ 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
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
์ ภำพรวม

จังหวัด 
(ตค-พค.

๖๒) 
 แพทย์ผ่าน การ

อบรมระยะ สั้นเวช 
ผลงาน ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๒ 

 ศาสตร์ยาและสาร
เสพติด อย่างน้อย 
รพ.ละ 1 ท่าน 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๘.๑๘ 

 6.2 โรงพยาบาล
ระดับ F-A มี  

เป้าหมาย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ 

 พยาบาลผ่านอบรม
ระยะสั้นเวช 

ผลงาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑  

 ศาสตร์ยาและสาร
เสพติด อย่างน้อย 
รพ. ละ 1 ท่าน 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 6.3 โรงพยาบาล
ระดับ F-A มี  

เป้าหมาย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ 

 พยาบาลผ่านการ
อบรมเฉพาะทาง 

ผลงาน ๐ ๐ ๒ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๔ (๕) 

 การพยาบาลยาและ
สารเสพติดอย่างน้อย
รพ.ละ 1 ท่าน 

ร้อยละ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๖.๓๖ 

 6.4 โรงพยาบาลทุก
ระดับ  

เป้าหมาย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ 
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ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลงุ 

๕๙ 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
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
์ ภำพรวม

จังหวัด 
(ตค-พค.

๖๒) 
 เจ้าหน้าที่ผ่านการ

อบรมระยะสั้น 
ผลงาน ๑ ๑ ๓ ๑ ๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ (๑๕) 

 การบ าบัด (3-5 วัน) 
อย่างน้อย 1 คน 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 6.5 โรงพยาบาล
ระดับ A S และ  

เป้าหมาย - - - - - - - - - - - - 

 M 1 มีนักจิตวิทยา
ผ่านการอบรม 

ผลงาน - - - - - - - - - - - - 

 ระยะสั้นยาเสพติด 
อย่างน้อย 1 คน(รพ.
พัทลุง มี 1 คน แต่
ไม่ได้ท างานยาเสพ
ติด) 

ร้อยละ - - - - - - - - - - - - 

 6.6 โรงพยาบาล
ระดับ A S และ  

เป้าหมาย - - - - - - - - - - - - 

 M 1 มี นักสังคม
สงเคราะห์ ผ่าน 

ผลงาน - - - - - - - - - - - - 

 การอบรมระยะสั้น
ยาเสพติดอย่างน้อย 
1 คน(รพ.พัทลุง มี 
1 คน แต่ไม่ได้

ร้อยละ - - - - - - - - - - - - 
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ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลงุ 

๖๐ 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
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
์ ภำพรวม

จังหวัด 
(ตค-พค.

๖๒) 
ท างานยาเสพติด) 
 

 6.7 โรงพยาบาล
ระดับ A และ S   

เป้าหมาย - - - - - - - - - - - - 

มีนักกิจกรรมบ าบัด
ผ่านการอบรม 

ผลงาน - - - - - - - - - - - - 

ระยะสั้นยาเสพติด 
อย่างน้อย 1 คน(รพ.
พัทลุง มี 1 คน แต่
ไม่ได้ท างานยาเสพ
ติด) 

ร้อยละ - - - - - - - - - - - - 

โรงพยาบาลมี
มาตรการลด
อันตราย  
(Harm Reduction) 
ร้อยละ 50 

เป้าหมาย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ 
ผลงาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ 

อัตรา/ร้อย
ละ 

๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
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ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลงุ 

๖๑ 

4. กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคญั 
Small Success รอบ ๙ เดือน ผลกำรด ำเนินงำน 

จังหวัดมีการด าเนินงาน CBTx ๑๐๐% (จังหวัดละ 
๑ อ าเภอ) 

จังหวัดพัทลุงมีการด าเนินงาน CBTx ทุกอ าเภอ คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 

จังหวัดมีการก ากับมาตรฐานหนวยบ าบัด 100% จังหวัดพัทลุงมีระบบการบ าบัดในเรือนจ า  
- ค่าย ๓ วัน ๔ ค่าย ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
- ค่าย ๑๒ วัน ๒ ค่าย ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

การบ าบัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๕ ค่าย 
ด าเนินการตามมาตรฐานค่าย 

สถานพยาบาล/สถานฟนฟู ผานมาตรฐาน 80% สถานบ าบัดที่ขึ้นทะเบียน ๑๐ แห่ง ผ่านมาตรฐาน 
HA ๑๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 

 
5. สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 

(Key Risk Area / Key Risk Factor)  
- 

6. ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
 
7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย / ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย 

ไม่มี 
 

8. นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี) 
ไม่มี 

      
ผู้รายงาน นางสาวจิราภรณ์  เทพหนู 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร 074613127 ต่อ 403  
e-mail Jthepnoo@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ๒๐ มิถุนายน 256๒ 
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ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลงุ 

๖๒ 

กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำสุขภำพจิตและจิตเวช 
 

1. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
1.พัฒนาระบบบริการเครือข่ายด้านสุขภาพจิต ครอบคลุมทุกด้าน ทุกระดับ รวมทั้งระบบการดูแลผู้ป่วยจิต

เวชฉุกเฉิน  มีแนวทางการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ การส่งต่อภายในจังหวัด นอกจังหวัด 
2.การเฝ้าระวังคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 3 กลุ่ม  (1. โรคจิต/โรคซึมเศร้า 2. โรคเรื้อรัง          

ทางกาย 3. โรคสุรา/สารเสพติด) 
3. ทบทวน ปรับระบบการติดตามผู้ป่วยที่ขาดนัด  (โรคจิต   โรคซึมเศร้า  โรคอารมณ์แปรปรวน  และผู้

พยายามฆ่าตัวตาย) เพ่ือป้องกันการฆ่าตัวตาย  
4.บูรณาการระบบการป้องกันการฆ่าตัวตายที่เชื่อมกับ DHS ในเขตสุขภาพและสร้างความตระหนักของ

ประชาชนทั่วไป ญาติ แกนน าชุมชน ให้รู้ถึงสัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตาย ตลอดจนการช่วยเหลือเบื้องต้น 
5. ฟื้นฟูความรู้แก่ทีมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้น าชุมชน  ในการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช และการ

ติดตาม  
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน/ โรงเรียน แบบบูรณาการ 
7. คัดกรองภาวะสุขภาพจิตเชิงรุก ออกหน่วยเคลื่อนที่ 
 

2. สถำนกำรณ์ 
ประชาชน บางกลุ่มประสบปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว  ปัญหาเศรษฐกิจ ใช้สารเสพติด ตลอดจนโรค

เรื้อรังท าให้เครียด หากไม่มีแหล่งสนับสนุนทางสังคมท่ีดี อาจท าให้ฆ่าตัวตายได้ 
 

3. ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห ์(ระบุรำยกำรข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรตรวจติดตำมที่จ ำเป็นในแต่ละประเด็น) 
ตัวช้ีวัด : อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ <6.3 ต่อแสน ประชากร 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 พค. 62 
2559 2560 2561 อ าเภอ ปชก.เป้าหมาย เสียชีวิต อัตราต่อแสน ปชก. 

ระดับประเทศ  เมืองพัทลุง 100,248 6 5.98 
6.35 6.03 - 

 
กงหรา 28,791 1 3.47 

เขต 12 
 

เขาชัยสน 36,748 5 13.61 
 3.3  

 
ตะโหมด 24,762 3 12.11 

จังหวัดพัทลุง 
 

ควนขนุน 70,946 7 9.86 
8.23 8.21 9.9 

 
ปากพะยูน 38,375 1 2.60 

ปชก.เป้าหมาย 15 ปี ขึ้นไป 

 

ศรีบรรพต 14,838 4 26.95 
ป่าบอน 38,019 2 5.26 
บางแก้ว 20,918 3 14.34 
ป่าพะยอม 28,902 5 17.30 
ศรีนครินทร์ 22,421 4 17.84 
รวม 424,968 41 9.65 
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4. กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ ปี  2562  (ณ พฤษภำคม 2562) 
ตัวชี้วัด เกณฑ์/

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

1.ร้อยละการเข้าถึงบริการผู้ป่วยซึมเศร้า ร้อยละ 65 ร้อยละ 85.47 ข้อมูล รพ. พระศรีมหาโพธิ์ 
2 .ร้อยละการเข้าถึงบริการผู้ป่วยจิตเภท ร้อยละ 75 ร้อยละ 67.90 ฐานข้อมูล HDC  
3.ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดสุราเข้าถึง
บริการเพิ่มข้ึน  1 % 

เพ่ิมผู้ป่วยใหม่  
1 % 

ผู้ป่วยใหม่  
134 คน 

( 1.64 % ) 

-ผ่านเกณฑ์  
 

4.ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตาย ไม่ท า
ร้ายตนเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 99.09 ผู้พยายามฆ่าตัวตาย 110 
คน ท าซ้ า 1 คน 
-ผ่านเกณฑ์ 

5.ร้อยละของผู้ป่วย ออทิสติก (ASD) 
เข้าถึงบริการ 

ร้อยละ 45  ร้อยละ 
55.33% 

ผ่านเกณฑ ์
 

6. .ร้อยละของผู้ป่วย สมาธิสั้น (ADHD) 
เข้าถึงบริการ เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 5 

เพ่ิมผู้ป่วยใหม่ 
ร้อยละ 5  
(173 คน) 

ผู้ป่วยใหม่ 
143 คน 
(4.13%) 

-ไมผ่่านเกณฑ์ 
-ผป.สะสม ปี 61 จ านวน 
407 คน 

 
5.ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจรำชกำร ปีงบประมำณ 2562 รอบที่ 1 

ข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะ 
1.บูรณาการการท างานร่วมกับเครือข่ายพื้นที่เพ่ือ
ค้นหา/คัดกรองผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต 

1 ประชุมการด าเนินงานสุขภาพจิต และแนวทางการ
ป้องกันการฆ่าตัวตายแก่เครือข่าย จ.พัทลุง 

2.กลุ่มปกติ : การประเมิน คัดกรองเชิงรุก การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์โดยบูรณาการกับงานต่างๆ 
กลุ่มเสี่ยง : กลุ่มเสี่ยง(โรคติดสุราโรคซึมเศร้า และโรค
สมาธิสั้น : คัดกรองให้ปรึกษาปัญหาและส่งต่อให้เข้าถึง
ระบบบริการผ่านสื่อ เช่น ไลน์ หรือสายด่วนสุขภาพจิต
และสังเกต warning sign 
กลุ่มป่วย : ให้การรักษาและส่งต่อเครือข่ายเพ่ือดูแล
ต่อเนื่องในชุมชน 
ใช้ พชอ.และอสม. ค้นหา เฝ้าระวังในชุมชนและควรจะ
คัดกรองโรคฝ่ายกาย โรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้ใช้สารเสพติด 

2.รพท./รพช. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน 
สุขภาพจิต และการดูแลผู้ป่วยจิตเวช แก่ญาติ/ผู้ป่วย 
3.ประเมินภาวะซึมเศร้า /ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
ในกลุ่มเสียง/ โรคเรื้อรัง 
4. มีการส่งต่อผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการท าร้าย
ตนเองให้พ้ืนที่ดูแล เฝ้าระวัง 
5.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยจิตเวช
ฉุกเฉิน  และการจ ากัดพฤติกรรม 
6. เยี่ยมบ้านติดตามผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 
      

 
6.สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor)  

- ปัญหา เศรษฐกิจ   สารเสพติด  ปัญหาสุขภาพ 
- พยาบาลจิตเวชที่ รพช.ส่วนใหญ่ มีคนเดียวต้องรับผิดชอบงานอื่นๆ ด้วยท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม/

ประชุมได้ 
- โครงสร้างการด าเนินงานที่แยกกันรับผิดชอบ เช่น งานสุขภาพจิตกลุ่มวัยและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
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7.ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

-ขาดจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น (ก าลังศึกษา) 
-กุมารแพทย์และจิตแพทย์ดูแลผู้ป่วยร่วมกัน 
-มีพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ดูแลช่วยเหลือบางรพ. 
-เพ่ิมนักจิตวิทยาคลินิก อีก 1 คน 
-มีทีมสหวิชาชีพ ดูแลกลุ่มเสี่ยง/ผู้ป่วยเด็ก/วัยรุ่น 

-พยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่นไม่ครบทุก
โรงพยาบาล 

ประชาสัมพันธ์ให้ไปอบรมระยะสั้น 4 เดือน 

 
8.ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย / ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย 

ไม่มี 
 

9.ผลงำนเด่น/นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง 
 - มีเครือข่ายดูแลสุขภาพจิตทุกอ าเภอ สามารถส่งผู้ป่วยที่อาการคงที่รับยาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลชุมชนทุก
แห่ง 

 - มีระบบการส่งต่อรับกลับ และปรึกษาตาม Service plan 
      

ผู้รายงาน นางศรีพันธ์  ทองเหล่ 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทร 084-9987263 
e-mail sriphan2504@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 12 มิถุนายน 2562 
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กำรพัฒนำระบบบริกำรสำขำปลูกถ่ำยอวัยวะ 
 

๑.ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
          อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จ านวน  ผูป้่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
เท่ากับ  0.๘:๑00 
 

๒.วิเครำะห์สถำนกำรณ์ 
          จากผลการด าเนินงานระบบบริการสาขาปลูกถ่ายอวัยวะตั้ งแต่ปี  ๒๕๖๐–๒๕๖๒ (ม.ค. )พบว่า          
อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จ านวน  ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาลและ
อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตาต่อจ านวนผู้เสียชีวิต  ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดแต่จากการ
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การบริจาคอวัยวะอย่างต่อเนื่องพบว่าประชาชนเริ่มสนใจเกิดทัศนคติที่ดีและให้
ความส าคัญต่อการบริจาคอวัยวะเพ่ิมมากขึ้นซึ่งดังจะเห็นได้จากสถิติจ านวนผู้แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะและ
ดวงตา จากการวิเคราะห์ปัญหาที่ท าให้การด าเนินไม่ประสบความส าเร็จและจากค าแนะน าจากการเสนอผลการ
ด าเนินงานในรอบที่ผ่านมา  คณะกรรมการศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาจึงได้มีการด าเนินการในส่วนต่างๆ
ดังต่อไปนี้ 
          ๑. การพัฒนาศักยภาพของทีมโดยการเข้าร่วมประชุมกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ ในเดือน เมษายน 2562 
เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย 
          2. พัฒนาทักษะของทีม Harvest  
            จากการวิเคราะห์สถิติผู้แสดงความจ านงในการบริจาคดวงตาเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคดวงตา  และด้วยศักยภาพของโรงพยาบาลพัทลุงมีจุดแข็งในเรื่อง ของทีม 
Harvest ดวงตา จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานการรับบริจาคอวัยวะ เพ่ือซ้อมแผนปฏิบัติการซึ่งเป็นการ
ทดสอบประสิทธิภาพของระบบและข้ันตอนการด าเนินงาน 
          3. ส าหรับกิจกรรมการรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้และมีทัศนคติต่อการบริจาคอวัยวะและดวงตา ดังนี้  
  3.1 ทีมกาชาดประชาสัมพันธ์ขณะออกรับบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง 
  3.2 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโรงพยาบาลพัทลุงเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปรับรู้การบริจาค
อวัยวะและดวงตา 
  3.3 มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่เพ่ือให้รับรู้และร่วมเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ
บุคคลภายนอก 
  3.4 มีการจัดท าโพสเตอร์เกี่ยวบริจาคอวัยวะและดวงตา ติดประกาศตามแผนกและหอผู้ป่วยต่างๆ 
 

3. ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ (ระบุรำยกำรข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรตรวจติดตำมที่จ ำเป็นในแต่ละประเด็น)  
 สถิติข้อมูลผู้แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะ 

รำยกำรข้อมูล ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  
บริจาคดวงตา 54 259 166 
บริจาคอวัยวะทุกส่วน 50 188 81 

 
รำยกำรข้อมูล ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62  เม.ย.62 พ.ค.62 รวม 

บริจาคดวงตา 56 18 47 24 15 160 
บริจาคอวัยวะทุกส่วน 31 15 27 17 13 103 
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4. กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคญั 
          ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (ณ พค.62)  

1. อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอม
บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ 
จ านวน ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

0.8:100 
0 

(0:926) 
0 

(0:805) 
0 

(0:285) 

2. อัตราส่วนของผู้ยินยอมบริจาค
ดวงตาต่อจ านวนผู้เสียป่วยชีวิตใน
โรงพยาบาล 

1.3:100 
0 

(0:926) 
0 

(0:805) 
0 

(0:285) 

 
ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62  เม.ย.62 พ.ค.62 รวม 

1. อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอม
บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย 
ต่อ จ านวน ผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล 

0.8:100 0 
(0:) 

0 
(0:) 

0 
(0:) 

0 
(0:) 

0 
(0:75) 

 
0 

2. อัตราส่วนของผู้ยินยอมบริจาค
ดวงตาต่อจ านวนผู้เสียป่วยชีวิตใน
โรงพยาบาล 

1.3:100 0 
(0:98) 

0 
(0:77) 

0 
(0:89) 

0 
(0:99) 

0 
(0:75) 

 
0 

 
5. ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจรำชกำร ปีงบประมำณ 2562 รอบที่ 1 

ข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะ 
ศักยภาพของทีมด้านการเจรจาขอรับบริจาคอวัยวะ สนับสนุนการดูงานนอกสถานที่สนับสนุนการอบรม

เพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาทักษะพยาบาลผู้ประสานการ
ขอรับบริจาคอวัยวะอย่างต่อเนื่อง 

ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริจาคอวัยวะ 

-เตรียมจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์โดยหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบเพื่อเพ่ิมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ทั่วไป 

 
6. สรุปประเด็นส ำคัญท่ีเป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย  ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์      
จำกกำรตรวจติดตำม  
             จากการติดตามตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลส าเร็จของการขอรับบริจาคอวัยวะในปี2561 พบว่ายังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายจากการวิเคราะห์สรุปสภาพปัญหาได้ดังนี้ 
          ๑.ทีมยังขาดประสิทธิภาพในการน าwork  Flow การขอรับบริจาคอวัยวะสู่การปฏิบัติ 
          ๒.พยาบาลทีมผู้ประสานยังต้องพัฒนาทักษะในการขอรับบริจาคอวัยวะซึ่งยังมีความลังเลใจในการเจรจา
ขอรับบริจาคอวัยวะขณะญาติยังมีความเศร้าโศกจากการสูญเสีย 
          3.กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์การบริจาคอวัยวะยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุมและวิธีการยังไม่
ดึงดูดความสนใจ  ซึ่งจากการซักถามญาติของ case ที่เป็น Potential donor เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะพบว่าญาติ
ยังขาดความรู้ความเข้าใจซึ่งหากญาติมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนะคติที่ดีต่อการบริจาคอวัยวะอาจส่งผลเกิด
แรงจูงใจในการบริจาคและง่ายต่อทีมเจรจา 



                                                    การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ประจ าปี ๒๕62       
 

ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลงุ 

๖๗ 

 

7. ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
 
8. ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย 
          ไม่มี 
 
9. นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ำมี) 
          ไม่มี 
 
                                                                                    ผู้รายงาน  นางนิตยา  สุวรรณศรี 
  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
           17 มิถุนายน 2562 
         โทร.  087 2989328 
  E-mail: nit.suwansee@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nit.suwansee@gmail.com
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ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลงุ 

๖๘ 

กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพสำขำไต 
 

1. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร  
-ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/173m2/yr 
 

2. สถำนกำรณ์ 
             CKD : จากข้อมูลHDC พบว่า ในปีงบประมาณ 2559- 2561 จังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วยโรคไตทั้งหมด 
4,556 6,393 และ 4,933 คน ตามล าดับ ในปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล HDC ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 
พบว่า ผู้ป่วยไตเสื่อม ระยะ 3-4 จ านวน 3476 คน สามารถชะลอความเสื่อมของไตได้ จ านวน 2222 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.92 ผู้ป่วยสามรถชะลอความเสื่อมของไตได้ดีขึ้นตามล าดับ อ าเภอที่สามารถชะลอไตได้สูงสุดได้แก่  
อ าเภอป่าพะยอม(ซึง ปีงบประมาณปี 2561น้อยที่สุด) ร้อยละ 80.26 ส่วนอ าเภอที่ชะลอไตได้น้อยลุดคืออ าเภอ
เมือง  คือร้อยละ 56.92 
 

3.ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรำกำรลดลงของ eGFR < 4 ml 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 HDC วันที่ 18 มิถุนายน2562 
2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 66 ร.พ.พัทลุง 1,634 930 56.92 
63.4 59.09 60.38 ร.พ.กงหรา 279 202 72.40 

เขต 12 ร.พ.เขาชัยสน 28 20 71.43 
62.97 60.53 62.90 ร.พ.ตะโหมด 160 105 65.63 

จังหวัดพัทลุง ร.พ.ควนขนุน 147 95 64.63 
60.32 60.15 61.18 ร.พ.ปากพะยูน 303 211 69.64 

 ร.พ.ศรีบรรพต 81 52 64.20 
ร.พ.ป่าบอน 331 228 68.88 
ร.พ.บางแก้ว 130 92 70.77 
ร.พ.ป่าพะยอม 233 187 80.26 
ร.พ.ศรีนครินทร์ 150 100 66.67 

รวม 3476 2,222 63.92 
ที่มา : ข้อมูลHDC วันที่ 18 มิถุนายน2562 
 

4. กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ 
  จังหวัดพัทลุง ได้ขยาย CKD clinic ไปทุกโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี 2558 และให้บริการโดยก าหนดวันเฉพาะ 
มีทีมสหวิชาชีพดูแล และในปี2559 ระดับจังหวัดได้จัดทีมสหวิชาชีพ ออกประเมินโรงพยาบาลชุมชน ตามแบบ
ประเมิน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมให้ค าแนะน าการผู้แลผู้ป่วย มีแนวทางส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายกับลูก
ข่าย ได้ขยาย HD ให้บริการ ณ โรงพยาบาลควนขนุน (outsource) และ เปิด CAPD เพ่ือการดูแลผู้ป่วยอย่าง
ต่อเนื่อง  ในปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพัทลุงได้ขยายการด าเนินงาน HD (outsource) เพ่ิมเติม เปิด
ประมาณ กันยายน 2562 นี้ 
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ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลงุ 

๖๙ 

Small Success รอบ 6 เดือน ผลกำรด ำเนินงำน 
พ้ืนที่ รพ.ควนขนุน เป็นสถานพยาบาลบริการที่มีผล
การด าเนินงาน คลินิกชะลอไตเสื่อม เป็นเลิศ ระดับ
เขต 

เข้าประชุมเพ่ือชี้แจงกรอบแนวแนวทางการศึกษา
เพ่ือค้นหารูปแบบการด าเนินงาน คลินิกชะลอไต
เสื่อม ที่มีคุณภาพและยั่งยืน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 
2562 

จัดหาตัวแทนเครือข่ายอบรมโครงการสัมนาการ
พัฒนาระบบข้อมูล CKD เขตสุขภาพท่ี 12 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรผู้ปฎิบัติงาน CKD Clinic ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการข้อมูลการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมาขยายต่อ
ในพ้ืนที่ต่างๆ เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562  

 

5. ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจรำชกำร ปีงบประมำณ 2562 รอบที่ 1 
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

จัดท าโครงการรณรงค์ลดเค็ม บูรณาการ พชอ.ให้มี
เครื่องวัดความดันโลหิตประจ าต าบลเพื่อติดตามผล
ความดันโลหิต ให้ความรู้ในการดูแลตนเอง เรื่องการ
ปรับพฤติกรมการกิน 

-ในส่วนของการรณรงค์ลดเค็ม ได้จัดอบรมแม่ครัว
ตัวอย่างในครัวเรือน  
-เครื่องวัดความดันโลหิตมีประจ าทุกต าบลอยู่แล้ว 

ประเมินภาวะสุขภาพให้ค าปรึกษารายบุคคลให้ดื่ม
น้ าวันละ 8-10 แก้ว/วัน 

-ในคลินิกบริการสุขภาพทุกท่ีในจังหวัดพัทลุง ได้
ประเมินและให้ค าแนะน าในด าเนินชีวิตประจ าวัน
ส าหรับผู้ป่วยโรคไต 

ประเมินภาวะสุขภาพให้ค าปรึกษารายบุคคลถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน ให้ความรู้การใช้สมุนไพรที่
ถูกต้อง 

ประเมินภาวะสุขภาพและรวมไปถึงให้ค าปรึกษา 
แนะน าการใช้ยาสมุนไพร โดยมีเภสัชกรเป็นผู้
แนะน า 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ รพ.ที่ด าเนินการผ่าน
เกณฑ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้หา key success factor 
จากอ าเภอที่ท าได้ดี,การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง 

-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอ าเภอกงหรา  
-มีการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ซึ่งได้ด าเนินการให้รหัส
โรคในผู้ป่วย state 1,2 

 

6. สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor)  

ระบบข้อมูล HDC ที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีค านวณ ท าให้ข้อมูลผู้ป่วยลดลง 
 

7. ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
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๗๐ 

8. ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย / ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย 
ไม่มี 

 

9. ผลงำนเด่น / นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง 
ไม่มี 

      
ผู้รายงาน นางชะอ้น  ส่งแก้ว 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทร 087 475 3131 
e-mail chaon1996@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 18/6/2562 
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๗๑ 

กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพสำขำ one day surgery (ODS) 
 

1. ประเด็นตรวจรำชกำร 
- ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบ one  day  surgery 

 

2. สถำนกำรณ ์
 โรงพยาบาลพัทลุง มีการด าเนินเรื่อง ambulatory care มาตั้งแต่ปี 2550 แต่เป็นการด าเนินการ   ที่ไม่

ต่อเนื่อง จัดท าในกลุ่มผู้ป่วย Tounge tie, Circumcision ในเด็ก และได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้นเมื่อปี 
2559-2560 ซึ่งยังใช้ในกลุ่มผู้ป่วยเดิมและผู้ป่วย Colonoscope ในปี 2561 ได้มีการเพ่ิมกลุ่มผู้ป่วยสลายนิ่ว  

นโยบายของ Service Plan ได้ก าหนดให้มีบริการแบบ One Day Surgery ใน 12 กลุ่มโรค คือ          
1.Inguinal hernia,Femoral hernia 2.Hydrocele 3.Hemorrhoid 4.Vaginal bleeding  5.Esophagogastric 
varices 6.Esophageal stricture 7.Esophagogastric cancer with obstruction 8.Colorectal polyp 
9.Common bile duct stone 10.Pancreatic duct stone 11.Bile duct stricture 12.Pancreatic duct 
stricture ในผู้ป่วยกลุ่มนี้โรงพยาบาลพัทลุงยังไม่ได้เริ่มผ่าตัดแบบ One  day surgery 

ปี 2561 เขตสุขภาพที่ ๑๒ ได้ก าหนดแผนพัฒนาบริการแบบ one day surgery ในกลุ่มโรคดังนี้  
1.Inguinal hernia,Femoral hernia 2.Hydrocele 3.Hemorrhoid 4.Vaginal bleeding 5.Colorectal polyp 
ดังนั้นโรงพยาบาลจึงได้ด าเนินการให้บริการในกลุ่มโรค ๕ โรค ตามนโยบายเขตสุขภาพที่ ๑๒ ได้ก าหนด  
โรงพยาบาลพัทลุง ได้ด าเนินการไปแล้วจ านวน ๓ โรค คือ Inguinal hernia, Femoral hernia, Hydrocele, 
Hemorrhoid Vaginal bleeding, Colorectal polyp แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกรหัสโรค เนื่องจากยังขาดความพร้อม
ของบุคลากรและความรู้ความเข้าใจ ความมั่นใจในบริการของผู้ป่วย  และปัญหาการเบิกจ่ายจาก สปสช.  ไม่ครบทุก
หัตถการ 
 ปี 2562  โรงพยาบาลพัทลุง ได้ด าเนินการจ านวน 4 โรค คือ Inguinal hernia , Femoral hernia, 
Hydrocele, Hemorrhoid, Colorectal polyp, Release of Urethral stricture และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมหัตถการ
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
 

สถิติการใหบ้ริการผู้รับบริการที่เข้าเงื่อนไข ODS 

รำยกำรข้อมูล 
ปี2561 

มิย.61-กย.๖๑ 
ปี 2562 

ตค.๖๑–พค.62 
Inguinal hernia , Femoral hernia ๑๓ 28 
Hydrocele 0 0 
Hemorrhoid ๓ 1 
Vaginal bleeding ๒ 0 
Colorectal  polyp ๖ 1 
Release of urethral stricture 0 1 

รวม ๒๔ 31 
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สภำพปัญหำ ปี 2562 
สภำพปัญหำ กิจกรรมพัฒนำ 

1. 1.ผู้ป่วยที่มารับบริการยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระบบบริการ ODS 
 

2. 2.ยังท าหัตถการได้ไม่ครบทุกกลุ่มโรคตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด/ท าเฉพาะกลุ่มโรคทางศัลยกรรม 
 

3. 3.ความพร้อม ขาดอัตราก าลังบุคคลากรในการดูแล
โดยเฉพาะ/ขาดความเข้าใจในระบบงานของบุคลากร 

4. 4.ขาดการประสานงานระหว่างเครือข่าย/การติดตาม 
    หลังผ่าตัดทางโทรศัพท์ไม่ได้        

5.  
6. 5.สถานที่ยังใช้ร่วมกับห้องผ่าตัด 

1.พัฒนาการประชาสัมพันธ์ระบบบริการ ODS 
ผ่านหน่วยปฐมภูมิ  เพ่ือเพ่ิมความม่ันในแก่
ผู้รับบริการ 
2.ระดับบริหารกระตุ้นสร้างแรงจูงใจแก่ผู ้             
ปฏิบัติงาน  โดยการสนับสนุนด้านสถานที่และ
อัตราก าลัง 
3.จัดประชุมทบทวนระบบ Flow งาน  
ให้บุคคลากรทีเก่ียวข้องรับทราบ 
๔.การจัดประชุมระหว่างเครือข่ายให้มากข้ึน/
ระดับบริหารให้การสนับสนุน/ประสานการติด
ตามหลังผ่าตัดกับHHC 
5 ทบทวนระบบบริการร่วมกันในทีมปฏิบัติงาน   

 

3.ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ (รวมรำยกำรข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรตรวจติดตำมท่ีจ ำเป็นในแต่ละประเด็น) 
ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 

(ร้อยละ) 
ปี 2561  ปี 2562 

 
 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ได้รับการผ่าตัดแบบ  one day 

surgery    
 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
 ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงระหว่างและหลังผ่าตัด 

>85 
 
 

0 

100 
(15%) 
89.01 

0 

92.31 
(20%) 
90.47 

0 
 

4.กิจกรรมด ำเนิน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ 

ล าดับ โรค 

ปี 256๑ (มิ.ย.61 – ก.ย.๖๑) ปี๖๒ (ณ พ.ค. 62) 
จ านวนผู้ป่วย
ที่เข้าเงื่อนไข 

 (ราย) 

จ านวนผู้ป่วย  
ที่รับผ่าตัด  
แบบODS 

 (ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ  

 

จ านวนผู้ป่วย
ที่เข้าเงื่อนไข 

 (ราย) 

จ านวนผู้ป่วย
ที่รับผ่าตัด 
แบบODS 

 (ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ  

 

1 Inguinal hernia , 
Femoral hernia 

13 13 100 29 28 96.55 

2 Hydrocele 0 0 - 0 0 - 
3 Hemorrhoid 3 3 100 2 1 50 
4 Vaginal bleeding 2 2 100 0 0 - 
5 Colorectal polyp 6 6 100 1 1 100 
6 Release of 

urethral stricture 
0 0 - 1 1 100 

7 ร้อยละรวม 100 93.94 
8 Case drop out 0 2 
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ล าดับ โรค 

ปี 256๑ (มิ.ย.61 – ก.ย.๖๑) ปี๖๒ (ณ พ.ค. 62) 
จ านวนผู้ป่วย
ที่เข้าเงื่อนไข 

 (ราย) 

จ านวนผู้ป่วย  
ที่รับผ่าตัด  
แบบODS 

 (ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ  

 

จ านวนผู้ป่วย
ที่เข้าเงื่อนไข 

 (ราย) 

จ านวนผู้ป่วย
ที่รับผ่าตัด 
แบบODS 

 (ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ  

 

9 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

89.01 90.47 

10 ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด  
 -ปวดแผลผ่าตัด
เล็กน้อย 

4 8 

 -ปวดแผลผ่าตัด
มาก ฝาก observe
ภายใน ๒๔ ชม. 

๐ ราย 
 

๑ราย 
 
 

 -ปวดแผลผ่าตัด
มาก ต้อง Admit 

๐ ราย ๑ ราย 

วิงเวียน
ศีรษะ/observe   
ใน ๒๔ ชม. 

๑ ราย ๐ ราย 

กิจกรรมด ำเนินงำน 
          1.   จัดศูนย์ให้ค าปรึกษาทางวิสัญญีก่อนผ่าตัดผู้ป่วย ODS ที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม(เดิมให้บริการที่ 
แผนกวิสัญญี) 
           2.   จัดท าคู่มือแนวทางให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ทั้งก่อนและหลังมารับบริการ 
           3.   วางแผนก าหนดหัตถการที่จะด าเนินการ ในกลุ่มทีมงาน one day surgery   
           4.   จัดตั้งคณะท างาน one day surgery   
           5.   วางระบบสื่อสารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มโรค 
           6.   มีการก าหนดตัวชี้วัดแต่ละกิจกรรม 
           7.   ส่งบุคลากรไปพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการท าหัตถการ/ระบบงานODS  (ศัลยแพทย์,
วิสัญญีแพทย์,พยาบาลห้องผ่าตัด, พยาบาลวิสัญญี,พยาบาลผู้ป่วยนอก,ศูนย์จัดเก็บรายได้) 
 

5.ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจรำชกำรปีงบประมำณ พ.ศ.2562 รอบท่ี 1 
ข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะ 

1.ให้ รพ.พัทลุงพัฒนาทีม ODS ระดับ รพ.เพื่อดูแลเรื่อง 
Follow up ผู้ป่วย post visit เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจให้กับ
ผู้ป่วยและญาติ 

1.ประสานความร่วมมือการเยี่ยมหลังผ่าตัดกับHHC 

2.พัฒนาการผ่าตัดแบบ ODS จากกลุ่มโรคที่เพ่ิมขึ้นจาก 12 
โรคเป็น 24 โรค 

2.ระดับบริหารกระตุ้นการผ่าตัดในกลุ่มโรคอ่ืนๆ 

3.ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้มีการด าเนินงาน ODS เพ่ือ
เพ่ิมรายได้และลดความแออัดใน รพ. 

3.จัดท าโปสเตอร์การให้ความรู้เรื่องการบริการผ่าตัด 
ODS ให้ผู้รับบริการทราบ 
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6.กิจกรรมด ำเนิน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ 
          1.   จัดศูนย์ให้ค าปรึกษาทางวิสัญญีก่อนผ่าตัดผู้ป่วย ODS ที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม(เดิมให้บริการที่ 
แผนกวิสัญญี) 
           2.   จัดท าคู่มือแนวทางให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ทั้งก่อนและหลังมารับบริการ 
           3.   วางแผนก าหนดหัตถการที่จะด าเนินการ ในกลุ่มทีมงาน one day surgery   
           4.   จัดตั้งคณะท างาน one day surgery   
           5.   วางระบบสื่อสารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มโรค 
           6.   มีการก าหนดตัวชี้วัดแต่ละกิจกรรม 
           7.   ส่งบุคลากรไปพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการท าหัตถการ/ระบบงานODS  (ศัลยแพทย์,
วิสัญญีแพทย์,พยาบาลห้องผ่าตัด, พยาบาลวิสัญญี,พยาบาลผู้ป่วยนอก,ศูนย์จัดเก็บรายได้) 
 

7.ปัญหำอุปสรรค 
1. บุคลากรยังขาดความเข้าใจและแรงจูงใจในการผ่าตัดในระบบ ODS 
2. ข้อจ ากัดด้านบุคลากร/ใช้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ/ไม่แยกหน้าที่ชัดเจน 
3. ข้อจ ากัดด้านสถานที่  อุปกรณ์  เครื่องมือที่จ าเป็น 
4. ระบบการเบิกจ่ายอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยน 
5. การเยี่ยมหลังผ่าตัดยังขาดความเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย 

 

8.โอกำสพัฒนำ   
1. เพ่ิมหัตถการการผ่าตัด แบบ ODS  ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  
2. พัฒนาตัวชี้วัดที่ยังเป็นส่วนขาด  เช่น ความพึงพอใจที่เป็นส่วนขาด 
3. พัฒนาสถานที่บริการรองรับระบบ ODS  ที่ขยายหัตถการเพ่ิมข้ึน 
4. จัดสรรอัตราก าลังเพ่ือรองรับระบบบริการ  ODS 
5. พัฒนาระบบการเยี่ยมหลังผ่าตัดให้ครอบคลุมโดยประสานกับ HHC 
6. สร้างแรงจูงใจแพทย์ในกลุ่มท่ีมีหัตถการ ODS ให้บริการผ่าตัดแบบ ODS 

 

9. ผลงำนเด่น/นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง 
  

ผู้รายงาน :  นางสาวภาวดี อินทร์ด้วง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 e-mail :          pavadee7791@gmail.com 

    วัน/เดือน/ปี 16 มิถุนายน 2562 
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กำรพัฒนำระบบบริกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำน 
 

1. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
1.1 ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เป้าหมาย 18.5) 
1.2 ร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพร โดยมีจ านวนรายการยาสมุนไพรมากกว่าร้อยละ 6 ของการสั่งใช้ยา

ทั้งหมด 
1.3 คลินิกแพทย์แผนไทยที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD คู่ขนาน) 
1.4 คลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร (คลินิก 4 โรค) 

 

2. สถำนกำรณ์ 
 2.1 กำรจัดบริกำรกำรแพทย์แผนไทยในหน่วยบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ ในจังหวัดพัทลุง มีดังนี้ 
ตารางที่ 1 : แสดงข้อมูลการจัดบริการแพทย์แผนไทยฯ ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จ.พัทลุง 
ล ำดับ สถำนบริกำร ยำแผน

ไทยและ
ยำ

สมุนไพร
(แห่ง) 

คลินิก
กำรแพทย์
แผนไทย 
(แห่ง) 

คลินิก
กำรแพทย์
แผนไทย
คู่ขนำน  

ใน รพ.(แห่ง) 

กำรดูแล
หญิงคลัง
คลอด 
(แห่ง) 

คลินิกบริการ
การแพทย์แผนไทย

และการแพทย์
ทางเลือกแบบครบ

วงจร  
(คลินิก 4 โรค) 

1 รพ.พัทลุง 1 1 1 1 1 
2 รพ.กงหรา 1 1 1 1 1 
3 รพ.เขาชัยสน 1 1 1 1 1 
4 รพ.ตะโหมด 1 1 1 1 1 
5 รพ.ควนขนุน 1 1 1 1 1 
6 รพ.ปากพะยูน 1 1 1 1 1 
7 รพ.ศรีบรรพต 1 1 1 1 1 
8 รพ.ป่าบอน 1 1 1 1 1 
9 รพ.บางแก้ว 1 1 1 1 1 

10 รพ.ป่าพะยอม 1 1 1 1 1 
11 รพ.ศรีนครินทร์ (ปัญญา

นันทภิกขุ) 
1 1 1 1 1 

12 รพ.สต.(24) อ.เมือง                   24 3 - 2 - 
13 รพ.สต.(9)  อ.กงหรา   9 1 - - - 
14 รพ.สต.(13) อ.เขาชัยสน               13 2 - 1 - 
15 รพ.สต.(11) อ.ตะโหมด                      11 3 - 1 - 
16 รพ.สต.(16) อ.ควนขนุน                   16 7 - 4 - 
17 รพ.สต.(16) อ.ปาก

พะยูน                    
16 2 - 1 - 
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ล ำดับ สถำนบริกำร ยำแผน
ไทยและ

ยำ
สมุนไพร
(แห่ง) 

คลินิก
กำรแพทย์
แผนไทย 
(แห่ง) 

คลินิก
กำรแพทย์
แผนไทย
คู่ขนำน  

ใน รพ.(แห่ง) 

กำรดูแล
หญิงคลัง
คลอด 
(แห่ง) 

คลินิกบริการ
การแพทย์แผนไทย

และการแพทย์
ทางเลือกแบบครบ

วงจร  
(คลินิก 4 โรค) 

18 รพ.สต.(6) อ.ศรีบรรพต                          6 1 - 1 - 
19 รพ.สต.(11) อ.ป่าบอน 11 5  2 - 
20 รพ.สต.(7) อ.บางแก้ว                              7 2 - - - 
21 รพ.สต.(6) อ.ป่าพะยอม         6 1 - 1 - 
22 รพ.สต.(5)อ.ศรีนครินทร์                    5 1 - - - 
 รวม  135 39 

(รพ.11      
รพ.สต.28 ) 

11  24 
(รพ.11   

รพ.สต.13) 

11 

 จากตารางที่ 1  : แสดงการเปิดให้บริการการแพทย์แผนไทยฯในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  พบว่า
สถานบริการทุกแห่งมีการใช้ยาแผนไทยและยาสมุนไพร รวมทั้งมีการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ                 และ
ป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คิดเป็นร้อยละ 100  ส าหรับการเปิดบริการ
คลินิกการแพทย์แผนไทย พบว่าในระดับ รพท . และ รพช. มีการเปิดให้บริการคลินิการแพทย์แผนไทยทุกแห่ง                  
คิดเป็นร้อยละ 100  ในระดับ รพ.สต. มีการเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทย 28 แห่ง(โดยแพทย์แผนไทยและวิชาชีพ
อ่ืนที่มีใบประกอบวิชาชีพด้านเวชกรรมแผนไทย) จาก 124 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.58 

2.2 จ ำนวนแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในหน่วยบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ 
 

ตารางที่ 2 : ข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัดพัทลุง 
สถำนบริกำร แพทย์แผนไทย/ 

แพทย์แผนไทยประยุกต์/
อำยุรเวช วิชำชีพอ่ืนมีใบ
ประกอบวิชำชีพ (คน) 

ผู้ช่วยแพทย์ 
แผนไทย 

(คน) 

จบหลักสูตรกำรรักษำทำง
กำรแพทย์แผนไทยส ำหรับ 
จนท.รพ.สต.(คน / แห่ง) 

อ.เมือง 12 26 3/3 
อ.กงหรา 3 2 2/2 
อ.เขาชัยสน 4 4 - 
อ.ตะโหมด 5 5 - 
อ.ควนขนุน 11 15 3/3 
อ.ปาพะยูน 5 18 1/1 
อ.ศรีบรรพต 2 3 4/4 
อ.ป่าบอน 9 13 - 
อ.บางแก้ว 3 5 - 
อ.ป่าพะยอม 3 4 3/3 
อ.ศรีนครินทร์  4 9 1/1 
รวม  61 104 17/17 
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  จากตารางที่ 2  พบว่าในจังหวัดพัทลุง มีบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย(จบหลักสูตรด้านการแพทย์
แผนไทยและวิชาชีพอ่ืนมีใบประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมไทย) ทั้งหมดจ านวน 61 คน โดยโรงพยาบาลทุกแห่ง      
มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงาน รวมทั้งหมด 27 คน/11 แห่ง โรงพยาบาลที่มีแพทย์แผนไทยจ านวน 1 คน คือ 
โรงพยาบาลศรีบรรพต โรงพยาบาลบางแก้ว โรงพยาบาลป่าพะยอม  ส่วนระดับ รพ .สต. มีบุคลากรด้านแพทย์แผน
ไทยปฏิบัติงาน จ านวน 28 แห่ง จากทั้งหมด 124 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.58 ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยส าหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยพบว่า มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
ระดับ รพ.สต.ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ทั้งหมด 17 คน/17 แห่ง (ซ้ ากับที่มีแพทย์แผนไทยแล้ว 3 แห่ง) ท าให้ รพ. 
และรพ.สต.ในจังหวัดพัทลุง  มีบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานจ านวน 53 แห่ง จากทั้งหมด 135 แห่ง  
คิดเป็นความครอบคลุมของบุคลากรในการให้บริการ ร้อยละ 39.29 
 2.3 กำรจัดบริกำรผู้ป่วยในกำรแพทย์แผนไทย (IPD)  
      โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุง จ านวน 11 แห่ง ให้บริการการแพทย์แผนไทยแผนกผู้ป่วยใน ได้แก่ การ 
การดูแลมารดาก่อน/หลังคลอด การดูแลอาการน้ านมไม่ไหลในหญิงหลังคลอด  กลุ่มอาการโครงสร้างกล้ามเนื้อ    
โดยการส่งต่อของแพทย์  กลุ่มอาการหลอดเลือดสมอง และรวมทั้งให้บริการมณีเวช 
3. ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ 
          3.1 ข้อมูลร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดท่ีได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ตารางที่ 3 : ข้อมูลร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วย      
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดพัทลุง (ข้อมูลผลการด าเนินงาน ณ วันที่รับตรวจราชการ)
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อ ำเภอ ข้อมูล 6 เดือน(ตค.61-มีค.62) ข้อมูล (เมย.-พค.62) ข้อมูล 6 เดือน(ตค.61-มีค.62) ข้อมูล (เมย.-พค.62) 

บริการผู้ป่วย
นอก(ครั้ง) 

บริการแพทย์
แผนไทย(ครั้ง) 

ร้อยละ
การรับ
บริการ 

บริการผู้ป่วย
นอก(ครั้ง) 

บริการ
แพทย์แผน
ไทย(ครั้ง) 

ร้อยละ
การรับ
บริการ 

การสั่งใช้ยา
แผนปัจจุบัน
(drug_opd) 
(รายการ) 

การสั่งใช้ยา
สมุนไพร 
(รายการ) 

ร้อยละ
รายการ
ใช้ยา

สมุนไพร 

การสั่งใช้ยา
แผนปัจจุบัน
(drug_opd) 
(รายการ) 

การสั่งใช้
ยา

สมุนไพร 
(รายการ) 

ร้อยละ
รายการ
ยาสมุน 

ไพร 
เมืองพัทลุง 315,260 77,121 24.46  71,396 15,751 22.06 768,629 27,714 3.61 233,076 7,041 3.02 

กงหรา 57,842 31,382 54.25  12,508 6,056 48.42 120,025 6,756 5.63 29,723 1,341 4.51 

เขาชัยสน 66,936 37,912 56.64  14,637 5,914 40.40 147,255 13,574 9.22 41,958 3,262 7.77 

ตะโหมด 61,455 20,851 33.93  13,702 3,869 28.24 148,676 8,363 5.62 42,482 1,788 4.21 

ควนขนุน 133,937 47,857 35.73  13,079 6,972 53.31 266,004 15,797 5.94 28,131 2,447 8.70 

ปากพะยูน 91,622 43,384 47.35  18,401 6,468 35.15 186,271 10,887 5.84 49,335 2,379 4.82 

ศรีบรรพต 33,600 8,940  6.61  5,329 1,576 29.57 74,530 4,429 5.94 13,572 1,065 7.85 

ป่าบอน 65,066 19,868 30.54  14,518 3,879 26.72 161,179 15,419 9.57 44,537 4,083 9.17 

บางแก้ว 43,521 12,333 28.34  9,490 2,637 27.79 92,830 5,117 5.51 23,911 1,295 5.42 

ป่าพะยอม 59,184 15,877 26.83  13,194 3,267 24.76 140,965 9,180 6.51 38,889 1,866 4.80 

ศรีนครินทร ์ 41,662 13,240 31.78  9,513 3,033 31.88 86,919 5,131 5.90 25,978 1,517 5.84 

ภำพรวม
จังหวัด 

970,085 328,765 33.89  195,767 59,422 30.35 2,193,283 122,367 5.58 571,592 28,084 4.91 

ภำพรวมเขต
สุขภำพ 

7,249,252 1,706,780 23.54  1,423,092 318,950 22.41 17,560,738 1,003,311 5.71 4,279,056 222,202 5.19 

ข้อมูล HDC วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
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          - ภาพรวมจังหวัด ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูลเดือน ตค.–มีค.62) ผู้ป่วยนอกได้รับบริการทั้งหมด 970,085 ครั้ง 
ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
จ านวน 328,765 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 33.89  โดยภาพรวมร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทุกอ าเภอผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย  
          - ภาพรวมจังหวัด ณ ข้อมูล รอบ 8 เดือน ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูลเดือน ต.ค. 61–พ.ค.62)  
ผู้ป่วยนอกได้รับบริการทั้งหมด 1,165,852 ครั้ง ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  จ านวน 388,187 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 33.30   โดยภาพรวมร้อยละ
ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ทุกอ าเภอผ่านเกณฑ์เป้าหมาย  
          3.2 ข้อมูลคลินิกแพทย์แผนไทยท่ีแผนกผู้ป่วยนอก (OPD คู่ขนาน) เป้าหมาย รพศ.รพท.และ รพช. (A-F3) 
ตารางที่ 4 : แสดงข้อมูลคลินิกแพทย์แผนไทยท่ีแผนกผู้ป่วยนอก (OPD คู่ขนาน) จังหวัดพัทลุง 

ประเด็นกำรติดตำม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
โปรดระบุรำยช่ือหน่วย

บริกำรที่จัดบริกำร 
คลินิกแพทย์แผนไทยที่แผนก
ผู้ป่วยนอก (OPD คู่ขนาน) 
เป้าหมาย รพศ. รพท. และ รพช.
(A-F3) 

รพท. (1 แห่ง) (1 แห่ง) ร้อยละ100 1.รพท.พัทลุง 
รพช. (10 แห่ง) (10แห่ง) ร้อยละ100 1.รพช.กงหรา 

2.รพช.เขาชัยสน 
3.รพช.ควนขนุน 
4.รพช.ตะโหมด 
5.รพช.ปากพะยูน 
6.รพช.ป่าพะยอม 
7.รพช.ศรีบรรพต 
8.รพช.ป่าบอน 
9.รพช.บางแก้ว 
10.รพช.ศรีนครินทร์ 

รวม  (11แห่ง) (11.แห่ง) ร้อยละ100 คิดเป็นร้อยละ 100 
  

ภาพรวมจังหวัด (ข้อมูลเดือน ตค.61–พค.62) รพ.ทุกแห่ง เปิดให้บริการ OPD คู่ขนานที่แผนก
แพทย์แผนไทยทุกวันในเวลาราชการ  และรพ.ตะโหมด , รพ.ป่าบอน เปิดให้บริการที่แผนก OPD ทั่วไปร่วมด้วย
สัปดาห์ละ2 วัน รพ.ตะโหมดและรพ.บางแก้ว เปิดบริการนอกเวลาราชการในวันเสาร์และรพ.ปากพะยูน เปิด
ให้บริการนอกเวลาราชการวันเสาร์–อาทิตย ์และวันหยุดราชการ 
              3.3 ข้อมูลคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร (คลินิก 4 โรค) 
เป้าหมาย รพศ. รพท.  
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ตารางที่ 5 : แสดงข้อมูลคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร (คลินิก 4 โรค)       
จ.พัทลุง 

ประเด็นกำรติดตำม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
โปรดระบุรำยช่ือหน่วย

บริกำรที่จัดบริกำร 
คลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร 
(คลินิก 4 โรค) เป้าหมาย รพศ. รพท. 

รพท.(1 แห่ง) (1 แห่ง) ร้อยละ 100 รพ.พัทลุง 
รพช. (10 
แห่ง) 

(10 แห่ง) ร้อยละ 100 1.รพ.กงหรา  
2.รพ.เขาชัยสน  
3.รพ.ควนขนุน  
4. รพ.ตะโหมด    
5.รพ.ปากพะยูน   
6.รพ.ศรีบรรพต      
7.รพ.ป่าบอน   
8.รพ.บางแก้ว   
9.รพ.ป่าพะยอม    
10.รพ.ศรีนครินทร์ 

รวม  
(11แห่ง) 

(11.แห่ง) ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 100 

   
ภาพรวมจังหวัด (ข้อมูลเดือน ตค.61–พค. 62) รพ.ในจังหวัดพัทลุง ทั้ง 11 แห่ง เปิดให้บริการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร (คลินิก 4โรค) ที่แผนกแพทย์แผนไทยทุกวันในเวลาราชการ
ประกอบด้วยให้บริการด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย(จ่ายยาสมุนไพรและปรุงยาเฉพาะราย) ผดุงครรภ์ไทยการ
ฟ้ืนฟูมารดาหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือ การนวดไทย และยังมีบริการการแพทย์แผนจีนที่รพ.พัทลุงและ รพ.
ควนขนุน ซึ่งให้บริการฝังเข็มพร้อมกระตุ้นไฟฟ้า ครอบแก้ว และรมยา โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคหมอน รองกระดูก
ส่วนเอวทับเส้นประสาท โรคปวดกล้ามเนื้อหลัง คอ บ่า  และโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้ยังมีบริการการแพทย์
ทางเลือกอ่ืนๆด้วย เช่น สมาธิบ าบัด SKT  ศาสตร์มณีเวช 
 
4. สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำกกำร
ตรวจติดตำม 
  -ด้านบุคลากรสาขาการแพทย์แผนไทย เนื่องด้วยบุคลากรเป็นส่วนส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อน
นโยบายงานแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข ที่สนับสนุนการบูรณาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้าสู่
ระบบบริการสุขภาพครบวงจร เกิดการบูรณาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผสมผสานกับการแพทย์
ปัจจุบัน (OPD คู่ขนานและ OPD ครบวงจร) แต่แพทย์แผนไทย และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ยังไม่เพียงพอต่อการ
บริการในหน่วยบริการ โดยเฉพาะในระดับรพ.สต. มีบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยจ านวน 28  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
22.58 ของรพ.สต.ทั้งหมดจ านวน ๑๒๔ แห่ง 
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5. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้กำร
ด ำเนินงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งท่ีผู้ท ำหน้ำที่ตรวจ
รำชกำรรับไปประสำน 
หรือ ด ำเนินกำรต่อ 

1. การจัดบริการแพทย์แผนไทยในสถาน
บริการ 
    - ในระดับ รพ.สต. มีจ านวนน้อย ส่วน
ใหญ่ให้บริการจ่ายยาสมุนไพรอย่างเดียว มี
การจัดบริการนวดรักษา/ฟ้ืนฟู การประคบ
สมุนไพร ฯลฯ จ านวน 28 แห่ง จาก
ทั้งหมด 124 แห่ง (ร้อยละ 22.58) และ
บุคลากรใน รพ.สต.บางแห่งยังไม่ได้พัฒนา
ศักยภาพการบริการแพทย์แผนไทย ได้แก่ 
หลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผน
ไทยฯ, หลักสูตรการใช้ยาแผนไทยในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติฯ  

(การด าเนินงานของจังหวัดพัทลุง 
ประกอบด้วย 
    1.การประชุมพัฒนาศักยภาพด้าน
เภสัชกรรมไทยแก่ จนท.รพ.สต.ละ      
1 คน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึนเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพร และ
มีความม่ันใจในการสั่งใช้  
    2.การก าหนดให้ รพ.สต.มีและใช้ยา
สมุนไพรอย่างน้อย 15 รายการ 

 

 
6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย  
   -เห็นควรให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดประชุมประสานแผนงานโครงการ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เป็นประจ าทุกปี และจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองและส่งเสริม      
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ  และการบันทึก/ตรวจสอบข้อมูลผลงานในระบบ HDC 
  -เห็นควรให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกประสานงานกับสปสช. เพื่อก าหนดให้   
“ศาสตร์มณีเวช” เป็นหัตถการด้านการแพทย์ทางเลือก เพ่ือท าให้ระบบข้อมูลถูกต้อง และเป็นหัตถการที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
7. นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี)  
    1. น้ ายาสมุนไพรบ้วนปาก : สอน.บ้านควนปอม  อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 
    2. น้ ายาแช่เท้าสมุนไพร : รพ.สต.บ้านสวน  อ.เมือง  จ.พัทลุง 
    3. เสื้อประคบร้อน : รพ.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
    4. นวัตกรรมไม้นวดช่วยหมอ     
 
                                                   ผู้รำยงำน      นางอารีย์  ชูแก้ว 
      ต ำแหน่ง       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      วัน/เดือน/ปี   19 มิถุนายน  2562 
      โทรศัพท์        063–1911969   
                                                            E-mail address: kpanyaphu@gmail.com 

 
 
 

mailto:kpanyaphu@gmail.com
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กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Stroke 
 

1. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
1.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (เป้าหมาย < ร้อยละ 7) 
1.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน (เป้าหมาย < ร้อยละ 5) 
1.3 อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (เป้าหมาย < ร้อยละ 25) 
1.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชม. ได้รับการรักษาใน Stroke Unit 

(เป้าหมาย > ร้อยละ 40) 
1.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตันระยะเฉียบพลัน ที่มีอาการ ไม่เกิน 4.5 ชม. ได้รับการ

รักษาด้วยยาฉีดละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า ภายใน 60 นาที (Door to needle time) (เป้าหมาย > ร้อย
ละ 50) 

1.6 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก ได้รับการผ่าตัดสมอง ภายใน 90 นาที (Door to operation 
room time) (เป้าหมาย > ร้อยละ 60) 

2. สถำนกำรณ์ 
สถานการณ์ของสาขาโรคหลอดเลือดสมอง   
จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ในจังหวัดพัทลุง มีแนวโน้มจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี จากสถิติการเก็บ

ข้อมูล ย้อนหลัง 3 ปี คือ ในปี 2559 – 2561 พบ จ านวน 1202, 1363 และ 1543 ราย ตามล าดับ และในปี 
2562 (ณ. พ.ค. 62) จ านวน 1091 ราย แบ่งเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน ร้อยละ 80.47 และโรคหลอด
เลือดสมองแตก ร้อยละ 19.53 

2.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แนวโน้มยังคงสูงเกินกว่าเป้าหมาย ในปี 2562 ร้อยละ 
6.76 โดยอัตราตายโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน ร้อยละ 3.78 แต่อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก
สูง ร้อยละ 19.31 

 2.3 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชม. ได้รับการรักษาใน Stroke Unit เพ่ิมขึ้นกว่าปี
ก่อน ในปี 2562 ร้อยละ 75.52 ซึ่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชม. ได้รับการ
รักษาใน Stroke Unit ร้อยละ 92.46 แต่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก ยังไม่ได้รับการรักษาใน Stroke Unit 

2.4 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตันระยะเฉียบพลัน ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชม.  เข้าถึงการบริการ 
เพ่ิมขึ้นกว่าปีก่อน ปัจจุบันอยู่ที่ ร้อยละ 66.75 และผู้ป่วยมีโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน มีโอกาสเข้าถึงยาฉีด
ละลายลิ่มเลือด rt-PA ลดลง จากข้อมูล ปี 2559 ร้อยละ 2.23 ปี 2560 ร้อยละ 1.34 ปี 2561 ร้อยละ 3.30 
และในปี 2562 (ณ. พ.ค. 62) 13/572 ราย คิดเป็น ร้อยละ 2.27   

 2.5 มีบริการให้ยาฉีดละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า ที่ Stroke Unit และมีการเปิดขยายบริการ 
จ านวน 14 เตียง เมื่อ มีนาคม 2561  

2.6 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตันระยะเฉียบพลัน ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชม. ได้รับการรักษาด้วย
ยาฉีดละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า ภายใน 60 นาที การเข้าถึงบริการยังน้อย ล่าสุดอยู่ที่ ร้อยละ 53.84  

2.7 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก ได้รับการผ่าตัดสมอง ภายใน 90 นาที ยังไม่ถึงเป้าหมาย ล่าสุดอยู่ที่ 
ร้อยละ 14.81  
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3.ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูล ปี 2562              

(ณ. 31 พ.ค. 62) 
ปี 

2559 
ปี  

2560 
ปี 

 2561 
เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ 

1. อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง (I60-I69) 

< ร้อยละ 7  
9.73 

 
8.36 

 
7.45 

 
1,091 

 
82 

 
7.51 

2. อัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน 
(I63-I66) 

< ร้อยละ 5 3.69 3.42 3.54 878 26 2.96 

3. อตัราตายผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองแตก (I60-I62) 

< ร้อยละ 
25 

27.18 25.0 21.18 213 61 26.29 

4. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่
เกิน 72 ชม. ได้รับการรักษาใน 
Stroke Unit 

> ร้อยละ 
40 

33.61 54.87 60.76 1091 821 75.52 

5. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ อุดตัน ได้รับการ
รักษาด้วยยาฉีดละลายลิ่มเลือด
ทางหลอดเลือดด า ภายใน 60 
นาท ี

> ร้อยละ 
50 

8/17 
66.67 

7/13 
46.66 

16/38 
42.10 

 

13 ราย 7 ราย 53.84 

6. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ อุดตัน (I63) ได้รับยา
ฉีดละลายลิ่มเลือดทางหลอด
เลือดด า 

> ร้อยละ 6 17/ 
759 
2.23 

13/ 
967 
1.34 

38/ 
1,149 
3.30 

572 ราย 13 
ราย 

2.27 

7. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
แตก ได้รับการผ่าตัดสมอง 
ภายใน 90 นาที 

> ร้อยละ 
60 

NA NA NA 27 4 14.81 
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ตัวช้ีวัด : อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่าร้อยละ 7 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล ณ 17 มิถุนายน 2562 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน 
ร้อยละ/
อัตรา 

ระดับประเทศ  เมืองพัทลุง 970 70 7.22 
8.88 9.07 8.66 กงหรา 2 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 9 0 0 
8.13 8.16 7.79 ตะโหมด 4 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 10 0 0 
9.90 8.30 8.29 ปากพะยูน 13 0 0 

ปีงบประมาณ 2562 ศรีบรรพต 5 0 0 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ป่าบอน 5 0 0 

6.26 7.02 บางแก้ว 3 0 0 

 

ป่าพะยอม 5 0 0 
ศรีนครินทร์ 6 0 0 
รวม 1032 70 6.78 

ที่มา : HDC ณ วันที่ ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
 

4.กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ  
Small Success รอบ 9 เดือน ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีทีมด าเนินการในรูปแบบเครือข่าย มีการอบรมองค์
ความรู้ด้าน stroke alert & awareness ให้กับ
ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยง อสม. รพสต. รพช. 

1. ประเมินคัดกรอง ให้ความรู้ในกลุ่มเสี่ยงโรคความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน 
2. มีการจัดกิจกรรม stroke alert & awareness ในชุมชน 
3. การเข้าถึงบริการ Stroke fast track เพ่ิมข้ึน 

2. มีคณะท างานพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ทั้งระดับ จังหวัด 
และระดับ รพ. 

- มีการประสานงานการพัฒนาระบบการดูแลในเครือข่าย 

3. มีระบบการส่งต่อเยี่ยมบ้าน ผ่าน HHC แบบ
ออนไลน์   

- มีการประสานงานทาง line group HHC และมีการตอบ
กลับข้อมูลเยี่ยมบ้านคืนให้ HHC 

4. มีระบบการดูแล intermediate care - ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่อง และได้รับการฟ้ืนฟูฯ การท า
กายภาพ ต่อเนื่อง เพ่ิมมากขึ้น 

 
5. สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor)  

5.1 ยังขาดระบบ IT การจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย  
5.2 ยังขาดแคลนบุคลากรหลายด้านทั้งอายุรแพทย์ระบบประสาท ส่งผลในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มหลอดเลือด

สมองตีบ อุดตัน โดยเฉพาะ Fast Track ที่ให้ยาฉีดละลายลิ่มเลือด rt-PA และกลุ่ม large vessel infarction/ 
embolic stroke และมีศัลยแพทย์ระบบประสาทไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มหลอดเลือด
สมองแตก อีกท้ังยังขาดแคลนบุคลากรพยาบาล หลักสูตรเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง  
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5.3 ศักยภาพบุคลากรในระดับ รพช. / ชุมชน ในการดูแลระดับ intermediate care และ long term 
care  

5.4 การดูแลจัดการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงใน NCD (HT, DM, DLP) ยังไม่เข้มข้นเพียงพอ ยังมีผู้ป่วยรายใหม่เกิด
มากขึ้น การรับรู้ถึงอาการ และการตระหนักถึงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และการกลับเป็นซ้ า และศักยภาพของ 
อสม. ในการประเมินคัดกรองกลุ่มเสี่ยง  

 

6. ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทำงกำรแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1 ยังขาดระบบ IT การจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย - เพ่ิมระบบการจัดเก็บ สารสนเทศ ของโรค
หลอดเลือดสมอง 

2. ขาดแคลนอายุรแพทย์ระบบประสาท ศัลยแพทย์ระบบ
ประสาทไม่เพียงพอ และพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคหลอด
เลือดสมอง ไม่เพียงพอ  

- เพ่ิมแพทย์/พยาบาลเฉพาะทาง 

 

7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย 
 7.1 อยากให้มีการพัฒนาระบบ software ของ stroke ในระดับเขตที่มีมาตรฐาน และจัดเก็บข้อมูลได้
อย่างเป็นเอกภาพ 
 7.2 จัดสรรบุคลากรแพทย์ ด้านอายุรแพทย์ระบบประสาท และศัลแพทย์ระบบประสาท และจัดสรร
บุคลากรพยาบาลไปเรียนเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้เพียงพอ เหมาะสม 
 7.3 ส่งเสริมให้มีการอบรม พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย ผ่านการอบรมระยะสั้นต่างๆ ของ เจ้าหน้าที่ 
รพช. และรพ.สต. 
 7.4 นโยบายต่าง ๆ การก าหนดมาตรฐาน ควรมาพร้อมกับการสนับสนุนด้านวิชาการ และงบประมาณ
อย่างพอเพียง 

 

8.ผลงำนเด่น / นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง 
 8.1. ผู้ป่วยเข้าถึง stroke fast track เพ่ิมขึ้น มีการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน พัฒนาระบบส่งต่อ ให้กับ 
รพ. ชุมชน ลดขั้นตอนกระบวนการดูแลในโรงพยาบาล 
 8.2. ผู้ป่วยเข้าถึง stroke unit เพ่ิมสูงขึ้น มีการจัดท า refer back อย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาระบบส่ง
ต่อ HHC และระบบ Intermediate care 
   
       ผู้รายงาน นางกาญจนา บัวเนียม 

  ต าแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  โทร   087-2926668  
  e-mail   buarisa2017@gmail.com 
  วัน/เดือน/ปี  21 มิ.ย. 62 
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กำรพัฒนำระบบริกำรสุขภำพ สำขำอำยุรกรรม (Sepsis) 
 

1. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร  
อัตราการตายของผู้ป่วยติเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community acquired <ร้อยละ 30  

2. สถำนกำรณ์ 
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด(Sepsis) เป็นสาเหตุการเสียชีวิต อันดับต้นๆของโรงพยาบาลพัทลุง โดยมีอัตรา

การตายของผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community acquired เท่ากับ 16.81 โดยลดลงจากปี 
2561 ที่มีอัตราการตายเท่ากับ 19.97 โรงพยาบาลพัทลุงซึ่งเป็นแม่ข่ายในการดูแลผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลชุมชน
ทุกโรงของจังหวัดพัทลุง   

3.ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์  
ตัวช้ีวัด : อัตราการตายของผู้ป่วยติเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community acquired  
            < ร้อยละ 30 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2562 
2559   2560 2561  อ าเภอ  เป้าหมาย  ผลงาน  ร้อยละ  

ระดับประเทศ   
 
 
 
 
 
 

เมืองพัทลุง  58  16  20.25  
35.11  3๔.๘๕  ๓๒.๙๕ กงหรา   1  0 0  

เขต 12  เขาชัยสน   0 0 0 
 31.68  ๓๓.๑๙  ๓๓.๗๘ ตะโหมด  1 0 0 

จังหวัดพัทลุง  ควนขนุน  0 0 0 
26.26  21.24  19.97  ปากพะยูน  0 0 0 

36.75       30.85          28.54 
 

ศรีบรรพต  2 0 0 
ป่าบอน  7 0 0 
บางแก้ว  3 0 0 
ป่าพะยอม  7 0 0 
ศรีนครินทร์  0 0 0 

รวม 79 16 20.25 
ที่มา : ฐานขอ้มูล  HDC 
 
ข้อมูลอัตราการตายของผู้ป่วยติเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community acquired < ร้อยละ 30  ในภาพ
ของโรงพยาบาลพัทลุง ซึ่งผู้รับผิดชอบงาน รวบรวมข้อมูลรายละเอียดตามตัวชี้วัดดังตาราง 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
ปี 

2559 2560 2561 ๒562 
อัตราการตายของผู้ป่วยติเชื้อในกระแสเลือด
แบบรุนแรงชนิด community acquired  

<ร้อยละ 
30 

26.26 21.24 19.97 15.74 
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4.กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ  
Small Success รอบ 9 เดือน ผลกำรด ำเนินงำน รอบ 9 เดือน 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired sepsis น้อยกว่าร้อยละ 28 

15.74 % 

มีคณะท างาน Sepsisเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ มีคณะท างาน Sepsis ระดับโรงพยาบาล 
มีผู้รับผิดชอบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด(Sepsis 
Case Manager)ในแต่ละโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 คน
เพ่ือติดตามตัวชี้วัด 

มี Case manager 1 คน 

สร้างระบบ Sepsis fast tract ในจังหวัดเพ่ือให้ผู้ป่วย 
Sepsis แบบรุนแรงเข้าไอซียูภายใน 3 ชม.มากกว่า ร้อย
ละ 30  

- ส ารองเตียงที่ MICU 1 เตียงส าหรับรับผู้ป่วย 
septic shock 
- มีเกณฑ์การ Admit จาก ER เข้า MICU  

สร้างระบบ Rapid Response System และ Rapid 
Response Teamในโรงพยาบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดูแลผู้ป่วย Sepsis 

- กลุ่มการพยาบาลพัฒนา NRRT (Nursing 
Rapid Response Team) โดยก าหนดเกณฑ์
คือ SOS Score > หรือมี Pre Arrest sign 

โรงพยาบาลชุมชนปฏิบัติตาม sepsis guideline โดยการ
ท า Fluid challenge test และให้ antibiotic ก่อน 
refer มาโรงพยาบาลพัทลุง 

100 % 

ผู้ป่วยกลุ่ม septic shock ได้รับ antibiotic ภายใน 1 
ชั่วโมงเทียบกับเวลาที่ถึงจุดคัดกรอง 

90.98 % 

การประเมินภาวะ adequate tissue perfusion ทุก 1 
ชม. ขณะท า fluid challenge test จนครบ 6 ชั่วโมง 

87.25 

ผู้ป่วยมีภาวะ Adequate tissue perfusion ภายใน 6 
ชั่วโมงหลัง fluid challenge test 

83.55 

 
5. ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจรำชกำร ปีงบประมำณ 2562 รอบที่ 1 

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
-ก ากับการปฏิบัติตาม Guideline ระดับจังหวัด เพ่ือลด
อันตรายของผู้ป่วย 

- โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และโรงพยาบาล
พัทลุงมี guide line การดูแลผู้ป่วยกลุ่ม sepsis 
เหมือนของโรงพยาบาลแม่ข่าย คือ โรงพยาบาล
หาดใหญ่ 
- โรงพยาบาลชุมชนเริ่มมีการใช้ยา Nor-
epinephrine  ในผู้ป่วย septic shock 
- โรงพยาบาลพัทลุงสามารถวัดระดับ lactate ใน
เลือดได้ เพ่ือประเมินภาวะ tissue perfusion  
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6. สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor)  

- มีการประเมิน SOS Score แต่ไม่น ามาใช้ในการวิเคราะห์หาปัญหาของผู้ป่วย และไม่มีการจัดการตาม
แนวทางท่ีก าหนด ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการทรุดลง  
- การวินิจฉัยล่าช้า ท าให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาท่ีถูกต้องตาม guideline ล่าช้าไปด้วย 
 

7. ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย  

ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  

6.1 การจัดการไม่ถูกต้องเมื่อค่าคะแนน SOS Score   
      > 3 คะแนน 

6.1 ทบทวน case ทรุดลง  
6.2 พัฒนาทีม NRRT เพ่ือช่วยในการประเมิน
ผู้ป่วยและเสนอแนวทางการดูแลผู้ป่วยเพิ่มเติม 

6.2 ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลในระยะที่มีอาการรุนแรง
มาแล้ว 

6.2  ให้ความรู้เรื่องภาวะ sepsis แก่ประชาชน 

 
8. ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย  

   ไม่มี 
 

9. ผลงำนเด่น / นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง  
ไม่มี  

      
ผู้รายงาน นางสาวผนิตา  ศรีวาโย 
 ต าแหน่ง   หัวหน้างาน IC 
 โทร  084-195-8075 
 e-mail           P_da_IC @hotmail.com 
 วัน/เดือน/ปี    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพสำขำโรคหลอดเลือดหัวใจ 
 

1.ประเด็นกำรตรวจรำชกำร  
(1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 26 ต่อแสนประชากร 
(2) ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล ≤10% 
 

2.สถำนกำรณ์ 
สถานการณ์ในปัจจุบัน จังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลทั้งหมด 11 แห่ง โรงพยาบาลพัทลุงเป็นโรงพยาบาลแม่

ข่ายในจังหวัด ให้บริการ รับปรึกษา รับส่งต่อ มีศูนย์หัวใจโรงพยาบาลพัทลุงสามารถท าหัตถการเปิดหลอดเลือด 
(Primary Percutaneous Intervention) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ผ่านการตรวจประเมินและขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย
บริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านการท าหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวนในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ระดับที่ 1  พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และผ่านการประเมินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย
บริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัดในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ร้อยละของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2559-2562 คิดเป็นร้อยละ  8.22 , 7.84 , 10.14 และ 6.52 ตามล าดับ ซึ่งพบว่าร้อยละการเสียชีวิตมี
แนวโน้มที่ลดลงจากเดิม แต่ทั้งนี้ก็ยังมีผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลล่าช้า อาการของโรคมีความรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นเกิด
ภาวะ แทรกซ้อน เช่น Heart failure และ cardiogenic shock ส่วนปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ผู้ป่วยยังควบคุมโรค
ประจ าตัวได้ไม่ดี ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว คือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน สูบบุหรี่   

ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial 
infarction (STEMI) ได้รับการรักษาโดยการเปิดหลอดเลือดโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) และ/
หรือการท าบอลลูนขยายหลอดเลือด (Primary percutaneous coronary intervention (PPCI) ในปี พ.ศ. 
2559-2562 คิดเป็นร้อยละ 87.67 , 88.23,89.85, และ 96.50 ตามล าดับ ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น  ปี 
พ.ศ. 2562 พบว่าไม่มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา โดยวิธีให้ยาละลายลิ่มเลือด Streptokinase และไม่มีการส่งต่อผู้ป่วย
ไปรักษาโดยวิธีการท าบอลลูนขยายหลอดเลือด เนื่องจากโรงพยาบาลพัทลุงสามารถ ท าหัตถการรักษาโรคหลอด
เลือดโคโรนารีผ่านสายสวนได้เอง และสามารถสวนหัวใจเปิดหลอดเลือดได้ภายใน 90 นาทีนับตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึง
โรงพยาบาล 
 
3.ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ (ระบุรำยกำรข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรตรวจติดตำมที่จ ำเป็นในแต่ละประเด็น) 

ล ำดับที่ รำยกำรข้อมูล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ปี 2562 
ณ พ.ค.62 

1 จ านวนผู้ป่วย ACS ทั้งหมด 583 589 703 627 
2 จ านวนผู้ป่วย STEMI 73 51 69 143 
3   Drip SK 19 19 26 0 
4   PPCI 0 0 21 138 
5   Refer PPCI 45 26 15 0 
6   ท า  Rescue PCI NA NA NA 8 
7   Refer  Rescue PCI 2 4 4 0 
8 ร้อยละการเปิดหลอดเลือด  87.67 88.23 89.85 96.50 
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ล ำดับที่ รำยกำรข้อมูล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ปี 2562 
ณ พ.ค.62 

9 จ านวนผู้ป่วย STEMI ที่เสียชีวิต 6 4 7 9 
10 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่เสียชีวิต 8.22 7.84 10.14 6.52 
11 จ านวนผู้ป่วย NSTEMI/UA  เสียชีวิต 56 34 35 15 
12 จ านวนผู้ป่วย NSTEMI/UA ทั้งหมด 510 538 592 484 

 
ข้อมูลเชิงปริมำณ 

(1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 26 ต่อแสนประชากร 
อ าเภอ รายการข้อมูล 

จ านวนประชากรที่ตายจาก
โรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส 
ICD-10 = I20-I25) (A) 

จ านวนประชากรกลางปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน (B) 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจ  

(A/B) x 100,000 
เมืองพัทลุง 11 121,468 9.06 
กงหรา 0 36,355 0.00 
เขาชัยสน 2 45,026 4.44 
ตะโหมด 1 31,326 3.19 
ควนขนุน 6 84,449 7.10 
ปากพะยูน 2 51,094 3.91 
ศรีบรรพต 2 18,028 11.09 
ป่าบอน 2 47,839 4.18 
บางแก้ว 4 26,641 15.01 
ป่าพะยอม 0 35,893 0.00 
ศรีนครินทร์ 2 26,738 7.48 
ภาพรวมจังหวัด 
(ณ พ.ค.๖๒) 

33 524,857 6.29 
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 (2) ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล ≤10% 

อ าเภอ 

รายการข้อมูล 
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน  

(รหัส ICD-10 = I21-
I21.3)  

ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล (A) 

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
 (รหัส ICD-10 = I21-

I21.3) ทั้งหมด (B) 

ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่

เสียชีวิตในโรงพยาบาล 
(A/B) x 100 

เมืองพัทลุง 3 23 13.04 
กงหรา 0 3 0.00 
เขาชัยสน 0 9 0.00 
ตะโหมด 0 16 0.00 
ควนขนุน 3 22 13.64 
ปากพะยูน 1 6 16.67 
ศรีบรรพต 1 5 20.00 
ป่าบอน 0 8 0.00 
บางแก้ว 1 8 12.50 
ป่าพะยอม 0 3 0.00 
ศรีนครินทร์ 0 7 0.00 
ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ณ พค.๖๒) 

9 110 8.18 

 
ตัวช้ีวัด : อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่าร้อยละ 7 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล ณ 17 มิถุนายน 2562 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน 
ร้อยละ/
อัตรา 

ระดับประเทศ  เมืองพัทลุง 970 70 7.22 
8.88 9.07 8.66 กงหรา 2 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 9 0 0 
8.13 8.16 7.79 ตะโหมด 4 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 10 0 0 
9.90 8.30 8.29 ปากพะยูน 13 0 0 

ปีงบประมาณ 2562 ศรีบรรพต 5 0 0 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ป่าบอน 5 0 0 

6.26 7.02 บางแก้ว 3 0 0 

 

ป่าพะยอม 5 0 0 
ศรีนครินทร์ 6 0 0 
รวม 1032 70 6.78 

ที่มำ : HDC ณ วันที่ ๑๗  มิถุนำยน  ๒๕๖๒ 
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ข้อมูลเชิงคุณภำพ (วิเครำะห์ตำมกรอบ 6 Building Blocks ภำพรวมจังหวัด) 
1. Health Service Delivery  

  - เพ่ิมการเข้าถึงของประชาชน โดยสื่อสารและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ให้มีความตระหนักรู้ถึง   
อันตรายจากโรคหัวใจ และมาโรงพยาบาลได้เร็วขึ้น 

2. Health Work  Force 
 - มีศูนย์หัวใจโรงพยาบาลพัทลุง  (Out source เป็นผู้ให้บริการผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อน) แต่เพ่ือให้

เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องจัดให้มีอายุรแพทย์โรคหัวใจและทีม  
3. Health Information  System 
 - การจัดการฐานข้อมูลในระบบให้มีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์และน ามาใช้ได้ทันที 
 

4. กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคญั 
- จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 
- ลดระยะเวลารอคอย (waiting list echo) การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง  โดยจัดท า

โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจร่วมกับโรงพยาบาลควนขนุน โดยเชิญอายุรแพทย์โรคหัวโรงพยาบาลควน
ขนุนมาตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่ OPD จ านวน 2 วัน/สัปดาห์  

- พัฒนาแนวทางการปรึกษาส่งต่อ และแนวทางการรับผู้ป่วยเพื่อให้สามารถให้บริการผู้ป่วยได้รวดเร็วและ
เหมาะสม 

 
5. ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจรำชกำร ปีงบประมำณ 2562 รอบที่ 1 

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
พัฒนาศักยภาพ CVT เพ่ือรองรับการให้บริการ -สนับสนุนให้แพทย์เรียนต่อเฉพาะทาง 

-จัดท าโครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจร่วมกับ
โรงพยาบาลควนขนุน โดยเชิญอายุรแพทย์โรคหัว
โรงพยาบาลควนขนุนมาตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วย
โรคหัวใจที่ OPD จ านวน 2 วนั/สัปดาห์ 

อัตราผู้ป่วย STEMI เสียชีวิตยงัมีแนวโน้มสูงขึ้น จากการ 
Refer In ซึ่งปัจจุบันมี Out source เป็นผู้ให้บริการ
ผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อน 

-จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่าย
การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 
-พัฒนาแนวทางการปรึกษาส่งต่อ และแนวทางการรับ
ผู้ป่วยเพื่อให้สามารถให้บริการผู้ป่วยได้รวดเร็วและ
เหมาะสม 

 

6.สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์  สังเครำะห์ จำกกำรตรวจติดตำม 

ขาดแคลนอายุรแพทย์โรคหัวใจ และผู้จัดการทางสุขภาพโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นผู้ที่จะไปด าเนินการ
ขับเคลื่อนตามนโยบาย ควบคุม ก ากับ และติดตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการระบบ และการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาหัวใจและหลอดเลือด เป็นไปอย่างต่อเนื่องยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   
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7.ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
-ขาดแคลนอายุรแพทย์โรคหัวใจ 
-ผู้ป่วยยังขาดความตระหนักรู้เรื่องโรคและอันตรายจากโรคหัวใจ 
-ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลล่าช้าส่งผลให้อาการของโรคมีความรุนแรงขึ้นและเกิดภาวะแทรกซ้อน 
 

8.ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย 
ไม่มี 
 

9. ผลงำนเด่น/นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี) 
ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลพัทลุง     

 
 

ผู้รายงาน นายนิรันดร์  หนูช่วย 
       ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

วัน/เดือน/ปี 12 มิถุนายน 2562 
โทร. ๐๘๗ ๒๘๙๗๖๖๓  
E-mail : niran.nurse@gmail.com 
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      หัวข้อ 2.3  กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร  
 

1. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1  น้อยกว่า  
ร้อยละ 12 

 
2. สถำนกำรณ์ 

ข้อมูลการตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1  น้อยกว่า  
ร้อยละ 12  ซึ่งในจังหวัดพัทลุง  จะเก็บข้อมูลเฉพาะโรงพยาบาลพัทลุง  ข้อมูลที่น าเสนอเป็นข้อที่รวมรวมจากระบบ
ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลชุมชน ไม่ได้น าข้อมูลจาก HDC  มาน าเสนอเนื่องจาก ข้อมูลจาก 
HDC เป็นข้อมูลผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉิน (แฟ้ม Accident)  

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาลพัทลุง(ระดับS) ทั้งที่ ER และ
Admit น้อยกว่าร้อยละ 12 จากการทบทวน พบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่ตายใน 24 ชม. ในปี 2561 ทั้งหมด 159 ราย 
จากผู้ป่วย Level 1 จ านวน 2,418 ราย คิดเป็น 6.53% ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ ในปี 2562 (ณ เดือนพฤษภาคม
2562) ผู้ป่วยที่ตายใน 24 ชม. จ านวน 98 ราย จากผู้ป่วย Level 1 จ านวน 1,796 ราย คิดเป็น 5.45% 

 

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลพัทลุง(ระดับS) ทั้งที่ ER และ 
Admit  น้อยกว่าร้อยละ 12  

รำยกำรข้อมูล ปี2560 ปี 2561 ปี 2562 (ณ พค.62) 
จ านวนผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินทั้งหมด  2418 1,796 
จ านวนผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง  159 98 

ร้อยละ NA 6.53 5.45 
 
จาการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า 

ป ี

ประเภทผู้ป่วย 
level 1 

การน าส่ง การดูแลก่อน
เสียชีวิต 

กลุ่มผู้ป่วยที่เสียชีวิต 

Trauma Non-
trauma 

Refer EMS ญาติ
น าส่ง 

CPR NO CPR 
/paliative 

อายุกร
กรรม 

ศัลยกรรม/
ศัลกรรม
ประสาท 

กุมารเวช 

2561 25 136 115 16 28 58 101 127 31 1 
2562 
ณ พค.62 

17 93 51 19 41 32 79 84 26 1 

ประเด็นกำรตรวจติดตำม 

เป้ำหมำย ผลลัพธ์ที่ต้องกำร ปี 2560 ปี 2561 
ปี 2562 

(ณ พค.62) 
ประเด็นกำรตรวจติดตำม 1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการเข้าถึงบริการ definite care 
ตัวช้ีวัดรองที่1  
1.1อัตราของผู้ป่วยtrauma triage 
level 1 มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด  สามารถ

 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 
16.67 

 
21.73 
5/23 

 
27.27 
3/11 
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เป้ำหมำย ผลลัพธ์ที่ต้องกำร ปี 2560 ปี 2561 
ปี 2562 

(ณ พค.62) 
เข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาท ี
1.2 อัตราของผู้ป่วย triage level 1,2 
อยู่ในห้องฉุกเฉินที่ admit < 2 ชม 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 NA 86.54 84.50 
8,170/9,669 

ประเด็นกำรตรวจติดตำม 2 ลดอัตราการเสียชีวิตของโรคท่ีเกิดจากอุบัติเหตุที่ส าคัญและมีความรุนแรง 
ตัวช้ีวัดรองตัวที่2  
2.1 ร้อยละของผู้ป่วย PS score > 
0.75 ได้รับการท า root cause 
analysis 

 
ร้อยละ 100 

 
35 

 
17 

 
100 
3/3 

2.2 อัตราการตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง
ต่อสมอง รหัส(ICD S 0.61- S 06.9) 

ไม่เกินร้อยละ 45  38.59 29.84 25.81 
24/93 

ประเด็นกำรตรวจติดตำม 3 การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศห้องฉุกเฉิน 
ตัวช้ีวัดรองตัวที่3 
3.1 อัตราของ TEA  unit ใน
โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ(ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน) 

 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 
NA 

 
NA 

 
23/40 
 

3.2 อัตราของโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน ECS คุณภาพ 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 66.22 66.68 80.65 

3.ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ 
ตัวชี้วัด : อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1  น้อยกว่า ร้อยละ 

12 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2562 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ น้อยกว่า

ร้อยละ 
12 

เมืองพัทลุง 1,796 98 5.54 
- - - กงหรา 19 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 41 3 7.32 
- - - ตะโหมด 65 6 9.23 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 64 2 3.13 
- - - ปากพะยูน 34 1 2.94 

 ศรีบรรพต 8 0 0 
ป่าบอน 62 6 9.68 
บางแก้ว 35 2 5.71 
ป่าพะยอม 48 2 4.17 
ศรีนครินทร์ 31 0 0 
รวม 1149 64 5.57 

ที่มา : ข้อมูลจาก ระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลชุมชน 
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4.กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ 
จังหวัดพัทลุง  ได้มีการประชุมคณะท างานพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดพัทลุง  และ

คณะท างานระบบบริการสุขภาพ สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉินจังหวัดพัทลุง  เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
พิจารณาแนวทางการด าเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  และพิจารณาแนวทางการด าเนินงานของโรงพยาบาลระดับ 
F2 ขึ้น ในการด าเนินงานการประเมิน ECS คุณภาพ   

ในระดับเขตสุขภาพที่ 12  ได้มีการประชุมคณะท างานระบบบริการสุขภาพ สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ ECS ปี 2562 เมื่อ วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 และมีประชุมโรงพยาบาล 
ระดับ  A, S, M1  เพ่ือร่วมกันพิจารณา  โครงสร้าง กระบวนการท างาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการ
พัฒนา TEA unit  เมื่อวันที่ 12  ธันวาคม  2561  และได้มีการก าหนดประชุมคณะท างานระบบบริการสุขภาพ 
สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  เขตสุขภาพที่ 12 วันที่ 28 มกราคม 2562 เป็นการติดตามอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด 
วันที่7 มิถุนายน 2562 TEA unit โรงพยาบาลพัทลุงผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้ว ซึ่งจะน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติไป
ในทิศทางเดียวกัน  

มำตรกำรที่ส ำคัญในปี 2562 ผลกำรพัฒนำ 
ชี้แจง/ฝึกอบรมการประเมิน ECS คุณภาพและ TEA 
unit 

เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมการประเมิน ECS คุณภาพและ
TEA unit 

ปรับเกณฑ์ ECS คุณภาพให้สูงขึ้น 1.ผู้บริหารให้ความส าคัญและให้การสนับสนุน ส่งเสริม
ให้มีมีการพัฒนา ECS คุณภาพในทุกๆด้าน 
2.มีการปรับปรุงอาคารสถานที่เพ่ือให้ผู้รับบริการเข้าถึง
ง่าย มีความปลอดภัย และมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการ
ให้บริการแก่ผู้ป่วย 
3.บุคลากร  
 - มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 คนไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ก าลังเรียน 1 คน 
- ไม่มีแพทย์นิติเวชวิทยา 
- พยาบาลผ่านการอบรม EN/ENP  5/27 คน สามารถ
จัดเวรให้ครอบคลุมในเวร เช้า บ่าย ดึก ได้ 
- productivity ของหน่วยงาน 150 % 
- ใช้ MOPH ED triage เป็นระบบเดียวกันทั้ง OPD 
และ ER บุคคลกรผ่านการอบรม 
-.มีระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม Fast tract ทัง้ AMI 
,Stroke .Sepsis และ Trauma 
4. มีระบบ ICS ชัดเจนและมีแผนรองรับที่ชัดเจน 
5 บุคลากรประจ าศูนย์รับส่งต่อปฏิบัติงานเฉพาะในเวร
เช้าและบ่าย ในเวรดึกพยาบาลห้องฉุกเฉินรับผิดชอบ 
6. มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาสามารถปรึกษาได้ตลอด 
24 ชั่วโมง 
7. มีระบบสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง เช่น Lab ,X-ray 
.ระบบสื่อสาร เป็นต้น 
8.Response time ภายใน 10 นาที  66.89 % 
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มำตรกำรที่ส ำคัญในปี 2562 ผลกำรพัฒนำ 
9. ระบบบริหารจัดการมีแผนพัฒนา ECS คุณภาพบรรจุ
ในแผนพัฒนาของ รพ. 
10. โรงพยาบาลมีจัดการระบบ Information system  
สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาได้ 
11. ยังไม่มีกิจกรรมด้านการศึกษาวิจัย 

ประสาน/งานสนับสนุน/ร่วมจัดการฝึกอบรม มีการประสานการอบรม / จัดการอบรม รวมทั้งส่ง
เจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรทั้งภายนอกและภายใน
โรงพยาบาล 

ก าหนดเป็นนโยบายของเขตสุขภาพ ร่วมกับเขตสุขภาพในการจัดท าแผน พัฒนา ECS 
คุณภาพและ TEA unit 

มาตรการลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด มีมาตรการลดความแออัดในห้องฉุกเฉิน 
- เปิด OPD นอกเวลาจนถึงเวลา 20.30 น.ของทุกวัน 
-เปิดคลินิกแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาราชการ วันจันทร์-
ศุกร์ เวลา 16.30น. ถึงเวลา 20.30 น. 
- หอผู้ป่วยในประกันเวลาการรับผู้ป่วย 
-ก าหนดทิศทางผู้ป่วยLevel 1,2 อยู่ER ไม่เกิน 2ชม. 
- ระบบการปรึกษาแพทย์เฉพาะสาขาเพ่ือให้มาประเมิน
ผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินเพ่ือลดภารงานของแพทย์ห้องฉุกเฉิน 
- พัฒนาระบบ Fast tract 

ด าเนินการตามแนวปฏิบัติ ER Safety (2P Safety) ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ER Safety 
ER Quality Improvement (audit) โครงการพัฒนาER ในฝัน 
ผลักดันกระบวนการผ่าน TEA unit  - มีพยาบาลที่ผ่านการอบรม TEA nurse manager 

- มีการประเมิน TEA unit คุณภาพ 
- มีคณะกรรมการศูนย์บริหารงานด้านการบาดเจ็บและ
ฉุกเฉิน 

 
5.ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจรำชกำรปีงบประมำณ พ.ศ.2562 รอบท่ี 1 

ข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะ 
- การลงข้อมูล Trauma ในฐาน HDC ยังไม่สมบูรณ์ -พัฒนาระบบ Information System  
- ความแออัดของห้องฉุกเฉิน -จัดมาตรฐานลดความแออัด 
- ผู้ป่วย Fast track มาด้วยระบบ EMS น้อย -รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุผ่าน1669 

ใน ระบบEMS 
- FR ในพ้ืนที่ไม่ครอบคลุม -ร่วมพัฒนา สนับสนุน วิทยากรในการฝึกอบรม 

อย่างต่อเนื่อง 
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6.สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor)  
 ไม่มี 
 
7.ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
 
8.ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย / ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย  

ไม่มี 
 

9.ผลงำนเด่น / นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง   
ไม่มี 
   

 
1.ผู้รายงาน นายเจริญ  ปราบปรี        2.ผู้รายงาน นางนิภาวดี  ธนาวุธ 
ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.พัทลุง         ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รพ.พัทลุง 
โทร๐ ๗๔๖๑ ๓๑๒๗  ต่อ ๔๐๓    โทร 074609500  ต่อ 7112 
e-mail:charoem_ems@hotmail.com   วัน/เดือน/ปี๕  มกราคม  ๒๕๖2   
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