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บทสรุปผู้บรหิาร 

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีการด าเนินงานต่างๆตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เริ่มจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา    
การจัดท าโครงการและแผนพัฒนา โดยมีการถ่ายทอดแผนลงสู่การปฏิบัติ มีการนิเทศงานและการประเมินผลงาน
ประจ าปี ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตอบสนองนโยบายตัวชี้วัดที่ส าคัญทั้ง
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ และจังหวัด โดยมีกระบวนการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจ
ราชการ นิเทศ รอบที่ 2/2562  สรุปภาพรวมของการด าเนินงาน ได้ดังนี้ 

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

จ านวนหญิงตั้งครรภ์มี High risk pregnancy ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปี2562 มีมารดาตาย 3 รายเป็น Case CHF c Sepsis 
c UTI c Infection wound at leg ,Respiratory failure Pneumonia c UTI และPPH SHOCK, Uterine atony 
DIC Cardiopathy ใช้ยาเสพติดมาตลอด 20ปี ซึ่งทีมได้บูรณาการการดูแลผู้ปุวยที่มีโรคร่วมทางอายุรกรรมร่วมกับ
อายุรแพทย์ วางระบบการดูแลผู้ปุวยร่วมกันทั้งจังหวัด (PNC) พัฒนาการคัดกรองความเสี่ยงตั้งแต่ฝากครรภ์ ปรับปรุง
ระบบการท างานตาม    Care Process ระบบการส่งต่อ พัฒนาแนวทางการปูองกันและแก้ไขภาวะตกเลือดหลังคลอด
ตามแนวทาง TIME PROTOCOL และระดับความส าเร็จของการพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นไป ตามเกณฑ์
เปูาหมาย 

 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15 – 19 ปี ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด แต่ยังต้องเฝูาระวังอย่าง

ต่อเนื่องเนื่องจากหญิงวัยรุ่น 15-19 ปี ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของการวางแผนครอบครัว และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ไม่
สื่อสารในเร่ืองของอนามัยการเจริญพันธุ์ 

การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 
ในอ าเภอสุไหงโก-ลก มี 3 ต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ(Long Term Care)ในชุมชนผ่าน

เกณฑ์ คือต าบลสุไหงโก-ลก ต าบลปูโย๊ะ และต าบลมูโน๊ะ ซึ่งได้มีประเมินสถานการณ์การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยสะท้อนข้อมูลไปยังภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ปรับสภาพบ้านเรือนให้เหมาะกับการดูแลผู้สูงอายุ โดยซ่อมที่อยู่อาศัย ท าห้องน้ าห้องส้วม ท าพื้นที่ลาดแทนพื้นที่ต่าง
ระดับ          จัดสิ่งแวดล้อมรอบๆบ้านให้สะอาด โดยมีทีม ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care 
manager) แกนน าชุมชน และภาคีเครือข่าย 

การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานมีแนวโน้มการคัดกรองได้ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายมากขึ้น 

โดยเน้นการคัดกรองเชิงรุกร่วมกับ อสม. และจัดท าโครงการรณรงค์คัดกรองความดัน เบาหวาน ในระดับ คปสอ.ม.สุไหงโกลก 
โดยภาคประชาชน และสร้างแกนน าสุขภาพระดับชุมชน ต าบล เพื่อการค้นหาผู้ปุวยรายใหม่ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
และลดภาวะแทรกซ้อนของโรคได้ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับค าแนะน าเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวข้องและมีการติดตามวัดซ้ ากลุ่มสงสัยปุวยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการ
วัดความโลหิตที่บ้าน 

โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN HOSPITAL ได้ด าเนินงานตาม
นโยบาย GREEN&CLEAN HOSPITAL มาตั้งแต่ ปี2559 และ ในปี 2560 ผ่านการประเมินระดับดีมาก จากศูนย์
อนามัยที่ 12 และได้รับการถอดบทเรียนจาก กรมอนามัย ป2ี561 ผ่านการประเมินระดับดี 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชวีิตของอ าเภอสุไหงโก-ลก ป ี2562 ได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562  ณ  ห้องประชุม ดร.เจษฏา ที่ว่าการอ าเภอสุ
ไหงโก-ลกประธานคณะกรรมการการ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การคัดเลือกประเด็นปัญหาที่ส าคัญตามบริบทของพื้นที่ 
โดยได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาประชุม 2ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ได้
ก าหนดประเด็นในการขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามสภาพปัญหาของอ าเภอสุไหงโก-ลก มี
ประเด็นการขับเคลื่อน 3 เร่ือง คือ ตลาดสะอาดปลอดภัย, อาหารปลอดภัย และลด หวาน มัน เค็ม 

การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ใน ปี 2560 ได้จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว  ในเขต
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 2 แห่ง คือ ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 รับผิดชอบประชากรขึ้นทะเบียน จ านวน 12,474  คน ศูนย์
แพทย์ใกล้ใจ 2 รับผิดชอบประชากรขึ้นทะเบียน จ านวน 12,162 คน มีแพทย์ผ่านการอบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัว
ของราชวิทยาลัย 2 คน แพทย์อยู่ระหว่างศึกษาต่อเวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน โดยผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนมาตรฐาน
ของคลินิกหมอครอบครัว ทั้ง 2 แห่ง จากการพัฒนาระบบบริการ ท าให้ผู้รับบริการมีแนวโน้มสูงขึ้น ประชาชนเข้าถึงการ
บริการได้สะดวก  รวดเร็ว ปี 2563 โรงพยาบาลสุไหงโกลก ได้วางแผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว เพิ่มในเขตเมือง 1 
แห่ง รับผิดชอบจ านวนประชากรจ านวน 11,974  คน 

รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว รพสต.ทุกแห่งในเขตอ าเภอสุไหงโก-ลก ได้มีการ
ประเมิน รพ.สต. ตามเกณฑ์ประเมิน รพ.สต. ติดดาวทั้ง 5 หมวด โดยมีคะแนนรวมทุกหมวด ร้อยละ 80 ขึ้นไปเท่ากับ 5 
ดาว ซึ่ง รพ.สต.ปาเสมัส และมูโนะ  ผ่าน 5 ดาว ปี 2561 แล้ว รพ.สต.กวาลอซีลา คะแนนรวมทั้ง 5 หมวดคิดเป็นร้อยละ 
97.8 และรพ.สต.ปูโยะ  คะแนนรวมทั้ง 5 หมวดคิดเป็นร้อยละ 89.1 

  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) รายสาขา 
 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ประสิทธิผลการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอด (PB+,BP-) อยู่
ในเกณฑ์ที่ดี อัตรารักษาส าเร็จมากกว่าร้อยละ 90  สามารถลดอัตราการขาดการรักษา (Lost to follow-up)ให้เป็นศูนย์
ในปี59-60  ส าหรับปี2561 มีผู้ปุวยขาดการรักษา 1 ราย(ร้อยละ2.5)   มีผู้ปุวยเสียชีวิตระหว่างการรักษา ระหว่างปี2559 
จ านวน 5 ราย  ปี2560 จ านวน1 ราย และปี2561 (ไตรมาส1-2) จ านวน 2 ราย 
 สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (NCD) พบว่า การให้บริการดูแลรักษาผู้ปุวยเบาหวานและผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง
ได้ตามมาตรฐานมากข้ึน และ พบว่า มีการคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดีของผู้ปุวยเบาหวาน ร้อยละ 31.11  และคุมระดับ
ความดันโลหิตได้ดีในผู้ปุวยความดันโลหิตสูง ร้อยละ 39.77 แต่ยังไม่ได้เป็นไปตามเปูาหมายทั้งนี้ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดการข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส าคัญ รวมถึงการแก้ไขในด้านข้อมูลผู้ปุวย ส่วนโรคหลอดเลือดสมอง พบว่า อัตราการ
เสียชีวิตของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ลดลงเนื่องจากผู้ปุวยเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลที่เร็วมากข้ึน ท าให้ความรุนแรง
ของโรคน้อยลง มีการปรับเกณฑ์เข้ารับผู้ปุวยเข้ารับการดูแลในหอผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองทั้งตีบ แตกและอุดตัน  และ
ให้การดูแลตามแนวทางที่วางไว้ จึงท าให้ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน และลดระยะเวลาการนอน ลดอัตราการเสียชีวิต 

สาขา RDU โรงพยาบาลและเครือข่ายผ่านเกณฑ์การพัฒนาระบบบริการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ขั้นที่ 1 
และ ขั้นที่ 2 และก าลังด าเนินการในขั้นที่ 3  

สาขาจิตเวช ร้อยละของผู้ปุวยโรคซึมเศร้า/โรคจิตเข้าถึงบริการ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงท าให้มีบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล ในการคัดกรองภาวะซึมเศร้าเบื้องต้นด้วย แบบประเมิน 2Q ด้านสุขภาพจิต ส่วน
อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ เป็นศูนย์ เนื่องจากได้แก้ปัญหาโดยให้ความรู้กับประชาชนและเครือข่ายในการคัดกรองและส่ง
ตัวผู้ปุวยมารักษา 

สาขาการรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้มีการเปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะอวัยวะ
และดวงตาขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 51 พรรษาสยามบรมราชกุมารี 
อวัยวะ และมีผู้สนใจแจ้งความจ านงบริจาคอวัยวะจ านวน 72 รายและดวงตาจ านวน 57 ราย 

สาขาไต ร้อยละผู้ปุวยCKD ที่มีอตัราการลดลงของ eGFR<4 l/min/1.72m2/yr ยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย  
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สาขาศัลยกรรม การผ่าตัดแบบ One Day Surgery ในปีงบประมาณ2562 ( ต.ค..61-พ.ค.62 )มีผู้ปุวยเข้าร่วม
โครงการ ODS  ร้อยละ 97.84 ใน 5 โรค จาก 24 โรคและได้ประสานแพทย์จะขยายบริการเพิ่มอีก7โรค ร้อยละ
ความส าเร็จของการผ่าตัดแบบODS 94.50  ได้มีการติดตามเยี่ยมผู้ปุวยหลังผ่าตัดภายใน 24 ชั่วโมงแรก และตั้งแต่เดือน
มิถุนายนได้มีการโทรติดตามผูปุ้วยหลังผ่าตัด 1 เดือน จากการสอบถามความพึงพอใจผู้ปุวยทุกคนมีความพึงใจมาก และไม่
พบว่ามีภาวะแทรกซ้อน ความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 4.6คะแนน 

สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน พบว่าในปี 2562 ผ่านเกณฑ์เปูาหมาย จึงมีการวิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยงและมีแผนการพัฒนางานให้โดยมีการออกบริการเชิงรุกในหน่วยบริการปฐมภูมิคือ ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ1และ2 
อย่างต่อเนื่อง ,เปิดบริการคลินิกเฉพาะโรค 5 โรค อย่างสมบูรณ์ คือคลินิกอัมพฤกษ์-อัมพาต คลินิกข้อเข่าเสื่อม ไมเกรน 
ภูมิแพ้และ office syndrome ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ,เปิดให้บริการคลินิกแม่หลังคลอดและคลินิกเด็กพิเศษ 
,ในด้านการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับแพทย์และเภสัชกรในการใช้ยาสมุนไพร มีแนวทาง
การใช้ยาสมุนไพร และแจ้งนโยบายfirst line drugแก่แพทย์และเภสัชกร  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์การใช้ยา
สมุนไพร แผ่นพับ และกระจายเสียงผ่านคลื่นวิทยุในชุมชน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

อายุรกรรม อัตราตายของผู้ปุวย Severe Sepsis/Septic Shock ในกลุ่มผู้ปุวย Community-acquired Sepsis 
(รวมผู้ปุวยที่ขอไปเสียชีวิตที่บ้านและไม่นับรวม Palliative) ร้อยละ 22.22 ซึ่งเป็นไปตามเปูาหมาย เพราะมีจัดท า 
Standing order และใช้แนวทางดูแลผู้ปุวย ปรับวิธีการจัดเก็บข้อมูล มีระบบ FT เพื่อการเข้าถึงบริการที่เร็วขึ้น  มีการ
ส ารองเตียง ICUเพื่อเข้าได้ตลอด มีระบบเบิกยาฆ่าเชื้อเพื่อให้ผู้ปุวยได้รับยาภายใน 1 ชั่วโมง  ทบทวนแนวทางการเก็บสิ่ง
ส่งตรวจและปรับใช้ขวดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งเครือข่าย รวมทั้งส่งเสริมความรู้เชิงรุกให้ประชาชนทราบ   

สาขา Palliative Care โรงพยาบาลได้มีด าเนินการตามกระบวนการตามมาตรฐานการดูแลแบบ
ประคับประคอง(Palliative care)ตามเกณฑ์ในรอบ 6 เดือนแล้ว มีแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ผู้ปุวยแบบประคับประคอง ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับสสจ. สสอ. รพ.สต. องค์กรในท้องถิ่นหรือองค์กรต่างๆ 
(อย่างน้อย 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่อ 1โรงพยาบาล) 
 ศัลกรรมกระดูก(ออร์โธปิดิกส์)อัตราผู้ปุวย Refracture Prevention  ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง  ได้ร้อย
ละ 40  ซึ่งโรงพยาบาล ได้ด าเนินการจัดตั้งทีม Refracture Prevention ในเดือนเมษายน ปี 2561 แล้วมีการ พัฒนา
บุคลากรเปูาหมายให้มี Liaison nurse ให้เพียงพอใน รพท. และพัฒนาบุคลากรใน รพช.ให้มีองค์ความรู้ 

สาขาตา ร้อยละผู้ปุวยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วันท าได้ 97.69% 
จากเปูาหมาย 85% เนื่องจากมีการออกหน่วยเชิงรุกตามอ าเภอต่างๆเพื่อตรวจวินิจฉัยโดยทีมจักษุจากรพ.นราธิวาสและ
รพ.สุไหงโก-ลกพบว่ามีผู้สูงอายุที่มีค่าสายตาแย่กว่า 10/200 มารับการตรวจมากขึ้นเนื่องจากมีการน าผู้ปุวยที่คัดกรองโด
ยอสม. และลงทะเบียนอยู่ในโปรแกรมVision 2020 มาพบจักษุแพทย์ท าให้ผู้ปุวยที่สงสัยBlinding cataract สามารถ
เข้าถึงและได้รับการตรวจวินิจฉัยได้รวดเร็วขึ้นและได้รับการผ่าตัดตามระยะเวลาที่ก าหนดแต่ก็ยังมีผู้ปุวย Blinding 
cataract ที่ปฏิเสธการผ่าตัดอีกจ านวนหนึ่งส่วนใหญ่ไม่สะดวกในการเดินทางและญาติไม่สะดวกแต่ยินดีหากได้ท าการ
ผ่าตัดใกล้บ้านทีมService plan ตาจังหวัดนราธิวาสจึงได้ท าการรณรงค์คัดกรองและผ่าตัดต้อกระจกโดยทีมของเขตมูลนิธิ
ในพื้นที่ที่อาจไม่ได้เป็นไปตามเปูาหมายในรพช.ร่วมกับทีมพันธมิตรภายนอก 
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คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ระบบจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
การบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละต าแหน่งว่างของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นับรวมต าแหน่ง

ว่างของข้าราชการและพนักงานราชการเมื่อเทียบกับจ านวนต าแหน่งทั้งหมด อยู่ที่ ร้อยละ 2.55 ซึ่งต่ ากว่าที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนดอยู่ที่ ร้อยละ 4  

หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีการชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของ
คนท างาน (Happinometer) และ สุขภาวะองค์กร (HPI) พร้อมทั้งน าดัชนีความสุขของคนท างานและสุขภาวะองค์กรไปใช้
ส ารวจข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562  

จากผลการประเมิน Happinometer ประจ าปี 2562 พบว่ามิติสุขภาพการเงินดีร้อยละ 51.81 ได้รับคะแนน
ต่ าสุด รองลงมาคือมิติผ่อนคลายดีร้อยละ 53.87  มิติการงานดีร้อยละ 59.91 มิติสังคมดีร้อยละ 61.28 มิติครอบครัวดีร้อย
ละ 63.03 มิติใฝุรู้ดีร้อยละ 62.88 มิติน้ าใจดีร้อยละ 69.90 มิติสุขภาพกายดีร้อยละ 64.19 และจิตวิญญาณดีร้อยละ 
74.07 ตามล าดับ ซึ่งค่าเฉลี่ยความสุขโดยรวมของบุคลากรโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก วัดได้ 62.32 มากกว่าค่าเฉลี่ยในปี 
2560 สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มีความสุข”คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้วิเคราะห์ แปลผล และจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โดยมีกิจกรรมดังนี้ จัดตั้งชมรม
ตามรอยพ่อหลวง เป็นชมรมเพื่อแก้ไขปัญหามิติการเงินดี ซึ่งให้บุคลากรน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต 
กิจกรรม Relex Time เป็นกิจกรรมส่งเสริมการผ่อนคลายและสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรนอกสถานที่และจัด
กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (Digital Transformation) 
โรงพยาบาลมีการด าเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital เช่น การพัฒนา

ระบบการให้บริการจองคิวแบบออนไลน์ และระบบ Paper Less เป็นต้น และการใช้ Application ส าหรับ PCC ในหน่วย
บริการปฐมภูมิ ซึ่งมี Application Kolok Hos 4.0 ที่ช่วยให้ทีมหมอครอบครัวสามารถเข้าดูประวัติผล Lab การรับยาของ
ผู้ปุวยเบื้องต้นได้ และส าหรับผู้ปุวยสามารถจองคิวนัดล่วงหน้าได้ 

ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ของ

บุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อให้มีการน าองค์ความรู้ แนวคิด และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพไปสู่การ
ปฏิบัติ ซึ่งได้ผ่านการรับรอง คุณภาพ Reaccredit ครั้งที่ 4 แล้วเมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2560 และเตรียมการรับรอง  
Reaccredit คร้ังที่ 5 ปี 2563 

ความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสุไหงโก-ลก ได้ด าเนินการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ และประเมินตนเอง Self  
Assessment   หมวด 1  กับหมวด 5 วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งและน าผลมาจัดท าแผนงานปรับปรุง 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตร
มาสที่ 2 วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ข้อ EB1 – EB26 (โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้ 80.77 % 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ค่าเปูาหมายไตรมาสที่ 2 คือ 80%) ในไตรมาสที่ 3 ได้ด าเนินการส่งแบบส ารวจเชิงประจักษ์ให้
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้ 100 % ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ การบริหารความเสี่ยง มีประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
ตรวจสอบภายในแก่หน่วยงานย่อยในโรงพยาบาลและคณะกรรมการตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลโดยให้ทุกหน่วยงาน
ย่อยมีการวิเคราะห์กระบวนงานหลักและวิเคราะห์ความเสี่ยงสังเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแผนการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานย่อย และโรงพยาบาลมีการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 

การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
การบริหารการเงินการคลัง พบว่า โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพในการบริหารการเงินการคลัง โดยมี Risk Score 

ระดับที่ 0 
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ค าน า 
        

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุขตามนโยบายรัฐบาลที่จะน า
ประ เทศไทยก้ า วสู่  Thailand 4 .0 )  เพื่ อ รองรับอนาคตที่ มี ความ เป็นสั งคม เมื อง  สั งคมผู้ สู ง อายุ  
โดยแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดเปูาหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบ
สุขภาพยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน คือ 1.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 2.ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 3.ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็น
เลิศ (People Excellence) และ4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

ในการนี้ การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติระดับกระทรวง เป็นภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้
เป็นไปตามเปูาหมาย จึงได้มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหา อุปสรรค   ต่อกระทรวงสาธารณสุขของ
ผู้ตรวจราชการ เขต 12 และคณะ ในรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 โดยให้มีการรวบรวมแผนและสรุปผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นจากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562(ต.ค.-พ.ค.62) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
ทั่วไปของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และผลการด าเนินงานของโรงพยาบาล ตามประเด็นหลักในแผนการตรวจราชการและ
นิเทศงาน ครอบคลุมทั้งการวิเคราะห์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะซึ่งจ าแนกเป็น 3 คณะ ดังนี้ 

 คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคและการจัดการสุขภาพ 
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สรุปผลการด าเนนิงาน 

 

หัวข้อ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลงาน  

รอบที่2/2562 
(ต.ค.61-พ.ค.62) 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคและการจัดการสุขภาพ 
1.การพัฒนาสุขภาพ
กลุ่มสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 

101 อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน 17 ต่อ
แสนการเกิดมีชีพ 

104.64 
(3) 

102 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการเด็ก ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

  

- ร้อยละของเด็กอายุ 0–5 ปี มีพฒันาการสมวัย ไม่น้อยกว่า 85% 95.25 
(1,705/1,790) 

- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ไดร้ับการคัด
กรองพัฒนาการ 

ร้อยละ 90 65.26 
(1,790/2,743) 

- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ไดร้ับการคัด
กรองพัฒนาการพบสงสัยลา่ชา้ 

ร้อยละ 20 44.25 
(792/1,790) 

- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มพีัฒนาการ
สงสัยลา่ชา้ได้รับการติดตาม 

ร้อยละ 90 90.19 
(708/792) 

- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วน 
 

ร้อยละ 54 64.88% 
(2,572/3,964) 

2.การพัฒนาสุขภาพ
กลุ่มวัยเรียนและ
วัยรุ่น 

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

คน 

16.42 
(48/2923) 

3.การพัฒนาสุขภาพ
กลุ่มผู้สูงอาย ุ

104 ร้อยละของต าบลที่มีระบบการสง่เสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน 

ผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 60 

75 
(3 ต าบล/4ต าบล) 

4.การลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ 

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

ร้อยละ 90 ระดับจังหวัด 

106   อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง 
เบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยปุวยความดนัโลหิตสูง
ในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตที่บา้น 

  

10.1 อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน  

≤ร้อยละ 2.05 1.81 

10.2 อัตรากลุ่มสงสัยปุวยความดันโลหิตสงูในเขต
รับผิดชอบไดรับการวัดความดนัโลหิตที่บา้น 

≥ร้อยละ 30 29.30 

 108 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 

ผ่านเกณฑ ์ ผ่านระดับด ี
 (ปี2561) 

 109 จ านวนผู้สบูบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ี  (42/56) 
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คณะที่ 2. การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ 
1.การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
1.การพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูม ิ

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

 - มีการประชุมคัดเลือก
ประเด็นตามบริบทใน
พื้นที่ที่เก่ียวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมา
แก้ไขปัญหา 2ประเด็น 

- มีคณะกรรมการ
วางแผนก าหนด
แนวทางในการ
ขับเคลื่อน 

- มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทุกภาคส่วน  
 

 202 ผ่านเกณฑ์คลนิิกหมอครอบครัวที่เปิด
ด าเนินการในพื้นที ่(Primary Care 
Cluster) 

ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์
(ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1/ศูนย์

แพทย์ใกล้ใจ 2) 
 203 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา

คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
 1. มีการประชุม

คัดเลือกประเด็น
ตามบริบทในพื้นที่ที่
เก่ียวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตมาแก้ไข
ปัญหา 

2. มีคณะกรรมการ
วางแผนก าหนด
แนวทางในการ
ขับเคลื่อน 

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

204 อัตราความส าเร็จการรักษาผูปุ้วยวัณโรค
ปอดรายใหม่ 

ร้อยละ 85 รอประเมิน 

3. Service Plan สาขา 
โรคไม่ติดต่อเรื้องรัง 
 

205 ร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 
- DM 

 
- HT 

 
 

> 40% 
 

> 50% 

 
 

31.11 
(710/2,282) 

39.77 
(2,349/5907) 
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206 อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 
 

≤ ร้อยละ7 5.55 
(17/327) 

4. Service Plan สาขา 
RDU 

207 โรงพยาบาลผ่านการประเมนิเกณฑ์การใช้
ยาอย่างสมเหตุสมผล 

- ผ่านการประเมิน 
RDU1 และ RDU2 

ก าลังด าเนินการขั้นที่3   
 208 โรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการ AMR 

อย่างบูรณาการ 
-  

5. Service Plan สาขา
ยาเสพติด 
 

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

ร้อยละ 20 33.33 
(2/6) 

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

ร้อยละ 50 71.51 
(123/172) 

6. Service Plan สาขา
สุขภาพจิต 
 

211 ร้อยละของผู้ปุวยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต 
- โรคซึมเศร้า 

 
 

58 % 

 
82.72 

(1092/1320) 
 212 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่เกิน 6.3  

ต่อแสน
ประชากร 

3.5 
(2/56,967) 

7. Service Plan สาขา
การรับบริจาคและปลูก
ถ่ายอวัยวะ 

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

มากกว่า 0.8 
ต่อ 100 ใน
โรงพยาบาล 

 A, S 

0 
(0/283) 

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

มากกว่า 1.3 
ต่อ 100 ใน
โรงพยาบาล  

A, S 

0 
(0/283) 

8. Service Plan สาขา
โรคไต 

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

> 66% 56.73 

9. Service Plan สาขา
ศัลยกรรม 

216 ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับการผา่ตัดแบบ 
One Day Surgery 

ร้อยละ 20 97.84 

10. Service Plan สาขา
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน 

217 ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รบับริการตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟสูภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

ร้อยละ 18.5 11.68 
HDC 

 ณ วันที่ 10 มิ.ย.62 
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11. Service Plan 
สาขาอายุรกรรม 

218 อัตราตายจาก Sepsis/ septic shock  ≤ 30 % 22.22 
(22/54) 

12. Service Plan 
โรคหัวใจและหลอดเลือด 

219 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
 

ไม่เกิน 26/แสน
ประชากร 

 
(3/19) 

 220 ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดบั F2 ข้ึนไปมี
การรักษาโดยการให้ยาละลายลิม่เลือด
(Fibrinolysis Drug)ในผู้ปุวย STEMI 

100% 100 
(3) 

13. Service Plan สาขา
อุบัติเหตุ 
 

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

น้อยกว่า  
ร้อยละ 12 

14.47 
(56/385) 

 222 ร้อยละการส่งต่อผู้ปวุยนอกเขตสุขภาพ
ลดลง 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 1 

0 

14. Service Plan สาขา
ทารกแรกเกิด 

223 อัตราตายทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักมากกว่า
หรือเท่ากับ 500 กรัม 

ไม่เกิน3.4 ต่อ
1,000 ทารก

เกิดมีชีพ 

2.71 
(4/1474) 

15. Service Plan สาขา
Palliative Care  

224 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและการ
จัดการอาการต่างๆ ดว้ย strong opioid  
medication ในผู้ปุวยประคับประคอง
อย่างมีคุณภาพ 

>40% 
 

IPD 
OPD 

 
 

48.48 (16/33) 
3.03 (2/66) 

16. Service Plan สาขา
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

225 อัตราผู้ปุวย Refracture Prevention 
ได้รับการผา่ตัดภายใน 72 ชม. 

>30% 40 
(2/5) 

17. Service Plan 
โรคมะเร็ง 

226 ระยะเวลารอคอยการรักษาด้วยการผ่าตัด
ภายใน 4 สัปดาห ์

80% 76.92 
(10/13) 

227 ระยะเวลารอคอยการรักษาด้วยเคมีบ าบัด
ภายใน 6 สัปดาห ์

80% 88.88 
(8/9) 

228 ระยะเวลารอคอยการรักษาด้วยรังสีรักษา
ภายใน 6 สัปดาห ์

80% N/A 

18. Service Plan สาขา
ตา 

229 ร้อยละของผู้ปุวยตาบอดจากต้อกระจก 
(Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30 วัน 

>85% 97.69 
(374/363) 

19. Service Plan สาขา
กุมารเวชกรรม 

230 อัตราปุวยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1 
เดือน – 5 ปี 

< 10% 0 

20. Service Plan สาขา
สุขภาพช่องปาก 

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

ร้อยละ 60 100 
(6/6) 

 232 ร้อยละของอัตราการใช้บริการสขุภาพช่อง
ปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่ 

ร้อยละ 35 36.72 
(1,9801/53,922) 
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คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจดับริการสุขภาพ 
3.1 ระบบบริหารจัดการ
ก าลังคนดา้นสุขภาพ 

301 ร้อยละการบริหารจัดการก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ 

มากกว่า 
ร้อยละ 70 

 

302 หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข ขั้นที่ 1  
การประเมิน

ความสุข
บุคลากร

(Happinom
eter)และสุข
ภาวะองค์กร

(HPI) 
 

ขั้นที่ 4 
Happinometer  

ร้อยละ 23 
HPI ร้อยละ 58.06 

3.2 การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศดา้น
สุขภาพ (Digital 
Transformation) 

303 เขตสุขภาพมีการด าเนินงาน Digital 
Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น 
Smart Hospital 

ผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 2  
ขึ้นไป 

ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 

 304 มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ใน
หน่วยบริการปฐมภูม ิ

 มี Application Kolok 
Hos 4.0 ที่ช่วยให้ทีม

หมอครอบครัวสามารถ
เข้าดูประวัติผล Lab การ
รับยาของผู้ปุวยเบื้องต้น
ได้ และส าหรับผู้ปุวย
สามารถจองคิวนัด

ล่วงหน้าได ้
3.3 การพัฒนาระบบธรร
มาภิบาลและองค์กร
คุณภาพ 

305 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรองHA ขั้น 3    

 ผ่านการประเมิน 
Re-ac คร้ังที่ 4 

(ปี 2560) 
 306 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 
 
 

 มีประเมินตนเอง 
หมวด 2 กับหมวด 4 

 307 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินITA 

มีหลักฐาน
เชิงประจักษ์
ประเด็นการ

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
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จัดซื้อจัดจ้าง
เท่านั้น 

(Evidence 
Based : EB 
1 – EB 4) 

 308 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบ
การตรวจสอบภายในการควบคมุภายใน
และการบริหารความเสี่ยง 

 - ประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงาน 

- การวิเคราะห์
กระบวนการ 

- การจัดท าแผน 
3.3 การบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง
สุขภาพ 

309 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน 

ระดับ 7  
ไม่เกินร้อยละ 6 

0 
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คณะที่ 1  
การส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรค  

และการจัดการสุขภาพ 
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1. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

101 อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 
1. ประเด็นการตรวจราชการ:  

- ระบบบริหารจัดการและขับเคลือ่นการด าเนินงาน 
- ระบบบริการที่มีคุณภาพ 
- การสร้างภาคีเครือข่าย 
- การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลดปัจจัยเสี่ยง 

2. สถานการณ์ 
  สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กในโรงพยาบาลสุไหงโกลก แนวโน้มอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับ
จ านวนหญิงตั้งครรภ์มี High risk pregnancy ที่เพิ่มมากขึ้น อัตราการเสียชีวิตของมารดา ปี 2558-2562 (ต.ค.-พ.ค.) 
พบว่า ป ี2558 มีมารดาตาย 1ราย สาเหตุPPH จาก Placenta increta c  Abortion เป็น Criminal abortion ปี 2559 
มีมารดาตาย 3 ราย Septic shock c abortion  Refer จาก  ร.พ แว้ง PPH  Shock สาเหตุการตาย Tear cervix , PPH 
Shock , PT PTT prolonge และ Pneumonia ไม่เจ็บครรภ์ ปี 2560 ไม่มีมารดาตาย ปี2561 มีมารดาตาย 2 รายเป็น 
Case PPH  due to uterine atony – remove placenta , Prolong shock , DIC และ AVM  GA22wks ตาย  (Rt) 
Brsal ganglia hemorrheage,nchronic hypertensionRefer รพ.นราธิวาส จาก ER ANC Clinic มีอาการซึมลง CT 
brain ICH  (Rt) External capsole refer เพื่อผ่าตัด (Rt) Craniotomy c clot removal c Duraplasty. และปี2562 
มีมารดาตาย 3 รายเป็น Case CHF c Sepsis c UTI c Infection wound at leg ,Respiratory failure Pneumonia c 
UTI และPPH SHOCK, Uterine atony DIC Cardiopathy ใช้ยาเสพติดมาตลอด 20ปี ทีมได้บูรณาการการดูแลผู้ปุวยที่
มีโรคร่วมทางอายุรกรรมร่วมกับอายุแพทย์ วางระบบการดูแลผู้ปุวยร่วมกันทั้งจังหวัด (PNC) พัฒนาการคัดกรองความ
เสี่ยงตั้งแต่ฝากครรภ์ ปรับปรุงระบบการท างานตาม Care process ระบบการส่งต่อ ก าหนดแนวทางการประสานงานขอ
เกล็ดเลือดให้ได้ทันเวลา พัฒนาแนวทางการปูองกันและแก้ไขภาวะตกเลือดหลังคลอดตามแนวทาง TIME PROTOCOL ที่
จัดท าโดยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มีการติดตามดูแลผู้ปุวย
ต่อเนื่องทั้งในและนอกโรงพยาบาล 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ  

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบตัิได ้

2558 2559 2560 2561 2562 
(ต.ค.-พ.ค.62) 

อัตราส่วนการตายมารดา
ไทย 

 

ไม่เกิน 17 ต่อ
แสนการเกิดมี

ชีพ 

47.82 
(1) 

148.8 
(3) 

0 
(0) 

113.96 
(2) 

Refer รพ.
หาดใหญ่และ 
Refer รพ.

นราธิวาสราช
นครินทร ์

104.64 
(3) 

อัตรา Eclampsia 0 0.14 
(1) 

0.25 
(2) 

0.17 
(1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

อัตรา PPH Shock 0 0.28 
(1) 

0.14 
(6) 

0.05 
(3) 

0.11 
(2) 

0.20 
(3) 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์  จากการตรวจติดตาม 

1) มีมีการวิเคราะห์สถานการณ์การตายมารดาค้นหาสาเหตุ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ทั้งในโรงพยาบาล 
ในเวที MCH และ Conference dead case ระดับเขต 

2) ร่วมกับอายุรแพทย์ดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคร่วมทางอายุรกรรม 
3) วางระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ร่วมกันทั้งเครือข่ายในรูปแบบ PNC แม่และเด็ก 
4) มีแนวทางปูองกันและลดการตายมารดาและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติควบคุมก ากับติดตามอย่างใกล้ชิด เช่น  

ปรับปรุงแนวทางการคัดกรอง การดูแลหญิงตั้งครรภ์ High risk pregnancy CPG/Care map PPH PIH ระบบ
การส ารองเลือด ประสานขอเกล็ดเลือดให้มีเพียงพอและทันเวลา 

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

 
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาอบรมเฉพาะทางแม่และเด็กสถาบนัการศึกษา
เปิดอบรมมีน้อย 

ควรสนับสนุนให้เพิ่มแหล่งศึกษาอบรม 

หญิงตั้งครรภ์ High risk pregnancy มีแนวโน้มสูงขึ้น 
บางส่วนไม่ได้เข้ารับบริการตาม Zone ที่ก าหนดและมา
รับบริการล่าช้า ปฏิเสธการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มี
ศักยภาพที่สูงกว่า 

เพิ่มอัตราก าลังแพทย์ให้เพียงพอตามสัดส่วน
ผู้รับบริการที่มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ 
พัฒนาระบบการดูแลร่วมกันทัง้จังหวัด 
บูรณาการการดูแลร่วมกับอายุรแพทย์ 

      
6.  ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

- 
 

ผู้รายงาน  นางนรารัตน์   จนัทร์ศิร ิ
ต าแหน่ง  พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 
วัน/เดือน/ป ี 20 มิถุนายน 2562 
โทร.  086-2917513 
e-mail  nararat.jan@gmail.com 
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102 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 

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

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

2. สถานการณ์ 
การด าเนินงานเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0–5 ปี โดยการประเมินพัฒนาการตามDSPM, DAIM ทุก

เดือน ตามช่วงอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน  โดยประเมินในชุมชน,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, คลินิกสุขภาพเด็กดี, โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลและนักเรียนชั้นอนุบาล ปี 2562 จากจ านวนเปูาหมายทั้งหมด 2,743 ราย ได้รับการคัดกรอง 
จ านวน 1,790 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.26 เด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้งหมด 1,705 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.25  พบสงสัย
พัฒนาการล่าช้า 792 ราย ร้อยละ 44.25 ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าจะได้รับค าแนะน าจากบุคลากร
สาธารณสุขเพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆ และเด็กได้รับการติดตามภายใน 30 วัน ร้อยละ 90.19 (ข้อมูลถึงเดือนพ.ค.
2562) ส่วนผลการด าเนินงานเฝูาระวังและส่งเสริมโภชนาการเด็ก 0–5 ปี ในอ าเภอสุไหงโก-ลก โดยการด าเนินงานใน
ชุมชน,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, คลินิกสุขภาพเด็กดี, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและนักเรียนชั้นอนุบาล ปี 2561 พบว่า 
เด็ก 0-5 ปี มีรูปร่างสูงดีสมส่วน 2,180 ราย จากจ านวนเด็กที่ได้รับการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด 4,539 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 48.03 ปี 2562 (เดือน ต.ค.-พ.ค.62) เด็ก 0-5 ปี เปูาหมายเด็ก 0-5 ปี จ านวน 4,411 ราย ได้รับการชั่งน้ าหนักวัด
ส่วนสูงทั้งหมด 3,964 คิดเป็นร้อยละ 89.87 มีรูปร่างสูงดีสมส่วน 2,572 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.88  เด็ก 0 – 5 ปี รูปร่าง
สูงดีสมส่วน ผ่านเกณฑ์ตามเปูาหมายที่ร้อยละ 54  

 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนนิงานตามมาตรการส าคัญ   

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบตัิได ้

2559 2560 2561 
2562 

(ต.ค.-พ.ค.62) 
ร้อยละของเด็กอายุ 0–5 ปี 
มีพัฒนาการสมวัย 

ไม่น้อยกว่า 
85% 

98.66% 
(3,677/3,727) 

95.30% 
(2,577/2,704) 

99.13 
(2,513/2,535) 

95.25 
(1,705/1,790) 

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี 
ที่ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ 

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

97.58% 
(2,535/2,598) 

65.26% 
(1,790/2,743) 

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี 
ที่ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 

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

31.05% 
(787/2,535) 

 

44.25% 
(792/1,790) 

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี 
ที่มีพัฒนาการสงสัยลา่ชา้
ได้รับการติดตาม 

90% - 100% 
(412/412) 

98.85% 
(771/787) 

90.19% 
(708/792) 

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี 
สูงดีสมสว่น 

ร้อยละ 
54 

55.77 
(5,920/10,615) 

54.92 
(8,747/15,926) 

48.03% 
(2,180/4,539) 

64.88% 
(2,572/3,964) 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย  ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์จากการตรวจติดตาม 
- การใช้เคร่ืองมือประเมินพัฒนาการที่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินพัฒนาการเด็ก ต้องประเมนิการคัดกรองเด็กและ

ฝึกทักษะการประเมินของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ เพื่อแปรผลได้อย่างถูกต้องและเปน็ไปในทางเดียวกัน 
- จากการด าเนินงาน ปี 2559-2561 พบว่า เด็ก 0-5 ปี มีรูปร่างสูงดีสมส่วนมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเด็กมีภาวะอ้วน 

และเริ่มอ้วนเพิ่มขึ้น และพบเด็กที่มีภาวะเตี้ยเพิ่มขึ้นเช่นกัน ต้องอาศัยการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมจากทุก
หน่วยงาน เช่น อปท. สพฐ ผู้น าท้องถิ่น นักโภชนาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงเรียนและผู้ปกครองเข้ามามีบทบาท
ในการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็กอย่างจริงจัง โดยมีการก าหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจน ในการ
ขับเคลื่อนปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ปี 2562 (ต.ค.-พ.ค.62) เด็ก0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 64.88  

 

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าใหก้าร

ด าเนินงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

- อุปกรณ์ในการประเมินพัฒนาการไม่เพียงพอ - ส่วนกลางควรสนบัสนุนอุปกรณก์ารประเมินพัฒนาการเพิ่มเติม
ให้กับศูนย์เด็กเล็ก หรือ ร.ร. 
อนุบาล เพื่อประเมนิพัฒนาการเบื้องต้นโดยครูหรือผู้ดูแลเด็ก  

- ความรู้ของบุคลากรในการใช้แบบประเมิน 
DSPM, DAIM 

- จัดอบรมฟื้นฟูความรู้การคัดกรองพัฒนาการเด็กให้แก่บุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 
- ขยายองค์ความรู้การคัดกรองพัฒนาการเด็กให้กับ 

อสม. ครู ผู้ดูแลเด็ก 
- การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองด้านโภชนาการ 
 

- เสริมแรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

- เครื่องมือชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงไม่ได้
มาตรฐาน ไม่ได้รับการสอบเทียบเครื่องมือ 

- มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขก่อนด าเนินการชั่ง
น้ าหนักและวัดส่วนสูง 

- ความรู้และความเข้าใจในดา้นโภชนาการ 
- ของผู้ปกครอง 

-  มีการท า Focus Group 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบยีบ กฎหมาย 

- ควรจัดอบรมบุคลากรสาธารณสขุ ครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก และครูประจ าชัน้เด็กอนุบาล เก่ียวกับการใช้แบบ
ประเมิน DSPM ต่อเนือง เนื่องจากเปลี่ยนผู้รับผดิชอบงานค่อนข้างบ่อย  

- ควรมีการประชุมหารือแบบบูรณาการในเรื่องการด าเนินงานและเครื่องมือการวัดและแปรผลภาวะโภชนาการ 
โดยรูปแบบการท าสนทนากลุ่มในกลุ่มผู้ปกครอง และน าประเดน็ปัญหาทีไ่ด้มาหาแนวทางในการแก้ปัญหาระดับ
อ าเภอ 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- 

ผู้รายงาน       นางซลัวา  ล่าเม๊าะ 
ต าแหน่ง      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี    24 มิถุนายน 2562 
โทร.      073-517500 ต่อ 2256 
e-mail      vanothai@hotmail.com 

mailto:vanothai@hotmail.com
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2. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 

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

1. การผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การปอูงกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน
ระดับเขตและระดบัจังหวัดของคณะอนุกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที ่

2. การส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly 
Health Services: YFHS) อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น โดยคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

3. การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี โดยการส่งเสริมการให้ค าปรึกษาหลังคลอดหลังแท้ง 
และการเข้าถึงบริการคุมก าเนิดอย่างทั่วถึง 

2. สถานการณ์ 
ในอ าเภอสุไหงโก-ลก จะพบประชากรในช่วงวัยรุ่นหญิงอายุ 15 – 19 ปี มากกว่าช่วงอายุอื่นๆ และประกอบกับ

วัยรุ่นในช่วงนี้ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา (ไม่ได้ศึกษาครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด) ผู้ปุวยมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ
อนามัยการเจริญพันธุ์ไม่ถูกต้องและไม่ครอบคลุม ประกอบกับครอบครัวยังไม่กล้าเปิดเผยและพูดคุยในเรื่องของอนามัย
การเจริญพันธุ์ในครอบครวั ส่งผลท าให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ  

  
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์จากการตรวจติดตาม 

แนวโน้มอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังไม่ลดลง เนื่องจาก อ าเภอสุไหงโก-ลกได้บูรณาการงานวัยรุ่นร่วมกับ
หน่วยงนต่างๆ เช่นโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัด กศน. เทศบาล 
แกนน าในชุมชนและอสม. ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานอนามัยการเจริญพันธ์ การสร้างแกนน าวัยรุ่นแกนน าเยาวชน 
ครอบครัว หรืออสม. ในการให้ความรู้ ช่วยเหลือและส่งต่อในเร่ืองอนามัยการเจริญพันธ์ของวัยรุ่น 

ส าหรับวัยรุ่นที่มาคลอดในโรงพยาบาล PCT สูติได้มีแนวทางในการดูแลและให้การวางแผนครอบครัวก่อนกลับ
บ้านและประสาน PCU ในการเยี่ยมติดตาม 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบตัิได ้

2558 2559 2560 2561 
2562 

(ต.ค.61-พ.ค.62) 
อัตราการ
คลอดมีชีพใน
หญิงอายุ  
15-19 ปี 

ไม่เกิน 40 ต่อ
ประชากร  

หญิง 15-19 ปี 
1,000 คน 

35.72 
(118/3,303) 

30.96 
(108/3,488) 

37.76 
(95/2516) 

28.05 
(82/2923) 

16.42 
(48/2923) 
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5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

วัยรุ่นนอกระบบการศึกษา ไม่มคีวามรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองอนามัยการเจริญพันธุ์ 

บูรณาการร่วมกับ P2H ในการให้ความรู้ในชุมชนในเร่ืองของ
อนามัยการเจริญพันธุ์ในวยัรุ่น 

ครอบครัวไม่กล้าสื่อสารในเร่ืองอนามัยการเจริญ
พันธุ ์

บูรณาการในเรื่องการสื่อสาร ในเร่ืองอนามัยการเจริญพันธุ์ใน
ครอบครัว เปิดให้บริการศูนย์วัย Teen โดยบูรณาการร่วมกับ 
PCT สูติกรรม, อบต., อปท., โรงเรียนและชุมชนในเร่ืองของ
อนามัยการเจริญพันธุ ์

ยังมีมารดาวัยรุน่มาคลอดเปน็จ านวนมาก แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง PCT สูติ 
และคลินิกวัยรุน่ ใช้โปรแกรมการติดตามวางแผนครอบครัวใน
วัยรุ่น วัยรุ่นที่มาคลอดในรพ. ได้รับความรู้ในเร่ืองการวางแผน
ครอบครัว และได้รับการวางแผนครอบครัวก่อนออกจาก
โรงพยาบาล 

      
6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ตอ่ส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ตอ่ระเบียบกฎหมาย 
 - 
 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 - 

 ผู้รายงาน นางพนิดา วรรณวงศ์ 
 ต าแหน่ง  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
 วัน/เดือน/ป ี 25 มิถุนายน 2562 
 โทร.           086-2915475  
  e-mail            da_wannawong@hotmail.com 
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3. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 

104 ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ 60) 

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

- พัฒนาระบบบริการการดูแลเชงิคุณภาพ ด้วย Care Manager, Caregiver, Care Plan 
- จ านวนผู้สงูอายุเปลี่ยนกลุ่ม (ติดเตียงเป็นติดบา้น, ติดบ้านเปน็ตดิสังคม 
- เพิ่มการเบิกจ่ายเงินกองทุน LTC 

 
2. สถานการณ์  

อ าเภอสุไหงโก-ลกมีประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด 6,461 คน คิดเป็นร้อยละ 11.83 ของประชากรทั้งหมด (ข้อมูล
จาก HDC วันที่ 4 ธันวาคม 2561) แสดงให้เห็นว่า อ าเภอสุไหงโก-ลก เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ดังนั้นการคัดกรองและการ
ประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุจึงมีความจ าเป็น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ และจิต
วิญญาณ การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอ าเภอสุไหงโก-ลก ทั้ง 4 ต าบล ผ่านเกณฑ์ โดยแต่ละต าบล
ได้ด าเนินการ ดังนี้  

1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอายุ ที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาว  
2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ  
3. มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care) จากสถานบริการสู่ชุมชนโดย

บุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ  
5. มีบริการส่งเสริมปูองกันทันตสุขภาพในระดับต าบล  
6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมและมีแผนการดูแลผู้สูงอายุ

รายบุคคล (Care plan)  
7. มีคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนหรือคณะกรรมการกองทุนต าบล ครบทั้ง  7 

องค์ประกอบ และมีการประสานงาน ท างานเป็นทีมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ  

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบตัิได ้

2560 2561 2562 
(ต.ค.61-พ.ค.62) 

ร้อยละของต าบลที่มีระบบการสง่เสริม
สุขภาพดูแลผูสู้งอายุระยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชนผา่นเกณฑ์ 

ร้อยละ 60 50 
(2/4) 

50 
(2ต าบล /4ต าบล) 

75 
(3 ต าบล /4ต าบล) 
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ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 ประเมินสถานการณ์การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดย
สะท้อนข้อมูลไปยังภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรับสภาพบ้านเรือนให้เหมาะกับการดูแลผู้สูงอายุ โดย
ซ่อมที่อยู่อาศัย ท าห้องน้ าห้องส้วม ท าพื้นที่ลาดแทนพื้นที่ต่างระดับ จัดสิ่งแวดล้อมรอบๆบ้านให้สะอาด โดยมีทีม ผู้ช่วย
เหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) แกนน าชุมชน และภาคีเครือข่าย 

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

ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรหลายหน่วยงาน และจิตอาสาในชุมชน จึงต้อง
มีอาศัยความเป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน เพื่อให้เกิดคุณภาพในการดูแลผู้สูงอายุที่ดีต่อไป 

5.อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าใหก้ารด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วย 
รับตรวจ 

ระเบียบการใช้งบประมาณทางส่วนกลาง (สปสช.) ที่
สนับสนุนให้ ไม่ชัดเจน ท าให้ท างานล่าช้า 
 

ควรสร้างระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณต่างใน
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ชัดเจน ก่อนลงสู่
ผู้ปฏิบัต ิ

 
6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ตอ่ส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ตอ่ระเบียบ  กฎหมาย 

- สนับสนนุงบประมาณในการด าเนินโครงการตา่งๆที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอาย ุ
 
7 .นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

- รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุนชนมีส่วนร่วม 
 
       ผู้รายงาน นางเพ็ญนภา มะหะหมัด 
       ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
      วัน/เดือน/ป ี 19 มิถุนายน 2562 
      เบอร์โทร. 083-1925119 
      E-mail:   daryoung501@hotmail.com 

 

mailto:daryoung501@hotmail.com
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4.การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

105 ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง (ตัวชี้วัดจังหวัด) 

 
106 อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและอัตรากลุ่มสงสัยปุวยความดันโลหิตสงูใน 
เขตรับผิดชอบได้รบัการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

การด าเนินการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสงูในประชาชนอายุ 35 ปี ขึน้ไปและการลดปัจจัยเสี่ยง
ทั้งในระดับบุคคลและระดับประชากร 

 
2. สถานการณ์ 

อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พบผู้ปุวยเป็นโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 5 ,908 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 
10,199.58 ต่อแสนประชากร โรคเบาหวาน จ านวน 2 ,181 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 3,765.28 ต่อแสนประชากร การคัด
กรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานมีแนวโน้มการคัดกรองได้ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายมากขึ้น โดยเน้นการ       
คัดกรองเชิงรุกร่วมกับ อสม. และจัดท าโครงการรณรงค์คัดกรองความดัน เบาหวาน ในระดับ คปสอ.ม.สุไหงโกลก โดย
ภาคประชาชน และสร้างแกนน าสุขภาพระดับชุมชน ต าบล เพื่อการค้นหาผู้ปุวยรายใหม่ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และลด
ภาวะแทรกซ้อนของโรคได้ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับค าแนะน าเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม        
ลดปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวข้องและมีการติดตามวัดซ้ ากลุ่มสงสัยปุวยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความโลหิต
ที่บ้าน 

 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบตัิได้  

2559 2560 2561 
 

2562 
(ต.ค.61-พ.ค.62) 

1.อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน 

≤ 2.05% 1.02 2.41 2.7 1.81 

2.อัตราประชากรกลุ่มสงสัยปุวยความดันโลหิต
สูง ในเขตรับผิดชอบได้รบัการวดัความดันโลหิตที่
บ้าน 

≥ 30% NA NA 8.88 29.30 

      ที่มา : ข้อมูลจาก Health Data Center  วันที่ 21 มถิุนายน 2562 
     

ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
- มีแผนงานโครงการเฝูาระวัง คัดกรอง พร้อมประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา และลดเสี่ยงในชุมชน เช่น 

โครงการคัดกรองเบาหวาน/ความดัน โครงการกินอยู่อย่างไร ห่างไกล Stroke เป็นต้น 
- กลุ่มสงสัยปุวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
- มีการด าเนินงานรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน เช่น 

รณรงค์ให้ความรู้ในวันเบาหวานโลก วันความดันโลหิตสูง วันอัมพาตโลก เป็นต้น 
- มีการท างานบูรณาการร่วมกับรูปแบบคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอเป็นตัวขับเคลื่อน 
- มีการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายบุหร่ีและสุรา 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 

- การคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่องจากประชาชนที่มารับการคัดกรองยัง
เป็นประชาชนคนเดิม ควรมีแผนงานโครงการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนโดยเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล/เทศบาล เพื่อรณรงค์คัดกรองเชิงรุกให้มากขึ้นในช่วงนอกเวลาราชการ 
และการบันทึกข้อมูลในระบบ HDC ยังไม่ครอบคลุมทันเวลา เนื่องด้วยประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีจ านวน
มากและไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการบันทึกข้อมูลผู้ปุวยในระบบ HDC และการจัดการข้อมูลระบบ IT  ยัง
ไม่สมบูรณ์และครอบคลุม ท าให้การน าข้อมูลมาใช้ยังไม่มีประสิทธิภาพ 

- HosXP PCU ยังไม่มีการปรับระบบเป็น version ล่าสุด ท าให้การน าข้อมูลมาใช้ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
- ระบบการส่งข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน 
- การจัดการข้อมูลผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน ยังมีผู้ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัยซึ่ง

ไม่ได้เป็นผู้ปุวยจริงอยู่ในฐานข้อมูล  
- แนวทางการรักษายังไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน  การปรับปรุงการรักษาที่ Update และการใช้ Gold standard ใน

การรักษาเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ไม่เหมือนกัน 
- พฤติกรรมการดูแลตนเองไม่เหมาะสมกับโรค เนื่องจากบริบทยังมีการรับประทานอาหารตามวิถีชุมชนของผู้ปุวย  

 
5.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าใหก้ารด าเนินงาน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

- การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และ
โรคเบาหวานยงัไมไ่ด้ตามเปูาหมาย 

 
 
 

- เน้นการคัดกรองเชิงรุกให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อค้นหา 
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและกลุ่มสงสัย
ปุวยความดันโลหิตสูง และจัดการให้ผู้ปุวยเข้าสู่การยืนยัน
การวินิจฉัยโรคระยะต่างๆได้ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และ
ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคได้ และบันทึกข้อมูลในระบบ 
HDC ให้ครอบคลุมทันเวลา 

- เครื่องมือไม่เพียงพอในการวัดความดันโลหิตที่
บ้านกลุ่มสงสัยปุวยความดนัโลหิตสูง 

- ขอสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการวัดความดันโลหิตที่
บ้านเพื่อให้การคัดกรองได้ครอบคลุมทันเวลา 

- การด าเนินงานลดเสี่ยงยงัไม่เปน็ไปตาม
เปูาหมาย 

- พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ใน ศสม.และรพ.สต.ในการ
จัดการกลุ่มเสี่ยง ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง  

- โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดท าโครงการรณรงค์คัด
กรองความดันเบาหวานในระดับ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก 
โดยภาคประชาชนและสร้างแกนน าสุขภาพระดับชุมชน 

- การด าเนินงานกิจกรรมการรณรงค์สื่อสาร
ประชาสัมพนัธ์ลดเสี่ยงลดโรคความดันโลหิตสูง
และเบาหวานยังไม่ครอบคลุมทกุชุมชน 

- พัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่อสม.ในการจัดท าโครงการ
รณรงค์คัดกรองเบาหวานความดัน  

- ในระดับคปสอ.ม.สุไหงโก-ลก โดยภาคประชาชนและ
สร้างแกนน าสุขภาพระดับชุมชน ต าบล เพื่อการค้นหา
ผู้ปุวยรายใหม่ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและลด
ภาวะแทรกซ้อนของโรคได ้
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6.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / ส่วนกลาง /ต่อผู้บริหาร /ต่อระเบียบ /กฎหมาย 
 - 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ( ถ้ามี ) 
- ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์อนามัยที่ 12 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขมาถ่ายท าสารคดีในชุมชนโปฮงยามู 

“สิ่งดีๆ Best Practice ในพื้นทีข่องภาคใต้ ต าบลปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ชุมชนโปฮง
ยาม”ู 

 
                                    ผู้รายงาน  นางสาวอาซูรา เบ็ญจุฬามาศ  

 ต าแหน่ง  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
           วัน/เดือน/ปี   21 มิถุนายน 2562 
           โทร   089-7392401 
            E-mail   pcukolok@hotmail.com 

  

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

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

2. มีการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา 
3.  มีแผนพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาของพื้นที ่
 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้ด าเนินงานตามนโยบาย GREEN&CLEAN HOSPITAL มาตั้งแต่ ปี2559 และ ในปี 
2560 ผ่านการประเมินระดับดีมาก จากศูนย์อนามัยที่ 12 และได้รับการถอดบทเรียนจาก กรมอนามัย ปี2561 ผ่านการ
ประเมินระดับดี 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ  
การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

G:Garbage  การจัดการมูลฝอยทุก
ประเภท 
 
 
 

- มีการด าเนินการตามมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

- พัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขยายสู่ศูนย์สุขภาพชุมชน 2 แห่ง คลินิก 
17 แห่ง ศูนย์บริการมูลนิธิโอโซน 1 แห่ง และรพ.สต.เครือข่าย 4 แห่ง 

- ขยายการด าเนินงานการจัดการมูลฝอยทั่วไปสู่ ชุมชน วัด มัสยิด 
R: Restroom การพัฒนาสว้ม
มาตรฐานสะอาดเพียงพอและ
ปลอดภัย (HAS) 
 

- ได้รับรางวัลส้วมสาธารณะระดับประเทศ(HAS) ป ี2556 
- ขยายสู่เครือข่ายและชุมชนโดยจัดให้มีการประกวดส้วมในรพ.สต  และพัฒนา

ส้วม วัด มัสยิด ผ่านมาตรฐาน HAS 
- ประกวดพนักงานบุคคลต้นแบบในการดูแลส้วมผ่านมาตรฐานHAS ดีเด่น ทุกปี 

E:Energy การจัดการด้านพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงานเปูาหมาย ลดการใช้พลังงานอย่างน้อย 
10% ของปีที่ผ่านมา 

- แต่งตั้งคณะท างานอนุรักษ์พลังงาน 
- อบรมให้ความรู้บุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน 100% 
- ทีมอนุรักษ์พลังงานศึกษาดูงานโรงพยาบาลควนขนุน 
- องค์กรภายนอกร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
- เปรียบเทียบหน่วยการใช้ไฟฟูาปี 2561และปี2562ช่วงเดือน ตค.-พค. ลดลง 

1,250,279 หน่วย คิดเป็นเงิน 240,642 บาท (ลดลง 2.68%) 
- เปรียบเทียบหน่วยการใช้น้ าประปาปี 2561และปี2562ช่วงเดือน ต.ค.-พ.ค. 

ลดลง 44,049 หน่วย คิดเป็นเงิน 72,152 บาท (ลดลง 3.71%) 
E: Environment การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
 

- มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารให้มีความปลอดภัย 
เอ้ือต่อการเรียนรู ้และการเยียวยาที่สอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น มี
ความสะดวกในการให้บริการ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยมีแสงสว่างเพียงพอ 
และระบายอากาศได้ดี 

- มีการด าเนินการกิจกรรมที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างานเช่น 
กิจกรรม 7 ส กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานกิจกรรมสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 
(Healthy Work Place)เป็นต้น 

- มีการจัดการน ้าเสียได้มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งตามที่กฎหมายก าหนด 
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การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
- มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในอาคาร เช่นการจัด

สวนหย่อมบริเวณจุดต่างๆและภายนอกอาคาร เช่นการจัดสวนสีเขียวรอบ
อาคารต่างๆ เพื่อความร่มร่ืนและผ่อนคลายส าหรับผู้รับบริการและบุคลากร 

- ได้รับรางวัลสถานที่ราชการสะดวก เมื่อปี 2561รางวัลสถานที่ท างานน่าอยู่น่า
ท างาน (Healthy Work Place) ระดับดีมากตั้งแต่ปี 2555  ถึงปัจจุบัน 

- จัดกิจกรรมให้ความรู้ โดยการสอน สาธิต เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับบุคคลให้สามารถเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
เช่นโครงการThe Firm ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ที่มี BMI เกินมาตรฐาน 

- จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่ผู้มารับบริการทุกกลุ่มวัย รวมกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่เป็นโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)เพื่อให้เกิดความตระหนักและจูงใจให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านการบริโภคถูกต้องตามหลักโภชนาการและการเพิ่มกิจกรรมทาง
กายเพื่อสุขภาพที่ดีและปูองกันบ าบัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งในคลินิกต่างๆของ
งาน OPDและผู้ปุวยที่รับไว้ในรพ. (IPD) รวมถึงในชุมชน โดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ ได้แก ่แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ นักกายภาพบ าบัดและ
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

N:Nutrition การจัดการสุขาภิบาล
อาหารและการจัดการน้ าบริโภคใน
โรงพยาบาล 

- ปรับปรุงผังภายในฝุายโภชนาการโดยจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนในการปฏิบัติงาน
เช่นโซนปรุงอาหาร โซนล้างอุปกรณ์ โซนเก็บของต่างๆ 

- พัฒนาร้านอาหารโรงพยาบาลให้ได้ตามมาตรฐานสุขาภิบาลร้านอาหารของกรม
อนามัย โดยการจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ผู้ปรุง ผู้เสริฟอาหารทุกร้าน
และตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานร้านอาหาร 15 ข้อ ปีละ 1 คร้ัง  
ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกร้าน 

- ตรวจคุณภาพน้ าดื่มทางจุลชีววิทยาและทางเคมี จุดบริการน้ าดื่มแผนกผู้ปุวย
นอก/ผู้ปุวยในโดยการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหน่วยเครื่องมือกลาง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ผลการตรวจ ผ่านทุกพารามิเตอร์ (ทุกจุดตรวจ) 

- มีการเฝูาระวังคุณภาพน้ าดื่มด้วยชุดทดสอบการปนเปื้อนแบคทีเรีย(อ11)ณ จุด
บริการน้ าดื่มอาคารผู้ปุวยนอก ผู้ปุวยในและโรงครัวโรงพยาบาล 3 เดือนครั้ง 
และตรวจน้ าอุปโภคที่ห้องน้ าผู้ปุวยนอก 

- ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนแบคทีเรีย(ทุกจุดตรวจ) 
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
 
 
 
 
 

- ประกาศนโยบายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 
- เปิดตลาด Green  Market ในโรงพยาบาลให้ประชาชนน าสินค้า  พืชผักปลอด

สารพิษมาจ าหน่ายทุกวันจันทร์ 
- มีการด าเนินการร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่โดยการผลิตและส่งวัตถุดิบที่น ามา

ประกอบอาหาร 
- มีการตรวจสอบสารปนเปื้อนและสารตกค้างในผัก 

การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมส่งแวดล้อม 

- ปี 2560-2561 โรงพยาบาลผ่านการประเมินระดับเร่ิมต้นพัฒนาและในปี 2562 
อยู่ระหว่างการประเมิน 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงาน  ไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและ
ติดตาม 
 การด าเนินงานตามนโยบาย GREEN&CLEAN Hospital ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกประเด็นทีย่ังคงต้องมี    
การพัฒนา คือการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของบคุลากรทั้งองค์กรเพื่อให้มีการพัฒนาอยา่งต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 
 
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

- ด้านบุคลากร เช่นมีการเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบงานท าให้การ
ด าเนินงานไม่ต่อเนื่องและยัง่ยืน 

- ควรมีบุคลากรที่รับผิดชอบในภาพรวมที่มีความรู้ความสามารถ 
ทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะ  เชน่ต าแหน่งนักจัดการสิ่งแวดล้อม 

- ด้านงบประมาณ  
 

- ควรมีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 
- ควรมีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน โดยเฉพาะจัดสรร

ให้แต่ละโรงพยาบาลที่ผา่นการประเมินในแต่ละระดับ 
 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ตอ่ส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ตอ่ระเบียบกฎหมาย 
 - 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 - เจลเย็นลดโลกร้อน เนื่องจากแผนกกายภาพบ าบัดมีเจลส าหรับประคบเย็นเพื่อลดการบวมและการอักเสบไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน จึงคิดค้นนวัตกรรมจากสิ่งของเหลือใช้คือเจลจากการอัลตร้าซาวด์ที่ใช้งานแล้วเก็บรวบรวมและ
น ามาผสมแอลกอฮอล์ในสัดส่วนเจล 100 กรัมต่อแอลกอฮอล์ 20 กรัม มาบรรจุถุงซิปล๊อคน าไปแช่ช่องแข็งเพื่อใช้เป็น
เจลประคบเย็นซึ่งสามารถท าให้บริการแก่ผู้ปุวยอย่างเพียงพอและให้ผู้ปุวยน ากลับไปใช้ที่บ้านได้  ซึ่งนวัตกรรมชิ้นนี้ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN ระดับจังหวัด ป2ี562 
 
 
 

ผู้รายงาน  นางนุชจรนิทร์ เลิศวิไลรัตนพงศ์ 
ต าแหน่ง  พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 
วัน/เดือน/ป ี 25 มิถุนายน 2562 
โทร.  061-1927657 
e-mail  nuchlert@Gmail.com
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109 จ านวนผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบหุรี่ 
1. ประเด็นการตรวจราชการ:  

- อสม. ที่สูบบุหร่ี เป็นตน้แบบพฤติกรรมสุขภาพด้านการเลิกบุหร่ี 
- ประชาชนผู้สบูบุหร่ีเลิกบุหร่ี 

2. สถานการณ์ 
บุหรี่เป็นสารตั้งต้นของยาเสพติดหลายชนิดและยังหาซื้อได้ง่ายสามารถม้วนได้เอง (ใบจาก) และน าเข้าจาก

ประเทศมาเลเซีย ซึ่งถูกกว่าราคาในเมืองไทยจึงท าให้แพร่ระบาดทั่วไปในชุมชน ผู้เริ่มสูบบุหรี่ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและสูบ
มาเรื่อยๆแม้จะมี พรบ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ก็ไม่ได้ท าให้การสูบบุหรี่ลดน้อยลงและควันบุหรี่ยังมีผลเสียต่อร่างกายทุก
ระบบ ซึ่งนอกจากจะมีผลกระทบโดยตรงกับผู้สูบบุหรี่แล้ว ยังมีผลกระทบต่อบุคคลใกล้ชิด (ผู้สู บบุหรี่มือสอง) และ
ผลกระทบจากผู้สูบบุหร่ีมือสาม 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

 

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

- บุหร่ีหาซื้อง่ายในชุมชนและร้านค้าต่างๆ 
- เยาวชนและประชาชนยังสามารถเข้าถึงบุหร่ีได้ง่าย 
- ไม่มีการบังคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- ผู้บริหารของทุกหน่วยราชการตอ้งเป็นแบบอยา่งที่ดีในการไม่สบูบุหร่ีและบงัคับใช้กฎหมายพรบ.อย่างจริงจัง 
- มีการบังคับใช้กฎหมายยาสบูและพรบ.คุ้มครองผู้ไม่สบูบุหร่ีอย่างจริงจัง 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
- จัดอบรมสร้างแกนน าเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ โดยให้ทราบถึงโทษพิษภัยบุหรี่และชักน าผู้สูบบุหรี่เข้าสู่

กระบวนการบ าบัดเลิกบุหร่ี 
- จัดอบรมให้ความรู้กับ อสม.ในเร่ือง 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่เทิดให้องค์ราชัน โดยให้เห็นถึงโทษพิษภัยบุหรี่และ

น าเข้าสู่กระบวนการบ าบัด 
- บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆและคลินิกโรคเรื้อรังในการคิดกรองค้นหาผู้ที่สูบบุหรี่เพื่อน าเข้าสู่

กระบวนการบ าบัด 
- คัดกรองเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแล้วน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดเลิกบุหร่ีและประเทศเกียรติคุณผู้เลิกบุหรี่ได้

ส าเร็จ 
 
 

ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

 

ผลงานที่ปฏิบตัิได ้

2559 2560 
 

2561 
2562 

(ต.ค.61-พ.ค. 62) 
จ านวนผู้สบูบุหร่ีเลิกบุหร่ีได้   (11/86)  (78/13)  (108/137)  (42/56) 
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- บูรณาการร่วมกับทีม ENV ในการท าสถานบริการปลอดบุหรี่โดยมีการติดปาูยประกาศ ประกาศเสี่ยงตามสาย 

ตรวจตราและตักเตือนผู้สูบบุหร่ีในโรงพยาบาล 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ในวัน “’งดสูบุหร่ี” โดยร่วมกับภาคเครือข่าย 

 
 
ผู้รายงาน นางพนิดา  วรรณวงศ์ 
ต าแหน่ง  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี       25 มิถุนายน 2562 
โทร  086-2915475 
e-mail   da_wannawong@hotmail.com 
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2.1 การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

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

- การประชุมคระกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างน้อย 2 ประเด็น 
- มีแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ 
- มีผลการประเมินตนเองและผู้เยี่ยมระดับจังหวัด ตามแนวทาง UCCARE 

2. สถานการณ์ 
การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของอ าเภอสุไหงโก-ลก ปี 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562  ณ  ห้องประชุม ดร.เจษฏา ที่ว่าการอ าเภอสุไหงโก-ลกประธานคณะกรรมการการ 
แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การคัดเลือกประเด็นปัญหาที่ส าคัญตามบริบทของพื้นที่  โดยได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาประชุม 2คร้ัง ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ได้ก าหนดประเด็นในการขับเคลื่อนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามสภาพปัญหาของอ าเภอสุไหงโก-ลก มีประเด็นการขับเคลื่อน 3 เรื่อง คือ ตลาด
สะอาดปลอดภัย, อาหารปลอดภัย และลด หวาน มัน เค็ม 
        มีได้มีแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ จ านวน 21ท่าน ตามค าสัง่ที่ว่าการอ าเภอสุไหงโก-ลก ที่
187/2561 และค าสั่งอ าเภอสุไหงโก-ลก ที่ 238/2561 เร่ืองแต่งตั้งอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ปีงบประมาณ 2561 ได้มีการจดัประชุมคณะกรรมการ จ านวน 3 คร้ัง  
ปีงบประมาณ 2562 ได้มีการจดัประชุมคณะกรรมการ จ านวน 3 คร้ัง  

 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ  

ผลการด าเนินงานตลาดสะอาดปลอดภัย           
 ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ  
ห้องประชุม ดร.เจษฏา ที่ว่าการอ าเภอสุไหงโก-ลก วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ น าโดยทา่นนายอ าเภอสุไหงโก-ลก และ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีิตอ าเภอสุไหงโก-ลก ได้มีการออกเยี่ยมพ่อค้าแม่ค้าในตลาด พดูคุยท าความเข้าใจให้ตลาด
สะอาดปลอดภัย จะเห็นไดว้่าตลาดเก็นติ้งมีการพฒันาไปในทางที่ดีทั้งเร่ืองความสะอาด การจดัวางสนิค้าจ าหน่ายได้มีการ
ยกสูงไม่วางบนพื้น มีการแก้ไขปัญหาเร่ืองคูระบายน้ า มีแนวโน้มในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางทีด่ีขึ้น มีการจัดท า
แบบฟอร์มให้เลขาอนุกรรมการรายงานผลการด าเนนิการทุกเดือน และมีรายงานผลการประชมุให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดทราบทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 
32 

 SUNGAIKOLOK HOSPITAL 
รอบที่ 2 / 2562  

            จากการด าเนินงานปรับปรุงตลาดให้ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ ประมาณ 8-9 เดือนที่ผ่านมา  ตลาดมีการพัฒนา
ปรับปรุง สะอาดขึ้น เร่ืองความสะอาด การจัดระเบียบแผง ระบบการจราจรในตลาดระบบระบายน้ า กาควบคุมแมลงสัตว์
น าโรค ทางทีมงานได้มีการสุ่มท าแบบสอบถามเพื่อการติดตามการปรับปรุง  เรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ใช้บริการตลาดเก็นติ้ง อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  จะเห็นได้ว่าการสุ่มโดยใช้แบบสอบถามประชาชนจ านวน 50 
คน สอบถามความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อระบบบริการตลาด ประชาชนมีความพึงพอที่ภาค
ประชาชน เอกชน และภาครัฐได้มีการปรับปรุงตลาดในส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ประชาชนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
ในเรื่อง การจัดการ ดูแล และควบคุม บริเวณแผงทางเดิน ถนน ที่ตั้งรองรับมูลฝอยให้สะอาดเรียบร้อย การท าความ
สะอาดเป็นประจ าทุกวัน และ การจัดวางสิ่งของ เป็นระเบียบ เรียบร้อย ไม่เกะกะขวางทางเดิน ส่วนเรื่องที่ประชาชนไม่
แน่ใจว่ามีพัฒนาหรือไหม  คือ การดักมูลฝอยและบ่อดักไขมัน ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณสุข ซึ่งตรงกับความเป็นจริง
ตามที่คณะกรรมการได้ลงไปตรวจเยี่ยมตลาด ระบบบ่อดักไขมันอยู่ในช่วงปรับปรุงให้ใช้งานได้ 100 % ปีงบประมาณ 
2562 ทาง  คณะกรรมการ พชอ.สุอ าเภอสุไหงโก-ลกได้มีการจัดท าแผน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทิศทาง และเปูาหมาย
ที่ตั้งไว้ คือให้ตลาดสะอาด น่าซื้อ เพื่อรองรับเมืองต้นแบบด้านการค้าชายแดนระหว่างประเทศเป็นเมืองหน้าด่านที่มีตลาด
สะอาดน่าซื้อ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงานตลาดสะอาดปลอดภยัตลาดเก็นติ้ง อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
วิสัยทัศน์  
             อ าเภอสุไหงโก-ลกมีระบบการจัดการตลาดให้สะอาดปลอดภัยอย่างเข็มแข็งและยั่งยืน โดยการมสี่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน 
เปูาประสงค์หลกั 
 ตลาดสดผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ  
เปูาหมายหลัก 

1. เกิดการจัดการระบบสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อมในตลาดที่ถูกสุขลักษณะ 
2. มีความร่วมมือการด าเนินงานตลาดสะอาดปลอดภัยระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนที่เก่ียวข้องอย่าง

เป็นรูปธรรม 
3. มีระบบการจัดการตลาดให้สะอาดปลอดภัย บนพืน้ฐานความรู้ และข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนาก ากับ ดูแล 

และปูองกันปัญหา  
ตัวชี้วัด 

1. มีแผนการปรับปรุงระบบสุขาภบิาลและสิง่แวดล้อมในตลาด 
2. มีกลไกความร่วมมือการด าเนนิงานตลาดสะอาดปลอดภัย 
3. มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขาภิบาลและสิง่แวดลอ้มในตลาด เพื่อสนบัสนุนการบริหารจัดการตลาด

สดให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ 
กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปูองกันและลดแรงเสียดทานที่จะเกิดขึ้น 
 มุ้งเน้นการท าความเข้าใจ พูดคยุปัญหาเบื้องต้น สอบถามความต้องการของพ่อค้าแม่ค้า ผู้ซื้อมองสภาพแวดล้อม
ตามความเปน็จริง ลงพื้นที่เก็บขอ้มูลประเมินวิเคราะห์แบบสอบถาม โดยเฉพาะประเด็นข้อที่ไมผ่่านเกณฑ์ (ระยะเวลา
ด าเนินการ มกราคม-กุมภาพันธ ์2562) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือพหุภาคี 
 มุ้งเน้นการระดมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วนในสังคม ภาคประชาชน ภาครฐั ภาคเอกชน 
 ในการร่วมกันคิดวางแผนและแก้ไขปัญหาให้ตลาดสะอาด ปลอดภัย (ระยะเวลาด าเนนิการเดือน กุมภาพันธ์ 2562) 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข็มแข็งระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในตลาด 
 มุ้งเน้นการพัฒนา ปรับปรุงกฎระเบียบ เกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง ตลอดจนก ากับ ดูแลการบงัคับใช้กฎหมาย  
โดยเฉพาะโซนตลาดขายปลามีการจัดท าผังล็อคที่จ าหน่ายสินค้าโดยก าหนดให้มีขนาดความกว้าง 2x2.5 เมตร ก าหนดให้
ทางเดินมีความกว้าง 1.2 เมตร สูงจากพื้นที่จ าหน่าย 10 เซนติเมตร ก าหนดให้ร่องระบายน้ านับจากผิวทางเดินเท้าลึก 20 
เซนติเมตร และสร้างความรู้ให้กับพ่อค้าแม่ค้า (ระยะเวลาด าเนินการเดือน มีนาคม-เมษายน 2562 ) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถของพ่อค้าแม่ค้าให้มีความรู้และปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลที่ดี 

โดยจัดอบรมให้ความรู้ โดยใช้กระบวนการให้กับพ่อค้าแม่ค้าให้มีความรู้และปฏิบัติตามหลักสุข าภิบาลที่ดี 
สามารถจัดการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ด้วยตนเองจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) และมอบรางวัลแผงดีเด่น (ระยะเวลา
ด าเนินการ เมษายน-มิถุนายน 2562) 
แผนการด าเนินงาน 
 

วัตถุประสงค ์
แนวทางด าเนินงาน/

กิจกรรม 
กลุ่มเปูาหมาย ภาคีที่เกี่ยวข้อง 

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ร้านค้ามีความรู้ และปฏบิัติ
ตามหลักสุขาภิบาลทีด่ ี

1.1 จัดอบรมให้ความรู้ 
โดยใช้กระบวนการ 

1.2 จัดท าบันทึกข้อตกลง 
(MOU) และมอบรางวลั
แผงดีเด่น 

- แผงขายหมู 11 ราย 
- แผงขายปลา 57 ราย 
- แผงขายผัก 40 ราย 
- อาหารปรุงสุก 24 ราย 
- เจ้าของแผงต่างๆ 

- คณะกรรมการ พชอ. 
- ศูนย์อนามัยที่ 12 
- คณะอนุกรรมการตลาด 
- หน่วยงานราชการ 
 ในพื้นที ่
- ทีมเจ้าของตลาด 

2. เพื่อให้คณะกรรมการ
ตลาดเก็นติ้งเกิดการจัดการ
ระบบสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมที่ถูก
สุขลักษณะ 

2.1 คณะกรรมการวางแผน
การการจัดการระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

- บริษัทการตลาดตลาด
เก็นติ้ง 

- หน่วยงานราชการ 
 ในพื้นที ่

3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องในพื้นที่ตระหนัก
บังคับใช้ระเบียบ/ข้อตกลง
อย่างต่อเนื่อง 

3.1 นิเทศ ตรวจเยี่ยม
ประเมินในชว่งเปลี่ยนผา่น 

  - พชอ. ตรวจเยี่ยมทุก 3 
เดือน 
  - คณะอนุกรรมการตลาด 
เยี่ยมทุกเดือน 
  - หน่วยงานภายนอก 
เยี่ยมทุก 6 เดือน 

- คกก.พชอ. 21 คน 
- อนุกรรมการ 15 คน 
- หน่วยงานภายนอก 

- หน่วยงานราชการ 
 ในพื้นที ่
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กรอบการประเมินผล 
 

วัตถุประสงค ์
แนวทางด าเนินงาน/

กิจกรรม 
ผลลัพธ์ระดบัโครงการ วิธีการเก็บข้อมูลผลลัพธ ์

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ร้านค้ามีความรู้ และปฏบิัติ
ตามหลักสุขาภิบาลทีด่ ี

1.1 จัดอบรมให้ความรู้ 
โดยใช้กระบวนการ 

1.2 จัดท าบันทึกข้อตกลง 
(MOU) และมอบรางวลั
แผงดีเด่น 

 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้ประกอบการร้านค้า
ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล
ที่ดี 

- แบบทดสอบความรู้เรื่อง
สุขาภิบาล 

- รวมรวมข้อมูลจาก
แบบฟอร์มการประเมิน
ร้านค้า 

2. เพื่อให้คณะกรรมการ
ตลาดเก็นติ้งเกิดการจัดการ
ระบบสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมที่ถูก
สุขลักษณะ 

2.1 คณะกรรมการวางแผน
การการจัดการระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการตลาด 
เก็นติ้ง เกิดแผนการ
ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 

- บันทึกกิจกรรมที่ด าเนนิ
ตามแผนงาน 

3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องในพื้นที่ตระหนัก
บังคับใช้ระเบียบ/ข้อตกลง
อย่างต่อเนื่อง 

3.1 นิเทศ ตรวจเยี่ยม
ประเมินในชว่งเปลี่ยนผา่น 

  - พชอ. ตรวจเยี่ยมทุก 3 
เดือน 
  - คณะอนุกรรมการตลาด 
เยี่ยมทุกเดือน 
  - หน่วยงานภายนอก 
เยี่ยมทุก 6 เดือน 

มีชุดเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ลงตรวจเยี่ยมตลาดทุก
เดือน 
 

- บันทึกกิจกรรมที่ด าเนนิ
ตามแผนงาน 

- รวบรวมข้อมูลจาก แบบ
บันทึกการติดตาม ของ
คณะท างาน 

 
 
ผลการด าเนินงานอาหารปลอดภัย  

• รายการวัตถุดิบประเภทผัก ทั้งหมด  57  รายการ 
• ฟาร์มตัวอย่างสามารถสง่ได้ 42  รายการ (อีก 15 รายการไม่สามารถปลูกได้) 
• ณ.ปัจจุบนั ฟาร์มตัวอย่างส่งได้  23  รายการ (คิดเป็น 54 %) 

 - ส่งเดือน ต.ค. 2561 ทั้งหมด 21 รายการ (14 วัน) 
 - ส่งเดือน พ.ย. 2561 ทั้งหมด 17 รายการ (8 วัน) 
 - ส่งเดือน ธ.ค. 2561 ทั้งหมด 0 รายการ 
 - ส่งเดือน ม.ค. 2562 ทั้งหมด 0 รายการ 
 ผลการด าเนนิงานอาหารปลอดภัยในร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ตรวจเยี่ยมแผงลอยวันที่ 11/3/62  
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ผลการด าเนินงานลดหวาน มัน เค็ม 
 ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดี (ข้าราชการในอ าเภอสุไหงโก-ลก)บุคลากร
ข้าราชการที่ ประสงค์ตรวจสุขภาพประจ าปีซึง่เป็นดชันชีี้วัดวา่ประชาชนใส่ใจสุขภาพของตนเองที่ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 2561 กับโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก     (หน่วยงานราชการที่ส่งหนังสือราชการประสงค์จะตรวจสุขภาพและ
จ านวนผู้เข้ารับบริการ)           

-  หน่วยงานราชการในอ าเภอสุไหงโก-ลก 39 แห่ง      
- เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ                11 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 28.2%  

1. บุคลากรข้าราชการที่ได้รับการตรวจสุขภาพทั้งหมด จากหน่วยงาน 11 แห่ง รวม 299 คน      
2. อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป 245 คน        
3. อายุต่ ากว่า 35 ป ี 54  คน           

จ านวนบุคลากรที่มีปัญหาภาวะสุขภาพดัชนีมวลกายเกินค่ามาตรฐาน/รอบเอวเกินค่ามาตรฐาน 202 คน        
คิดเป็น 67.5% และจ านวนบุคลกรที่อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป จาก 245 คน  มีไขมันในเลือดสูง 152 คนคิดเป็น ร้อยละ 
62แนวทางการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  เชิญผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกิน(ค่าปกติ22.9) และรอบเอวที่มีค่า
เกินมาตรฐาน(ชายไม่เกิน 90 cm/หญิงไม่เกิน 80 cm) และผู้ที่มีค่าไขมันในเลือดสูงเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ        

1. ให้ความรู้อันตราย และการเกิดโรค จากภาวะอ้วน อ้วนลงพงุ และไขมันในเลือดสูงที่จะก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือไขมันพอกตับที่ไม่เก่ียวกับแอลกอฮอล์หรือโรคหยุด                                                                                                                                             
หายใจขณะหลับซึ่งเกิดบ่อยกับคนที่เป็นโรคอ้วน   

2. การให้ความรู้ในการกินแบบควบคุมพลังงาน      
3. สาธิตเมนูอาหารสุขภาพและแบง่กลุ่มปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ ลดหวานจัด มนัจัด  เค็มจัด   
4. สาธิตและออกก าลังกายร่วมกันโดยใช้ยางยืดและ ใช้ผา้ขาวมา้ในการบริหารร่างกายตามจังหวะเพลง และออก

ก าลังกายอนามัย 30 ของกรมอนามัยด้วยวิดีโอ                                                                                                                                                                                                                       
การประเมินติดตามผล    

 3 เดือน ,  6  เดือน หลังเข้าโครงการผู้ที่เข้าร่วมโครงการ วัดรอบเอว ค่าดัชนีมวลกาย และติดตามเจาะเลือดดูค่า
ไขมันในเลือดที่เปลีย่นไปเปรียบเทียบ ก่อน-หลังอยู่ระหว่างด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบตัิได ้

2561 
 

2562 
 

1. มีการประชุมคัดเลือกประเด็นตาม
บริบทในพืน้ที่ที่เก่ียวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตมาแก้ไขปัญหา 2
ประเด็น 

2. มีคณะกรรมการวางแผนก าหนด
แนวทางในการขับเคลื่อน 
- มีการบริหารจัดการทรัพยากร

ทุกภาคส่วน 
3.  มีการเยี่ยมเสริมพลังและ

ประเมินผลการด าเนนิงาน 
4. อ าเภอมีการด าเนินการผ่านเกณฑ์

การประเมินร้อยละ 60 

ด าเนินการให้เสร็จใน
ไตรมาสที่ ๑ 

 
 

ด าเนินการให้เสร็จใน
ไตรมาสที่ ๒ 

 
 

ด าเนินการให้เสร็จใน
ไตรมาสที่ ๓ 

ด าเนินการให้เสร็จใน
ไตรมาสที่ ๔ 

1. มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ พชอ.และ
อนุกรรมการ พชอ. 

2. มีการคัดเลือกประเด็นใน
การแก้ปัญหา  

3. มีการประชุม
คณะกรรมการ 3 ครั้ง 

4. มีการวางแผนด าเนนิงาน 
ได้ด าเนนิการตามแผน 

แล้วเสร็จ 
ในไตรมาสที่ ๑ 

 
 

แล้วเสร็จ  
ในไตรมาสที่ ๑ 

 
 

แล้วเสร็จ  
ในไตรมาสที่ ๒ 

แล้วเสร็จ 
 ในไตรมาสที่ ๒ 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์จากการตรวจติดตาม 

- การก าหนดปัญหาเปน็ปัญหาที่ใหญ่ ควรขับเคลื่อนในประเด็นปญัหาเล็กเพื่อให้ประสบความส าเร็จได้มีก าลังใจ                                                                                                            
แนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาที่ใหญ่ต่อไป  

 
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

การก าหนดประเด็นปัญหากว้างเกินไป  ได้มีการก าหนดขอบเขตกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ 

 
6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ตอ่ส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ตอ่ระเบียบกฎหมาย 

- ควรพัฒนาองค์ความรู้แก่คณะกรรมการ พชอ. 
 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

- 
ผู้รายงาน  นางเพ็ญณี  ศรีสุวรรณ 
ต าแหน่ง นั กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วัน/เดือน/ป ี 14 มิถุนายน 2562 
โทร.  081-9691879 
e-mail  pennee11@gmail.com
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202  ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)  
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

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

2. การประเมินทีมคลินิกหมอครอบครัวที่ด าเนินการแล้วเพื่อพัฒนาให้เป็นคลินิกหมอครอบครัวเต็ม 
รูปแบบจนสามารถเป็นตัวอย่างได้ 

3. กลไกการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนนุให้เกิดการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 
- แผนการจัดตั้งศนูย์เรียนรู้ฯ ระดบัความส าเร็จในการด าเนนิงาน 
- แผนการพัฒนาและยกระดบัสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
- แผนการพัฒนาสหวิชาชีพ 

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

2. สถานการณ์  
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้พฒันาระบบบริการปฐมภูมิตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  โดยได้จัดตั้งคลนิิก

หมอครอบครัว (Primary Care Cluster)    เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสห
สาขาวชิาชีพเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  โดยมุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดหลัก    “บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุก
เวลาด้วยเทคโนโลยี”่ประชาชนในเขตรับผิดชอบเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ปี2560 ได้จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว  ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 2 แห่ง คือ ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 
รับผิดชอบประชากรขึ้นทะเบยีน จ านวน 12,474  คน ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 2 รับผิดชอบประชากรข้ึนทะเบียน จ านวน 
12,162  คน มีแพทย์ผ่านการอบรมระยะสัน้เวชศาสตร์ครอบครัวของราชวิทยาลัย 2 คน แพทย์อยู่ระหว่างศึกษาต่อเวช
ศาสตร์ครอบครัว 1 คน 

คลินิกหมอครอบครัว จ านวนที่เปิด 2 ทีม ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนมาตรฐานของคลินิกหมอครอบครัว  ทั้ง 2 
แห่ง โดยมีสถานการณ์การด าเนนิงานตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

 

ทีมคลินิกหมอครอบครัว 
เปิดด าเนินการ 

ปี 2559 – 2562 ระบุข้อที่ไม่ผ่าน 
ลงทะเบียน ผ่านเกณฑ ์

ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1    
ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 2    

หมายเหตุ ใช้เกณฑ์การประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (3S) 
 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ  
พัฒนากระบวนการ 
- จัดบุคลากรตามเกณฑ์ และจัดท าแผนพัฒนาสรรถนะบุคลากรทีมสหสาขาวชิาชีพ 
- ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ดูแลต่อเนื่องเช่น LTC, HHC  
- พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร จัดตั้ง Line กลุ่ม  
- พัฒนาระบบส่งต่อผูปุ้วยเยี่ยมดแูลต่อเนื่องด้วย program HHC 
- จัดระบบส่งต่อช่องทางด่วนกับโรงพยาบาลแม่ข่าย Easy pass 
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- โปรแกรมข้อมูลผู้ปุวยเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย (โปรแกรม Anydesk) 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 
ผลการด าเนนิงาน 

หน่วยบริการ   จ านวนผู้รับบริการ(ราย) 
ปี2558 ปี2559 ปี2560 ป2ี561 ปี2562 

(ต.ค.61-พ.ค.62) 
ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ1 12,416 14,606 19,273 19,984 15,096 
ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ2 10,066 9,756 13,242 15,582 10,673 

     จากการพัฒนาระบบบริการ ท าให้ผู้รับบริการมีแนวโน้มสงูขึ้น ประชาชนเข้าถึงการบริการได้สะดวก  รวดเร็ว ปี 
2563 โรงพยาบาลสุไหงโกลก ได้วางแผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว เพิ่มในเขตเมือง 1 แห่ง รับผิดชอบจ านวน
ประชากรจ านวน 11,974  คน 
 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

- ขาดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในการเป็นหัวหน้าทีมบริหารจดัการคลินิกหมอครอบครัว 
- ทีมสหสาขาวชิาชีพ ขาดความเข้าใจการให้บริการตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
- งานเชงิรับเพิ่มมากขี้น ท าให้การท างานเชิงรุกไม่ครอบคลุม 

 
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

- สถานที่ให้บริการคับแคบ - ปรับแผนการให้บริการโดยนัดผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 2 วัน/
สัปดาห ์

-  บุคลากรไม่เพียงพอตามเกณฑ์ - มอบหมายทุกสหสาขาวิชาชีพรับผิดชอบประจ าหน่วย
บริการ และสามารถให้ค าปรึกษาได้ในวันที่ไม่ได้ออก
ให้บริการ  

- บุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพขาดความเข้าใจการ
ให้บริการตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 

- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพ 

 
6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ตอ่ส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ตอ่ระเบียบกฎหมาย 
 - 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 - 

ผู้รายงาน          นางอุทิศ ศรนารา 
ต าแหน่ง           พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
วันที่  14 มิถุนายน 2562 
โทร.  089-7352908 
e-mail  pcukolok@hotmail.com 
  

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

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

 
2. สถานการณ์  

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

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

ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินภาพรวมทุกรพ.สต.จะตกเกณฑ์ในหมวดที่ 2 การให้ความส าคัญกับประชากรกลุ่มเปูาหมาย 
และหมวดที่ 5 หมวดผลลัพธ์ 

วันที่ 24 เดือนเมษายน 2561 ในปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการระดับจังหวัด ได้ออกประเมิน รพ.สต.
อ าเภอละ 1 แห่งตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวควบคู่กับการประเมินแบบเสริมแรงเสริมพลัง (DE)ตาม
แนวทางรพ.สต.แนวใหม่ใกล้ใจชาวนราในเร่ืองการมีส่วนร่วมการดูต่อเนื่องการเยี่ยมบ้านระบบข้อมูลสารสนเทศการ
บริหารจัดการแบบมสี่วนร่วมการดูแลผู้ปุวยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการด าเนนิงานสิง่แวดล้อมเพื่อชุมชนซึ่งอ าเภอ  
สุไหงโก-ลก ได้ส่ง รพ.สต.ปาเสมัส เข้ารับการประเมิน ผลการประเมิน รพสต.ปาเสมัส ผ่านการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติด
ดาว ระดับ 5 ดาว จัดล าดบัเป็นที่ 4 ของระดับจังหวัด 

 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
ปีงบประมาณ 2562 อ าเภอสุไหงโกลกได้มีแผนงานรองรับการด าเนินงานตามนโยบายรพ.สต.ตดิดาวดังนี้ 
1. ได้จัดท าค าสัง่พี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว ตามค าสั่ง คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก ที่3/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนา รพ.สต.ติดดาว อ าเภอสุไหงโก-ลก ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 มีการประชุม 2 คร้ังใน
ปีงบประมาณ 2562 

2. มีแนวทางการด าเนนิงานรพสต.ติดดาว 
- ต.ค. 61 วิเคราะห์หาส่วนขาดในหมวดที่ตกเกณฑ์วางแผน 
- พ.ย. 61–ธ.ค. 61  ด าเนินงานตามแนวทางกรอบแนวคิดรพสต.ติดดาว 
- ม.ค. 62–ก.พ. 62 พัฒนาทีมประชุมทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการด าเนินงานรพสต.ติดดาว               

รพ.สต.ประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 
- มี.ค. 62–พ.ค. 62 ทีมอ าเภอติดตามการด าเนนิการตามกรอบแนวคิดรพ.สต.ติดดาว 
- มิ.ย. 62–ก.ค. 62  ทีมอ าเภอประเมินสรุปผลส่งจังหวัด 

3. ความชัดเจนอ าเภอสุไหงโกลกมกีารจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติการเพื่อรองรับนโยบายสนับสนนุ
และติดตามการด าเนนิงานรพสต.ติดดาวควบคูไ่ปกับการด าเนนิงานรพสต.แนวใหม่ใกล้ใจชาวนราโดยได้มี
การแบ่งระดับการด าเนนิงานดังนี้ 

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

4. .สรุปคะแนนประเมิน รพ.สต.ตดิดาว 
- รพ.สต.ปาเสมัส และมูโนะ  ผา่น 5 ดาว ปี 2561 แล้ว 
- รพ.สต.กวาลอซีลา คะแนนรวมทั้ง 5 หมวดคิดเป็นร้อยละ 97.8 
- รพ.สต.ปูโยะ        คะแนนรวมทั้ง 5 หมวดคิดเป็นร้อยละ 89.1 

  คะแนนรวมทุกหมวด ร้อยละ 80 ขึ้นไป เท่ากับ 5 ดาว 
5. วิเคราะห์ชี้แจงเกณฑ์ 5 หมวด 

- หมวดที่ 1 การน าองค์กรและการจัดการที่ดี 
- หมวดที่ 2 การให้ความส าคัญกับประชากรเปูาหมาย 
- หมวดที่ 3 การมุ้งเน้นทรัพยากรบุคคล 
- หมวดที่ 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชาการทุกกลุ่มวัย 
- หมวดที่ 5 ผลลัพธ ์

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

- ผู้ใช้เกณฑ์ทุกระดับส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในการใช้เกณฑ์ ตีความผิดประเด็น 
- การบูรณาการงานของกลุ่มงานที่เก่ียวข้องเพื่อขับเคลื่อนรพสต.ติดดาวยังไม่ชัดเจน 
- การประสานความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่าง โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอ าเภอ 

และรพ.สต. ในการขับเคลื่อนไม่ชัดเจนอาจส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการพัฒนาต่อไป 
 
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- ความเข้าใจในกรอบแนวคิดรพ.สต.ติดดาว เกณฑ์รพ.สต. ติดดาว ของบุลากรยังไมช่ัดเจนและไม่ครอบคลุมทุกคน 
 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/สว่นกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบยีบ กฎหมาย 

- ควรเผยแพร่รูปแบบการด าเนินงานตามนโยบายรพสต.ติดดาวให้กว้างขวางให้ทุกคนทราบ 
- ผู้ประเมินควรมีการกระตุ้น มีการสนับสนุน และเติมเต็มในส่วนที่ขาด  

 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

 รพสต.ปาเสมัส ผ่านเกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว   
 
      ผู้รายงาน นางเพ็ญณี  ศรีสุวรรณ 
      ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      วัน/เดือน/ป ี 11 มิถุนายน 2562 

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

204 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ (ร้อยละ 85) 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

- อัตราความการรักษาผูปุ้วยวัณโรคปอดรายใหม่ (Success  Rate) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 85 
 

2. สถานการณ์ 
 ปี 2561 มีผู้ปุวยวัณโรค มาขึ้นทะเบียนรักษาทั้งสิ้น 94 ราย เป็นผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ 42 ราย (พบเชื้อวัณ
โรคในปอด 39 ราย)  ผู้ปุวยวัณโรคนอกปอด 27 ราย ผู้ปุวยวัณโรคที่กลับเป็นซ้ า 3 ราย (ร้อยละ 3.19) และวัณโรคดื้อยา 
(MDR) 1 ราย  มีผู้ปุวยที่ส่งต่อจากรพช.มารับการรักษา 8 ราย   จากการคัดกรองการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้ปุวยวัณโรค 
พบว่าติดเชื้อHIV ร่วมด้วยร้อยละ 8.5 (8/94) 

ส าหรับปี 2562 (ไตรมาส 1-2) มีผู้ปุวยวัณโรคมารับการรักษาทั้งสิ้น 54 ราย เป็นผู้ปุวยรายใหม่และกลับเป็นซ้ า 
จ านวน 44 ราย ผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่จ านวน 30 ราย (พบเชื้อวัณโรค 20 ราย) รับ Refer ผู้ปุวยจาก รพช. 7 ราย  
จากการคัดกรองการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้ปุวยวัณโรค พบว่าติดเชื้อHIV ร่วมด้วย    ร้อยละ 14.8 (8/54)   
 

กราฟที่ ๑ จ านวนผูปุ้วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา ปี2555– 2562 อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
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ตัวชี้วัดก ากับติดตามมาตรการควบคุมวัณโรค (PAปี2560-2564 ) 
1. ความครอบคลุมการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า  (TB Treatment Coverage)  

ปีงบประมาณ 
จ านวนคาดประมาณ

ผู้ปุวยวัณโรค 
จ านวนผู้ปุวยที่ขึ้นทะเบียน 

(New+Relapse) 
ร้อยละความ
ครอบคลุม 

ปี 2560 151 ราย 99  ราย 65.56 

ปี 2561 121 ราย 72  ราย 59.50 

ปี 2562 
(ไตรมาส1-2) 

123 ราย 45  ราย 36.59 

เปูาหมาย : TB Treatment Coverage  ≥  82.5 % 
 
2.ความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอด รายใหม่       ( Success  rate ) 

ปีงบประมาณ 
Pul TB 
(B+,B-) 

รักษาส าเร็จ ร้อยละ 

ปี 2559 72 65 90.28 

ปี 2560 88 83 95.32 

ปี 2561 42 40 95.24 

เปูาหมาย : TB Treatment Success  Rate   ≥  85 % 
 
ผลการด าเนินงานคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ปี2562 อ าเภอสุไหงโก-ลก 

กลุ่มเสี่ยง เปูาหมาย Screen CXR CXR_abn AFB AFB+ X-pert MTB TB_all 
1.ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน 216 156 88 8 53 2 14 1 5 
2.ผู้ปุวย B24 424 433 433 37 6 0 0 0 2 
3.โรคเบาหวาน 777 805 805 137 6 1 0 0 2 
4.ผู้สูงอายุ(c lung disease) 183 148 148 94 11 2 1 0 2 
5.ประชากรข้ามชาติ 671 155 150 5 2 1 1 1 1 
6.บุคลากรสาธารณสุข 822 719 719 36 0 0 0 0 0 
7.อื่นๆ  598 595 118 142 15 4 1 22 
รวมทุกกลุ่ม 3093 3055 2979 444 242 21 20 3 34 
NTIP : 18 มิถุนายน 2562  
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3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

หมายเหตุ ปี2561 ประเมินอัตราส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ (B+ และ B-) 
 

3.1 ความครอบคลุมการรักษาผูปุ้วยวัณโรครายใหม่และกลบัเปน็ซ้ า (TB Treatment Coverage) 
 อ าเภอสุไหงโก-ลก มีอัตราความครอบคลุมของการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าร้อยละ60-65     
เมื่อเทียบกับค่าคาดประมาณของWHO   ดังนั้น การเร่งรัดค้นหาผู้ปุวยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง (key population จึงเป็น
นโยบายที่ส าคัญ  ซึ่งจากข้อมูล NTIP ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ได้ด าเนินการคัดกรองวัณโรค จ านวน 2457 ราย คิดเป็น
ร้อยละ79.44  พบว่าเป็นวัณโรค 12 ราย (ร้อยละ 0.49) นอกจากนี้ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีนโยบายคัดกรองวัณโรคโดย
การเอกซเรย์ปอดในผู้ปุวยกลุ่มอื่นๆอีกจ านวน 595 ราย พบว่าติดเชื้อวัณโรค 22 ราย (ร้อยละ3.69)  ในจ านวนนี้เป็นผู้ที่
เคยมีประวัติเป็นวัณโรค 2 ราย และผู้ปุวยที่มีอาการสงสัยวัณโรค 16 ราย  
 

3.1. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ (Success Rate)  
 ประสิทธิผลการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอด (PB+,BP-) อยู่ในเกณฑ์ที่ดี อัตรารักษาส าเร็จมากกว่าร้อยละ 90  
สามารถลดอัตราการขาดการรักษา (Lost to follow-up)ให้เป็นศูนย์ในปี59-60  ส าหรับปี2561 มีผู้ปุวยขาดการรักษา 1 
ราย(ร้อยละ2.5)   มีผู้ปุวยเสียชีวิตระหว่างการรักษา ระหว่างปี2559 จ านวน 5 ราย  ปี2560 จ านวน1 ราย และปี2561 
(ไตรมาส1-2) จ านวน 2 ราย 
 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลการด าเนนิงาน 

ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 
(ไตรมาส 1-2) 

1. อัตราการค้นหาผู้ปุวยวัณโรค
ทุกประเภท   (Cease 
detection rate all form of 
TB)  

มากกว่า 70 % 63 67 68 59 
 

44 

2. อัตราความส าเร็จของการ
รักษา (Treatment Success 
Rate ≥90 % ) 

มากกว่าหรือ 
เท่ากับ 85 % 

95.56 
(43/45) 

90.38 
(47/52) 

93.75 
(60/64) 

95.24 
(40/42) 

 

 
รอประเมิน      

3. อัตราการขาดยา  
(defaulted Rate) 

เท่ากับ 0 2.22 
(1/45) 

0 1.56 
(1/64) 

2.38 
(1/42) 

 

 
รอประเมิน      

4. อัตราตาย (Death Rate ) 
 

น้อยกว่า 5 % 2.22 
(1/45) 

7.69 
(4/52) 

1.56 
(1/64) 

 

2.38 
(1/42) 

 

 
รอประเมิน      
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ 
ความส าเร็จ ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและตดิตาม 
 - 
 
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา / อุปสรรค / ปัจจัยทีท่ าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางพัฒนา 

5.1  ผู้ที่มีประวัติเป็นวณัโรค/ผูส้ัมผัสโรคร่วมบา้น     
มาเอกซเรย์ปอดที่โรงพยาบาล  ยังมีจ านวนทีน่้อย 

ควรมีการสนับสนุนรถเอกซเรย์เคลื่อนที่เข้าไปในชุมชน เพื่อให้
กลุ่มเสี่ยงสามารถเข้าถึงบริการ 

5.2 การเตรียมความพร้อมกรณีพบผู้ปวุยXDR TB 
ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย 

สคร. และ สสจ.ควรมีการซักซ้อมการรับมือกรณีพบผู้ปุวย XDR 
ในพื้นที ่

 
6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / ส่วนกลาง /ต่อผู้บริหาร /ต่อระเบียบ /กฎหมาย 

- 
 
7.  นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ( ถ้ามี ) 

-  
 
 

ผู้รายงาน  นางสาวประไพ  กรีรัตน์ 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
วัน/เดือน/ป ี 22 มิถุนายน 2562 
โทร  089-7332286 
e-mail   prapai.sk543@gmail.com 

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

1. การพัฒนาระบบบริการด าเนินงานปูองกันควบคุมโรคไมต่ิดต่อ (NCD Clinic Plus) 
- ระบบข้อมูล : ผลการด าเนนิงาน NCD Clinic Plus ของโรงพยาบาลปี 2561 
- การด าเนินงาน : การก าหนดทิศทางนโยบาย แผนพัฒนาการด าเนินงาน การประเมินคุณภาพปี 2562 
- การติดตาม : ความครอบคลุมของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการประเมิน NCD คลินิกคุณภาพและผลการด าเนนิงาน 

2. การดูแลผู้ปุวย DM/HT 
- ระบบข้อมูล : ทะเบียนผู้ปุวย การวิเคราะห์รูปแบบและปัจจัยสาเหตุของการควบคุมเบาหวานและความดันโลหิตไม่ได้ 
- กิจกรรมส าคัญ : การจัดบริการผู้ปุวย การประเมินปัจจัยเสี่ยง การจัดบริการตามรูปแบบการบริการปูองกัน 

DM/HT 
- การติดตามผล : ระดับน้ าตาลโดยตรวจ HbA1C และระดับความดันโลหิต  

2. สถานการณ์ 
จากสถิติผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในเขตอ าเภอสุไหงโกลก  พบว่าในปี พ.ศ.2562  เป็น

อันดับ 1  และ 3 ตามล าดับ มีจ านวนผู้ปุวยเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบจ านวน2,282คน และจ านวน
ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงจ านวน 5,907 คน ส าหรับการด าเนินงานในคลินิก ในสถานบริการการจัดการให้เกิดกระบวนการ 
ปูองกัน  ควบคุม  และการดูแลรักษา รวมถึงการคัดกรองภาวะ แทรกซ้อน ตามกระบวนการมาตรฐานคลินิก  NCD  
Clinic plus ซึ่งผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก 

การเข้าถึงการดูแลในการคัดกรองตามเปูาหมายมาตรฐานในการดูแลผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงการ
เข้าถึงการตรวจคัดกรองยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย  การควบคุมสภาวะโรคพบว่าของผู้ปุวยเบาหวานที่ควบคุมระดั บ
น้ าตาลในเลือดได้ดี (ค่า HbA1c ครั้งสุดท้าย น้อยกว่า 7 % )ในปี 2561 ที่ผ่านมา ได้ร้อยละ 31.04 และผู้ปุวยความดัน
โลหิตที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี (ระดับความดันโลหิต 2ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน<140/90 mmHg)ได้ร้อยละ 36.78 
ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังไม่ได้เป็นไปตามเปูาหมายทั้งนี้ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส าคัญ 
รวมถึงการแก้ไขในด้านข้อมูลผู้ปุวย เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน 
 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 2558 
 

2559 
 

2560 
 

2561 
 

2562 

1. ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานทีค่วบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดได้ด ี
(ค่า HbA1c คร้ังสุดท้าย น้อยกว่า 7 % ) 

>40 % 1.81 17.31 25.62 
 

31.04 31.11 
(710/2,282) 

3. ร้อยละของผู้ปุวยความดนัโลหิตที่ควบคุม
ระดับความดนัโลหิตได้ดี (ระดับความดัน
โลหิต 2คร้ังสุดท้ายติดต่อกัน<140/90 
mmHg) 

> 50 % 7.98 16.34 31.26 
 

36.78 39.77 
(2,349/5,907) 

3. สถานบริการสาธารณสุขผ่านการประเมิน
ตามมาตรฐานคลนิิก NCD  Clinic plus  

ระดับดีขึ้น
ไป 

- NCD  Clinic 
ระดับดีเด่น 

NCD  Clinic plus 
ระดับดีมาก 

 ที่มา: HDC service 203.157.235.9 วันท่ี 26 มิถุนายน 2562 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 

- การท างานเปน็ทีม/การวางแผนงานและการมีแนวปฏิบัตทิี่ชัดเจนและใช้เปน็แนวทางเดียวกนัทัง้เครือข่ายร่วมถึง
การปรับปรุงแก้ไขและการติดตามอย่างเปน็ระบบ 

- ทีมน าการก าหนดนโยบายและแผนยุทธ์การสื่อสารการถ่ายทอดการสนับสนนุการสร้างบรรยากาศและการวัด
วิเคราะห์ก ากับติดตาม/ประเมินผลในทุกระดบั 

- ลักษณะการท างาน (core value) ยังขาดสื่อสารให้ทีมทุกระดับท าได้ตามแนวทางที่ก าหนดท าให้งานไมป่ระสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควรการให้บริการยังไม่เป็นไปตามแนวทางรักษาเบาหวานที่ถูกต้องเนื่องจากยังขาดบุคลากรไม่ได้
ปฏิบัติทางแนวทางที่ก าหนด 

- การพัฒนาระบบข้อมูล ในการจดัการข้อมูลผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ยงัคงมีข้อมูลยังไม่เป็นปัจจบุัน
ยังมีผู้ปุวยที่รับการวนิิจฉัยซึ่งไมไ่ด้เป็นผู้ปุวยจริงอยู่ในฐานข้อมูล ท าให้การน าข้อมูลมาใช้ไมส่มบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพรวมถึงขาดการการส่งต่อและใช้ข้อมูลร่วมกันในเครือข่ายที่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ในการดูแลผูปุ้วย
อย่างเป็นระบบ 

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าใหก้ารด าเนินงานไม่
บรรลุเปูาหมาย 

ข้อเสนอแนะ 

1. ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล ในระบบ 
43 แฟูม ที่ถูกต้อง 

2. ระบบปรับปรุงข้อมูลของผูปุ้วยใน 43 แฟูมไม่ 
เป็นปัจจบุัน 
 
 
 
3. การส่งต่อข้อมูลในกลุ่มเสี่ยงสูงขาดการการจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
ขาดเชิงรุกในการจัดการกลุ่มเสีย่งที่เป็นระบบ 

4. บคุลากรขาดทักษะในการจัดการข้อมูลในระบบ  
IT ท าให้การน าข้อมูลมาใช้ไดไ้มค่รอบคลุมและ
สมบูรณ ์

5. อุปกรณ์เคร่ืองมือในการท า  SMBG  HBPM  ไม่
พร้อม ไม่เพียงพอในการท า  

1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่ในการจัดการข้อมูลโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังที่ส าคัญได้ จัดให้ความรู้ด้านการรักษาและ
ดูแลผู้ปุวย ทบทวน CPG และ การจัดการระบบข้อมูล
ใน 43 แฟูม  

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการดูแลผู้ปุวยในด้าน
ความรู้และทักษะในการดูแลผูป้วุย  NCD โดยเพิ่ม
บุคลากรพยาบาลในเร่ืองการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรรม 

3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล,การ
จัดการปัญหาของผู้ปวุยในกลุ่มเสี่ยงสูง เนน้การดูงาน
เป็นทีมโดยสหสาขาวิชาชีพ เนน้การส่งต่อผูปุ้วยด้วย
โปรแกรม COC และเน้นให้เครือข่ายในชุมชนช่วย
ติดตามอย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง เน้นการดูแลแบบ
รายกรณี โดยชุมชนมีสว่นร่วม 

4. พัฒนาศักยภาพคลนิิก NCD คุณภาพรวมถึงคุณภาพ
และบริการและนวัตกรรมการดแูลรวมถึงการจัดหา
เครื่องมือในการเข้าถึงการวินิจฉัยของผู้รับบริการรวมถึง
เสริมกิจกรรมกิจกรรม SMBG HMBP ในผู้ปุวยที่คุม
ไม่ได้                     
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6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / ส่วนกลาง /ต่อผู้บริหาร /ต่อระเบียบ /กฎหมาย 
- พัฒนากระบวนการท างานโดยบูรณาการกับการท างานในชุมชน เพื่อเสริมสร้างแนวทางการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมผู้ปุวยต่อไป 
- การสนับสนนุบุคลากรจากส่วนกลางในการปรับระบบฐานข้อมูลผู้ปุวยเบาหวานและความดนัโลหิตสูงภาพรวม

ทั้งจังหวัด 
7.  นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ( ถ้ามี ) 

- การน าโปรแกรม COC มาใช้ติดตามผู้ปวุยในกลุ่มเสี่ยงสูง ในชุมชน 
- นวัตกรรมศูนย์เรียนรู้และนวตักรรมเบาหวานในคลนิิกเบาหวาน 
- เพิ่มคุณค่าในการรอคอยเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ 
- นวัตกรรมการติดตามผูปุ้วยขาดยาด้วยเทคโนโลยี 
- การคัดรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานเชิงรุก 
- การกระจายผู้ปวุยลง PCU  ศสม.  
- อายุรแพทย์ออกตรวจในรพช. จ านวน 7 แห่งจาก 11 แห่ง เพื่อลดความแออัด และลดการเดินทางของผู้ปวุยเพิ่ม

การเข้าถึงบริการของผู้ปุวยกลุ่มปฏิเสธการเดินทาง 
 
 
 

 ผู้รายงาน  นางปราณี จลุกศิลป ์
 ต าแหน่ง  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
 วัน/เดือน/ปี.  20 มิถุนายน 2562 
 โทร  081-0951044 
e-mail            p_ncmpranee@hotmail.com 
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3.2 โรคหลอดเลือดสมอง 

206 ร้อยละของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (≤ ร้อยละ 7) 
๑. ประเด็นการตรวจราชการ 

ร้อยละอัตราตายของผู้ปวุยโรคหลอดเลือดสมอง(I60-I69) (เปูาหมาย ≤ ร้อยละ 7 )และระยะเวลาทีไ่ด้รับการ
รักษาที่เหมาะสม 

 
๒. วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาของพื้นที ่

ในปี 2561 ในภาพรวมทั้งประเทศ (12 เขตสุขภาพ)โรงพยาบาลระดับ A และ S มีบริการการให้ยาละลายลิ่ม
เลือดทางหลอดเลือดด า (Stroke Fast Track) ร้อยละ 100 และ 97.9 ตามล าดับ มีหออภิบาลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke Unit) เพิ่มขึ้น โดยโรงพยาบาลระดับ A และ S มี Stroke Unit ร้อยละ 87.9และ 58.3 ตามล าดับ ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการมาตรฐานดังกล่าวเพิ่มขึ้น และอัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 9.1  จากสถิติใน
พื้นที่รับผิดชอบมีจ านวนผู้ปุวยเบาหวานที่ลงทะเบียนจ านวน 2,218 คน และจ านวนผู้ปุวยความดันโลหิตสูงจ านวน 
๕,๗๗๑ คน และไขมันในเลือดสูงจ านวนมาก วิถีชีวิตของคนกลุ่มใหญ่มีการดื่มน้ าชาสังสรรค์และมีบางคนสูบบุหรี่หรือยา
เส้นร่วมด้วย อาหารส่วนใหญ่เน้นรสชาดมันและเค็ม  ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแต่
ประชาชนยังขาดความตระหนักในการปูองกันและยังขาดการตรวจคัดกรองสุขภาพประจ าปี โดยในปี 2559-2561 ผู้ปุวย 
stroke มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 359,400 และ521ตามล าดับ และขาดความรู้เกี่ยวกับอาการผิดปกติและการปฏิบัติตัวที่
ต้องมาโรงพยาบาลโดยอัตราผู้ปุวยที่มาทันเวลาภายใน 4.5 ชั่วโมงคิดเป็น 48.43, 56.65, 35.42 และ38.38 ตามล าดับ 
ท าให้ไม่ได้รับการรักษาที่รวดเร็ว และถูกต้องตามมาตรฐาน จึงท าให้โรคมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าจะมาโรงพยาบาล มีผล
ก่อให้เกิดความพิการได้มากข้ึน ซึ่งส่งผลต่อการเกิดปัญหาทางเศษฐกิจและสังคมในระยะยาว   

 
๓. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

มีการจัดตั้งหอผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 4 เตียงซึ่งอยู่ร่วมกับหอผู้ปุวยกึ่งวิกฤตรับเฉพาะผู้ปุวยโรค
หลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke) ที่มีอาการภายใน 7 วันและเฝูาระวังอาการ 72 ชั่วโมงและมีจ านวน1 
เตียงในหอผู้ปุวยวิกฤตเพื่อรองรับผู้ปุวยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าเพื่อเฝูาระวังอาการ 24 ชั่วโมง 

 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบตัิได ้

2559 2560 2561 2562  
(ต.ค.61-พ.ค.62) 

1. อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอด
เลือดสมอง 
 

≤7 % 11.42 
(41/359) 

6.50 
(26/400) 

6.14 
(32/521) 

5.5  
(17/327) 

2. อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอด
เลือดสมองแตก 
 

≤25 % 27.36 
(29/106) 

16.38 
(19/116) 

18.91 
(21/111) 

11.4 
(10/88) 

3. อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอด
เลือดสมองตีบ/อุดตัน 
 
 
 

≤ 5 % 4.74 
(12/253) 

2.46 
(7/284) 

2.68 
(11/410) 

3.69 
(9/244) 
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ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบตัิได ้

2559 2560 2561 2562  
(ต.ค.61-พ.ค.62) 

4. ร้อยละของผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมองที่มีอาการไม่เกนิ 72 ชม.ได้รับ
การดูแลใน Stroke Unit 
 
 

≥40 % 45.96 
(165/359) 

67.5 
(270/400) 

69.48 
(362/521) 

84.1 
(275/327) 

5. ร้อยละของผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมองระยะเฉียบพลนัที่มีอาการไม่
เกิน 4.5 ชม.ได้รับการรักษาด้วยยา
ละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า
ภายใน 60 นาที (door to needle 
time) 

≥50 % 41.03 
(16/39) 

29.63 
(16/54) 

34.62 
(18/52) 

50 
(9/18) 

6. ร้อยละของผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมองแตก.ได้รับการผ่าตัดสมอง
ภายใน 90 นาที  
(door to operation room) 

≥60 % na na 1.8 
(2/111) 

2.27 
(2/88) 

 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 

จากการด าเนนิงาน พบว่าตัวชี้วดัที่ไม่ผา่นเกณฑ์ ได้แก่ อัตราผูปุ้วยโรคหลอดเลือดสมองแตกได้รับการผ่าตัด
สมองภายใน 90 นาที (Door to operation room ) 
1. อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ลดลงเนื่องจากผู้ปุวยเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลที่เร็วมากข้ึน ท า

ให้ความรุนแรงของโรคน้อยลง มีการปรับเกณฑ์เข้ารับผู้ปุวยเข้ารับการดูแลในหอผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองทั้งตีบ 
แตกและอุดตัน  และให้การดูแลตามแนวทางที่วางไว้ จึงท าให้ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน และลดระยะเวลาการนอน 
ลดอัตราการเสียชีวิต 

2. อัตราผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง ได้รับการรักษาด้วยยา      
rt-PA ภายใน 60 นาที ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการให้ข้อมูลการได้รับยาตั้งแต่เข้ารับการรักษาก่อนการ
ส่งต่อ และปรับเปลี่ยนการให้ข้อมูลแก่ผู้ปุวยและญาติให้เข้าใจได้ง่ายและเห็นความส าคัญของการได้รับยา พร้อมทั้ง
ได้ปรับกระบวนการ Stroke Fast Trace ร่วมกับแผนกรังสีโดยมีแบบฟอร์มการรายงานอาการในการสื่อสาร ในส่วน
ของการตรวจผลทางห้องปฏิบัติการมีการก าหนดรายการตรวจเลือดแบเร่งด่วน  

3. อัตราผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองแตกได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที (Door to operation room )เนื่องจาก
ผู้ปุวยบางรายอาการยังไม่จ าเป็นต้องได้รับการผ่าตัด และบางรายญาติไม่ยินยอมผ่าตัดเนื่องจากอายุมากและขาด
ความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเชื่อและวัฒนธรรม  และมีความล่าช้าในกระบวนการการจัดการ เตรียมผู้ปุวยในการ
ผ่าตัด จึงมีการปรับเปลี่ยนนหัตถการบางอย่างให้ไปท าในห้องผ่าตัด 
 

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
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6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ตอ่ส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
 - 
 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

1. สื่อสารสดใส       
2. หมากขุมชุ่มชื่นใจ      
3. ปูายประชาสัมพันธ์ 3 ภาษา  
4. QR code Stroke ยาวีพาชีวีปลอดภัย 
5. ปั่นเพิ่มพลังมือและแขน 

 
   ผู้รายงาน นางสาวพนัธ์ทิพย์ สกุลราช 
   ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพ ระดบัช านาญการ 

                                                               วัน/เดือน/ปี 20 มิถุนายน 2562 
              เบอร์โทร 093-580-8870  
              E-mail psakulrach@gmail.com 
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4. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) 

207 ร้อยละของโรงพยาบาลทีใ่ช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)  
1. ประเด็นการตรวจราชการ :  

- โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามกุญแจ PLEASE 
- รพ.สต ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวะอย่างรับผิดชอบ 

 
2. สถานการณ์ 

 รพ.สุไหงโก-ลก ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้น 2 และก าลังด าเนินการในขั้นที่ 3 พบวา่ 
1.1 โรงพยาบาล RDU ขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ของ รพ.ทั้งหมด และขั้นที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ20 
     ปี 2562  โรงพยาบาลสไุหงโก-ลก  
ผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ RDU 1 (รพ)         

1. RDU ขั้น 1    ผ่าน  5 ตัวชี้วัดตามRDU ขั้นที่1       
2. การใช้ยา NSAIDS ผู้ปุวยโรคไตเร้ือรังระดับ 3 ขึน้ไป ไม่เกินร้อยละ 10 ( 0.68)   
3. การใช้ยา glibemclamide ในผู้ปุวยสูงอายุ หรือไตท างานบกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5 (0)   
4. การไม่ใช้ยาห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก ่Warfarin, Statin, Ergots (0)  
5. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ไม่เกินร้อยละ 20  ( 8.98) 
6. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ไม่เกินร้อยละ50    ( 35.51) 
7. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคทางเดินหายใจส่วนบน ไม่เกินร้อยละ30 ( 23.25) 
8. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด ไม่เกินร้อยละ 15 ( 11.11) 

RDU 2 ( รพสต) จ านวน รพสต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ รพสต. ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอ าเภอ มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ผ่านเกณฑ์เปูาหมายทั้ง 2 โรค 
 
อ าเภอสุไหงโก-ลก  ผ่านเกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน   6 แห่ง/6 แห่ง 
                       ผ่านเกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน          6 แห่ง/6 แห่ง   
                       คิดเป็น  100 % 
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3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
รพ.สต. ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรบัผิดชอบ 
เปูาหมาย มาตรการด าเนินการ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
RDU 1  ขั้นที่ 1  
และ 2 
 

ด าเนินกิจกรรมตาม
กุญแจ PLEASE 

1. ติดตามกิจกรรม ข้ันที่ 1 
- ส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ 
- PTC เข้มแข็ง 
- ฉลากยามาตรฐาน 
- ตัดยาที่ไม่เหมาะสมออกจากบัญชี

ยาโรงพยาบาล 
- ส่งเสริมจริยธรรมฯ 
2. ติดตามกิจกรรม ข้ันที่ 2 
- ลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ าเป็น

ใน 4 กลุ่มโรค 
- ดูแลการใช้ยาในผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยง 

ได้แก่ สตรีตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ปุวย
โรคไต 

RDU ขั้นที่ 1 ≥ 95 % 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ 20 % 

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

ใน 2 กลุ่มโรค ได้แก่ 
RI และ AD 

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

รายชื่อรพ. 

ระ
ดับ 
A 
S 

M1 
M2 
F1 
F2 
F3 

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

สรุปผลการประเมิน 
RDU 

 
 
 

1)  ร้อยละ
การสั่งใชย้า
ในบัญชียา

หลัก
แห่งชาต ิ

2)  การ
ด าเนินงาน
ของPTC ใน
การชี้น า
ส่งเสรมิ 
RDU 

3)  รายการ
ยา 

ที่ควรตดั
ออก 8 

รายการซึง่
ยังคงมีอยูใ่น
บัญชีรพ. 

4)  การ
จัดท า 
ฉลาก

มาตรฐาน 
 
 

5) การ
ส่งเสรมิ

จริยธรรมใน
การจดัซื้อยา
และสง่เสรมิ
การขายยา 

ร้อยละการใช้ยาปฏิชวีนะในกลุ่มโรค 5) ร้อยละ
การใช้
Gliben 

clamideใน 
DM 

สูงอาย/ุไต
ระดบั3 

6) ร้อยละ
การใช้ 

NSAIDs ใน
ผู้ปุวยไต 
ระดบั 3 

7.) จ านวน
สตรตีั้งครรภ์

ที่ใชย้า 
Warfarin, 
Statin, 
Ergots 

6) ร้อยละของ รพ.สต. 
ในเครือข่ายระดับอ าเภอ

ที่ผ่านเกณฑ์ใช้ยา
ปฏชิีวนะทัง้โรค RI และ 

AD 
 

1)  RI 2)  AD 3)  
FTW 

4) APL 

ร้อยละ ..... ระดบั ..... 
จ านวน .....
รายการ 

ระดบั ..... ระดบั ..... 
ร้อยละ 

..... 
ร้อยละ 

..... 
ร้อยละ 

..... 
ร้อยละ 

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

ทั้ง 
หมด 

ร้อยละ ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 

สุไหงโกลก M1 92.07 4 0 5 3 23.25 8.98 35.51 11.11 0 0.68 0 6 6 1๐๐ ผ่าน ผ่าน 

  
     

       
 

  
  

  
     

       
 

  
  

  
     

       
 

  
  

เกณฑ์เปูาหมาย 

รพ.ระดับ 
A ≥ 75 % 
S ≥ 80% 
M1-M2 ≥ 

85% 
F1-F3 ≥ 
90% 

ระดบั 3 ≤ 1 รายการ ระดบั 3 ระดบั 3 
≤ ร้อย
ละ 20 

≤ ร้อย
ละ 20 

≤ ร้อย
ละ 40 

≤ ร้อยละ 
10 

≤ ร้อยละ 5 ≤ ร้อยละ 10 0 ราย 
ขั้น 1 ≥ ร้อยละ 40 
ขั้น 2 ≥ ร้อยละ 60  

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

1)  A   =  จ านวน รพ.ที่ผ่าน  
ขั้นที่ 1   ภาพรวมจงัหวดัจ านวน ......... แห่ง 
ขั้นที่ 2   ภาพรวมจงัหวดั  จ านวน ........ แห่ง  
2)  B    =  จ านวน รพ. ทั้งหมดในจังหวัด    จ านวน ........... แห่ง 

3)  C    =  ร้อยละของโรงพยาบาลที่เป็นรพ.ส่งเสรมิการใชย้าอย่างสมเหตุผลในจังหวัด   ( A / B ) x 100 
      ขั้นที ่1   คิดเป็นร้อยละ............................... 
      ขั้นที ่2   คิดเป็นร้อยละ............................... 
 



 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 
54 

 SUNGAIKOLOK HOSPITAL 
รอบที่ 2 / 2562  

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

- เนื่องจากมีแพทย์ใช้ทนุหมุนเวียนทุกปี การให้ รหัสวินิจฉัยโรค อาจมีความคลาดเคลื่อน ท าให้การประมวลผล
ผิดพลาดได ้

- การประมวลผลข้อมูลใช้เคร่ืองมือโดยเขียนโปรแกรมประมวลผลจาก Hos xp   
- การใช้ยาปฏชิีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด ยังจ าเปน็ต้องใช้เนื่องจากผู้ปุวยไม่ตระหนักถึง

เร่ืองการดูแลแผลฝีเย็บ และ หลังคลอดมักกินอาหารพวกปลาเค็ม ท าให้การประสานของแผลหายช้า 
5.ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าใหก้ารด าเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

  

 
 6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ตอ่ส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ตอ่ระเบียบ  กฎหมาย 
 - 
7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

-  
 
 

ผู้รายงาน  ภญ.เยาวพา  ตั้งบวรพิเชฐ 
 ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
 วัน/เดือน/ปี.  21 มิถุนายน 2562 
 โทร  073-517500 
 e-mail           yaowapatang@hotmail.com 
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208 ร้อยละของโรงพยาบาลทีม่ีระบบการจดัการ AMR อย่างบูรณาการ (RDU1≥95% RDU2≥20% AMR ขั้น 
Intermediate≥20% 
1. ประเด็นการตรวจราชการ :  

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

2. สถานการณ์ 
 สถานการณ์ของเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดที่พบในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สามารถเฝูาระวังการติดเชื้อในกระแส
เลือดของแบคทีเรียทั้งหมด 8 ชนิด ได้แก่ A. baumanii , S.aureus, E. coli, K. pneumoniae ,Paeruginisa 
,Salmonella spp. ,S.pneumoniae  พบว่าผลการติดตามอัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดต่อผู้ปุวยที่ส่งเลือด
ตรวจเพาะเชื้อทั้งหมด โรงพยาบาลมีอัตราติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด ร้อยละ 0.53 ในปี 2561และร้อยละ 0.56 ในปี 
2562(รอบที่ 1 เดือน มกราคม –มิถุนายน 62 ) ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในปี 2562 
 กลยุทธ/กิจกรรมขับเคลื่อนงาน 
1. มีการก าหนดแผนพัฒนางาน (Action plan)  
2. มีการท างานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ และมีการติดตามหน้างาน 
3. จัดโครงการส่งเสริมเรื่องการลดการแพร่กระจายเชื้อ เช่น โครงการวันล้างมือ  และติดตาม 
4. ก าหนดระบบการติดตาม โดยมีการติดตามการปูองกันการแพร่กระจายเชื้อโดยหัวหน้างาน/รองหัวหน้า 
5. มีการก าหนดมาตรการการใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม 

 
3.ผลการด าเนินงาน รพ.ที่มีระบบจัดการ AMR อย่างบูรณาการ 

กิจกรรม AMR ผลการด าเนินงาน 

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

เป็นข้อบังคับ 

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

o ไม่มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้าน AMR 

 
 
 
0 

Basic 

 o มีเฉพาะแกนน า (core team)  รับผิดชอบงาน AMR โดยไม่เป็นรูปแบบคณะกรรมการ 2  

 o มีคณะกรรมการ      (กรุณาระบุรูปแบบคณะกรรมการ  และUpload file ค าสั่ง) 5 5 

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

  

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

 Basic 

 o ไม่มีการประชุม 0  
 o ประชุม (ที่มีวาระเรื่อง AMR)  1 ครั้ง ต่อปี   5  

 o ประชุม (ที่มีวาระเรื่อง AMR ) มากกว่า 1 ครั้ง ต่อปี   7  

 o มีการประชุมติดตามความก้าวหน้า AMR อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยทุก 3 เดือน   10 10 
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กิจกรรม AMR ผลการด าเนินงาน 

 1.3 มีเปูาหมายการจัดการ AMR ของโรงพยาบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และมีขอ้มูล baseline data  

ตัวอย่างการก าหนดเป้าหมาย 
เปูหมาย 

ตัวชี้วัด เกณฑ์
เปูาหมาย 

Baseline dta 
ปี 59 ปี 60 ปี 61 

เปูาหมายหลัก      
1. ลดปุวย / ลดตาย  อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด  < …… % 1.02 0.94 0.49 
เปูาหมายรอง      
2. Lab surveillance อัตราการพบเชื้อดือ้ยา 

อัตราการติดเชื้อ CRE     
 0.44 

0 
0.67 
0 

1.25 
0 

3. Antimcrobial stewardship  ปริมาณ (DDD) การใชย้าปฏิชวีนะกลุ่มที่
ออกฤทธิ์กว้างหรอืสงวนกับเชื้อดือ้ยา 

ลดลง….% 94 87.8 94.5 

4. Infection control  อัตราการเกิด HAI  <3/1000วั
นนอน 

1.73 0.64 0.84 

 Basic 

 o ไม่มีเปูาหมายหลัก 0  
 o มีเปูาหมายหลักและเปูาหมายรองบางด้าน   5  

 o มีเปูาหมายหลักและเปูาหมายรองทั้ง การเฝูาระวังทางห้องปฏิบัติการ (lab surveillance), การก ากับดูแลการใช้ยาต้าน
จุลชีพ (Antimicrobial stewardship) และการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ (IPC) 

10 10 

 1.4 มีแผนการขับเคลื่อนมาตรการ AMR สู่การปฏบิัติเพื่อให้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด  Basic 
 o ไม่มีแผน 0  
 o มีแผนขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย 10 10 

 1.5 มีการก ากับติดตามขอ้มูล วิเคราะห์ และสรุปผลความกา้วหนา้ในการด าเนินงาน    

 o ไม่มี  0  

 o มีรายงานสรุปผลความก้าวหน้าปีที่ผ่านมา แต่ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเปูาหมาย 10 10 

 o มีรายงานสรุปผลความก้าวหน้าปีที่ผ่านมา  และผลการด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย 15  

 o มีรายงานสรุปความก้าวหน้าอย่างน้อยติดต่อกัน 3 ปี 20  

 1.6 โรงพยาบาลใหก้ารสนับสนุนด้านงบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือ และบุคลากร เพื่อการแก้ไขปัญหา AMR ใน รพ.  Intermediate 
 o ไม่มีการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ด้านทรัพยากร  0  
 o มีการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ด้านทรัพยากร แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงาน 5  
 o มีการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ทรัพยากรของรพ.และจัดล าดับความส าคัญในการให้การสนับสนุนการด าเนินงาน 

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

10  

 o มีการวิเคราะห์ช่องว่างตามข้างต้นและมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตามความจ าเป็นที่เห็นร่วมกันโดย
คณะกรรมการ 

20 20 

 1.7 มีการประสานและให้ความร่วมมอืการจัดการ AMR อยา่งบูรณาการในระดบัจังหวัด/เขต เพื่อสร้างความยั่งยืน   

 o ยังไม่มีการด าเนินงานรว่มระดับจังหวดั /ระดับเขต  0  
 o มีทีมระดับจังหวัดขบัเคลื่อนมาตรการและกจิกรรมรว่มของหน่วยบริการในเครือข่ายจังหวัด  

(ยังไม่มีทีมระดับเขต /หรือมีทีมระดับเขตแตย่ังไม่มีการก าหนดมาตรการและกิจกรรมร่วมเขต)   
10  

 o มีทีมระดับเขต และทีมระดบัจังหวัดในการก าหนดมาตรการและขับเคลื่อนงาน AMR  และโรงพยาบาลร่วมท า
กิจกรรมเขต/จังหวัดเป็นอยา่งด ี

25 25 

 รวมคะแนน มาตรการที ่ 1 100  
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2. การเฝูาระวังทางห้องปฏิบัติการ คะแนน หมายเหต ุ
เป็นข้อบังคับ 

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

 Basic 

 o Identify ไม่ได ้หรือใช้บริการ outsource ที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 0  
 o ได้บางเชื้อ  เช่น อาจวิเคราะห ์Acinetobacter spp. ได้ แต่ไม่สามารถแยก A. baumannii  5  
 o 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 การเลือกชนิดของยาในการทดสอบความไวของเช้ือตามมาตรฐาน (CLSI, EUCAST) ของเช้ือแบคทีเรียที่ก าหนดให้
สอดคล้องกับยาที่มีใช้ในโรงพยาบาล  

 Basic 

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

flowchart ระบบรายงานด่วน 
5  

 o มีการด าเนินการตาม flowchart และมีการ Alert แจ้งให้พยาบาลประจ าหอผู้ปุวยและแพทย์ รวมถึง ICN ทราบ เป็น
ระบบที่ชัดเจน  

7  

 o มี  flowchart มีการ Alert และมีการก าหนดแนวปฏิบัติ เชื่ อมโยงระบบยา เพื่ อให้ เกิดการเปลี่ ยน 
ยาต้านจุลชีพสอดคล้องตามผลความไวของเชื้อต่อยา (escalation หรือ de-escalation) ภายใน 24 ชั่วโมง หลังรายงาน
ผล Lab 

10 10 

 
2.4 มีระบบการเฝูาระวังพิเศษในเชื้อดื้อยาส าคัญสอดคล้องกับการเฝูาระวังทางระบาดวิทยาระดับประเทศ 

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

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

ในการวางแผนการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาของโรงพยาบาล 
10 10 



 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 
58 

 SUNGAIKOLOK HOSPITAL 
รอบที่ 2 / 2562  

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

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

5 5 

 II. มีรายงานการพบผู้ปุวยติดเชื้อดือ้ยาในกระแสโลหิต และใน Specimen ต่าง ๆ  และสามารถสะท้อนกลับขอ้มูล
ปัญหา AMR แยกรายแผนก พร้อมทั้งมกีารวิเคราะหแ์นวโน้มปัญหาได้   

5 5 

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

10  

 2.7 มีระบบบันทึกผลห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาแบบอิเล็กทรอนิกส์    

 o ไม่มีฐานข้อมูลทางจุลชวีวิทยาในโรงพยาบาล หรือไม่ได้รับฐานข้อมูลกลับจาก out source 0  
 o มีระบบ IT ในการบันทกึผลหอ้งปฏบิัติการจุลชีววิทยา 

(  ) MLab   (  ) WHONet  (  ) อื่น  ๆ........................ 
5 5 

 o สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลจุลชีววิทยาคลินกิ กับฐานข้อมูลโปรแกรมบริการของโรงพยาบาล (HIS) และน าขอ้มูลมา
วิเคราะห์อัตราปุวย/ตายจากเชื้อดือ้ยาได้  

10  

 2.8 มีการพัฒนาระบบเฝาูระวังทางหอ้งปฏิบัตกิารอยา่งต่อเนือ่ง เช่น CQI, R2R    

 o ไม่มี 0  
 o มีการท า CQI , R2R หรืองานวิจยัพัฒนาในรอบ 1 ปีที่ผา่นมา 10 10 

 2.9 มีความเชือ่มโยงกับการเฝูาระวังระดับประเทศ : รพ. A และ S มีการรายงานผลการทดสอบความไวของเชือ้ต่อยาส่งมายังศูนย์
วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์และ สถาบันวิจยัวทิยาศาสตร์สาธารณสขุ   

 Intermediate 

 o เป็น รพ.ที่เป็นสมาชกิ NARST แต่ไม่ได้ส่งข้อมูล หรือส่งข้อมูลไม่ครบ 12 เดอืน 0  
 o เป็น รพ.ที่เป็นสมาชกิ NARST และมีการสง่ข้อมูลครบ 12 เดือน อย่างสม่ าเสมอ (หากยังไม่เป็นสมาชกิ NARST ให้

เลือกตอบข้อนี)้ 
5 5 

 2.10 รพ.มีความพร้อมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายการเฝูาระวังทางห้องปฏิบัติการ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
ส านักงานควบคุมโรคติดต่อ  เพื่อสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพและที่ยั่งยืน 

  

 o ไม่มีการพัฒนาเครอืขา่ยห้องปฏิบัติการทั้งระดับจังหวัด/เขต 0  
 o ระดับจังหวัด มกีารพัฒนาเครือข่ายการการเฝูาระวังทางห้องปฏิบัตกิารของ รพ. ในจังหวัด 

แต่ระดับเขตยังไม่มีการก าหนดมาตรการ/กจิกรรมเฝูาระวังทางห้องปฏิบัตกิารของ รพ. เครือข่ายเขต 
5  

 o มีการพัฒนาเครือขา่ยการเฝูาระวังทั้งระดับจังหวัด และระดับเขต รว่มกบัศูนย์วทิย์ฯ และ สคร.เขต และโรงพยาบาลให้
ความรว่มมือในการพัฒนาเครือข่ายเป็นอยา่งดี 

10 10 

 รวมคะแนน มาตรการที ่2  100  
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3. การก ากับดูแลการใชย้าในโรงพยาบาล คะแนน 
หมายเหต ุ

เป็นข้อบังคับ 
 3.1 มีการวางระบบการคัดเลือกยา กระจาย และควบคุมก ากับดแูลการใช้ยาในโรงพยาบาลของตนเองและในเครือข่ายตั้งแต่ระดับอ าเภอ จงัหวัด 

เขต อย่างเหมาะสมตามปัญหาโรคติดเชื้อและผลความไวของเชื้อ 
 Basic 

 o ไม่มี 0  
 o มี  5 5 
 3.2 มีการก ากับติดตามมาตรการลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ าเป็นในกลุ่มโรคติดเชื้อ ได้แก่ RI, AD, FTW, APL ให้บรรลุตามเปูาหมายที่

ก าหนด 
 Basic 

 o ไม่มี 0  
 o มี กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน แต่ยังไมบ่รรลุเปูาหมายครบทั้ง 4 กลุ่มโรค 3 3 
 o มี การก ากับติดตามการใช้ยาปฏิชีวนะ มีกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน และบรรลุเปูาหมายทั้ง 4 กลุ่มโรค 5  
 3.3  มีการติดตามปริมาณและมูลค่าการใชย้าต้านจุลชีพ  Basic 
 o ไม่มี หรือมีไม่ครบทั้ง 3 ขอ้ 0  
 o มีการติดตามทั้งปริมาณและมูลค่ายา ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้  

- มีการวัดปริมาณการใช้ยา โดยการดูค่า DDD และ/หรอื DOT  
- มีการติดตามมูลค่าการซ้ือ/หรือการสั่งใชย้าต้านจลุชีพ 
- มีการเปรยีบเทยีบปริมาณและมูลค่าการใช้ยากลุ่มที่สงวนกับเชือ้ดื้อยา ได้แก ่Carbapenem, Colistin, BL/BI , 
3rd และ 4th Cephalosporin, FQ ในแต่ละช่วงเวลา 

5 5 

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

 Basic 

 o ไม่มีการจัดท า clinical practice guideline : CPG 0  
 o มีการน า CPG ของสมาคม หรือของ รพ.อื่นมาใช้ โดยยังไม่ได้ปรับให้สอดคล้องกับความไวของเชื้อตอ่ยาของ

โรงพยาบาล 
5  

 o มีการจัดท า CPG ที่สอดคล้องกับผลความไวของเชือ้ต่อยาของโรงพยาบาล 10  
 o มีการประเมินและก ากับให้มีการปฏิบัติตาม CPG รวมทั้งปรับปรุงแนวปฏิบัติให้เป็นปจัจุบัน และสอดคล้องกับผลความ

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

15 15 

 3.5 มีการติดตามและประเมินการใชย้าปฏิชวีนะที่มีฤทธิ์กว้างหรือกลุ่มที่สงวนส าหรับเชื้อดื้อยา  Basic 
 o ไม่มีระบบ  0  
 o มีระบบ   (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ   รวม 30 คะแนน)   
 I. มีระบบขออนุมัตแิพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Preauthorization) ก่อนสั่งใช้ยาที่จ ากัดการใช้ และ/หรือมกีารติดตาม

ประเมินการสั่งใช้ (Prospective Audit) ในกลุ่มยาที่ควบคุมการใช้  

+5 5 

 II. มีระบบให้รายงานแบบแผนความไวต่อยาตา้นจุลชีพแบบ cascade reporting แทนการรายงานการทดสอบยา
ต้านจุลชีพทั้งหมด เชน่ จะรายงาน ความไวของยา linezolid และ daptomycin ต่อ Enterococcus เมื่อ
เชื้อดื้อต่อยา ampicillin และ vancomycin เท่านั้น  

+5  

 III. มีระบบทบทวนการสั่งใชย้าภายใน 72 ชัว่โมงหลังเริ่มใชย้า พรอ้มข้อเสนอแนะกลบั (feedback)  
และ/หรือ มีการทบทวนการสั่งใช้ยาทุก 7 วัน รวมทั้งมีแนวปฏิบัติการ escalation และ de-escalation กลุ่มยาที่สงวน
ส าหรบัเชือ้ดื้อยา เช่น carbapenem และมีการติดตามผลลพัธก์ารรกัษา 

+15 15 

 IV. มีระบบหยุดการใช้ยาหากไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ (antibiotic time-out)    +5 5 
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 3.6 มีมาตรการพร้อมแนวปฏิบัติในการใช้ยาปฏชิีวนะทุกชนิดอย่างเหมาะสม ในเรื่องต่อไปนี้   

 o ไม่มีมาตรการและแนวปฏิบัต ิ 0  
 o มีมาตรการและแนวปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้  (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ขอ้ รวม 15 คะแนน)   
 I. มีมาตรการปรับขนาดยาตามสภาวะการสภาวะการท างานของตับ/ไต +2 2 
 II. การประเมินการแพ้ยาอยา่งเหมาะสม และมกีารติดตาม ADR ที่เกิดจากยา +2 2 
 III. การเฝูาระวัง Drug Interaction ของยา +2 2 
 IV. การเตือนเมือ่มีการใชย้าปฏิชวีนะซ้ าซ้อนโดยไม่จ าเปน็ +2 2 
 V. การปรบัการใช้ยาให้เหมาะสมตามหลกั PK/PD เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลด ADR จากยา +2  
 VI. มาตรการให้เลือกใชย้าตา้นจุลชพีชนิดกินอย่างเหมาะสมส าหรับการรักษาเบือ้งต้น และการเปลีย่นจากแบบฉีดมา

เป็นแบบกินอยา่งเหมาะสม (IV to PO) 
+2 2 

 VII. มาตรการเพื่อให้ใช้ยาต้านจุลชีพอยา่งมีประสิทธิภาพในระยะเวลาสั้นที่สุด (ควรมีค าแนะน าระยะเวลาการรักษาการ
ติดเชื้อแต่ละชนิด) 

+3  

 3.7 มีการสอนและฝกึอบรมทักษะ (education and training ASP)   

 o ไม่มีการฝึกอบรม/เพิ่มพูนทกัษะ ทั้งผู้รับผิดชอบงาน ASP และทีมรักษา 0  
 o มีการฝกึอบรม/เพิ่มพูนทกัษะ  (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ขอ้ รวม 10 คะแนน)   
 I. ผู้รับผิดชอบงาน ASP ได้รับการอบรมเพิ่มพูนทักษะอย่างสม่ าเสมอ 5 5 
 II. มีการฝึกอบรมในโรงพยาบาล และถ่ายทอดความรู้และทักษะเรื่อง ASP ของทีมรักษา 5 5 
 3.8 มีระบบคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการตัดสินใจเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม (Computerized Clinical Decision Support Systems) 

โดยเป็นการ integrate ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ตั้งแต่ ข้อมูลผู้ปุวย (health record) ผลความไวของเชื้อต่อยา ผลทาง
ห้องปฏิบัติการอื่น ๆ  รวมถึงขนาดยาที่เหมาะสมกับสภาวะของผู้ปุวย 

  

 o ไม่มี 0 0 
 o มีระบบ CCDS 10  
 3.9 มีการประเมินผลการด าเนินงาน มกีารสรุปผลการด าเนินงานและสะท้อนกลับให้ PCT/ AMR/ PTC ทราบ   
 o ไม่มี 0  
 o มีการประเมินโดยค านึงถึงเปาูหมายของมาตรการที่ใช ้ เช่น สัดส่วนผูปุ้วยที่ได้มีการทบทวนการใชย้าตา้นจุลชพีกบั

ข้อมูลทางจุลชีววิิทยา จ านวนวันที่ได้ยาต้านจุลชีพโดยไม่จ าเป็นและไม่สอดคลอ้งกับเกณฑ์ รวมทั้ง มกีารสรุปผลการ
ด าเนินงานและสะท้อนกลับให ้PCT และคณะกรรมการ AMR ทราบ 

5 5 

 รวมคะแนน มาตรการ ที่ 3 100  
 

4 การเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล คะแนน หมายเหต ุ
เป็นข้อบังคับ 

 4.1 มีพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN: Infection Control Nurse) ≥ 1 คน : 200 เตียง  Basic 
 o ไม่มี ICN 0  
 o มี ICN < 1 คน : 200 เตียง 3  

 o มี ICN ≥ 1 คน : 200 เตยีง 5 5 

 4.2 มีคณะกรรมการ ICC  มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง  Basic 
 o ไม่มีการประชุม 0  
 o มีการประชุม 1 ครั้งต่อป ี 3  

 o มีการประชุมมากกวา่ 1 ครั้งต่อป ี 5 5 
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 4.3 มีโครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาล ที่พร้อมในการด าเนินงาน ดังนี้ 
- ห้องแยก/ โซนแยกกลุ่มผู้ปุวยที่ติดเชื้อดื้อยา 
- ระยะห่างเตียงสามัญไม่น้อยกว่า 1 เมตร  
- มีอุปกรณ์ปูองกันการติดเชื้อ (PPE) เพียงพอต่อความจ าเป็นใช้ (ตามข้อก าหนดของ ICC ของรพ.)  
- มีการแยกอุปกรณ์ส าหรับผู้ปุวยติดเชื้อดื้อยาประจ าเตียง เช่น ปรอท หูฟัง เครื่องวัดความดันโลหิต 
- อุปกรณ์จากหน่วยจ่ายกลางมีเพียงพอ พร้อมใช้  ถูกจัดวางในหอผู้ปุวยอย่างเหมาะสม 

 Basic 

 o ไม่มีทั้ง 5 ข้อ 0  
 o มีความพร้อมอย่างน้อย 3 ขอ้ 5  

 o มีความพร้อมครบทกุขอ้ 10 10 

 4.4 มี IPC guideline เช่น Isolation precautions, Prevent MDR transmission, Disinfection and sterilization และ
มีการก ากับติดตามการปฏิบัติ  

 Basic 

 o ไม่มี IPC guideline 0  
 o มี IPC guideline 3  

 o มีการก ากบัติดตาการปฏบิัติตาม IPC guideline และพัฒนาปรับปรุง guideline      5 5 

 4.5 มีแนวปฏิบัติการรับ-ส่งต่อ และการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยดื้อยา/สงสัยดื้อยา  และการให้ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการจ าหน่ายผู้ปุวยกลับ
บ้าน  

  

 o ไม่มี 0  

 o มีแนวปฏบิัติ มีการสื่อสารชี้แจงให้ผู้ปฏิบัตทิราบ และมกีารก ากับติดตามการปฏิบัติในโรงพยาบาล     5  

 o มีแนวปฏิบัต ิมีการก ากบั และมีมาตรการให้ทุกหนว่ยบริการในเครือขา่ยระดับจังหวัดปฏิบัติตาม  10 10 

  
 

4.6 มีระบบการจัดการเมื่อเกิดการระบาด (Outbreak management) 

  

 o ไม่มี 0  

 o มีแนวปฏิบัต ิมีผังงาน (Flow chart) และมีการสื่อสารชีแ้จงให้ผู้ปฏิบัติในโรงพยาบาลทราบ 5  

 o มีแนวปฏบิัติ มีผังงาน มีการสื่อสาร และมีการวางระบบ Outbreak เชื่อมโยงกับงานระบาดวิทยาระดับจังหวัด และ
ระดับเขตสุขภาพ 

10 10 

 4.7 แนวปฏิบัติข้อ 4.4 - 4.6 มีการร่วมคิดโดยผู้ปฏิบัติที่ท างานหน้างาน และมีการประเมินและปรับปรุงแนวปฏิบัติในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
เพื่อให้ทันสมัย 

  

 o ไม่ใช่ 0  

 o ใช่  10 10 

 4.8 มีการสอนและฝึกอบรมทกัษะ (education and training) อย่างนอ้ยปลีะ 1 ครั้ง เช่น  
 กลุ่มที่ 1 : บุคลากรในโรงพยาบาล เช่น การปฐมนิเทศลูกจา้งใหม่ และบุคลากรประจ าของ รพ 
 กลุ่มที่ 2 : บุคคลภายนอก เช่น การลา้งมือในกลุ่มผู้ดูแลผู้ปวุย ญาติผู้ปวุย  

  

 o ไม่มีการฝึกอบรมในรอบ 1 ปี ที่ผา่นมา 0  

 o มีการสอน/ฝึกอบรมบางกลุ่ม 5 5 

 o มีการสอน/ฝึกอบรมทั้ง 2 กลุ่ม 10  
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 4.9 มีการเฝูาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI Surveillance) 
  

 o ไม่มี  0  

 o มี  (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ รวม 15 คะแนน)   
 I. มีการเฝูาระวังการติดเชื้อในผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ปุวยภูมิต้านทานต่ า ทารกแรกเกิด ผู้ปวุยหนกั (ICU)  และมีการ

เฝูาระวังการติดเชื้อที่เสี่ยงต่อผู้ให้บริการ 
+ 5 5 

 II. มีการบริหารจัดการข้อมูลและแปลผลภาพรวมการเฝูาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล มีการทบทวนคุณภาพขอ้มูล และ
มีการจัดล าดับความส าคัญ และก าหนดเปูาหมายการเฝูาระวัง HAI ตามบริบท ของรพ.  

+ 5 5 

 III. มีระบบข้อมูลสารสนเทศ IPC เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลผู้ปุวยในโปรแกรมบริการของ รพ. (HIS) และมีการสรุปปัญหา
การติดเชื้อที่เป็นสาเหตุหลักของการปุวย การตาย มีการสะท้อนขอ้มูลให้ PCT หรือ กลุม่บริหาร เช่น เขียนรายงาน 
น าเสนอ มีการประชุม 

+ 5  

 4.10 มีการประสานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ และข้อมูล IPC เพื่อการติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อดื้อยา (ทั้ง colonization 
และ infection) 

  

 o ไม่มี 0  

 o มี 10 10 

 4.11 มีการก ากับติดตาม วิเคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน IPC 
  

 o ไม่มีการก ากบัติดตาม 0  

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

สะอาดและฆ่าเชือ้เครื่องมือ ปริมาณการใช้สบู่และ alcohol hand rub เป็นต้น 

+ 5 5 

 II. มีสรุปรายงาน (report) น าเสนอคณะกรรมการ ICC/ AMR และมีการ feedback ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ + 5 5 

 รวมคะแนน มาตรการที ่4 100  
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5. การวิเคราะหส์ถานการณป์ญัหาและระบบจัดการ AMR  ของโรงพยาบาล และน าไปสู่มาตรการของโรงพยาบาลในการ
แก้ปญัหา AMR อย่างบรูณาการ  

คะแนน หมายเหต ุ
เป็นข้อบังคับ 

 1.1 การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ปัญหาเชือ้ดื้อยาของโรงพยาบาล   
มีการสรุปขนาดของปญัหา AMR ของโรงพยาบาล  สถานการณ์ของเชื้อดือ้ยาแต่ละชนดิ  สถานการณก์ารติดเชือ้ และต าแหน่ง
ของการติดเชื้อ  และสถานการณก์ารใชย้าปฏิชีวนะของโรงพยาบาล ซ่ึงสามารถอธิบายได้ถึง  

 
 

 

 o ไม่มีการวิเคราะห ์ 0  

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

ความสอดคล้องกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
+10 10 

 II. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มดังกล่าว +10 10 

 III. อัตราปุวย อัตราตายจากเชื้อดื้อยา +10  

 IV. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดเชื้อ AMR ทั้งในภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล และอาจจะรวมถึงภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปุวยและครอบครัว 

+10  

 V. แนวโน้มและขนาดปัญหาที่เกิดจากการติดเชื้อดื้อยาในชุมชน (community acquired infection, CAI) +10 10 

 1.2 การติดตามและประเมินระบบการด าเนินงานเกี่ยวกบั AMR   ของโรงพยาบาล 
ทั้งนี้ การประเมินเน้นการรายงานให้ตรงตามความเปน็จริงที่มีหลกัฐานสนบัสนุนการด าเนินงาน คะแนนจะไม่ขึ้นกบัความ
สมบูรณ์แบบของระบบ แต่ขึ้นกับการวิเคราะห์สถานการณ์ได้อยา่งถี่ถว้น สมบูรณ์ และถูกต้องตามความจริง            

  

 o ไม่มีการวิเคราะห ์ 0  

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

และสิ่งที่จะต้องปรับปรุงในระบบ และ/หรือ วิเคราะห์ระบบงานหลังจากที่พบปัญหาของระบบ และการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการปรับปรุงระบบใหม่ 

+10 10 

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

+10 10 

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

+10  

  1.3 มีการตอบสนองต่อการระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล โดยสามารถหาปัจจัยเสี่ยง และมีมาตรการการควบคุมการ
ระบาดได้  (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 

  

 o ควบคุมการระบาดได้ น้อยกว่าร้อยละ 50 จากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลทั้งหมดในรอบปี 0  

 o ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 จากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลทั้งหมดในรอบป ี 5 5 

 o ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 จากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลทั้งหมดในรอบป ี 10 10 

 o ไม่มีการระบาดของเชื้อดือ้ยาในโรงพยาบาลในรอบป ี 10  

 
 

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

  

 o ไม่มีการวิเคราะห ์ 0  

 o มีรายงานการประเมินมาตรการ และการปรบัปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนือ่ง และยั่งยืน 10 10 

 คะแนนรวม มาตรการที ่5 100  

 
 
 
 



 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 
64 

 SUNGAIKOLOK HOSPITAL 
รอบที่ 2 / 2562  

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

 - 

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัย 

ที่ท าให้การด าเนนิงานไมบ่รรลุวตัถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. การใช้ระบบสารสนเทศในการพฒันาการรายงาน

ข้อมูลทางห้องปฏิบัติงาน 
 

 
 
6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

- 
 
7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  

- CQI เร่ืองการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาปฏิชีวนะในหอผู้ปุวย (DUE) 
 
 
 

 ผู้รายงาน  พว.วรรณะ วิเชียรรัตน ์
 ต าแหน่ง  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
 วัน/เดือน/ปี.  25 มิถุนายน 2562 
 โทร  086-698-4204 
 e-mail         - 
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5. การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan)  สาขายาเสพติด 
209 ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ และได้รับการ 
ติดตามต่อเนื่อง 1 ปี Retention rate) 
210. ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนือ่ง 
หลังจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน (3 months Remission rate) 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1. ผู้ใช้ยาเสพตดิได้รับการฟื้นฟู และติดตามดูแลชว่ยเหลือต่อเนื่องในมิติสุขภาพแบบครบวงจรไรร้อยต่อ 
(Seamless Comprehensive health) ตามหลักสิทธิมนุษยชน 

2. พื้นที่มีการ ด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง ยั่งยืน และบูรณาการ ตามบริบทและสถานการณ์ของแต่ละพื้นที ่
 
2. สถานการณ์ 

อ าเภอสุไหงโก-ลก เป็นอ าเภอติดชายแดนมาเลเซีย ท าให้มีการแพร่ระบาดยาเสพติดค่อนข้างมาก ประกอบกับ
เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ออกนอกระบบการศึกษาเร็วกว่าปกติ (ไม่ได้เรียนครบตามเกณฑ์) ว่างงาน ท าให้ถูกชักจูงไปในทาง
ที่ไม่ดีและใช้สารเสพติดได้ง่าย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้มารับบริการในโรงพยาบาลในช่วงที่ผ่านมา  พบว่าผู้มารับบริการส่วนใหญ่เป็น ผู้ที่อยู่
ในช่วงวัยท างาน และใช้สารเสพติดเฮโรอีน เป็นหลัก  ส่วนวัยรุ่น ซึ่งจะเสพยาบ้า กัญชา และกระท่อมคอกเทล ส่วนใหญ่
เข้าสู่กระบวนการบ าบัดระบบค่าย เป็นส่วนใหญ่ และหลังจากจบการบ าบัด จะมีการติดตามเยี่ยมช่วยเหลือหลังการบ าบัด
แบบบูรณาการหลายๆ หน่วยงาน เช่น กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงสาธารณสุข อาสาสมัคร ปปส. และวิทยาลัยการ
อาชีพ ซึ่งช่วยส่งเสริมด้านอาชีพ เป็นต้น 
 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

 
1. มีกิจกรรมสร้างสรรค์ในกับเด็กวัยรุ่นในโรงเรียนและชุมชนในเร่ืองของ TO BE NNUMVER 1 และ  

TO BE NUMBER 1 Friend Corner และให้วัยรุ่นมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์สามารถปรับทุกข์ สร้างสุข และพัฒนา 
EO ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งที่ยากับยาเสพติด ซึ่งมีชุมชนหัวกุญแจเป็นชุมชนต้นแบบในการ
ด าเนินการ 
 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบตัิได ้

2559 2560 2561 
2562 

(ต.ค.61.-พ.ค.62) 
- ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่
บ าบดัครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ของแต่ละระบบ และได้รับการ
ติดตามต่อเนื่อง 1 ปี 
Retention rate) 

20% - 
 

45.45 
(5/11) 

 

41.67 
(5/12) 

33.33 
(2/6) 

- ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่
หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลัง
ผู้ปุวยได้รับการจ าหน่ายทั้งหมด   

40% 59.57 
(28/47) 

50% 
(8/16) 

50 
(8/16) 

71.51 
(123/172) 
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2. แต่งตั้งคณะกรรมการ Harm reduction และจัดบริการ Harm reduction (การลดอันตรายลดการใช้ยา) โดย
บูรณาการร่วมกับ NGO (ศูนย์โอโซน)และอาสาสมัครเพื่อช่วยเพื่อน 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอ าเภอ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานตา่งๆ เชน่ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข ผู้น าชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการ Take Care Team โดยประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทย,กระทรวงกลาโหม,กระทรวง
สาธารณสุข,ผู้น าชุมชน,อสม,อาสาสมัครปปส.ฯลฯ ในการน าผูปุ้วยเข้าสู่กระบวนการบ าบดั และช่วยเหลือ
ติดตามหลังบ าบัด 

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

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

- ผู้เข้ารับการบ าบัดสว่นใหญ่ เปน็ผู้ที่สมัครใจเข้ามาเอง ส่วนน้อยมาจากการด าเนินงานตามประกาศรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบบั 108/2557 (คสช. 108/2557) ซึ่งหากไม่เข้ารับการบ าบัดรักษาตามเกณฑ์ จะต้องมีมาตรการ
ที่จะถูกด าเนินการต่อไป  

- การติดตามผูปุ้วยที่ขาดการบ าบดั ท าให้ติดตามไม่ได้ เนื่องจากเข้าไปท างานทีป่ระเทศมาเลเซีย 
 

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าให้ 

การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ 

- ผู้บ าบัด ยังไม่ตระหนักถึงการมาตามนัดและ
ไม่มาตามนัด 

- สร้างแรงจูงใจในการบ าบัดรักษาและครอบครัวเห็นถึง
ความส าคัญและให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม 

- จัดตั้ง Take Care Team  โดยแบ่งเขตรับผิดชอบ
ชัดเจนในการดูแลเป็นคู่ Buddy และติดตามจนครบ 1 
ปี  

- สนับสนนุและส่งเสริมให้ผู้ปุวยมคีุณภาพชีวิต เชน่
ส่งเสริมอาชีพ หรือสมัครศึกษาต่อ 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบยีบ กฎหมาย 

- ทุกภาคส่วนควรให้ความส าคัญและบูรณาการท างานอยา่งจริงจังในการแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดอยา่ง
จิงจัง 

 
 

ผู้รายงาน นางพนิดา  วรรณวงศ์ 
ต าแหน่ง  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี       25 มิถุนายน 2562 
โทร  086-2915475 
e-mail           da_wannawong@hotmail.com 

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

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

ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ท าให้บุคคลเกิดการสูญเสียอย่างกะทันหัน ประกอบกับสังคมปัจจุบันที่มีแต่
การแก่งแย่งชิงดี ชิงเด่น ต่างคน ต่างอยู่ ไม่มีเอื้ออาทรต่อกัน หากผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้อง
และต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามมา 
 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานมาตรการส าคัญ 

- มีเครือข่าย อสม./ รพ.สต. และ PCU ในการคัดกรองภาวะซึมเศร้าเบื้องต้น โดยใช้แบบประเมนิ 2Q  
และผู้ทีไ่ด้รับการคัดกรอง 2Q Positive จะได้รับการคัดกรองภาวะซึมเศร้า ด้วย 8Q และ 9Q ตามล าดบัผูท้ี่มีภาวะ
ซึมเศร้าได้รับการตรวจวินิจฉัยและได้รบัการรักษาที่ต่อเนื่อง 

- ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าได้รับการตรวจวินิจฉัยและได้รับการรักษาต่อเนื่อง 
- ผู้ที่ได้รับการคัดกรองแล้วมีภาวะเสี่ยง ได้รับการตรวจวินิจฉัย ในรายที่ไม่สามารถมาโรงพยาบาล  

ได้รับการเยี่ยมบ้านและน าเข้าสู่การรักษา 
- บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในโรงพยาบาล ในการคัดกรองภาวะซึมเศร้าเบื้องต้นด้วย 2Q  

เบื้องต้น และส่งต่อการรักษา เช่น งานผู้ปุวยนอก คลินิกโรคเรื้อรังต่างๆ คลินิกเบาหวาน / COPD / Stoke เป็นต้น 
 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area / Key RiskFactor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 

- ไม่มีการบูรณาการร่วมกับคลินิกต่างๆในโรงพยาบาล 
- ไม่มีเครือข่ายในการช่วยค้นหา คัดกรองเบื้องต้นด้วยแบบประเมิน 2Q 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบตัิได ้

2558 2559 2560 2561 
2562 

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

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 58 

 

63.37 
(841 คน) 

 

67.12 
(886/1,320) 

 

72.04 
(951/1,320) 

 

78.86 
(1041/1,320) 

 

82.72 
(1092/1320) 
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5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าใหก้ารด าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค ์
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

- ผู้ปุวยไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ เนื่องจากไม่
ทราบวา่ตัวเองเป็นโรค 

- ผู้ปุวยทุกรายที่มาโรงพยาบาล ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปควร
ได้รับการคัดกรองด้วยแบบประเมิน 2Q ทุกราย 

- ควรมีเครือข่ายในการช่วยค้นหา, คัดกรองและส่งต่อ แล้ว
การบ าบดัรักษาที่ถูกต้อง 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบยีบ กฎหมาย 
- ผู้บริหารต้องเห็นความส าคัญและให้ความส าคัญในการด าเนนิงานด้านสุขภาพจิต 

 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

- 
ผู้รายงาน นางพนิดา  วรรณวงศ์ 
ต าแหน่ง  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ป ี 25 มิถุนายน 2561 
โทร  086-2915475 
e-mail       da_wannawong@hotmail.com 
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212 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ (ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร) 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

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

2. สถานการณ์ 
 ปัจจุบันพบว่ามีความเจริญทางด้านวัตถุและสังคมมีมาก ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว ต่ างคนต่างอยู่ 
ต่างต้องท ามาหากินเลี้ยงชีพ ท าให้สัมพันธภาพในครอบครัว ชุมชน และสังคม มีน้อยลง เม่ือมีปัญหาหรือมีเรื่องที่ไม่สบาย
ใจ ท าให้ไม่กล้าที่จะไปปรึกษาหรือพุดคุยกับใคร ท าให้เกิดภาวะเครียด ไม่มีทางออกที่ถูกต้อง ท าให้เกิดการภาวะซึมเศร้า
ตามมา ท าให้มีการท าร้ายตนเองเกิดขึ้น และโรคทางจิตเวชบางโรค เช่น psychosis หรือ schizophrenia หากไม่ได้รับ
การรักษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ท าให้เกิดอาการหลงผิด เกิดการท าร้ายตนเองได้เช่นกัน 
 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานมาตรการส าคัญ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เปูาหมาย 

ผลงานที่ปฏิบตัิได ้
2559 2560 

 
2561 

 
2562 

(ต.ค.-พ.ค.62) 
อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อ

แสนประชากร 
1.75 

(1/56967) 
0 

(0/56,967) 
1.75 

(1/69,104) 
3.5 

(2/69,104) 
- ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน โรงพยาบาล เช่น  ANC, OPD  และคลินิกเรื้อรังต่างๆ ในการประเมิน 2Q 

ทุกราย หากพบว่า Positive  ส่งต่อมายังคลินิกจิตเวช เพื่อคัดกรอง 9Q และ 8Q ตามล าดับ พร้อมให้ค าปรึกษาและ
ส่งต่อพบแพทย์ 

- ในรายที่มาดว้ยการท ารา้ยตนเอง ให้รับค าปรึกษารายบุคคลและครอบครัว พร้อมทั้งได้รับการดูแลตามมาตรฐาน 
คือ ต้องได้รับการติดตามอย่างนอ้ย 1 ครั้ง และพบจิตแพทย์ทุกราย 

- ให้ความรู้กับประชาชนและ อสม. ในการค้นหาคัดกรองและส่งต่อผู้ปุวย ซึงเศร้าในชุมชนโดยใช้แบบประเมิน 2Q 
- ให้ความรู้ในเร่ืองสุขภาพจิต และการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและประชาชนในชุมชน 
- ในกรณีผู้ปุวยที่จะต้องนอนโรงพยาบาลต้องคัดกรอง 2Q ทุกราย หาก positive ต้องส่งพบจิตเวชทุกราย 

 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 

- ผู้ปุวยและครอบครัวไม่เข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เป็น ท าให้ผู้ปุวยไม่เข้าถึงบริการและไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
- ผู้ปุวยไม่ได้รับการประเมินและติดตามอย่างต่อเนื่อง ท าให้ได้รบับริการที่ไมต่่อเนื่อง 
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5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าใหก้ารด าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค ์
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

- ครอบครัวและญาติไม่เข้าใจถึงภาวการณ์
เจ็บปุวยที่แท้จริง 

- บุคลากรทางการแพทยไ์ม่เข้าใจถึงภาวการณ์
เจ็บปุวยที่แท้จริง 

- ให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของโรค การ
ดูแลและการเฝูาระวังภาวะอันตรายต่างๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบยีบ กฎหมาย 

- ควรมีบูรณาการร่วมกันระหว่างฝุายกายและจิต 
 
6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

- 
ผู้รายงาน นางพนิดา  วรรณวงศ์ 
ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ป ี 25 มิถุนายน 2562 
โทร  086-2915475 
e-mail      da_wannawong@hotmail.com 
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6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  สาขาการรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ 
213 อัตราส่วนของจ านวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ปุวยสมองตาย ต่อจ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล≥0.8:100 
ผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล A,S  
214 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล≥0.8:100 ผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล A,S 
1.ประเด็นการตรวจราชการ 

- การขยาย organ donor center ครอบคลุมโรงพยาบาล ระดบั A S ทั้งหมดในทุกเขต และ eye donor 
centor ครอบคลุมโรงพยาบาลระดับ A S M1 ทั้งหมดในทุกเขต 

- การบริหารจัดการระบบการรับบริจาคอวัยวะและดวงตาในโรงพยาบาลเปาูหมาย 
- ระบบการผา่ตัดน าอวัยวะผู้บริจาคออกเพื่อการน าไปปลูกถ่าย ทั้งการผ่าตดัโดยใชท้ีมจากกาชาดส่วนกลาง หรือ

ทีมจากระดับเขต และระบบการจัดเก็บดวงตาโดยเจ้าหน้าที่ผู้รบัในโรงพยาบาลเปาูหมาย หรือโดยกาชาดจังหวัด 
 

2. สถานการณ์ 
การปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นการรักษาผู้ปุวยระยะสุดท้ายทีอ่วัยวะส าคัญ เช่นหัวใจ ปอด ตับ ไต ล้มเหลวให้มีชีวิตยืน

ยาวได้อีกคร้ัง ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ และวิทยาการต่างๆท าให้อัตราการรอดชีวิตหลังการปลูกถ่ายอวัยวะ
สูงมากขึ้น แต่ปัญหาส าคัญของการรักษาด้วยวิธีนี้  คือ การขาดแคลนอวัยวะที่จะน าไปปลูกถ่าย และการขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการตามกระบวนการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ 
 จากความส าคัญดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายตาม SERVICE PLAN สาขา รับบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะ 
ให้มีการพัฒนาระบบการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ และเพิ่มอัตราการคงอยู่ของอวัยวะที่ปลูกถ่าย โดยมี
เปูาหมายคือ  เพิ่มศูนย์รับบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะในโรงพยาบาลระดับ A S  และโรงพยาบาล ระดับ A S M1 ทั้งหมดใน
ทุกเขต 
 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
  โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้มีการเปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะอวัยวะและดวงตาขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 
บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 51 พรรษาสยามบรมราชกุมารี และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความรู้เกี่ยวกับ
การบริจาคอวัยวะโยมีผู้เข้าอบรมเป็นแพทย์ พยาบาล บุคลากรทีมสุขภาพ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส 
เจ้าหน้าที่มูลนิธิธารน้ าใจ (เซิ่งหมู่) จ านวนทั้งสิ้น 84 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการบริจาค
อวัยวะและการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ และมีผู้สนใจแจ้งความจ านงบริจาคอวัยวะและดวงตา
จ านวน 20 ราย 

 
เดือน 

 
ผู้ปุวยเสียชีวิตในรพ (ราย). 

การแสดงความจ านง 
ดวงตา(ราย) อวัยวะ(ราย) 

ตุลาคม 38 - - 
พฤศจิกายน 43 - - 
ธันวาคม  36 - - 
มกราคม 40 - - 
กุมภาพันธ ์ 23 5 20 
มีนาคม 43 30 30 
เมษายน 37 - - 
พฤษภาคม 23 22 22 

รวม 283 57 72 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor)ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์จากการตรวจติดตาม 

1. จัดให้มีการรับบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะและดาวตาขึ้นใน โรงพยาบาล ได้มีการวางแผนการท างานตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน แตบุ่คลากรบางส่วนยังขาดทักษะในการปฏิบตัิในแตล่ะขั้นตอน 

2. บุคลากรและผู้บริจาคยังมีทัศนคติเกี่ยวกับการบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะไม่ดี โดยเฉพาะความเชื่อทางศาสนา และ
การฟูองร้อง 

3. ทีมปฏิบัติงานขาดความรู้และทกัษะเก่ียวกับการบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะ 
4. ขาดพยาบาล transplant coordination ที่ปฏิบัตงิาน full time 
5. ขาดแคลนจักษุแพทย์ และทีมจดัเก็บดวงตายังไม่เพียงพอ 
6. ความพร้อมของทีมจากส่วนกลาง เนื่องจากโรงพยาบาลสไุหงโกลกอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงอันตราย และระยะทางใน

การขนส่งไกล ต้องใช้เวลานาน 
7. ขาดงบประมาณในการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับการรับบริจาคอวัยวะ 
8. ประชาชนในพื้นที่ยังมีความเชื่อทางศาสนาว่าไม่สามารถบริจาคอวัยวะในร่างกายได้ 

 
5.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

1. เป็นนโยบายใหม่ที่เริ่มด าเนินงานในโรงพยาบาล โรงพยาบาลก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงาน
ที่ชัดเจน โดยจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานโดย
ละเอียดสามารถปฏิบัติตามได้ง่ายในกรณีที่มีผู้
บริจาคอวัยวะ 

2. บุคลากรและผู้บริจาคยังมีทัศนคติเกี่ยวกับการ
บริจาคปลูกถ่ายอวัยวะไม่ดี โดยเฉพาะความเชื่อ
ทางศาสนา และการฟูองร้อง 

ส่งเสริมความรู้ และประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับการบริจาค
อวัยวะ 

3. ทีมปฏิบัติงานขาดความรู้และทกัษะเก่ียวกับการ
บริจาคปลูกถ่ายอวัยวะ 

ส่งเสริมความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
 

4. ขาดการประชาสัมพนัธ์โครงการรับบริจาค ร่วมมือกับสหวิชาชีพในการประชาสัมพันธ์ เช่น 
ฝุายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ธนาคารเลือด 
สภากาชาดประจ าเขต สถานีวิทยุกระจายเสียง 

 
6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ตอ่ส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ตอ่ระเบียบกฎหมาย 

- มีการวางนโยบายในระดบัเขต /จังหวัด /โรงพยาบาล และผู้รับผิดชอบชัดเจน 
- มีการวางระบบ Net work ในการ notify donor ชัดเจน สะดวก และรวดเร็ว 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง(ถ้ามี) 
 - 

ผู้รายงาน  นางวิจติรา  บริเพ็ชร 
ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ป ี 21 มิถุนายน 2562 
โทร.  081-2773017 
e-mail  ammy_chai@hotmail.com 
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8. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  สาขาไต 

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

1. การคัดกรองโรคไตเร้ือรังในผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสงู 
2. การควบคุมมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
3. การจัดบริการ palliative care ส าหรับผูปุ้วย ESRD ที่ปฏิเสธการบ าบัดแทนไต 

 
2. สถานการณ์ 

ประเด็น 1 ประเด็น 2 ประเด็น 3 ประเด็น 4 
จากข้อมูล HDC จังหวัด
นราธิวาส ในส่วนของอ าเภอสุ
ไหงโก-ลก มีผู้ปุวยเบาหวาน 
ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต สู ง ที่ เ ป็ น
เปูาหมายในการคัดกรองโรค
ไตเรื้อรัง ทั้งหมด 5,438 ราย 
ซึ่งกระจายอยู่ ในเครือข่าย 
ของโรงพยาบาล ดังนี้ ศูนย์
ใกล้ใจ 1 , ศูนย์ใกล้ใจ2, รพ
สต.มูโน๊ะ รพสต.ปูโย๊ะ รพสต.
ปาเสมัส และรพสต.กวาลอซี
รา จ านวน 1.480 , 1 ,469 , 
638, 428, 686 และ 552 
ราย ผลการคัดกรองพบว่า ใน
ไตรมาศที่  3  สามารถคัด
ก ร อ ง ไ ด้  ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ต า ม
เปูาหมาย 

จากข้อมูล HDCจังหวัด
นราธิวาส ในส่วนของอ าเภอ
สุไหงโก-ลกพบว่าผู้ปุวยโรค
ไต เ รื้ อ รั ง ใ น เ ครื อ ข่ า ย  มี
จ านวนทั้ งหมด 754 ราย 
stage 3, 4 และ 5  มีจ านวน 
315  ,  98  และ  65  ราย 
ตามล าดับ ผุ้ปุวย stage 3 
รั บ ก า ร ต ร ว จ รั ก ษ า ที่
โรงพยาบาล 205 ราย รพ
สต.ปาเสมัส 63 ราย มูโน๊ะ 
33 ราย และ ปาเสมัส 14 
ราย ปุวย stage 4 รับการ
ตรวจรักษาที่โรงพยาบาล 64 
ราย รพสต.ปาเสมัส 20 ราย 
มูโน๊ะ 11 ราย และ ปาเสมัส 
3 รายผลการชะลอไตเสื่อม
ยังไม่ได้ตามเปูาหมาย 

หน่วยไตเทียม โรงพยาบาล 
สุไหงโก-ลก ได้รับการต่อ
อายุการรับรองหน่วยจาก 
ตรต. ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที ่
16 พฤษภาคม 2561 - 15 
พฤษภาคม 2565 

ก า ร จั ด บ ริ ก า ร palliative 
care ส าหรับผู้ปุวย ESRDที่
ปฏิเสธการทดแทนไต จะส่ง
ต่อให้ทีมผู้ดูแลpalliative 

 
3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนนิงานตามมาตรการส าคัญ 

1. การคัดกรองโรคไตเร้ือรังในผู้ปุวยเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู ได้ ร้อยละ 55.85 (ข้อมูล ณ 17 มิถุนายน 2562) 
2. ผู้ปุวย CKD มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr  ได้ร้อยละ 56.73  

(ข้อมูล ณ 17 มิถุนายน 2562) 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 

ที่มา : HDC ณ วันท่ี 17 มิถุนายน 2562 
 
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/สว่นกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบยีบ กฎหมาย 
- ตัวชี้วัดการคัดกรองไตวายในผูป้วุย DM HT ควรเป็นตัวชีว้ัดการติดตามคุณภาพการดูแลผูปุ้วย DM HT 

 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ( ถ้ามี ) 
 -   
 
 

ผู้รายงาน   นางสาวกิรณา อรุณแสงสด 
ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ป ี 17 มิถุนายน 2562 
โทร.   073-517500 
e-mail  a.kirana37@gmail.com 

 
ตัวชี้วัด 

 
เปูาหมาย 

ผลงานที่ปฏิบตัิได ้

2558 2559 2560 2561 
2562 

(ต.ค.61-พ.ค.62) 
1. การคัดกรองโรคไตเร้ือรังในผู้ปุวย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง 

>80% 34.55 42.89 48.65 53.98 55.85 

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

>66% 56.25 53.23 50.96 58.82 56.73 

ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าใหก้ารด าเนินงาน 
ไม่บรรลุเปูาหมาย 

ข้อเสนอแนะ 

- เนื่องจากการดูแลผูปุ้วยโรคเบาหวาน ความดนัโลหิต
สูง และโรคไตเร้ือรัง ในเครือข่ายจะรับผิดชอบเปน็
รายบุคคล เมื่อผู้ที่รับผดิชอบปุวยก็ไม่มีผู้ที่สามารถ
สานงานต่อได ้

- ผู้ให้บริการทุกเครือข่ายของโรงพยาบาล            
สุไหง โก-ลก ควรมีผู้รับผิดชอบรองที่ท างาน
ร่วมกันในทีม ที่รู้สถานการณ์ของหน่วยงานตนเอง
ที่พร้อมจะรับงานต่อเมื่อผู้รับผิดชอบหลักไม่อยู่  

- ฐานข้อมูลผูปุ้วยยังไม่เป็นปัจจบุนั - จัดท าฐานข้อมูลผู้รับบริการให้เป็นปจัจุบันและ
เป็นจริง 

- จากภาระงานประจ าของนักโภชนากรโรงพยาบาล 
ท าให้ไม่สามารถมาร่วมรักษาการพยาบาลในผูปุ้วยไต
วายเร้ือรังได้ ซึ่งโภชนบ าบัดถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญ
หนึ่งที่จะเอ้ือให้ตัวชี้วัด 2 บรรลุเปูาหมายได้ 

- เพิ่มอัตราก าลังนักโภชนากร 
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9.พัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)  สาขาศัลยกรรม 

216 ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 

 
1.ประเด็นการตรวจราชการ 

- ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับการผา่ตัด One Day Surgery (เปูาหมาย : ร้อยละ 20) 
 

2.สถานการณ ์
ในปีงบประมาณ2562 ( ตค..61-พ.ค.62 )มีผู้ปุวยเข้าร่วมโครงการ ODS  ร้อยละ 97.84 ใน 5 โรค จาก 24 โรค

และไดป้ระสานแพทย์จะขยายบริการเพิ่มอีก7โรค ร้อยละความส าเร็จของการผ่าตัดแบบODS 94.50  ได้มีการติดตาม
เยี่ยมผู้ปุวยหลังผ่าตัดภายใน 24 ชั่วโมงแรก และตัง้แต่เดือนมิถุนายนได้มีการโทรติดตามผู้ปุวยหลังผ่าตัด 1 เดือน จาก
การสอบถามความพงึพอใจผู้ปุวยทุกคนมีความพึงใจมาก และไม่พบว่ามีภาวะแทรกซ้อน ความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 4.6
คะแนน 
3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนนิงานตามมาตรการส าคัญ 

 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ 
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor)ซึ่งไดจ้ากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 
  - ยังไม่พบความเสี่ยงต่อการขับเคลื่อนนโยบายแต่การเรียกเก็บในสิทธิ์เบิกไดจ้ะได้น้อยกว่าการนอนโรงพยาบาล
ซึ่งจะส่งผลได้โรงพยาบาลมีรายได้น้อยลง 
 
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ตอ่ส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ตอ่ระเบียบกฎหมาย 

-    ให้เบิกวัสดุการแพทย์ที่มีราคาแพงได้ 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง(ถ้ามี) 
 - 

ผู้รายงาน  นางสาวจนัทรา มณโีชติ 
ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ป ี 21 มิถุนายน 2562 
โทร.  073-517540 
e-mail  nara404@hotmail.com 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบตัิได ้

2562(ต.ค.-พ.ค.62) 
ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับการผา่ตัดแบบ One day 
surgery (ODS) 

ร้อยละ 20 97.84 
 

ร้อยละความส าเร็จของการผ่าตดัแบบODS ร้อยละ 90 94.50 
คะแนนความพึงพอใจ 5 คะแนน 4.6 
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10. การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)  สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

217 ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รบับริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 18.5) 
1.ประเด็นการตรวจราชการ 

1. มีการจ่ายยาสมุนไพรในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 
2. แนวทางการสนบัสนุนยาสมนุไพรที่ผลิตโดย รพ. ที่ผ่านมาตรฐาน GMP ให้กับ รพ. ในระดับจังหวัด 

และเขตสุขภาพ 
3. คุณภาพการจัดบริการดา้นการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามบริบทของหน่วยบริการ 

และเกณฑ์มาตรฐาน 
 
2.สถานการณ์  
 บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการในการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาการปูองกันและฟื้นฟูสภาพโดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
แพทย์แผนจีนโดยทางโรงพยาบาลมีการจัดบริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก มีการให้บริการOPDคู่ขนาน เปิดบริการคลินิก
เฉพาะโรคส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรและกิจกรรมอื่นๆ ปัจจุบันพบว่าจ านวนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการรับบริการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี2558-2562 ดังนี้ 14.86 ,10.87 ,18.94 ,21.24 และ 11.68 
ตามล าดับ 
 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

จากการด าเนินงานที่ผ่านมาผลการด าเนินงานในปี 2562 ไม่ตรงตามเปูาหมาย จึงมีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและมี
แผนการพัฒนางานให้เพิ่มข้ึน 

1. โดยมีการออกบริการเชิงรุกในหน่วยบริการปฐมภูมิคือ ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ1และ2 อย่างต่อเนื่อง  
2. เปิดบริการคลินิกเฉพาะโรค 5 โรค อย่างสมบูรณ์ คือคลินิกอัมพฤกษ์-อัมพาต คลินิกข้อเข่าเสื่อม ไมเกรน ภูมิแพ้

และ office syndrome ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
3. เปิดให้บริการคลินิกแม่หลังคลอดและคลินิกเด็กพิเศษ 
4. ในด้านการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับแพทย์และเภสัชกรในการใช้ยาสมุนไพร มี

แนวทางการใช้ยาสมุนไพร และแจ้งนโยบายfirst line drugแก่แพทย์และเภสัชกร  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 
โปสเตอร์การใช้ยาสมุนไพร แผ่นพับ และกระจายเสียงผ่านคลื่นวิทยุในชุมชน  

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 
ผลการด าเนินงาน 

 
ตัวชี้วัด 

 
เปูาหมาย 
ร้อยละ 

ผลงานทีป่ฏิบัตไิด ้
2557 
(14%) 

2558 
(16%) 

2559 
(18%) 

2560 
(18.5%) 

2561 
(20%) 

2562 
(18.5%) 

(ต.ค.-พ.ค.62) 
ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รบัการ
บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

18.5 10.51 14.86 10.87 18.94 21.24 11.68 
 

*ผลงานท่ีปฏิบัติได้ปีงบประมาณ2562 ที่มา: ข้อมูลจากHDC ณ.วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 
 ประเด็นที่ยังเป็นความเสียงที่ท าให้การด าเนินงานไมป่ระสบความส าเร็จ คือ 

- ร้อยละการใช้ยาสมนุไพรยังมีนอ้ย/การประชาสัมพนัธ์ ความรูค้วามเข้าใจการใช้ยาสมนุไพร แก่ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ ที่ รพ.สต.ทัง้ 4 แห่ง 

- ระบบสง่ต่อผู้ปุวยทั้งภายในสถานบริการและระบบส่งต่อนอกสถานบริการ/ระบบการส่งต่อ 
- จ านวนผูปุ้วยนอกทั้งหมดเพิ่มข้ึน 

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าใหก้าร
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าทีต่รวจราชการรับ 
ไปประสาน หรือด าเนินการต่อ 

ร้ อยละการใช้ สมุน ไพรยั ง ไม่ ถึ ง
เปูาหมาย/การประชาสัมพันธ์,ความรู้
ความเข้าใจการใช้ยาสมุนไพร ,ยา
สมุนไพรต้นทุนค่อนข้างสูง 

1.ด าเนินการโรงงานผลิตยาของ รพ.จะแนะ
และผลิตสมุนไพรที่นิยมใช้ในเขตพื้นที่ เพื่อ
สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรให้เพิ่มขึ้นและลด
ต้นทุน 
2 .  ได้ รั บกา รสนับสนุนยาสมุ น ไพรจาก
โรงพยาบาลสายบุรีและโรงพยาบาลบ่าบอน 
และเมื่อยาหมด stock สามารถขอสนับสนุนยา
ได้อีกต่อเนื่อง 
3.ส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้ยาสมุนไพร first 
line drugอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการพัฒนาองค์ความรู้การใช้ยาสมุนไพรแก่
บุคลากรที่เก่ียวข้องและผู้บริหาร 

มีโครงการส่งเสริมให้ผู้บริหารเห็น
ความส าคัญของระบบบริการ
แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย แ ล ะ แ พ ท ย์
ทางเลือก 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/สว่นกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบยีบ กฎหมาย 

- ผู้ปุวยทุกสทิธิการรักษาสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
- ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง ระบบก าลังคนดา้นการแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บา้นการแพทย์ทางเลือกอย่าง

เป็นระบบ 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ( ถ้ามี ) 

- กะลามะพรา้วนวดฝุาเทา้ 
- กระจกส่องฝุาเท้า 
- ทางโตนดบ าบัด 
- ช้างสานใจ 
- ยาสมุนไพรรักษาเหา 
- ยาสมุนไพรพอกเข่า 

        
ผู้รายงาน      นางสาวอยุสณี   อูมา 

       ต าแหน่ง       แพทย์แผนไทยช านาญการ 
       วัน/เดือน/ปี   19 มิถุนายน 2562 
       โทร.            09 9480 9779 
       E-mail   Ayusnee_uhu@hotmail.com 
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11.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  สาขาอายุรกรรม 

218  อัตราการเสียชีวิตจากภาวการณ์ติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
(น้อยกว่าร้อยละ 30) 

1. ประเด็นการตรวจราชการ :   
- ปีงบประมาณ 2562 จะมุ่งเน้นที่กลุ่ม Community –acquired sepsis เพื่อพัฒนาให้มีระบบข้อมูล 

พื้นฐานให้เหมือนกันทั้งประเทศ แล้วจึงยังขยายไปยัง hospital - acquired sepsis ในปีถัดไป 
- อัตราตายผู้ปุวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community –acquired sepsis 

 2. สถานการณ์ 
การดูแลผู้ปุวย sepsis รพ.สุไหงโก-ลก รับผิดชอบประชาชนในพื้นที่อ าเภอสุไหงโก-ลกและรับต่อผู้ปุวยจาก 

โรงพยาบาลชุมชน ในเครือข่าย 4 แห่ง ปัจจุบัน มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 คน มีอายุรแพทย์ 5 คน มีเตียง ICU พร้อม
รับผู้ปุวยที่มีสัญญาณชีพผดิปกติ มีแนวทางFast track(FT) และมีเครื่องมือพร้อมใช้ตลอดเวลา โดยเร่ิมด าเนินการและเก็บ
ข้อมูลตั้งแต่ ปี 2556 แต่มีปัญหาการดูแลผู้ปุวยยังช้าเนื่องจากไม่มีแนวทางวินิจฉัยและการปฏิบัติ การเก็บข้อมูลที่ได้ไม่
ตรงกับความเป็นจริงเนื่องจากไม่มีวิธีเก็บข้อมูลที่ชัดเจน ปี2558 จัดตั้ง Care Team Sepsis จัดท า Standing order และ
ใช้แนวทางดูแลผู้ปุวย ปรับวิธีการจัดเก็บข้อมูล มีระบบ FT เพื่อการเข้าถึงบริการที่เร็วขึ้น  มีการส ารองเตียง ICUเพื่อเข้า
ได้ตลอด มีระบบเบิกยาฆ่าเชื้อเพื่อให้ผู้ปุวยได้รับยาภายใน 1 ชั่วโมง  ทบทวนแนวทางการเก็บสิ่งส่งตรวจและปรับใช้ขวด
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งเครือข่าย รวมทั้งส่งเสริมความรู้เชิงรุกให้ประชาชนทราบ   

ในปี 2558 - 2559 มีผู้ปุวย sepsis จ านวน 256 และ 249 รายตามล าดับ จากสถิติพบสาเหตุ 3 อันดับแรกคือ 
Pneumonia  AGE และ Necrotising fasciitis การปฏิบัติตามแนวทางท าให้ได้ผลลัพธ์การดูแลผู้ปุวยเป็นที่น่าพอใจ แต่
ยังพบปัญหาคือผู้ปุวยส่วนใหญ่มาโรงพยาบาลเมื่อมีอาการรุนแรงท าให้รักษายากขึ้น การรักษาที่ รพช. ไม่เป็นไปตาม
แนวทางรวมถึงส่งต่อล่าช้า ท าให้ผู้ปุวยมีอาการรุนแรง 

ปี 2559  ทีมสหสาขาอายุรกรรมมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการวินิจฉัยและดูแลผู้ปุวยติดเชื้อในกระแสโลหิตตาม 
CDC โดยใช้แนวทาง The 3rd International consensus definitions for sepsis and septic shock และใช้ SOS 
Score ในการวินิจฉัยร่วมกับใช้ qSOFA  ในการ Screening tool เปูาหมายสูงสุดคือการดูแลผู้ปุวยอย่างมีประสิทธิภาพ 
เริ่มใช้แนวทางจริงจังปี 2560 พบจ านวน sepsis ลดลงเป็น จ านวน 167  ราย ปี 2561 จ านวน 131 ราย และปี 2562 
(ต.ค.-พ.ค.62) จ านวน 101 ราย 
 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 

ตัวชี้วัด 
 

เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบตัิได ้

2558 2559 2560 
 

2561 
 

2562 
ต.ค.-พ.ค.62 

อัตราตายของผู้ปุวยSevere 
sepsis/septic shock ในกลุ่มผูปุ้วย
Community-acquiredsepsis (รวม
ผู้ปุวยที่ขอไปเสียชีวติที่บา้นและไม่นับ
รวมPalliative) 

≤30% 37.36 
(65/174) 

20.11 
(36/179) 

42.61 
(49/115) 

38.2 
(17/89) 

22.22 
(22/54) 

อัตราการเจาะH/C ก่อนให้ยา
Antibiotic ในผู้ปุวยSevere 
sepsis/septic shock อายุรกรรม 

≥90% 92.27 94.95 100 98.94 
(94/95) 

100 
(54/54) 

อัตราการได้รับยาAntibiotic ภายใน 
1 ชั่วโมงในผู้ปุวยSevere 
sepsis/septic shock อายุรกรรม 

≥90% 93.91 95.41 100 98.94 
(94/95) 

100 
(54/54) 
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ตัวชี้วัด 

 
เปูาหมาย 

ผลงานที่ปฏิบตัิได ้
2558 2559 2560 

 
2561 

 
2562 

ต.ค.-พ.ค.62 
อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 
ชั่วโมงแรก   (กรณีไม่มีข้อห้าม) 

≥90% ไม่เก็บ
ข้อมูล 

ไม่เก็บ
ข้อมูล 

ไม่เก็บ
ข้อมูล 

100 
(84/84) 

100 
(54/54) 

อัตราที่ผู้ปุวยได้รับการดูแลแบบภาวะ
วิกฤตภายใน 3 ชั่วโมงหลงัวินิจฉัย 

≥30% ไม่เก็บ
ข้อมูล 

ไม่เก็บ
ข้อมูล 

ไม่เก็บ
ข้อมูล 

20.93 
(18/86) 

35.18 
(19/54) 

 หมายเหตุ เดิมใช้อัตราตาย Severe sepsis/septic shock ของผู้ปุวยท้ังหมดที่เกิดและตายรวม Palliative care ใน
และนอก รพ. และผู้ปุวยทีร่ับ Refer 
 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

- ผู้ปุวยsepsis/septic shock มารับบริการเมื่ออาการรุนแรงมากและเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงท าให้อัตราการ
ตายเพิ่มข้ึนและ Adequate tissue perfusion ลดลง 

- ผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงPneumonia เช่นผู้สูงอายุ ผู้ปุวยนอนติดเตียง ผู้ปุวยคลินิกเรื้อรังต่างๆยังมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนน้อย 
 
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าใหก้ารด าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค ์
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

- ผู้ปุวยsepsis/septic shock มารับบริการ
เมื่ออาการรุนแรงมาก 

- ส่งเสริมความรู้ให้ อสม ได้รับการคัดกรองเบื้องต้น 
- ส่งเสริมความรู้เชิงรุกให้ประชาชนระดับรากหญ้า 
- นโยบาย รพสต.ให้ความรู้ประชาชน 

- ผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงวัคซีนน้อย - ควรมีแนวทางกระตุน้ส่งเสริมให้ผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีน 
- ประสานให้มีวัคซีนเพียงพอ และรณรงค์ทั่วถึง 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/สว่นกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบยีบ กฎหมาย 

- จัดโครงการร่วมกับปฐมภูมิให้ความรู้ในการคัดกรองเบื้องต้นแก่ อสม เก่ียวกับการติดเชื้อในกระแสโลหิต เพื่อ
สามารถคัดกรองเบื้องต้นได้ถูกต้อง 

- ส่งเสริมความรู้เชิงรุกให้ประชาชนทราบเก่ียวกับการติดเชื้อในกระแสโลหิต โดยสื่อสารถึงประชาชนระดบัราก
หญ้า เพื่อเข้าถึงบริการได้เร็วขึ้น 

 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ( ถ้ามี ) 

- แบบฟอร์ม Standing order update ตาม CDC 
 
    

ผู้รายงาน  นางกุลวดี สวนจันทร์ 
ต าแหน่ง  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ป ี 21 มิถุนายน 2562 
โทร.  081-6787320   
e-mail  kul-wadee@hotmail.com 
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12. การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)  สาขาหัวใจและหลอดเลือด 
219 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกิน 26ต่อประชากรแสนคน) 
220ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ปุวยกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI (เปูาหมาย 100%) 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1. อัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 26 ต่อแสนประชากร 
2. จ านวนผูปุ้วย STEMI เข้าถึงบริการในทุกเขตชุมชนที่มีการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลระดับ F2 และ F2 ขึ้น

ไป 
2. สถานการณ์ 

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกเป็นโรงพยาบาลขนาด M1 จ านวน 210 เตียง  ผู้ปุวย NCD ที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เป็นจ านวนมาก  จึงเป็นความเสี่ยงที่ท าให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ  ทั้งนี้ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST 
segment elevation เป็นภาวะส าคัญที่ท าให้ผู้ปุวยเสียชีวิตสูงสุด  สามารถให้การรักษาโดยเปิดหลอดเลือดหัวใจ  ทั้งให้
ยาละลายลิ่มเลือดและเปิดหลอดเลือดโดยใช้บอลลูนขยายหลอดเลือด  โดยมุ่งเน้นให้โรงพยาบาลระดับ F2 สามารถให้ยา 
Fibrinolysis Drug  ในเครือข่ายทั้ง 3 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลสุคิริน โรงพยาบาลแว้ง โรงพยาบาลสุไหงปาดี และ
เริ่มให้ในปี 2557 ในเดือน มกราคม 2561 เครือข่ายทั่ง 3 โรงพยาบาลเริ่มมี  ยา Fibrinolysis Drug โดยไม่ต้องเบิก
ทดแทนคืนจากโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก   
 จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาประชาชนในพื้นยังขาดความรู้ในโรค  การมาโรงพยาบาล  การเข้าถึงการรักษาใน
ระบบ Pre hospital รวมถึงการตัดสินใจของผู้ปุวยและญาติล้าช้า จึงท าให้พบอัตราตายสูง ยังคงต้องด าเนินการเรื่อง 
STEMI Alert และ Health literacy ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ พัฒนาระบบ Pre-hospital พัฒนาระบบให้
ค าปรึกษาในโรงพยาบาลเครือข่าย พัฒนาช่องทาง Fast track ให้ดียิ่งขึ้น 
 ในปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้ด าเนินการเรื่องการติดตั้ง AED จ านวน 30 เครื่อง ครอบคลุม พื้นที่ใน
อ าเภอสุไหงโก-ลก โดยเน้นในชุมชนหนาแน่น โดยเชิญชวนประชาชนและเครือข่าย มามีสวนร่วมในการเป็นเจ้าของ AED 
มีการด าเนินการเรื่องการฟื้นฟู BLS และ AED โดยครอบคลุม อสม ทุกฟื้นที่ ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
ตลอดจนงาน อาชีวอนามัย งานปฐมภูมิที่ด าเนินการควบคู่กัน 
 ต้นปี งบประมาณ 2562 นี้ มีการส่งผู้ปุวยที่ไม่สามารถเปิดเส้นเลือดได้ไปยังโรงพยาบาลยะลาในการพิจารณาท า 
Rescure  PCI 2 ราย เนื่องจากไม่มี re perfusion s]y’.sh Fibrinolytic 
   
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
ตัวชี้วัด  2557 2558 2559 2560 2561 2562 

(2ไตรมาศ) 
อัตราการตายของผู้ปุวยโรคหลอด
เลือดหัวใจไม่เกิน 28/แสน
ประชากร 

ไม่เกิน 
26ต่อ

ประชากร
แสนคน 

5/71 6/691 7/51 5/33 9/42 3/19 

ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดบั F2 
ขึ้นไปมีการรักษาโดยการให้ยา
ละลายลิ่มเลือด(Fibrinolysis 
Drug)ในผู้ปุวย STEMI 

100 100 
(3) 

100 
(3) 

100 
(3) 

100 
(3) 

100 
(3) 

100 
(3) 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

- การด าเนินการเร่ือง Warfarin clinic มีการด าเนินการแล้ว 
- ยังด าเนนิการเร่ือง การคัดกรองเร่ืองคัดกรองผู้ปุวยเสี่ยงต่อโรคหลลอดเลือดหัวใจได้ไม่ครบถ้วน  

 
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลปุระสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

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

การประชาสัมพันธ์โรคไม่ทั่วถึง ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทุกพ้ืนที่ 
Pre-hospital ยังไม่ครอบคลุมในพ้ืนที่ ประชาสัมพันธ์ประชาชนให้ทราบ ผ่านเบอร์ 1669  

และหน่วยกู้ชีพในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ประชาชนยังไม่เข้าใจอาการของโรคและความส าคัญ
ของการมาโรงพยาบาลเร็ว 

ประชาสัมพันธ์ โรคแบบสั่นๆ เข้าใจง่ายผ่านสื่อต่าง ๆ 
เช่น วิทยุ เสียงตามสาย อสม อฉช นักเรียน 

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

การส่งต่อผู้ปุวยโดยอากาศยาน ยังไม่มีเคสจริงที่ส่งต่อโดยอากาศยาน พบว่าการซ้อม
แผนยังมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร การรายงาน ขั้นตอน
ต่าง ๆ   และการไม่รับเคสจากโรงพยาบาลปลายทาง 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/สว่นกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบยีบ กฎหมาย 

- ให้มีการจัดอบรม ACS  
 
7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 - 
 
      ผู้รายงาน     พว.สุดานนัท์ แสงกาศนีย ์  
      ต าแหน่ง      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
      วัน/เดือน/ปี 18 มิถุนายน 2562 
      โทร.           073-517525 
      E-mail      sudanan@hotmail.com 
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13. การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan) สาขาอุบัติเหต ุ

221 อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1)ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S,, M1 
(น้อยกว่า ร้อยละ 12) 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการเข้าถึงบริการ Definite care 
     อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผู้ปวุยวิกฤติฉุกเฉิน ที่ Admit จาก ER ในโรงพยาบาลระดบั A, S, M1 

- อัตราของผู้ปุวย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผา่ตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเข้า
ห้องผ่าตัดภายใน 60 นาที ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 

- อัตราผู้ปุวย triage Level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน<2 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล A, S, M1 ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60   
2. ลดอัตราการเสียชีวิตของโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุที่ส าคัญและมีความรุนแรง  

- อัตราตายของผู้ปุวย PS score > 0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับและได้รับการท า root cause analysis  ไม่ต่ า
กว่า ร้อยละ 100  

- อัตราตายผูปุ้วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rete of severe traumatic brain injury ไม่เกินร้อยละ 
45 

3. เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
- อัตรา TEA unit ในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ80 
- อัตราของโรงพยาบาลระดบั F2 ผ่านเกณฑ์ ECS คุณภาพไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 

 
2. สถานการณ์ 

ระบบบริหารจัดการภายในห้องฉุกเฉิน มีการใช้ ECS ในการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้ปุวยเจ็บปุวย ฉุกเฉินได้รับการ
ดูแลรักษาที่มีคุณภาพและปูองกันภาวะทุพพลภาพที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยสุขภาพประกอบด้วยการ
ดูแลผู้ปุวยก่อนถึงโรงพยาบาล (EMS) การดูแลภายในห้องฉุกเฉิน (ER)  การส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล (Referral 
System) การจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยในปี 2562 ที่มุ่งเน้น ER คุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพงานและการรักษา
เพื่อให้ผู้ปุวยวิกฤต ฉุกเฉินได้รับบริการที่ปลอดภัย ทันเวลาและประทับใจ 
 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกเป็นโรงพยาบาลขนาด M1 จ านวน 210 เตียง  มีผู้รับบริการที่ห้องฉุกเฉิน กว่า 20000 
ครั้งในปี 2561 โดยเป็นผู้ปุวยฉุกเฉินทั้งหมด 624 ราย คิดเป็น ร้อยละ 15.8 บางครั้งเกิดสภาพแออัด จากการ Admit 
ล่าช้า ภายใต้การรักษามีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 คนในการดูแล พยาบาล 3 คนต่อเวร  
 ภายใต้ศักยภาพในต้นปี งบประมาณ 2562 ยังคงมีแพทย์เวชปฏิบัติฉุกเฉิน 1 คน ที่สามารถรับการปรึกษาได้ 24 ชั่วโมง 
พร้อมแพทย์ประจ าทุกสาขาหลัก มีพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินและการพยาบาลฉุกเฉิน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 ในการ
ดูแลดังกล่าวมีการจัดการให้มีการกระจาบพยาบาลเฉพาะทางดังกล่าวครอบคลุมทุกเวร  มีการจัดระบบ Pre hospital 
ระบบรับส่งต่อที่ครอบคลุม 5 อ าเภอ ครอบคลุมทุกขาขาหลักในการดูแลรักษา  
 นอกจากนี้ยังจัดให้มีระบบ Fast Track ที่ครอบคลุมโรคที่ส าคัญที่เป็นปัญหาในพื้นที่และครอบคลุมงาน Service 
ได้แก่ STEMI , Stroke , Sepsis , Trauma ,  Newborn และภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม (PPH, PIH, Ectropic 
Pregnancy) 
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3. การด าเนินงาน /ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการเข้าถึงบริการ Definite care 

- มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาห้องฉุกเฉินคุณภาพ 
- ECS คุณภาพ 2562 = 59.5 (เกณฑ์คุณภาพ ผา่น 40 %) 
- มีแผนการพัฒนาที่ครอบคลุมแผนด าเนินการ แผนพัฒนาบุลากร และแผนครุภัณฑ์ 
- มีการก าหนดเวลาผูปุ้วยวิกฤตฉกุเฉิน   อยู่ในห้องฉุกเฉินไม่เกิน 2 ชั่วโมง 

2. ลดอัตราการเสียชีวิตของโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุที่ส าคัญและมีความรุนแรง 
- มีข้อมูลแสดงสถิติโรค ทั้งเข้ารับการรักษา เสียชีวิตและส่งต่อ 
- หาแนวทางร่วมกับสหสาขาวิชาชีพทุกสาขาในการปูองกนัความเสี่ยงซ้ าในการเสียชีวิตทีปู่องกันได้ในผูปุ้วย

ฉุกเฉินที่เข้ามารักษาใน ER 
3. เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

- มีการจัด TEA Unit แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ า ไม่สามารถด าเนนิงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีความคล่องตัว
ในการด าเนินงาน 

- มีการลงข้อมูล แฟูม PHER Accident และ ข้อมูล IS ครบ 100 % 
- ประเมินปรับปรุงและหาส่วนขาดใน ECS คุณภาพ ที่ด าเนนิการเพิ่มเติมคือ สมรรถนะบุคลากรและระบบ

การส่งต่อ 
ตัวชี้วัด เปูาหมาย 2560 2561 2562 

(ไตรมาส 2) 
1.อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผูปุ้วยวิกฤติฉุกเฉิน ที ่
Admit จาก ER ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 

<12% 4.89 
(ไม่เก็บใน 

IPD) 

11.42 14.47 
(56/385) 

    1.1 อัตราของผู้ปุวย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้
ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้อง
ผ่าตัดภายใน 60 นาที  

>  80% 59.1 33.3 60 
(3/5) 

    1.2 อัตราผู้ปุวย triage Level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน < 2 
ชั่วโมง ในโรงพยาบาล A, S, M1  

> 60% 69.72 56.9 82.7 
(630/834) 

2. ลดอัตราการเสียชีวิตของโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุที่ส าคัญและมี
ความรุนแรง  
    2.1อัตราตายของผู้ปวุย PS score > 0.75 ในโรงพยาบาลทกุ
ระดับและได้รับการท า root cause analysis   

 
 

100% 

 
 

100 
 

 
 

100 

 
 

0.34 
(8/2345) 

    2.2 อัตราตายผูปุ้วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rete 
of severe traumatic brain injury  

< 45% 15.96 3.4 27.27 
(6/22) 

3. เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
    3.1 อัตรา TEA unit ในโรงพยาบาล ระดบั A, S, M1 ที่ผ่าน
เกณฑ์  

  
ยังไม่ก าหนดเปน็ตัวชี้วัด 

 
37.5 

3.2 อัตรา ECS คุณภาพ > 40% 40.7 53.6 59.5 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key 
Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

- ผู้บริหารเห็นความส าคัญของห้องฉุกเฉิน 
- อัตราก าลัง ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานประจ าและการด าเนนิงาน TEA unit 

 
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

การประชาสัมพันธ์ EMS Care ไม่ทั่วถึง ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทุกพ้ืนที่ 
Pre-hospital ยังไม่ครอบคลุมในพ้ืนที่ ประชาสัมพันธ์ประชาชนให้ทราบ ผ่านเบอร์ 

1669  
และหน่วยกู้ชีพในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

ไม่สามารถด าเนิน TEA unit ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-เพ่ิมบุคลากรเฉพาะและเพ่ิมศักยภาพ 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ตอ่ส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ตอ่ระเบียบ  กฎหมาย 
- ไม่มีบุคลากรด าเนินงาน TEA Unit  
- Competency และขอบเขตงาน TEA Unit 
- ไม่สามารถท า Program เก็บข้อมูลได ้
- ผู้บริหารยังไม่เห็นความส าคัญ ของ ER และการบริหารจัดการในเร่ือง TEA และ Pre hospital management 

 
7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

- Public AED โดยจัดหา AED กระจายทั่วทัง้อ าเภอ ครอบคลุมทุกรพ.สต. ปัจจุบนั ทั้ง อ าเภอสไุหงโก-ลก มี AED 
26 เครื่อง 

 
 
 

ผู้รายงาน นางสาวสุดานันท์ แสงกาศนีย์ 
ต าแหน่ง  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ป ี 15 มิถุนายน 2562 
โทร.  073-517525   
e-mail   sudanan@hotmail.com
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222 ร้อยละการส่งต่อผู้ปุวยนอกเขตสุขภาพลดลง 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1. จัดตั้งศูนยป์ระสานการสง่ต่อ ระดับจังหวัด /เขตสุขภาพ มีบทบาทหนา้ที่ในการประสานงานการรับส่งต่อ ผูปุ้วย 
2. แนวทางการส่งต่อผูปุ้วยในระดบัจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ 
3. มีการใช้โปรแกรม Thai Refer ในการส่งต่อข้อมูลของผู้ปุวย 
4. มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญระบบการให้ค าปรึกษา 
5. การติดตามผลการด าเนนิงาน การวิเคราะห์ข้อมูลและสรูปรายงานผล 

2. สถานการณ์ 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการทุกระดับตั้งแต่

ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ ระดับตติยภูมิ รวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญระดับสูง การสร้างระบบเครือข่ายบริการที่
เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดและภายในเขตสุขภาพ นั้น ในส่วนของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 
200เตียง มีการตรวจรักษาได้ โดยมีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาหลักในทุกสาขา มีการโปรแกรม Thai refer 
ครอบคลุมการส่งต่อภายในโรงพยาบาล 100 %  

การประสานงานการส่งต่อ สามารถประสานได้โดยตรงกับโรงพยาบาลปลายทาง มีการรับผู้ปุวยที่เกิดศักยภาพ
หรือกรณีแพทย์ประจ าสาขาติดภารกิจนอกพื้นที่ มีการตอกตามผลการรักษา นอกจากนี้ในระบบการรับส่งต่อกลับผู้ปุวย
จากโรงพยาบาลระดับ S และA ตลอดจนการส่งต่อกลับโรงพยาบาลชุมชนในกรณีทุเลา สามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
3. การด าเนินงาน /ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

- มีระบบการประสานงานข้อมูลผูปุ้วยก่อนส่งต่อทุกคร้ังในกรณีผูปุ้วยฉุกเฉิน 
- มีการลงข้อมูลผู้ปุวยในโปรแกรม Thai Refer  เพื่อลงข้อมูลผู้ปวุยได้ครบถ้วน และสามารถ วิเคราะห์ข้อมูล

ได้รวดเร็ว 
    ร้อยละการส่งต่อผู้ปุวยนอกเขตสุขภาพลดลง 

4 สาขาหลัก ปี 59 ปี 60 
 

ปี 61 ปี 62 
(ไตรมาส2) 

ร้อยละ 

1.โรคหัวใจ 0 0 0 0 100 
2.โรคมะเร็ง 0 0 0 0 100 
3.อุบัติและฉุกเฉิน 0 0 0 0 100 
4.ทารกแรกเกิด 0 0 0 0 100 

4. สรุปประเด็น ส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้ การขับเคลื่อน นโยบายหรือการด าเนินงาน  
ไม่ประสบผลส าเร็จ 

- ในการติดตามข้อมูลผูปุ้วยทั้งระบบ ไมส่ามารถตามได้ทั้งหมดเนือ่งจาก โรงพยาบาลระดับ M  ไม่มี ศูนย์ Refer 
ที่จัดตั้ง อย่างชัดเจน บุคลากรไม่เพียงพอ  

5. ปัญหาอุปสรรค และข้อ เสนอแนะ 
- ควรมีการจัดตั้งศูนยR์efer ภายใน ร.พ.จัดแยกออกมามีผู้รับผิดชอบชัดเจน 

 
ผู้รายงาน นางสาวสุดานันท์ แสงกาศนีย์ 
ต าแหน่ง  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ป ี 16 มิถุนายน 2562 
โทร.  073-517525   
e-mail   sudanan@hotmail.com
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14. การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan) สาขาทารกแรกเกิด 
222 อัตราตายทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 500 กรัม (ไม่เกิน 3.4 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ) 
  
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

- อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน ที่มีน้ าหนักแรกเกิด ≥500 กรัม ไม่เกิน 3.4 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ 
- จ านวนเตียง NICU เป็นสัดส่วนเหมาะสม 1: 500 ทารกแรกเกิดมีชีพ 
- การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดเขียวในโรงพยาบาลระดับ F3 ข้ึนไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
2. สถานการณ์  

 อัตราตายของทารกแรกเกิด ไตรมาสแรกของปี 2561 มีจ านวน 4 ราย   คิดเป็น 8.18 :1,000  LB สาเหตุการ
ตาย 3 อันดับแรกคือ Preterm 2 ราย(1 รายมีความผิดปกติของปอดตั้งแต่แรกเกิด) , Anomalies 1 ราย และMAS        
1 ราย ในจ านวนนี้เป็นการตายปริก าเนิด (0-7 วนั)  3 ราย และ ตายที่อายุ 7-28 วัน 1 ราย จากการทบทวนพบว่ามีการ
ส่งต่อล่าช้าท าให้อาการรุนแรงมากข้ึน และปัจจัยจากมารดาที่ส่งผลต่อทารก มารดาไม่รับประทานยาธาตุเหล็ก และไม่พบ
แพทย์ตามนัด เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ 

เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการส่งต่อเช่น Hypothermia  Hyperglycemia เนื่องจากบางโรงพยาบาลในเครือข่ายยังไม่
มี Transport Incubator และยังขาดทักษะการดูแลผู้ปุวย อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการส่งต่อ ร้อยละ 65 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดูแลทารกแรกเกิด โดยส่งเข้าอบรมเฉพาะทางเวชปฏิบัติทารกแรกเกิดวิกฤตทุกปี
ซึ่งขณะนี้มีพยาบาลทีไ่ด้รับการอบรมเฉพาะทางจ านวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 50 

2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการส่งต่อทารกแรกเกิด โดย 
- ระบบ consult กุมารแพทย์ก่อนการส่งต่อ  
- Feed back ข้อมูลผลการสง่ต่อ ทางระบบไลน์ 
- สนับสนนุความรู้และทักษะการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ NCPR 

ทั้งเครอืข่ายระบบ    
- Early CPAP  Weaning Protocol และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ NIPPV 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 2558 2559 2560 2561 
2562 

ต.ค.-พ.ค.62 
1.อัตราตายทารกแรกเกิด
ที่มีน้ าหนักมากกว่าหรือ
เท่ากับ 500 กรัม 

ไม่เกิน 3.4 
ต่อ 1,000 
ทารกเกิดมี

ชีพ 

6.31 
(13/2059) 

6.9 
(14/2028) 

5.15 
(9/1747) 

7.95 
(14/1761) 

2.71 
 (4/1474) 

2.จ านวนเตียง NICU เป็น
สัดส่วนเหมาะสม  

1: 500 
ทารกแรก
เกิดมีชีพ 

1:411 1:405 1.:349 1:352 1:295 

3.การคัดกรองโรคหัวใจ
พิการแต่ก าเนิดชนิดเขียว
ในโรงพยาบาลระดับ F3 
ขึ้นไป  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 100 90.99 100 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 
 - 
5.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าใหก้ารด าเนินงานไม่
บรรลุเปูาหมาย 

ข้อเสนอแนะ 

- กุมารแพทย์ไม่เพียงพอ - พิจารณาจัดสรรเพิ่ม 
 

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

- แบบฟอร์ม Discharge summary ส าหรับติดตามหลงัจ าหนา่ย 
- สามารถคัดกรองทารกแรกเกิดครบถ้วนตามเกณฑ์ เชน่ ROP IVH Ricket Thyroid Hearing โรคหัวใจ โดยใช้

แบบฟอร์มการคัดกรอง Newborn Screening 
 
 
 

ผู้รายงาน  นางอัจฉรา เอกธีรมงคล 
ต าแหน่ง  พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 
วัน/เดือน/ปี  20 มิถุนายน 2562 

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

223 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและการจัดการอาการต่างๆ ด้วย strong opioid  medication ในผู้ปุวย
ประคับประคองอย่างมีคุณภาพ 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
Health outcome:  

- ผู้ปุวยระยะท้ายได้รับการบรรเทาอาการปวดและการจัดการอาการต่างๆ ด้วย strong opioid  อย่างมีคุณภาพ
จนถึงวาระสุดทา้ย 

KPI: ให้ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดทีั้งด้านกาย จิต สังคม และจติวญิญาณ 
Service outcome:  

- ผู้ปุวยระยะท้ายเข้าถึงการบรรเทาอาการปวดและการจัดการอาการต่างๆ ด้วย strong opioid  อย่างมีคุณภาพ 
(Accessibility) รวมทั้งผู้ปุวยสามารถดูแลตนเองได้ในช่วงเวลาของภาวะโรคและอาการอย่างเหมาะสม 

- ผู้ปุวยระยะท้ายและครอบครัวได้รับข้อมูล (Information) อย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในการวางแผน
ล่วงหน้า (Advance Care Plan) เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดตีามสภาพจนถึงวาระสุดท้ายของชวีิต 

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

 
2. สถานการณ์  
   ทีมดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองโรงพยาบาลสุไหงโกลกประกอบด้วย ทีมสหสาขาวิชาชีพ และเครือข่าย
สุขภาพ โดยเน้นการดูแลประคับประคองแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมจิตวิญญาณเพื่อมุ่งให้ความสุขสบาย 
บรรเทาความปวดและความทุกข์ทรมาน ตระหนักถึงการตายอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รวมถึงครอบครัวผู้ปุวย
ระยะท้าย และหลังเสียชีวิต โดยให้การดูแลผู้ปุวยระยะท้ายในกลุ่มโรคที่ก าหนด   
       กลุ่มผู้ปุวยระยะสุดท้ายที่ รพ.ให้การดูแล: ทีมได้ก าหนดกลุ่มผู้ปุวยระยะสุดท้ายที่ได้รับวินิจฉัยจากแพทย์เจ้าของ
ไข้ ว่าเป็นโรคระยะลุกลามเรื้อรัง (Advance chronic) และเข้าสู่ระยะท้ายของโรค (End of life care) ซึ่งไม่มีหนทาง
รักษาให้หายขาดได้แก่ ผู้ปุวยโรคมะเร็งระยะลุกลาม โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ต้องใช้ออกซิเจนที่บ้าน ผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมองระยะ (vegetative stage) โรคเอดส์ระยะสุดท้าย โรคไตวายเร้ือรังที่ไม่สามารถปลูกถ่ายหรือล้างไตได้ 
ในการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย จะมีการวางแผนการดูแลตนเองล่วงหน้า(advance care plan)ท าให้ผู้ปุวยรับรู้ข้อมูลเรื่อง
โรค โอกาสที่จะเกิดความปวด และสามารถร่วมกันวางแผนในการเลือกวิธีการจัดการความปวด เช่น การใช้ยา แพทย์
ทางเลือก การท ากายภาพเพื่อลดปวด มีแบบประเมินการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายและประเมินอาการรบกวนของผู้ปุวย มี
ระบบการปรึกษาทีมการดูแลผู้ปุวยประคับประคอง 
        การจัดการความปวดในผู้ปุวยที่รักษาตัวที่บ้าน มีแบบบันทึกการใช้ยา opioid ให้ผู้ปุวยและญาติบันทึกเวลาปวด 
ผู้ปุวยจะได้รับการประเมินอาการปวดจากทีมเยี่ยมบ้านทีมอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ดูแลใกล้ชิด และระบบโทรศัพท์
ในการให้การปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ในการเฝูาระวังผลข้างเคียงมีการประเมินความเสียงก่อนการให้ยา เช่น หลีกเลี่ยง
การให้มอร์ฟีน โดยพิจารณาให้ยาแก้ปวดกลุ่มอื่น หรือถ้าจ าเป็นต้องให้ จะมีการบริหารยามอร์ฟีนที่ 10 เปอร์เซ็นต์ของ
ขนาดยา หลังจากให้ยากลุ่ม strong opioid มีการประเมิน sedation score scale ทุกราย 
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ตัวชี้วัด PALLIATIVE CARE เปูาหมาย ปี 2560 

 
2561 

 
2562 

(ต.ค.61- พ.ค62 ) 
1. ร้อยละผู้ปุวยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการดูแล

แบบประคบัประคองได้เข้าสู่กระบวนการดูแล(ปี
2560 :CA, CKD,COPD,Stroke) (ป2ี561 เพิ่ม
โรค dementia, เอดส์ระยะท้าย
,pulmonary&heartdisease,multiple trauma 
patient ) 

>70 % 
(ป2ี560เปูา

50% , 
ปี 2561 

เพิ่มเป็น 70%) 
 

83.33 
(53/60) 

79.22 
(122/154) 

79.01 
(64/81) 

2. ร้อยละของผู้ปุวยและครอบครัวได้รับการเตรียม 
advance care plan 

>70 
62 

72.73 
(112/154) 

75.31 
(61/81) 

3. ร้อยละผู้ปุวยที่ได้รับการดูแลต่อเนื่อง >70 66.67 84.56 
(115/136) 

66.18 (45/68) 

4. ร้อยละของผู้ปุวยทีไ่ด้รับการจัดการอาการอย่าง
เหมาะสม(อาการปวด หอบเหนื่อย) 

>50 72.50 78.33 
(47/60 

72.22 
(39/54) 

5. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและการจัดการ
อาการต่างๆ ด้วย strong opioid medication 
ในผู้ปุวยประคับประคองอย่างมคีุณภาพ 

>40ipd 
เร่ิมเก็บปีงบ 

2562 
>40opd 

 

45.45 
(5/11) 

 
66.67 
(2/3) 

39.13 
(9/23) 

 
4.60 

(4/87) 

48.48  
(16/33) 

 
3.03 

(2/66) 
6. ร้อยละของผู้ปุวยที่มีความจ าเปน็ต้องใช้อุปกรณ์

ทางการแพทย์และได้รับอุปกรณ์ใช้ที่บา้น 
>80 100 100 

(4/4) 
100 
(5/5) 

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

>20 60 87.5 
(7/8) 

 

100 
(4/4) 

8. ร้อยละของผู้ปุวยที่เสียชีวิตตามความต้องการ >80 92.50 89.29 
(50/56) 

75(12/16) 

ผลการด าเนนิการทีผ่่านมา  
- รพ.สามารถด าเนินงานจนผ่านตัวชี้วัดทั้ง7ตัวใน 8 ตัว ไม่ผ่านในหัวข้อการดูแลต่อเนื่อง 
- เพิ่มขีดความสามารถของพยาบาลผู้ดูแลให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ปุวย(ส่งอบรมเฉพาะทางระยะเวลา3

สัปดาห์ร่วมกับเขต12ปีละ1รุ่น)ปี2560จ านวน2คน ปี2561จ านวน2คนและแพทย์จ านวน1คนจัดตั้งแผนอบรม
palliative care nurseเฉพาะทาง4เดือนปี2562จ านวน1คน 

- มีการอบรมพัฒนาศักยภาพpcwnในการดูแลผู้ปุวยให้ครอบคลุมในโรงพยาบาล  
- มีระบบส่งต่อในจังหวัดและในเขต12 มีการสื่อสารทางไลน์,e-mailและเชื่อมต่อข้อมูลในโปรแกรมCOCสามารถส่งต่อ

ข้อมูลได้ครบถ้วนและรวดเร็ว 
- จัดตั้งระบบการยืม-คืนอุปกรณ์,เครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับผู้ปุวยระยะท้ายโดยผ่านทางศูนย์เครื่องมือแพทย์ของ รพ.

เช่น oxygen ,เครื่องดูดเสมหะ เตียงลม เป็นต้น 
- ร่วมกับหน่วยงานสังคมสงเคราะห์จัดหาอุปกรณ์,เครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับผู้ปุวยระยะท้าย 
- ประสานองค์กรภายนอก(ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุเทศบาล.สุไหงโกลก)และมูลนิธิเพื่อการยืม-คืนอุปกรณ์,เครื่องมือที่

จ าเป็นส าหรับผู้ปุวยระยะท้ายกรณีไม่เพียงพอ 
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- การดูแลต่อเนื่องโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ก าหนดเยี่ยมบ้านร่วมกับชุมชนทุกสัปดาห์ที่1และ3ของเดือน 
- สื่อสารข้อมูลผู้ปุวยโดยแจ้งเตือนข้อมูลผู้ปุวยpalliativeในระบบ hos-xp 
- ให้ผู้ปุวยท าหนังสือแจ้งเจตจ านงในการดูแลระยะท้าย และปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือแสดงเจตจ านงให้ครอบคลุม

ผู้ปุวยระยะท้ายทุกกลุ่มโรคเร่ิมท าในผู้ปุวยไตวายเร้ือรัง 
- มีการบริหารยา Strong opioid ให้ทั่วถึงทั้งใน รพ.และแนวทางการยืมยาของโรงพยาบาลในเครือข่ายที่  รพ. 

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

 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
เกณฑ์เปูาหมาย: ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและการจัดการอาการต่างๆ ด้วย strong opioid  medication ในผู้ปุวย
ประคับประคองอย่างมีคุณภาพ 

- ในการบรรเทาอาการปวดและการจัดการอาการต่างๆ  
- ด้วย strong opioid medication ในผู้ปุวยประคับประคองโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดตั้งคลินิก pain มีวิสัญญี

แพทย์ ออกตรวจทุกวันพุธ เวลา 13.00 น. – 16.00 น.มีทีมที่ประกอบด้วยแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงาน PC 
เป็น part time หากมีผู้ปุวยในและผู้ปุวยนอกที่จ าเป็นต้องได้รับการบรรเทาปวด และจัดการอาการปวด ตาม
กลุ่มโรคที่ก าหนด สามารถ consult วิสัญญีแพทย์ได้ทุกวันตลอด 24 ชม.เพื่อบริหารอาการปวดและการจัดการ
อาการต่างๆ ด้วย strong opioid medication  การท า advance care plan และให้การดูแลผู้ปุวยแบบ
ประคับประคองต่อเนื่องที่บ้าน ตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายร่วมกับcare giver,อสม ในชุมชนในการดูแลแบบ
ประคับประคอง  

- ทีมมีการก าหนดการดูแลผู้ปุวยต่อเนื่องที่บ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพเดือนละ2คร้ัง 
- มีระบบการบริหารยา strong opioid medication (ยกเว้น morphin injection)  ในชุมชน 

 
 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 

1. โรงพยาบาลไม่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมาเป็นแกนน าในการด าเนินงานปัจจบุันมทีีมดูแลได้ผ่านการ
อบรมหลักสูตรpalliative careภาคทฤษฏีและปฏบิัติที่ทางเขต12จ านวน4คนแพทย์จ านวน1คนไม่มีทีม
แพทย์และพยาบาลที่รบัผิดชอบเต็มเวลา ท าให้ดูแลจ ากัดได้เฉพาะผูปุ้วยในเทา่นัน้ไมไ่ด้ดูแลpalliative 
care ในผู้ปุวยนอก ปัจจุบนัมีแพทย์วิสัญญีที่รบัผิดชอบงาน palliative care และลงเยี่ยมบา้นผู้ปุวยในเขต
เทศบาล 

2. ความก้าวหน้าในสายงานวชิาชพีพยาบาลทีจ่ะมาดูแลผูปุ้วยpalliative care เต็มเวลา 
3. เนื่องด้วยงบประมาณที่จ ากัดท าให้การจัดหาอุปกรณ์จ าเป็นในการให้ผู้ปุวยกลับไปใช้ที่บา้นเชน่เคร่ืองดูด

เสมหะ , ออกซิเจน, เตียงลมยังข้อจ ากัดในการยืมส าหรับผูปุ้วยที่อยู่นอกเขตต าบลสไุหงโกลกและปัจจบุันมี
syringe driver จ านวน 1 เครื่อง อยู่ระว่างการวางแผนด าเนินการ โดยเร่ิมมีการวางระบบการน า 
morphine ออกไปใช้ที่บ้าน 

4. ขาดความต่อเนื่องในการเยี่ยมบา้นผูปุ้วยในเขตรับผดิชอบเนื่องจากภาระงานมากข้ึน 
5. การวินิจฉัย Z515 ในเวชระเบียนยังมีน้อย 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 
 
ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าใหก้าร

ด าเนินงานไม่บรรลุเปูาหมาย 
ข้อเสนอแนะ 

แนวทางแก้ไข 

1.ขาดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
และพยาบาลผู้รับผิดชอบเต็มเวลา 

- -จัดอบรมแพทย์และพยาบาลเรื่อง
หลักสูตร palliative care ทั้งจังหวัด
นราธิวาส หรือทั้งเขต 12 ให้
ครอบคลุมโรงพยาบาลทุกระดับ 

- จัดตั้งแผนพฒันาบุคคลากร
อบรมPCNหลักสูตร3สัปดาห์ปี
ละ2ท่าน 

- จัดตั้งแผนอบรมเฉพาะทาง
หลักสูตร4เดือนปีละ1ท่าน 

- และพัฒนาศักยภาพพยาบาล
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

- defence ความส าคัญของงาน 
PC เพื่อให้เกิดงาน PC แบบ
เต็มรูปแบบในโรงพยาบาล (มี
สถานที่ มีเวลาปฏบิัติงานมาก
ขึ้น) 

2.ความก้าวหนา้ในวชิาชีพพยาบาล - ก าหนดให้มีความก้าวหน้าของ
วิชาชีพของpalliative care nurse 

- ก าหนดให้มีพยาบาลประจ าด้าน 
palliative care เต็มเวลา 

- ติดตามการก าหนด
ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 

3.มีอุปกรณ์การแพทย์ที่จ าเป็นให้
ผู้ ปุ ว ย ก ลั บ บ้ า น เ ช่ น  oxygen 
,suction,เตียงลม,syringe driver 
เป็นต้น 

- จั ด ส ร ร งบประมาณสนั บ สนุ น
อุปกรณ์การแพทย์ให้เพียงพอจาก
ส่วนราชการอื่นๆในชุมชนเช่น อบต.
เทศบาล 

- มีแผนการยืมและแลกเปลี่ยน
อุปกรณ์ที่ขาดแคลน
โรงพยาบาลในเครือข่าย 

- สนับสนนุให้ อบต. อบท. 
บริหารจัดการงบประมาณ
ท้องถิ่นจัดซื้อเคร่ืองมือเพื่อ
ตอบสนองการดูแลผู้ปุวยระยะ
ท้ายในชุมชนของตนเอง 

- จัดท าโครงการเพื่อขอ
งบประมาณในการจัดซื้อ
อุปกรณ์ 

- สร้างเครือข่ายในการติดตาม
เครื่องมือ อุปกรณ์นอกเขต 
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ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าใหก้าร
ด าเนินงานไม่บรรลุเปูาหมาย 

ข้อเสนอแนะ 
แนวทางแก้ไข 

การพัฒนาระบบการดูแลผูปุ้วย - ปรับแบบฟอร์มการดูแลผู้ปุวยและ
การดูแลต่อเนื่องให้มีรูปแบบชัดเจน
ทั้งจังหวัด 

- จัดท าสมุดคู่มือประจ าตัวส าหรับ
ผู้ปุวยPCให้เพียงพอ 

- จัดท าแนวทางการวินิจฉัยผู้ปุวย
palliativeที่ชัดเจนและครอบคลุม
ทุกโรค 

- ใช้โปรแกรมCOCส่งต่อข้อมูลผู้ปุวย
palliativeทั้งจังหวัดและเขต12 

- จัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อประสานงานและ
ส่งต่อข้อมูลกัน กรณีเร่งด่วนส่งต่อ
ข้อมูลเป็นรายบุคคล 

- มีระบบการconsultทีมแพทย์และ
พยาบาลที่มีประสบการณ์ 

- จัดตั้งคลินิก pain โดยมีมีวิสัญญี
แพทย์ออกตรวจ 

- ให้ผู้ปุวยท าหนังสือแจ้งเจตจ านงใน
การดูแลระยะท้าย และปฏิบัติให้
เป็นไปตามหนังสือแสดงเจตจ านงให้
ครอบคลุมผู้ปุวยระยะท้ายทุกกลุ่ม
โรคเริ่มต้นท าในผู้ปุวยโรคไตวาย
ระยะท้าย 

- มีแผนการดูแลครอบครัวและญาติ
ภายหลังเสียชีวติ 

-ประชุมชี้แจงแบบฟอร์มการดูแล
ผู้ปุวยเปน็แนวทางเดียวกันทั้ง
จังหวัด 
• การดูแลต่อเนื่องโดยทีมสห

สาขาวิชาชีพ ก าหนดเยี่ยมบ้าน
ร่วมกับชุมชนทุกสัปดาห์ที่1
และ3ของเดือน 

• สื่อสารข้อมูลผู้ปุวยโดยแจ้ง
เตือนข้อมูลผู้ปุวยpalliativeใน
ระบบ hos-xp 

• ใ ห้ ผู้ ปุ ว ย ท า ห นั ง สื อ แ จ้ ง
เจตจ านงในการดูแลระยะท้าย 
และปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไ ปต า ม
หนั ง สื อแสดง เจตจ าน ง ให้
ครอบคลุมผู้ปุวยระยะท้ายทุก
กลุ่มโรคเริ่มท าในผู้ปุวยไตวาย
เร้ือรัง 
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6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / ส่วนกลาง /ต่อผู้บริหาร /ต่อระเบียบ /กฎหมาย 
- จัดให้หลักสูตร palliative care อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของแพทย์และพยาบาล 
- มีแบบฟอร์มการดูแลผูปุ้วย และ โปรแกรมส่งต่อเยี่ยมบา้นใช้รว่มกันทั้งประเทศ 
- ให้การสนับสนุนและลดขั้นตอนการเบิกจ่ายstrong opioids และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอ 

 
 
 
 

ผู้รายงาน  พว.นุชนาถ ศรีสุวรรณ์ 
ต าแหน่ง             พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
ผู้ช่วยเลขาทีมpalliative care รพ.สุไหงโก-ลก 
วัน/เดือน/ปี.  17 มิถุนายน 2562 

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

225 อัตราผู้ปุวย Refracture Prevention  ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง (เปูาหมาย >30%) 
1. ประเด็นการตรวจราชการ :   

- ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทมี Re-fracture Prevention   ร้อยละ 100 ของเขตสุขภาพทั้งหมด  (รวม 13 เขต) 
2. สถานการณ์ 
 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับผิดชอบดูแลโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย 3 โรงพยาบาล (รพ.แว้ง 15 กม. ,        
รพ.สุไหงปาดี 15 กม., รพ.สุคิริน 45 กม.) ซึ่งอยู่ภายใต้ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยทุก
โรงพยาบาลในเครือข่ายสามารถส่งต่อผู้ปุวยภาวะฉุกเฉินได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และในปีงบประมาณ 2562 
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้ด าเนินการขยายขอบเขตบริการผู้ปุวยในเขตจังหวัดนราธิวาสเพิ่ม 2 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลเจาะไอร้อง และโรงพยาบาลตากใบ ระยะทาง 38 กม. และ 35 กม. ตามล าดับ 
 มีแพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ จ านวน 2 คน ทีมพยาบาลให้การรักษา ทีมห้องผ่าตัด และเครื่องมือ
จ าเป็นพร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมง ในการดูแลผู้ปุวยกระดูกสะโพกหัก ผู้ปุวยกระดูกสะโพกหัก (Femoral neck 
and Intertrochanteric Fracture of Femur) เป็นโรคที่มีความส าคัญในแผนกศัลยกรรมกระดูก จากสถิติตั้งแต่ 
ปี พ.ศ.2557-2562 (ตุลาคม 2561-พฤษภาคม 2562) มีผู้ปุวย จ านวน 14, 12, 13, 17, 16, 11 รายตามล าดับ 
ส่วนใหญ่เกิดในผู้สูงอายุ สาเหตุมาจากอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในบ้าน ปัญหาและความเสี่ยงที่ส าคัญที่พบผู้ปุวยส่วน
ใหญ่ เป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจ าตัว หรืออาจจะมีภาวะโรคกระดูกพรุนอยู่เดิม แต่ไม่ได้ตรวจหรือรักษา ทางกลุ่ม
งานศัลยกรรมกระดูกจึงได้มีการจัดตรวจมวลกระดูกปีละครั้ง เพื่อค้นหาผู้ปุวยโรคกระดูกพรุนและให้การรักษา
ก่อนที่จะเกิดกระดูกหัก พร้อมทั้งมีจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนแก่ประชาชนทั่วไปด้วย โดยมีผู้รับ
การตรวจคัดกรองกระดูกพรุนดังแสดงในตารางด้านล่างนี้ 
 

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

ผิดปกต ิ 82 44 63 40 82 55 
 

โดยผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดกระดูกพรุนและผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนได้มีการนัดพบแพทย์ศัลยกรรมกระดูกเพื่อติดตาม
อาการเป็นระยะ ในปี 2562 จะจัดให้มีการคัดกรองโรคกระดูกพรุนในช่วงเดือนสิงหาคม 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เปูาหมาย 

ผลงานที่ปฏิบตัิได ้

2559 2560 2561 
2562 

ต.ค.61- พ.ค.62 
โรงพยาบาลที่มีทีม Refracture 
Prevention 

มีการจัดตั้งทีม 
Capture the 
Fractureใน
โรงพยาบาล 

NA NA มีการจัดตั้ง มีการจัดตั้ง 

อัตราผู้ปุวย Refracture 
Prevention  ได้รับการผ่าตดั
ภายใน 72 ชั่วโมง 

>30% NA NA 30% 
(3/10) 

40% 
(2/5) 

อัตราการกระดูกหักซ้ าภายหลัง
กระดูกสะโพกหัก 

<30% NA 0 4.08% 
(2/49) 

0 

อัตราผู้ปุวยกระดูกสะโพกหัก 60% NA NA 4 /14  ราย 4 / 6 ราย 
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ตัวชี้วัด 

 
เปูาหมาย 

ผลงานที่ปฏิบตัิได ้

2559 2560 2561 
2562 

ต.ค.61- พ.ค.62 
กลับไปใช้งานปกติภายใน 6 เดอืน 28.57% 66.67% 
 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 

1. มีการประชุม Service Plan Orthopedic ของจังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยประธาน 
Service Plan ได้มีนโยบายให้โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดตั้งทีม 
Refracture Prevention ของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลนราธิวาสและโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้
ด าเนินการจัดตั้งทีม Refracture Prevention ในเดือนเมษายน 2561  

2. พัฒนาบุคลากรเปูาหมายให้มี Liaison nurse ให้เพียงพอใน รพท. และพัฒนาบุคลากรใน รพช.ให้มีองค์ความรู้ 
3. ผู้ปุวยควรได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง โดยนับตั้งแต่ผู้ปุวยมาถึงโรงพยาบาลจนถึงผ่าตัด  

ดังนั้นโรงพยาบาลชุมชนควรส่งผู้ปุวยมาให้เร็วที่สุด 
4. พัฒนาแนวทางการดูแล ( Guideline) กลุ่มผู้ปุวยทีม Refracture Prevention ให้เป็นแนวทางเดียวกัน

ครอบคลุมทุกระดับโรงพยาบาล  
5. พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องของกลุ่มผู้ปุวย Re-fracture Prevention 
6. ก ากับติดตาม ทั้งการก ากับดูแลตัวชี้วัดทุกเดือน โดยใช้ระบบสารสารเทศ 

 
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 

ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าใหก้ารด าเนินงาน 
ไม่บรรลุเปูาหมาย 

ข้อเสนอแนะ 

- จ านวนผูปุ้วยตัดสนิใจรับการผา่ตัดมีจ านวนน้อย  - Liaison nurse ประสานทีมRe-fracture 
prevention เพื่อหาแนวทางและแก้ไขปัญหา  

- ผู้ปุวยมีโรคประจ าตวัท าให้ระยะเวลาการตัดสินใจ
นาน ท าให้จ านวนผู้ปุวยได้รับการผ่าตัดภายใน 72
ชั่วโมงเกินเกณฑ์เล็กน้อย 

- Liaison nurse ประสานทีมRe-fracture 
prevention เพื่อหาแนวทางและแก้ไขปัญหา 

- ระบบข้อมูลการส่งต่อ Refer Back เพื่อ Re-fracture 
Prevention ไม่เป็นระบบ 

- ส่งเยี่ยมบ้านทางระบบ COC ทุกรายหลังจ าหนา่ย 

- แนวทางการดูแล ( CPG) ยังมีความแตกต่างกัน - จัดท า Standing order เพื่อการรักษาดูแลในแนวทาง
เดียวกันทั้งโรงพยาบาลและเครือข่าย 

 
- มีการเปลี่ยนแปลง Care  giver - อธิบายถึงความจ าเปน็และความส าคัญของ Care 

giver แก่ผู้ที่จะท าหนา้ที่ Care giver 
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6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/สว่นกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบยีบ กฎหมาย 
การก าหนดบทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้ปุวย Refracture  
- วิสัญญีพยาบาลเฝูาระวังความเสี่ยง (High Risk) ในการผ่าตัด 
- Scrub nurse ดูแลเร่ืองความพร้อมของเคร่ืองมือ 
- Physical Therapy ดูแลผู้ปุวยหลังผ่าตัด 
- Liaison nurseเป็น Manager ในการดูแลผูปุ้วยตั้งแต่แรกรับ ผา่ตัด การเยี่ยมบา้น ตลอดจน 
- ติดตามเพื่อเฝูาระวังภาวะแทรกซ้อน และบนัทึกจ านวนผู้ปุวยทัง้หมด ซึ่งรวมถึงปฏิเสธการรักษาด้วย 
การดูแลหลังจ าหน่าย 
- มีการเยี่ยมบ้านหลงัจ าหนา่ยโดยหน่วยปฐมภูมิ โดยดูสภาพสิ่งแวดล้อมภายในและรอบๆ บา้น  
- เพื่อปูองกันภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะเร่ือง Re-fracture โดยออกแบบฟอร์ม Check list ซึ่งอยู่ในระบบ Hos-Xp 
- ประสานงานกับกลุ่ม อบต., อบจ. ผู้น าศาสนา ให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวยกลุ่ม 
- Refacture เพื่อปูองกันการหักซ้ า โดยดูระบบสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัยของผู้ปุวย 
การคัดกรองและการปูองกันการRe-fracture 
- ผู้ปุวยที่มีภาวะกระดูกพรุน 
- วางแผนตรวจมวลกระดูกในผู้น าศาสนา, ผู้น าชุมชน เพื่อเป็นตน้แบบโน้มน้าวประชาชนให้ปฏบิัติตาม 
- กลุ่มผู้ที่มีกระดูกบาง เสี่ยงต่อการ Fracture ควรมีการติดตามกลุ่มเหล่านี้ปลีะ 1 ครั้ง 
- ใช้ระบบสารสนเทศในการติดตามระยะนัดผู้ปุวยโดยโทรศัพท์แจง้ผู้ปุวยก่อนวนันัด 2 – 3 วัน 
- การตั้งระบบเตือนการนัดหมายล่วงหน้า 
- ใช้ระบบสารสนเทศในการติดตามระยะนัดผู้ปุวย 

 
 
 
 
 

ผู้รายงาน  นางสาวเสาวลักษณ์  แซ่ค ู
ต าแหน่ง   พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ป ี 17 มิถุนายน 2562 
โทร.  083-6542966 
e-mail  meifung11@hotmail.com 

  

mailto:meifung11@hotmail.com
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17. การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)  สาขามะเร็ง 
226 ร้อยละผู้ปุวยได้รับการผ่าตัดภายหลังวินิจฉัยภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ร้อยละ 80) 

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

 
1. ประเด็นตรวจราชการ 

- ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดเคมีบ าบัดรังสีรักษาของมะเร็ง 5 อันดับแรก 
 ด้านการผา่ตัด 
 ด้านเคมีบ าบัด 
 ด้านรังสีรักษา 

- การบันทึกข้อมูลตัวชีว้ัดผา่นทางThai cancer based 
- การส่งต่อผ่านElectronic refer และเครือข่ายCNC 

 
2. สถานการณ์ 
 โรงพยาบาลสุไหงโกลกเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 212 เตียง พบอุบัติการณ์มะเร็งรายใหม่ 5 อันดับแรก 
ในปี 2562 ได้แก่มะเร็งล าไส้ใหญ่ทวารหนัก  มะเร็งเต้านม  มะเร็งมดลูก  มะเร็งหลอดลมและปอด  มะเร็งตับและ 
ทางเดินน้ าดี  
 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รักษาโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนกั มะเร็งเต้านม โดยการผา่ตัดและให้ยาเคมี 
บ าบดั การดูแลรักษามะเร็งปากมดลูก มะเร็งมะเร็งตับและทางเดินน้ าดี มะเร็งปอดและมะเร็งอื่นๆ จะให้การวินิจฉัย 
เบื้องต้น ไม่สามารถรักษาโดยการฉายแสงได้ ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าทุกราย เช่น โรงพยาบาล 
หาดใหญ ่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อการรักษาต่อเนื่อง 
5 อันดับโรคมะเร็งปี 2562 

อันดับ ชนิดมะเร็ง จ านวนราย 
1      มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 41 
2              มะเร็งเต้านม 37 
3              มะเร็งมดลูก 23 
4              มะเร็งหลอดลมและปอด 22 
5              มะเร็งตับและทางเดนิน้ าดี                     18 

 
ด้านการการรักษาเคมีบ าบัด 
การให้ยาเคมีบ าบัดในผู้ปุวยมะเร็งล าไส้  ใช้ FOLFOX 4 Regimen,  MAYO Regimen 

- การให้ยาเคมีบ าบัดในผู้ปุวยเตา้นม        ใช้ FAC Regimen 
- การเตรียมยาเคมีบ าบัดโดยเภสชักรที่ได้รับการอบรมและใช้ยาเคมีบ าบัดตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช. ก าหนด 
- และเตรียมยาเคมีบ าบัดจากโรงพยาบาลในเขต 12 ทีr่efer backเพื่อรับยาต่อเนื่อง 
- ไม่มีคลินิกเคมีบ าบัดโดยเฉพาะ การบริหารยาเคมีบ าบัดให้ในหอผู้ปุวยสามัญและหอผู้ปวุยพิเศษ 

 
 
 



 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 
99 

 SUNGAIKOLOK HOSPITAL 
รอบที่ 2 / 2562  

 
ข้อมูลการให้ยาเคมีบ าบัด 

ปี จ านวนราย จ านวนครั้ง 
2558 31 336 
2559 33 234 
2560 32 215 
2561 36 342 
2562 21 73 

- บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรมการบริหารยาเคมีบ าบัดจ านวน 10 คน มีการวางแผนการอบรม 
ต่อเนื่องปีละอย่างน้อยจ านวน 2 คนต่อปีเพื่อความครอบคลุมและต่อเนื่อง แต่ปี2562 ยังไม่ได้รบัข่าวสารว่า
หน่วยงานใดเปิดการอบรม 

2.1การคัดกรองมะเร็ง (screening) เพื่อค้นหาก่อนเป็นโรคมะเร็ง 
2.1.1การคัดกรองมะเร็งล าไสป้ี2558-2561 
 โรงพยาบาลสุไหงโกลกได้คัดกรองประชาชนและเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงในอ าเภอสุไหงโกลกอายุ 50-70ปี  ซึ่งมี
ประชากรกลุ่มเสี่ยงจ านวน 12, 513 ราย ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยปี 2558 จัดท าโครงการร่วมกับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงในอ าเภอสุไหงโก-ลก จ านวน 200 รายปี 2560 ถึง ปี2561 
จัดท าโครงการร่วมกับโรงพยาบาลหาดใหญ่คัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงในอ าเภอสุไหงโก -ลกจ านวน 1300 รายคิดเป็น
ร้อยละ 7.59 
 

การด าเนินการคัดกรองมะเร็งล าไส้ตั้งแตป่ี2558-2561จ านวน2,209รายคิดเป็นร้อยละ 17.64 
ผลการด าเนินการ 

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

Polyp 1 ราย 
4 ราย 

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

Malignant 1 ราย 
Normal  9ราย 

9 ราย 

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

13 ราย 
ปฎิเสธ 7 ราย 
แต่ยังไม่ได้รบั
ข่าวสาร 

2562 NA NA NA NA NA 
หมายเหตุ ปี 2562 ยังอยู่ในระหว่างด าเนนิการ เนื่องจากได้ fit test ต้นเดือนมิถุนายน 
 

 
2.1.2 การคัดกรองมะเร็งเต้านม 

1. การคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย BSE และ CBE 
2. โรงพยาบาลจัดท าโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย mammogram ปีละ 1 ครั้งตั้งแต่ปี 2558 ถึง

ปัจจุบัน และร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียติปี
ละ 1 ครั้ง 
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ผลการด าเนนิการการคัดกรอง  

ผล ปี2560 100ราย ปี2561 154 ราย 
BIRADS1 70 115 
BIRADS2 27 35 
BIRADS3 1 3 
BIRADS4 ผล fibrocystis2ราย (ติดตามmammogramทุก

ปี2ราย,CA breast 1ราย) 
1ราย(referรพสงขลานครินทร)์ 

BIRADS5 ปี60Ca breast2รายstage2a1ราย ปี61Ca breast1รายstage3a 
ปี2562 โรงพยาบาลจัดท าโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย mammogramg เดือนสิงหาคม 2562 
 
ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงานหรือการบรรลุเปูาหมาย 

ข้อมูล/ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบตัิได ้  

2558 2559 2560 2561 
2562 

(ต.ค-พ.ค62) 
1. สัดส่วนผูปุ้วยมะเร็งเต้านม
ระยะที ่   1 และ 2 

≥70% 38.46 81.81 31.33 
(5/15) 

93.75 
15/16 

≥70% 

2. สัดส่วนผูปุ้วยมะเร็งปากมดลกู
ระยะที ่1 และ 2 

≥70% 75 ND ND 40 
2/5 

≥70% 

3. ร้อยละของสตรีที่ได้รบัการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

≥80% 95.9 95.47 93.54 
 

83.94 
5221/6221 

≥80% 

4. ร้อยละของสตรีได้รับการตรวจ
คัดกรอง มะเร็งปากมดลูก 

≥80% 27.6 
(17.6) 

56.4 
(28.88) 

65.78 
(9.43) 

71.21 
(5.3) 

≥80% 

5. ร้อยละของผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการคัดกรองมะเร็งล าไส ้

≥70% 3.49 
(437) 

5.06 
(634) 

1,138 
(9.09) 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

≥70% 

6.จ านวนผู้ปุวยมะเร็งปอด
เสียชีวิตต่อป ี

≤24/แสน
ปขก 

4(3.4) 5(4.25) 11 5 ≤24/ 
แสนปขก 

7.จ านวนผู้ปุวยมะเร็งตับเสียชีวติ
ต่อปี 

≤24/
แสนปชก 

1 3 0 2 ≤24/ 
แสนปชก 

8.จ านวนผู้ปุวยมะเร็งRE-
Admittedต่อป ี

 75 52      58 21  

9.จ านวนผู้ปุวยมะเร็งที่ได้รับการ
ส่งต่อนอกเขตต่อปี 

ลดลง≥50 8 5 0 0 ลดลง≥50 
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3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 

 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ
(key Risk Area/ key RiskFactor)ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 

- ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ปุวยมะเร็งภายในเครือข่ายและในชุมชนยัง ไมค่รบถ้วน 
- การจัดท าทะเบียนมะเร็งยังไม่ครอบคลุมทุกอวัยวะเนื่องจากขาดบุคลากรรับผิดชอบงานการจัดเก็บ 
- ข้อมูลเป็นFull time 
- โปรแกรม TCB ยังไม่ได้เชื่อมโยงกับรพช. และ รพ.สต. 
- ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลกรณีผู้ปวุยส่งต่อการรักษาโรงพยาบาล 

 

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา /อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1. การเก็บข้อมูลผู้ปุวยมะเร็งรายใหม่ยัง ไม่ครบถ้วน
และครอบคลุม 

- ไม่มีผู้รับผดิชอบเปน็Full time 
- เพิ่มการรายงานข้อมูลทุกมะเร็ง 
- โปรแกรมTCBยังไม่ได้เชื่อมโยงกับรพชและรพสต 
 

 
 

 
 
 

1. มีผู้ประสานงานชัดเจน เพิ่มจ านวนผู้รับชอบ 
    และก าหนดเวลาการปฏบิัติงานดา้นข้อมูลทุกวัน 
    ศุกร์บ่าย 
    - ติดตั้งการลงโปรแกรมTCBเพิ่มในหน่วยงาน 
      ที่เก่ียวข้องเช่นANCเพื่อจัดเก็บข้อมูลมะเร็ง 
      ปากมดลูก 
    - เป็นครู ก. ถ่ายทอดความรู้ในการเก็บและบนัทึก 
      ข้อมูลและการลงโปรแกรมTCBเพื่อการจัดเก็บ 
      ข้อมูล ครอบคลุมมากข้ึน 
    - ติดตามการจัดเก็บข้อมูลมะเร็งในชุมชนและการ 
      รายงานข้อมูลของเจ้าหน้าที่.รพ.สต. ในเครือข่าย 

2. การstagingล่าชา้ 
    - ภาระงาน 
    - ความต่อเนื่องของผู้รับผิดชอบ 

2. เชื่อมโยงข้อมูลระบบHOSXPและโปรแกรมTCB 
    เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงข้อมูล 
    - จัดผู้รับผิดชอบงานมะเร็งตามคลินิก 
 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบตัิได ้

2558 2559 2560 2561 
2562 

(ต.ค-พ.ค.62) 
ร้อยละของผู้ปุวยทีไ่ด้รับการรักษา
ด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา๔
สัปดาห ์

≥80% 81.25 81.25 
(13/16) 

80 
(20/25) 

73,01 
(19/26) 

76.92 
 (10/13) 

ร้อยละของผู้ปุวยทีไ่ด้รับการรักษา
ด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา๖
สัปดาห ์

≥80% 85.71 81.82 
(9/11) 

47.62 
(10/21) 

60.71 
(17/88) 

88.88 
 (8/9) 

ร้อยละของผู้ปุวยทีไ่ด้รับการรักษา
ด้วยรังสีรักษาภายใน๖สัปดาห ์

≥80% N/A 100 
(1/1) 

N/A (1) N/A N/A 
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ปัญหา /อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

3. การคัดกรอง 
.   - จากสถานการณ์ในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดน ความเชื่อ 
วัฒนธรรม   
      ท าให้การคัดกรอง การเข้าถึง การติดตามยังเปน็
อุปสรรค 

3. เน้นผูน้ าชุมชน, อ.ส.ม.. เจ้าหน้าที่รพ.สต ให้มี 
    ส่วนร่วม เพิ่มการประสานข้อมูลทางไลน์เพื่อติดตาม 
    การคัดกรอง 
    - เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ประสานรถรับส่งผูปุ้วยกรณี 

ติดตามวินจิฉัยเพิ่มเติม 
- การประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 

ในการคัดกรองมะเร็ง 
 

4. ผู้ปุวยขาดความต่อเนื่องในการรักษาเนื่องจากผู้ดูแลมี
ภาระ ฐานะยากจน ความเชื่อวัฒนธรรม ผู้ปวุยสอง
สัญชาต ิ

4. ประสานผู้น าชุมชน, อ.ส.ม ค้นหาติดตามให้มาตรวจ 
    ต่อเนื่อง  เพิ่มการประสานขอ้มูลทางไลน์ 
    - ประสานหน่วยงานต่างๆเชน่สังคมสงเคราะห์  
      มูลนิธ ิ
    
    - จัดท าโครงการการจัดการความรู้ให้แก่ อสม. และ 
      อาสาสมัครให้ค้นหา คัดกรองผู้ปุวยมะเร็งและการ 
      ประสานการสง่ต่อมายังโรงพยาบาล 
 

5.การเชื่อมโยงข้อมูลกรณีผู้ปุวยได้รับการส่งต่อไปรักษา
โรงพยาบาลที่ม ี
ศักยภาพสูงกว่า 

5.ควรมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลได้ทุกโรงพยาบาล 
เพื่อการติดตามอาการและการจดัเก็บข้อมูล 
 

 
 
 
 

ผู้รายงาน พว.อัจฉราภรณ์ รัตนโกสัย 
ต าแหน่ง           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี/    2 กรกฏาคม 2562 
โทร             089-2982489 
e-mail  acharaporn2507@gmail.com 
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18. การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)  สาขาตา 
 

227 ร้อยละของผู้ปุวยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน(ร้อยละ 85) 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

- ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึน้ไป ได้รบัการคัดกรองสายตา 
- ร้อยละผู้ปุวยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 

 
2. สถานการณ์ 

สถานการณ์สุขภาพตาของคนจากการส ารวจโรคตาปี  พ.ศ.2546-2560 มีความชุกของภาวะตาบอด 0.59% 
สายตาเลือนราง 1.57% สาเหตุส าคัญของภาวะตาบอดคือต้อกระจก (51%) ต้อหิน (9.8%) ภาวะตาบอดในเด็ก (5.7%) 
เบาหวานเข้าจอตา (2.5%) กระจกตาขุ่น (2.0%) ทั้งนี้ร้อยละ 80ของภาวะตาบอดสามารถปูองกันหรือรักษาได้องค์การ
อนามัยโลก (WHO) ได้ตั้งเปูาหมายการลดความชุกภาวะตาบอดให้ต่ ากว่า 0.50% ภายในปีพ.ศ. 2563 และเปูาหมายของ
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาตาคือการลดความชุกภาวะตาบอดให้ต่ ากว่า 0.50%  

ในปี2562ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตาเปูาหมาย75% ท าได้ 66.24 % ซึ่งมีหลายอ าเภอ
ที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเปูาหมายที่วางไว้เนื่องจากในบางพื้นที่เปลี่ยนผู้รับผิดชอบไม่สามารถลงบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรมvision 2020 ได้ในช่วงไตรมาสแรก ในปี 2562 คณะกรรมการSP ตามนราธิวาสได้ประสานทีม สสจ.นราธิวาส
เพื่อให้ค าแนะน าการลงบันทึกข้อมูล และมีแผนด าเนินการผ่าตัดจากทีมภายนอกมาช่วยในพื้นที่ห่างไกลที่ผู้ปุวยปฏิเสธ
การรักษา ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลดความชุกตาบอดและลดระยะเวลารอคอย 

 

 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 2559 2560 2561 2562 
(ต.ค.-พ.ค.62) 

ร้อยละผู้สูงอาย ุ60 ปีขึ้นไป
ได้รับการคัดกรองสายตา 

75% 80.95% 
(54,338/ 
67,123) 

69.9% 
(42,339/ 
32,757) 

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

66.24% 
(75,690/ 
50,276) 

ร้อยละของผู้ปุวยตาบอดจากต้อ
กระจก (Blinding Cataract) 
ได้รับการผา่ตัดภายใน 30 วัน 

85% 88.75% 
(196/218) 

91% 
(207/233) 

 

97.3% 
(363/243) 

 

97.69% 
(374/363) 

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

ในปี 2562  ทีมService plan ตาจังหวัดนราธิวาสได้ประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินการคัดกรองวัดสายตา (VA) 
และค้นหาผู้ปุวยต้อกระจกระยะบอด (Blinding cataract) เบื้องต้นโดยอสม.และท าการตรวจยืนยันซ้ าโดยเจ้าหน้าที่รพ.
สต. ในไตรมาสที่ 3 ผู้สูงอายุจ านวน 75,690 รายสามารถคัดกรองสายตาผู้สูงอายุได้ 50,276รายคิดเป็น 66.24% จาก
เปูาหมาย 75% ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งต่ ากว่าเปูาหมายที่วางไว้เนื่องจากบางอ าเภอในจ.นราธิวาส มีปัญหาในการคีย์ข้อมูลใน
โปรแกรมVision2020 ท าให้ลงข้อมูลได้น้อยกว่าที่คัดกรองส่วนหนึ่งมาจากปัญหาเจ้าหน้าที่รพสต.มีภารกิจในงานด้านอื่น
และงานService plan ในสาขาอื่นอีกเป็นจ านวนมากส่วนร้อยละผู้ปุวยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับ
การผ่าตัดภายใน 30 วันท าได้ 97.69% จากเปูาหมาย 85% เนื่องจากมีการออกหน่วยเชิงรุกตามอ าเภอต่างๆเพื่อตรวจ
วินิจฉัยโดยทีมจักษุจากรพ.นราธิวาสและรพ.สุไหงโก-ลกพบว่ามีผู้สูงอายุที่มีค่าสายตาแย่กว่า 10/200 มารับการตรวจมาก
ขึ้นเนื่องจากมีการน าผู้ปุวยที่คัดกรองโดยอสม. และลงทะเบียนอยู่ในโปรแกรมVision 2020 มาพบจักษุแพทย์ท าให้ผู้ปุวย
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ที่สงสัยBlinding cataract สามารถเข้าถึงและได้รับการตรวจวินิจฉัยได้รวดเร็วขึ้นและได้รับการผ่าตัดตามระยะเวลาที่
ก าหนดแต่ก็ยังมีผู้ปุวยBlinding cataract ที่ปฏิเสธการผ่าตัดอีกจ านวนหนึ่งส่วนใหญ่ไม่สะดวกในการเดินทางและญาติไม่
สะดวกแต่ยินดีหากได้ท าการผ่าตัดใกล้บ้านทีมService plan ตาจังหวัดนราธิวาสจึงได้ท าการรณรงค์คัดกรองและผ่าตัด
ต้อกระจกโดยทีมของเขตมูลนิธิในพื้นที่ที่อาจไม่ได้เป็นไปตามเปูาหมายในรพช.ร่วมกับทีมพันธมิตรภายนอกดังนี้ 

 
แผนการรณรงค์การคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก 

ล าดับ โรงพยาบาล ระยะเวลา 
1 ศรีสาคร กุมภาพันธ์ 2562 
2 ระแงะ กรกฎาคม 2562 
3 ตากใบ สิงหาคม 2562 
4 ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ กรกฎาคม 2562 

 
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าให ้
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

1. การคัดกรองสายตาในระดับรพ.สต.ยังไม่
เป็นไปตามเปูาหมายเนื่องจากมีภารกิจด้าน
อื่นๆมาก และเปลี่ยนผู้รับผิดชอบท าให้ การ
บันทึกลงข้อมูลในโปรแกรมVision 2020 น้อย
กว่าความจริง 

2.  

- ปรับระบบการคัดกรองโดยเน้นกา รบูรณาการกับ 
Service plan สาขาอื่นๆ เช่น จิตเวช NCD 5 กลุ่มวัยใน
ผู้สูงอายุและออกหน่วยร่วมกับสิริเวชยาน อปท. เป็นต้น 

- ประสานทีมสสจ.ให้ ITสอนการลงบันทึกในโปรแกรม 
Vision 2020 

3. ผู้ปุวย Blinding cataract อีกเป็นจ านวนมาก
ยังเข้าไม่ถึงบริการตรวจวินิจฉัยโดยทีมจักษุ
กลุ่มผ่าตัดส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Walk in 

 

- ประสานงาน eye nurse ประจ ารพช.และ เจ้าหน้าที่ รพ
สต.ค้นหาและน าผู้ปุวยสงสัยเป็น Blinding cataract ที่
ได้รับการลงทะเบียนในโปรแกรม vision2020 มารับการ
ตรวจจากทีมจักษุ 
 

4. ผู้ปุวยที่ตรวจพบเป็น Blinding cataract 
ปฏิเสธการผ่าตัด 

- ทีมจักษุของจังหวัด (จักษุแพทย์/พยาบาลเวชปฏิบัติทาง
ตา) ออกตรวจตาเชิงรุก ในอ าเภอเปูาหมายโดยน าผู้ปุวยที่
ได้รับการลงทะเบียนในโปรแกรม Vision 2020 ว่ามี
ปัญหาสายตาและยังไม่ได้รับการรักษามารับการตรวจ
รักษาและเน้นการรณรงค์ผ่าตัดใน รพช.โดยทีมจังหวัด
หรือร่วมกับทีมพันธมิตรภายนอก 
 

5. จักษุแพทย์มีไม่เพียงพอ(รพ.สุไหงโก-ลกมีจักษุ
แพทย์ 1 คน) 

- ท าให้การออกหน่วยเชิงรุกโดยทีมจักษุของจังหวัดท าได้
น้อยลง 
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6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ตอ่ส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ตอ่ระเบียบ  กฎหมาย 
- โปรแกรมในการลงบนัทึกข้อมูลมีหลายโปรแกรมควรปรับให้ข้อมูลที่ส าคัญสามารถเชื่อมต่อกันได้เพื่อลดเวลา

ท างานและลดการท างานที่ซ้ าซอ้น 
- ให้ค่าตอบแทนการคัดกรองสายตาผู้สงูอายุ 60 ปีขึ้นไปให้แก่รพ.สต.เพื่อค้นหาคัดกรองผู้ที่มีปัญหาสายตาเข้าสู่

ระบบการรักษาให้ครอบคลุมโดยใช้โปรแกรมVision 2020ก ากับติดตามทุกเขต 
- ก าหนดระเบียบการให้ค่าตอบแทนแก่บุคลากรในกรณีผ่าตัดตา่งสถานบริการให้ชัดเจน 
- ก าหนดให้การผ่าตัดเชิงรุกเน้นทีผู่้ปุวยBlinding cataract และให้ผู้ปุวยLow vision cataract ผ่าตัดในหนว่ย

บริการประจ าโดยก าหนดเป็นนโยบายให้ชัดเจน 
 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

- สิ่งประดษิฐ์เรื่อง เข้าถึง ห่วงใย ใส่ใจดูแลกัน : เป็นการสอนการดูแลตนเองผู้ปุวยผ่าตัดต้อกระจกผ่านสื่อออนไลน์ 
ทาง YOU TUBE และ scan QR code มี 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษายาว ี

 
 

 
 
 
ผู้รายงาน นางอัญชสา พนูเทพ 
ต าแหน่ง   พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ป ี 21 มิถุนายน 2562 
โทร.  081-748-3468 
e-mail   yingeent@gmail.com
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19. การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)  สาขากุมารเวชกรรม 

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

- มีคณะกรรมการระบบบริการสขุภาพ สาขากุมารเวชกรรม ทั้งระดับเขต ระดับจังหวัด ระดบั รพ. 
- มีการจัดท าแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรมทังระดับเขต ระดับจังหวัด 
- มีระบบสนับสนนุทรัพยากร คน เงิน ของ เพื่อพัฒนาศักยภาพและก ากับติดตามผลการพัฒนา 

 
2.สถานการณ์  
     ข้อมูลโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน– 5 ปีของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก พบว่าอุบัติการณ์การเกิดโรคปอดบวมใน
เด็ก 1เดือน– 5 ปี มีจ านวนผู้ปุวยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 (348 ราย)  ปี 2560 (237 ราย) มีอัตราปุวยตายปอดบวม
เด็ก 1 เดือน – 5ปีคิดเป็นร้อยละ 0.42 (1 ราย) ปี 2561 (339 ราย) มีอัตราปุวยตายปอดบวมเด็ก 1 เดือน – 5ปีคิดเป็น 
0.88%โดยสาเหตุการเสียชีวิตจากการเกิดจาก Pneumonia with BPD ส่งผลถึงภาวการณ์เจ็บปุวยรุนแรงมากขึ้นท าให้
เกิดภาวะหายใจล้มเหลวและท าให้ผู้ปุวยเสียชีวิตได้ง่ายขึ้น ส าหรับการด าเนินงานได้มีการจัดท า CPG Pneumoniaเพื่อ
เป็นแนวทางการดูแล และมีการนิเทศทางคลินิกรายโรคปอดบวมและก าหนด Early warning sign เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเฝูาระวังภาวะหายใจล้มเหลว ในปี 2561 ไตรมาส 1และ2 ไม่พบอัตราปุวยตายปอดบวมเด็ก 1 เดือน – 5ปี คิดเป็น
ร้อยละ  0 
3.การด าเนินการ/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

 
4.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area / Key RiskFactor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจและติดตาม 

- กุมารแพทย์ไม่เพียงพอ ไมส่ามารถดูแลรักษาได้ทั่วถึง 
- พยาบาลทีผ่่านการอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ปุวยเดก็ระยะวิกฤตและการพยาบาลผูปุ้วยเด็กโรคเรื้อรัง

มีจ านวนน้อย 
- ความครอบคลุมวัคซีนขั้นพืน้ฐานส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปีในพื้นที ่

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบตัิได ้

2557 2558 2559 2560 2561 
2562 

ต.ค-พ.ค.62 
อัตราปุวยตายโรคปอด
บวมในเด็ก 1 เดือน – 5 
ปี 

< 10% 1.41% 
(6) 

0.23% 
(1) 

0.29% 
(1) 

0.42% 
(1) 

0.88 
(3) 

0 
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5.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าใหก้ารด าเนินงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

1. แหล่งสนับสนนุการศึกษาอบรมเฉพาะทางโรค
ระบบทางเดินหายใจและโรควิกฤติระบบทางเดิน
หายใจในเด็กในเขต 12 มีน้อย 

 
 
 

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านความรู้และ
ทักษะการดูแลผูปุ้วยเด็กปอดบวมโดย 
- สนับสนนุให้มีแหล่งศึกษาอบรมเฉพาะทางโรค

ระบบทางเดินหายใจและโรควิกฤติระบบ
ทางเดินหายใจในเด็กในเขต 12 

- สนับสนนุการใช้เคร่ืองช่วยหายใจทั้ง
Noninvasive และInvasive และการTraining 

2. ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนในพื้นที ่ - ควรมีวัคซีนปูองกันโรคปอดอักเสบเป็นเชิงนโยบาย 
- การกระตุ้นการฉีดวัคซีนของเด็กในพื้นที่ 

 
6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /สว่นกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบยีบ กฎหมาย 

- ควรมีการผลักดันให้มีวัคซีนปูองกันโรคปอดอักเสบเป็นเชิงนโยบาย 
- ควรมีการสนับสนุนแหลง่ฝึกอบรมเฉพาะทางในเขต 12 

 
7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

- 
 
 
 

 
ผู้รายงาน นางกาญจนา   คุรุนุศาสก์ 
ต าแหน่ง  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ป ี 25 มิถุนายน 2562 
โทร.  089-8706607 
e-mail :  jean041611@gmail.com 
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20. การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan) สาขา สุขภาพช่องปาก 

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

- ร้อยละอ าเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มคีุณภาพตามเกณฑ์ภายใต้การสนับสนุนของ 
District Health Broad หรือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติอ าเภอ มีแผนสนับสนนุ การจดับริการสุขภาพ
ช่องปากใน Primary care cluster 

- อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชากรในพื้นที่ ครอบคลุมทั้งบริการส่งเสริมปูองกันบริการทันตกรรม
พื้นฐาน และ บริการทันตกรรมเฉพาะทาง 

 
2. สถานการณ์ 
ปัญหาสุขภาพช่องปาก เมื่อไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันทว่งที โรคจะลุกลามและสูญเสียฟนัในที่สุด สง่ผลต่อพฒันาการ 
สุขภาพ การสบฟัน และการศึกษา ประชาชนใช้บริการสุขภาพช่องปากอยู่ในระดบัน้อย ความครอบคลุมการเข้าถึงบริการ
สุขภาพช่องปากของประชาชนในอ าเภอสุไหงโกลกยังอยู่ต่ ากวา่เกณฑ์ที่ก าหนด เนื่องจากทนัตบุคลากรมีไม่เพียงพอ การ
เข้าถึงพื้นที่บริการยังไม่ครอบคลุม ดังนัน้จึงต้องมีกลไก การกระจายบุคลากรให้มีการหมุนเวียนในพื้นที่ที่ไม่มทีันตบุคลากร
มาให้บริการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากไดส้ะดวก 
 
3.การด าเนินการ/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

ล าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 2558 2559 2560 2561 
2562 

(ต.ค.-พ.ค.62) 
1 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. 

ที่จัดบริการสุขภาพช่อง
ปากที่มีคุณภาพ 

ร้อยละ 60 66.67 
(4/6) 

50 
(3/6) 

50 
(3/6) 

66.67 
(4/6) 

100 
(6/6) 

2 ร้อยละของอัตราการใช้
บริการสุขภาพช่องปาก
รวมทุกสิทธิของประชาชน
ในพื้นที ่

ร้อยละ 35 13.91 
(6,940/ 
49,887) 

19.68 
(10,302/ 
52,338) 

17.84 
(9,628/ 
53,976) 

17.47 
(9,514/ 
54,472) 

36.72 
(19,801/ 
53,922) 

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

- ทันตบุคลากรมีไม่เพียงพอ รพสต.บางแห่งยังไม่มีทันตาภิบาลประจ า 
- เหตุการณ์ไม่สงบในพืน้ที่เด็กมีการขาดเรียนบ่อย ท าให้ไม่ได้รับบริการทางดา้นทันตกรรม 
- ปัญหาอุทกภัยพื้นที่ เชน่ ฝนตกติดต่อกันหลายวันเดนิทางไมส่ะดวก น้ าท่วมบ้านและถนนหนทางท าให้ไม่

สามารถเดินทางมารับบริการได้ 
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5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าให้ 

การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ 

1. เหตุการณ์ไม่สงบในพืน้ที่เด็กมีการขาดเรียนบ่อย 
ท าให้ไม่ได้รับบริการทางด้านทนัตกรรม 

1. เด็กที่ไม่ได้รับบริการทางทนัตกรรม จะมี
การให้บริการครั้งที่ 2 ใหม่ เพื่อเก็บตกให้
ครบ 

2. บุคลากรทางด้านทนัตสาธารณสุขมีไม่เพียงพอ 2. รับบุคลากรเพิ่ม 
3. ปัญหาอุทกภัยพื้นที่ เชน่ ฝนตกติดต่อกัน 

หลายวันเดินทางไม่สะดวก น้ าทว่มบ้านและ 
ถนนหนทางท าให้ไม่สามารถเดินทางมารับ 
บริการได ้

 

 
 
 

 
ผู้รายงาน  งานทนัตกรรม 
วัน/เดือน/ป ี 25 มิถุนายน 2562 
โทร.  073-517500 
e-mail  dental_skl@hotmail.co.th 
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คณะที่ 3 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เพื่อสนับสนุนการจัดบรกิารสุขภาพ 
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3.1 ระบบบริหารจดัการก าลังคนด้านสุขภาพ  (HRH Transformation) 

301 ร้อยละของเขตสุขภาพทีม่ีการบริหารจัดการก าลังคนทีม่ีประสิทธิภาพ 
1. ประเด็นการตรวจราชการ :  
 - เขตสุขภาพมีการบริหารจัดการก าลังคนที่มปีระสิทธิภาพ 
2. สถานการณ์ 

จ านวนบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลสไุหงโก-ลก ทั้ง 5 ประเภทการจ้าง (ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงาน
ราชการ พนักกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว  โดยจ านวนบุคลากรทีป่ฏิบัติงานในโรงพยาบาลสไุหงโก-ลก 
เป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป ในปีงบประมาณ 2562 ไตรมาศที่ 3 มีดังนี ้

ประเภทการจ้าง จ านวน(คน) 
ข้าราชการ 438 
ลูกจ้างประจ า 47 
พนักงานราชการ 31 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 143 
ลูกจ้างชั่วคราว 32 

รวม 691 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในส่วนของอัตราการสูญเสียบุคลากรทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก คิดเป็น % ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ 
63% 

ลจป. 
7% 

พนักงานราชการ 
4% 

พกส. 
17% 

ลจช. 
5% 

สัดส่วนบุคลากรจ าแนกตามประเภทการจ้าง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562 (ในระบบHROPS) 
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3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 มีข้อมูล  
 - ข้อมูลบุคลากร 
 มีการรายงานข้อมูลจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ของโรงพยาบาลสุไหงโก -ลก ในส่วนของข้อมูล

ส่วนตัว ชื่อ-สกุล เพศ อายุ และโดยเฉพาะ เงินเดือน มีการลงค าสั่งการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ที่เ ป็น
ปัจจุบัน 100% การเลื่อนต าแหน่ง มีการท าค าสั่งผ่านระบบ HROPS ทั้งหมด และลงค าสั่งทันทีเมื่อมีค าสั่งออก ในส่วน
ของใบประกอบวิชาชีพ มีการลงใบประกอบวิชาชีพของบุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพทุกคนและอัพเดต ใบประกอบ
วิชาชีพที่ต่ออายุในไตรมาศ 3 นี้ ข้อมูลส่วนตัวบุคลากรของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกในระบบ HROPS มีความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน  

 
 - ข้อมูลสูญเสียบุคลากร 
 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีการรายงานข้อมูลการสูญเสียบุคลากร จากงานทรัพยากรบุคล ให้กับ

ผู้บริหาร และ คณะกรรมการ HRD ทราบทุกไตรมาศ เพื่อน าข้อมูลมาบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้พร้อมต่อการ
ท างาน ในปีงบประมาณ 2562 จากไตรมาศที่1 ถึงไตรมาศที่ 3 นี้ ข้อมูลการสูญเสียอัตราก าลังของข้าราชการและลูกจ้าง
ทุกประเภทโดยไม่รวมจ้างเหมาบริการมีดังนี้ 

 

 
หมายเหตุ * ลูกจ้างชั่วคราวมีการลาออกจ านวน 31 คน แต่เป็นการลาออกเพื่อไปบรรจุเป็นพนักงานกระทรวง

สาธารณสุขในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จึงไม่น ามาคิดรวมในอัตราการสูญเสียบุคลากรของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
อัตราการสูญเสียบุคลากรของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ในไตรมาศที่ 3 (ไม่นับรวมลูกจ้างชั่วคราว) อยู่ที่ร้อยละ 

2.60 

ล าดับ ประเภทบุคลากร 

จ านวน
การ 

 สาเหตุการสูญเสีย (คน) 

สูญเสีย  
ย้าย 

 
โอน 

 
ลาออก 

การถูกให้ออกโดยมีความผิด 

บุคลากร ให้ออก ปลดออก ไล่ออก 

1 ข้าราชการ 14 8 1 4 1 - - 

2 พนักงานราชการ 1 - - 1 - - - 

3 พนักงานกระทรวงฯ 3 - - 3 - - - 

4 ลูกจ้างประจ า - - - - - - - 

5 *ลูกจ้างชั่วคราว - - - - - - - 

 
รวม 18 

8 1 
8 1 - - 
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ในส่วนของอัตราการสูญเสียบุคลากรทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลสไุหงโก-ลก คิดเป็น % ดังนี้ 
- ปี พ.ศ. 2558 ลาออก 13 คน  โอน 0 คน ย้าย 4 คน  ให้ออกเป็น 2 คน คิดเป็น 2.77% 
- ปี พ.ศ. 2559 ลาออก 18 คน  โอน 1 คน ย้าย 6 คน  ให้ออกเป็น 0 คน คิดเป็น 3.74% 
- ปี พ.ศ. 2560 ลาออก 18 คน  โอน 1 คน ย้าย 3 คน  ให้ออกเป็น 0 คน คิดเป็น 3.31% 
- ปี พ.ศ. 2561 ลาออก 8 คน    โอน 0 คน ย้าย 2 คน  ให้ออกเป็น 0 คน คิดเป็น 1.43% 
- ปี พ.ศ. 2562 – ณ วันที่รายงานผล  ลาออก 8 คน โอน 1 คน ย้าย 8 คน ให้ออกเป็น 1 คน คิดเป็น 2.60  
ในส่วนของปงีบประมาณ 2562 ไตรมาศที่ 3 นี้ โรงพยาบาลสไุหงโก-ลก มีสาเหตุการสูญเสียบคุลากรมาจากการลาออก 
สาเหตุการลาออก คือ 
   กลุ่มข้าราชการ พบว่า ลาออกไปประกอบอาชีพอื่น และ เข้าระบบเอกชน 
   กลุ่มพนักงานราชการ ลาออกเพื่อไปบรรจุข้าราชการในโรงพยาบาลอื่น 
   กลุ่มพนักงานกระทรวง ลาออกเพื่อไปดูแลครอบครัวและประกบอาชีพอื่น 
 

- ข้อมูลจ านวนต าแหน่งว่างของบุคลากร 
 

ล าดับ ประเภท จ านวนบุคลากร จ านวนต าแหน่ง 
จ านวนต าแหน่งว่าง

คงเหลือ ร้อยละ 
1 ข้าราชการ 438 7 1.44 
2 พนักงานราชการ 31 5 16.12 
 รวม 469 12 2.55 

จากตารางจะเห็นได้วา่ ร้อยละต าแหน่งว่างของโรงพยาบาลสไุหงโก-ลก นับรวมต าแหน่งว่างของข้าราชการและ
พนักงานราชการเมื่อเทียบกับจ านวนต าแหน่งทั้งหมด อยู่ที่ ร้อยละ 2.55 ซึ่งต่ ากว่าที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดอยู่ที่ 
ร้อยละ 4 ในไตรมาศที่ 3 

13 

18 18 

3 

8 

0 
1 1 1 1 

4 
6 

3 
5 

8 

2 
0 0 

1 1 
0
2
4
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8

10
12
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16
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20

2558 2559 2560 2561 2562 ไตรมาศ1-
3 

จ านวนการสูญเสียบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
(1 ต.ค. 2561  -  30 มิ.ย.2562) 

ลาออก 

โอน 

ย้าย 

ให้ออก 
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มีแผนบริหารต าแหน่ง  
 ในส่วนของการบริหารต าแหน่ง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการ

จัดท าแผนก าลังคน แผนบริหารต าแหน่ง และแผนก าลังคนด้านอื่นๆ เช่น แผนสรรหาบุคคล แผนความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ เพื่อ ให้บุคลากรในโรงพยาบาลได้ทราบถึงความก้าวหน้าในอาชีพและสายงานของตนเอง โดยน าข้อมูลดังกล่าวมา
บริหารจัดการโดยมีการวางแผนการจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานรายไตรมาศ รายปี (สรุปส าหรับผู้บริหาร) เพื่อ
รายงานสถานการณ์ ก าลังคนแก่ผู้บริหารทุกปี 

 
4. ผลลัพธ์/นวัตกรรมที่เกิดข้ึน 
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้มีการบริหารจัดการก าลังคนโดยใช้กรอบอัตราก าลังที่ก าหนด ปี 2560 -2564   ตาม

มติ อ.ก.พ. คร้ังที่ 3/2560 เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 มาเป็นเกณฑ์ ในการจัดสรรอัตราก าลัง ตามความเหมาะสมของ
บริบทโรงพยาบาล มีข้อมูลบุคลากร มีแผนบริหารต าแหน่งในการเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนก าลังคน และมี 
carrer path หรือความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทุกวิชาชีพ ในไตรมาศที่ 3 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่สามารถเตรียมตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตได้ 

�  �          

•                                                                           
•  1                                                             
•                                                                    
                         •                              

     

•                 -                    
                                     
                                    
                                     
•                                      

�  �         
•                                 
•                                       

                
•                                        
•                                        
                           

  �         

    

              

        

                

CAREER PATH

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

- ยังขาดการพัฒนาดา้น แผนการพัฒนาก าลังคนใหมีคุณภาพ และ ทักษะเหมาะสมกบับทบาทภารกิจ และมี 
ทัศนคติที่ดีตอหนวยงาน 

- แผนบริหารต าแหนง่ ในส่วนความพร้อมในการจัดท าแผนก าลังคน ยังไม่ถูกก าหนดให้ชัดเจนเทา่ที่ควร ใน
ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

- การประชาสัมพนัธ์ และการเผยแพร่ในหน่วยงาน ยังไม่เพียงพอในส่วนของแผนบริหารต าแหนง่ 
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5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  

ปัญหา/ อุปสรรค/ ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

1. เจ้าหน้าที่ยังขาดความ ช านาญในการน าข้อมูลในระบบ 
HROPS  
มาประกอบในการท าแผนบริหารต าแหน่ง เช่น วิเคราะห์ภาระ
งานจากรายงานข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข(ระบบ HROPS) 
 
2. ระบบโปรแกรม HROPS ไมต่อบสนองการปฏบิัติงานของ
จังหวัด มีความลา่ชา้ไม่เสถียรและระบบไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
ในการประมวลผลตา่งๆ 
 
 

มีการอบรมทบทวนการใช้โปรแกรม HROPS ให้
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
ต าแหน่ง 
 
 
เสนอต่อผู้ตรวจรับให้แจ้งต่อผู้ทีเ่ก่ียวข้อง ด าเนินการ
แก้ไขระบบในส่วนที่มปีัญหา 

1. เจ้าหน้าที่ยังขาดความ ช านาญในการน าข้อมูลในระบบ 
HROPS  
มาประกอบในการท าแผนบริหารต าแหน่ง เช่น วิเคราะห์ภาระ
งานจากรายงานข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข(ระบบ HROPS) 
 
2. ระบบโปรแกรม HROPS ไมต่อบสนองการปฏบิัติงานของ
จังหวัด มีความลา่ชา้ไม่เสถียรและระบบไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
ในการประมวลผลตา่งๆ 
 
 

มีการอบรมทบทวนการใช้โปรแกรม HROPS ให้
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
ต าแหน่ง 
 
 
 
เสนอต่อผู้ตรวจรับให้แจ้งต่อผู้ทีเ่ก่ียวข้อง ด าเนินการ
แก้ไขระบบในส่วนที่มปีัญหา 

   
6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ตอ่ส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ตอ่ระเบียบกฎหมาย 
 - พัฒนานักทรัพยากรบุคคลบรรจุใหม่ และประสบการณ์ไม่มากพอ ให้เป็นนักทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ (SMART 
HR) ที่มีความรู้และเทคนิค วิธีการ และสามารถวางแผนเชงิยุทธศาสตร์ของบุคลากรสาธารณสขุอย่างมืออาชีพ สอดคล้อง
กันยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ (4Excellences) 
 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

-   
 
 

ผู้รายงาน  นางสาวชื่นจิตต์  สงวนวงศ์ภักดี 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
วัน/เดือน/ป ี 30 มิถุนายน 2562 
โทร.  083-1867919 
e-mail  hr_kolok@hotmail.com 

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

- น าผลการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) มาใช้พัฒนาองค์กร 
การบริหารงาน การด าเนนิการต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสุขในการท างานอย่างตรงประเดน็ ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากร
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธผิลในการท างานได้บรรลุเปาูหมายร่วมขององค์กร “ประชาชนสขุภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยนื” 

2. สถานการณ์ 
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อยู่ในระหว่างการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ในกลุ่ม

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว ยกเว้นจ้างเหมาบริการ 
และประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) ระดับหัวหน้างานขึ้นไป โดยผ่านระบบ Online-based หรือ Mobile App-based ใน
ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรทั้งหมด 687 คน แบ่งเป็น
ข้าราชการ 429 คน พนักงานราชการ 31 คน ลูกจ้างประจ า 48 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 116 คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว 63 คน ใช้แบบประเมินแล้ว 579 คน คิดเป็นร้อยละ 84.27 และหัวหน้างานทุกระดับทั้งหมด 64 คน ใช้แบบ
ประเมินแล้ว 55 คน คิดเป็นร้อยละ 88.71 

 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ  
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีการชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) และ         

สุขภาวะองค์กร (HPI) พร้อมทั้งน าดัชนีความสุขของคนท างานและสุขภาวะองค์กรไปใช้ส ารวจข้อมูลระหว่าง                 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562  

จากผลการประเมิน Happinometer โรงพยาบาลสไุหงโก-ลก ประจ าปี 2562 พบว่ามิติสุขภาพการเงินดีร้อยละ 
51.81 ได้รับคะแนนต่ าสุด รองลงมาคือมิติผ่อนคลายดีร้อยละ 53.87  มิติการงานดีร้อยละ 59.91 มิติสังคมดีร้อยละ 
61.28 มิติครอบครัวดีร้อยละ 63.03 มิติใฝุรู้ดีร้อยละ 62.88 มิติน้ าใจดีร้อยละ 69.90 มิติสุขภาพกายดีร้อยละ 64.19 และ
จิตวิญญาณดีร้อยละ 74.07 ตามล าดบั ซึ่งคา่เฉลี่ยความสุขโดยรวมของบุคลากรโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก วัดได้ 62.32 
มากกว่าค่าเฉลี่ยในปี 2560 สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มีความสุข”คณะกรรมการ
บรหิารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้วิเคราะห์ แปลผล และจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โดยมี
กิจกรรมดังนี้ จัดตั้งชมรมตามรอยพ่อหลวง เป็นชมรมเพื่อแก้ไขปัญหามิติการเงินดี ซึง่ให้บุคลากรน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวติ กิจกรรม Relex Time เป็นกิจกรรมส่งเสริมการผ่อนคลายและสร้างสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรนอก
สถานที่และจัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบตัิได ้

ปี 2561 
ปี 2562  

(ไตรมาส1-3) 
จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข 
(Happy Organization)  มีการด าเนินการ
ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขตามกระบวนการ
ขับเคลื่อน 5 ขั้นได้แก ่
     ขั้นที่ 1 การประเมินความสขุบุคลากร
(Happinometer)และสุขภาวะองค์กร(HPI) 
 
 

รอบ 3 เดือน ร้อยละ 70 ของ
บุคลากรในหน่วยงานมีการ
ประเมินดั ชนีความสุ ขของ
คนท างานและHPI 
 
 
 
 

ขั้นที่ 5 
Bright Spot 

MOPH 

ขั้นที่ 4 
Happinometer 

ร้อยละ 23 
HPI ร้อยละ 

58.06 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการ
ตรวจติดตาม 
 -  
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าใหก้ารด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค ์
ข้อเสนอแนะ 

โปรแกรม Happinometer พบปัญหาในการเข้าใช้งาน
บ่อย จนท าให้บุคลากรเบื่อหน่าย ยุ่งยากไม่อยากประเมิน 

ควรพัฒนาระบบโปรแกรมให้ดีก่อนน าไปใช้จริง 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ตอ่ส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- ควรมี Admin ระดับเขตและระดับจังหวัด  ช่วยในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล Happinometer และ
HPI เป็นไปในแนวทางเดียวกันและไม่หลุดประเด็นส าคัญ เพื่อน ามาแก้ไขปัญหาในบริบทองคก์รที่ต่างกัน 

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

ผู้รายงาน  นายวนัมาฮาเดร์  อาแด 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ป ี 21 มิถุนายน 2562 
โทร.  089-4643808 
e-mail  wanmahade@gmail.com 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลงานที่ปฏิบตัิได ้

ปี 2561 
ปี 2562  

(ไตรมาส1-3) 
     ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์และแปลผลการ
ประเมินความสุขบุคลากร 
(Happinometer)และสุขภาวะองค์กร(HPI) 
     ขั้นที่ 3 การจัดท าแผนขบัเคลื่อนองค์กร
แห่งความสุข 
     ขั้นที่ 4 การด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุข 
     ขั้นที่ 5 มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุขที่เป็นรูปธรรม 

รอบ 6 เดือน ร้อยละ 70 ของ
หน่ วยงานในจั งหวั ดมี การ
วิเคราะห์ผล Happinometer 
และ HPI รวมทั้งมีการจัดท า
แผนขับ เคลื่ อนองค์กรแห่ ง
ความสุข 
 
รอบ 9 เดือน ร้อยละ 70 ของ
หน่ วยงานในจั งหวั ดมี การ
ด าเนินงานตามแผนฯอย่างเป็น
รูปธรรม 
รอบ 12 เดือน  มี  Success 
Story หรือ Bright Spot จาก
การขับ เคลื่ อนองค์ กรแห่ ง
ความสุข จังหวัดละ 1 เรื่อง 
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3.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (Digital Transformation) 

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

ปัจจุบันได้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดระยะเวลา ลดความ  
ช้าซ้อน สามารถท างานได้ง่ายขึ้น ข้อมูลมีความปลอดภัยมากข้ึน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกจึงมีนโยบายในการปรับปรุง
เรื่องการบันทึกข้อมูลผู้ปุวยจากการบันทึกลงกระดาษเป็นการบันทึกลงในโปรแกรม HosXp เพื่อเข้าสู่ ระบบ 
Paperless ในทุกแผนกของงานผู้ปุวยนอก ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ 100%    
 
3. การด าเนินการ/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

 ตัวชี้วัด เปูาหมาย ผลงานที่ปฏิบตัิได ้
มีการด าเนินงาน Digital 
Transformation เพื่อก้าวสู่
การเป็น Smart Hospital  
 

 

โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข(สป./กรมวิชาการ) มีการ
ด าเนินงาน Digital Transformation 
เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital 
ผ่านเกณฑ์ ระดบั 2 ข้ึนไป 
ระดับ 1 : โรงพยาบาลมีการใช้เคร่ืองมือ
ที่มีประสิทธิภาพมาช่วยในการจดัการ 
และพัฒนาคุณภาพบริการในองค์กร 
ระดับ 2 : โรงพยาบาลมีการน าแนว
ทางการท างานอื่นๆมาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานในองคก์รและมี
การจัดท า Service Process 
Management (เช่น Lean Procress, 
Paperless, Less Paper, Electronic 
Medical Record:EMR) โดยน ามา
ประยุกต์ใช้ในแผนกต่างๆภายใน
โรงพยาบาล 

ผ่านเกณฑ์ระดบั 2 

- ทางทีมสารสนเทศได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการจองคิวแบบออนไลน์เพื่อลดระยะเวลารอคอยของ
ผู้รับบริการ โดยน าร่องแผนกตา วันละ 10 คิว 

- มีการยกเลิกการใช้ใบสั่งยาโดยใช้เป็นใบน าทาง 
- มีระบบ One Stop Service โดยปรับเจ้าหน้าที่ห้องบัตรไปประจ าหน้าห้องตรวจเพื่อรับลงทะเบียนผู้ปุวย 

ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา ลงทะเบียน Admit (น าร่องแผนกตา) เพื่อลดระยะเวลารอคอยการของผู้ปุวย ( ซึ่ง
ปัจจุบันจุดห้องบัตรได้กระจายไปยังแต่ละคลินิก เพื่อให้ผู้ปุวยได้รับการบริการ อย่างรวดเร็ว ) 

- มีการแสกนเอกสารต่างๆของผู้ปุวยเข้าสู่ระบบอิเลคทรอนิกส์ ได้แก่ ใบยินยอมผู้ปุวยท าหัตถการผู้ปุวยนอก , 
ผล Lab, ผล Patho และใบรายงานIS เป็นต้น 
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- ได้มีการพัฒนาระบบ Stroke timimg เพื่อรองรับการให้บริการของผู้ปุวยได้รวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ    
มากข้ึน 

- มีระบบแจ้งเตือนผู้บริหารให้เห็นถึงข้อมูลภาพรวมของการให้บริการผู้ปุวย 

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

- จากการด าเนนิการในเรื่องระบบ Paper Less สามารถท าได้ 100% ผู้ปฏบิัติส่วนมากให้ความร่วมมือใน
การบันทึกข้อมูลเข้าระบบเป็นอย่างดี ท าให้ข้อมูลที่ได้มีคุณภาพในระดับหนึ่ง แต่ก็พบว่าข้อมูลบางอย่าง
ที่ต้องบันทึกอาจะมีไม่ครบถ้วน ด้วยเวลาที่จ ากัด จ านวนผู้มารบับริการที่มีค่อนข้างมาก  

 
 
5. ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

- คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เคร่ืองแสกนมี
ไม่เพียงพอ 

- ผู้ปฏิบัตงิานยังขาดความรู้และความช านาญใน
การใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ต่างๆ 

- ในบางช่วงระบบอาจเกิดการขัดข้องส่งผลต่อ
การใช้งาน ท าให้ไม่ต่อเนื่องและล่าชา้ 

- เพิ่มอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ 
- อบรมฟื้นฟูให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัตอิย่างสม่ าเสมอ 

 
- ผู้ดูแลระบบจะต้องบ ารุงรักษาเครื่องและระบบให้

พร้อมใช้งานอยู่เสนมอ 

 
 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
      - 
 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 - ได้มีการพฒันา Appplication ในรูปแบบใหม่ โดยใช้ชื่อ Siam Health ให้กับผู้ปุวย 
 

ผู้รายงาน นายสธุีมนต์ มณีเชวง 
ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วัน/เดือน/ป ี 25 มิถุนายน 2562 
โทร  081-6186189 
e-mail       natch2005@hotmail.com 
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304 มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
1.ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่่งเน้น 
 ทีม PCC ที่ขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัวตามเกณฑ์ของ สสป. ในปี 2562 
2.สถานการณ ์
 ปี 2560 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว  ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจ านวน 2 แห่ง 
คือ ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 และศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 2 โดยมีแพทย์ผ่านการอบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัวของราชวิทยาลยั 
2 คน แพทย์อยูร่ะหว่างศึกษาต่อเวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน  ที่คอยให้บริการทางด้านสุขภาพประจ าครอบครัว  พร้อมให้
ค าปรึกษาและดูแลสุขภาพถึงที่บ้าน และสามารถส่งต่อผู้ปุวย  โดยทีมหมอครอบครัวมีการติดต่อสื่อสารปัญหาสุขภาพ
เบื้องต้น ผ่านทางกลุ่มไลน์โดยมีอสม.เป็นตัวแทนภาคประชาชนเพื่อการเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง 
 

 3. การด าเนินการ/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 ตัวชี้วัด เปูาหมาย ผลงานที่ปฏิบตัิได ้

มีการใช้ Application 
ส าหรับ PCC ในหน่วย
บริการปฐมภูม ิ
 

 

ทีม PCC ที่ขึ้น  
ทะเบียนคลินิกหมอ  
ครอบครัวตามเกณฑ์  
ของ สสป. ในปี 2562  

มี Application Kolok Hos 4.0 ที่ช่วยให้
ทีมหมอครอบครัวสามารถเข้าดูประวัติผล 
Lab การรับยาของผู้ปุวยเบื้องตน้ได้ และ
ส าหรับผูปุ้วยสามารถจองคิวนัดล่วงหน้าได้ 

 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงก่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor)  ซึ่งไดจ้ากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

- ด้วยบริบทของคนในพื้นที่ อ.สไุหงโก-ลก ซึ่งเป็นพืน้ที่ห่างไกลการเข้าถึงสื่อโซเชียลตา่งๆ อาจยงัเข้าถึงได้
น้อยท าให้การสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลต่างๆลา่ชา้ ความส าเร็จอาจไม่เป็นไปตามที่เปาูหมายที่ก าหนด 

5. ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าให้ 

การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ 

- การใช้ Application ต่างๆต้องมีอุปกรณ์ที่มา
รองรับการท างาน ซึ่งอาจยังมีไม่เพียงพอ 

- บุคลากรยังขาดความรู้ ความช านาญในการ
พัฒนาโปรแกรม/Application 

- ขาดการสื่อสารระหว่างทีมหมอครอบครัวกับทีม
ผู้พัฒนาโปรแกรม 

- สนับสนนุอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์พร้อมทั้ง
สัญญาณเครือข่ายเพื่อให้การเข้าถึงและการใช้
งานงา่ย 

- ส่งบุคลากรเข้าอบรมการเขียน 
Web/Application 

- ประชุมติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ 
 

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

ผู้รายงาน นายสธุีมนต์ มณีเชวง 
ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วัน/เดือน/ป ี 25 มิถุนายน 2562 
โทร  081-6186189 
e-mail       natch2005@hotmail.com 
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3.3 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (Quality Organization) 

305 ร้อยละของโรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
1. ประเด็นการตรวจราชการ :  

- พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการด้านสุขภาพ(รพศ. รพท. รพ.สังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต 
และ รพช.) ผา่นการรับรอง HA ขั้น 3 

 2. สถานการณ์  
โรงพยาบาล เริ่มมีการพัฒนาคุณภาพบริการมาตั้งแต่ปี 2541 จากกิจกรรม 5 ส. และมีการพัฒนามาต่อเนื่อง 

โดยน าระบบประกันคุณภาพ(Quality Assurance) การบริการคุณภาพ   ทั่วทั้งองค์กร (TQM) และระบบ ISO 9002 มา
ปรับใช้ในกระบวนการท างาน ต่อมาปี 2544 โรงพยาบาลได้น าแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่โรงพยาบาลคุณภาพ โดยใช้
มาตรฐาน HA จนได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 9 
มีนาคม 2547 เป็นโรงพยาบาลแรกของจังหวัด ผ่านการรับรอง Re-Accreditation HAคร้ังที่ 1 (12 มี.ค. 50- 11 มี.ค. 53), 
ผ่านการรับรอง Re-Accreditation HA ครั้งที่ 2 (21 ก.พ.54 –20 ก.พ. 57) ผ่านการรับรอง Re-Accreditation HA ครั้งที่ 
3 (19 เม.ย. 57 –18  เม.ย. 60) และผ่านการรับรอง   Re-Accreditation HA ครั้งที่ 4 (19 เม.ย. 60 –18  เม.ย. 63)ทีม
น าปรับให้องค์กรมีการขับเคลื่อนด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ ติดตามตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับช่องทางต่างๆ ที่มี มีการ
สนับสนุนทีมน าให้ได้รับการพัฒนาตนเองในทุกช่องทาง เพื่อมาพัฒนาปรับปรุงองค์กร 
 การเยี่ยมส ารวจทุกคร้ัง นบัเป็นกระบวนการเรียนรู้ของทีมงานทุกทีม เจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องทุกคน โดยได้น า
ข้อเสนอแนะจากการเยี่ยมส ารวจไปปรับปรุงเชงิระบบเป็นจ านวนมากนอกจากนีย้ังสนับสนนุให้มีการเยี่ยมส ารวจภายใน 
Internal Survey (IS) ทุกป ี
 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อให้มีการน าองค์
ความรู้ แนวคิด และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพไปสู่การปฏิบัติ 
 
3.การด าเนินการ/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

ตัวชี้วัด เกณฑ ์
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
HA (Re-accredit คร้ังที่ 3) 

ผ่านการ
ประเมิน 
Re-ac 
คร้ังที่ 3 

ผ่านการ
ประเมิน 
Re-ac 
คร้ัง 3 

- - 
 

ผ่านการ
ประเมิน 

Re-ac คร้ัง
ที่ 4 

 
4.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- มีความล่าช้าในการส่งรายงานแบบประเมิน, ตัวชี้วัด, รายงาน, Clinical tracer, และผลการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของ สรพ. ส่งผลให้การเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เป็นไปตามก าหนดการที่วางไว้ 

- ระบบงานส าคัญและหน่วยงานต่างๆ ขาดการทบทวนข้อเสนอแนะของ สรพ.อย่างต่อเนื่อง (ปี 2557) ส่งผลให้
แผนการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะยังไม่ครอบคลุม  

 
ผู้รายงาน นางสาวพาสนา เนนิทราย 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสถิติช านาญการ   
วัน/เดือน/ป ี 25 มิถุนายน 2562  

      โทร.   089-4455313 
E-mail:  pasana_dj@hotmail.com
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306 ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ 
1. ประเด็นการตรวจราชการ :  

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ครบ 2 หมวด 

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ด าเนินการพฒันา 
คุณภาพการบริหารจัดการองคก์ารได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. สถานการณ ์
 ปี 2561 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสุไหงโก-ลก ได้ด าเนินการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ และประเมิน
ตนเอง Self  Assessment   หมวด 1  กับหมวด 5 วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งและน าผลมาจัดท าแผนงานปรับปรุง 
 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ  

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

2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสุหงโก-ลก  ด าเนนิการประเมินตนเอง ( Self  Assessment  หมวด 2  กับหมวด 4 
)  และ Maintain หมวด 1 กับ หมวด 5 และจัดท าตัวชี้วัด หมวดที่ 2 ประเมินตนเองและวิเคราะห์จุดอ่อนและ
จุดแข็ง  และน าผลมาจัดท าแผนงานปรับปรุงและก าหนดตัวชี้วดัหมวด 2 และหมวด 4 หมวดละ จ านวน 5  
ตัวชี้วัด  ดังนี้   

หมวดที่ 2   มีการประเมินตนเองและวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งและน าผลมาจัดท าแผนงานปรับปรุง และ
ก าหนดตัวชี้วัด   จ านวน 5   ตัวชี้วัด  คือ  

1. ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปาูหมายตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบตัิราชการ(PA)  
ของผู้บริหาร  

2.  ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วดัและเปาูหมายระดับ ส่วนราชการลงสู่ระดับบุคคล  
3.  ร้อยละ  90 ของบุคลากรไดร้ับการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปปฏบิัต ิ 
4.   ร้อยละ 80 ของหน่วยงานในสังกัดมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
5.  ร้อยละ 80  ของแผนงานตามยุทธศาสตร์อ าเภอสามารถด าเนินการได้ตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
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ผลการด าเนินงานตามแผนแก้ปัญหาหมวดที ่2 และ 4 ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสุไหงก-ลก  
 

หมวดที่ 2  

 

ตัวชี้วัดที่ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด แผนการปรับปรุง ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที ่  
1 

 

ระดับความส าเร็จของ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักในการบรรลุ
เปูาหมายตัวชี้วัดค า
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ(PA)ของ
ผู้บริหาร  

มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดที่
เป็นPAของผู้บริหารและ
แนวทางการปฏิบัตงิาน
ตัวชี้วัด PAทั้ง 7 ตัวเพื่อ
ด าเนิน งานในทุกระดับ 

สามารถด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่เป็นPAของ 
ผู้บริหารทั้ง 7 ตัว คิดเป็นร้อยละ 100 
 ได้ 5 คะแนน 

 

ตัวชี้วัดที ่ 2 ระดับความส าเร็จของ
การถ่ายทอดตัวชี้วัด
และเปูาหมายระดับ
ส่วนราชการลงสู่ระดับ
บุคคล   
 

- แผนงานการถ่ายทอด
ตัวชี้วัด (Cascading) 
และค่าเปาูหมายจาก
ระดับอ าเภอสู่ระดับรพ
สต.และระดบับุคคล  
 

ระดับความส าเร็จการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเปูาหมายส่วน
ราชการ 
สู่ระดับบุคคล(สสอ.สุไหงโก-ลกมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ ระดับ
อ าเภอ  รพสต. และบุคคล ผ่านเวทีประชุมประจ าเดือนพ.ย. 
61 (ร้อยละ100ของบุคลากรได้รับการถ่ายทอดและท าได้ครบ5 
ขั้นตอน ได้ 5 คะแนน) 

 
ตัวชี้วัดที ่ 3 ร้อยละ90 ของ 

บุคลากรได้รบัการ
ถ่ายทอดแผน 
ยุทธศาสตร ์
ไปปฏบิัติ  

จัดประชุมชี้แจงและ 
ถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร ์
ไปปฏบิัติ  

มีการประชุมชี้แจงไปเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน2561 มีผู้รบัฟัง
การถ่ายทอด แบ่งเปน็ 2 รุ่น ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
 ได้ 5 คะแนน  

  
ตัวชี้วัดที่ 4 

 
ร้อยละ 80  ของ 
หน่วยงานใน 
สังกัดมีการจัดท า 
แผนยุทธศาสตร ์
 

ประชุมชี้แจงแนว
ทางการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์  
 

หน่วยงานในสังกัด(รพสต.ทั้ง4แห่ง)มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
โดยมีเอกสารเป็นรูปเล่ม 
 คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ 5 คะแนน  
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หมวดที่ 4  ประเมินตนเองและวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งและน าผลมาจัดท าแผนงานปรับปรุง        

      และ ก าหนดตัวชี้วัด   จ านวน 5   ตัวชี้วัด  คือ  
1 .จ านวนผลงานทีไ่ด้รับรางวัลระดับจังหวัด/เขต/กระทรวง/ประเทศ 

2. จ านวนองค์ความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการความรู้ถูกน าไปใชป้ระโยชน์ในการได้จริง  

3. ร้อยละ75 ของหน่วยงานในสังกัดมีผลงานสารสนเทศเผยแพร่ทุกเดือน 

4. ร้อยละ80ของหน่วยบริการในสังกัดมีฐานข้อมูล43แฟูมถูกต้องครบถ้วน 

5. ร้อยละ 90 บุคลากรมีทักษะการจัดการข้อมูลJHCIS 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่  
 

รายละเอียดตัวชี้วัด แผนการปรับปรุง ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ 80 ของแผน
ยุทธศาสตร์อ าเภอ
สามารถด าเนินการได้  

- แผนการ นิเทศ  
ติดตาม  ควบคุมก ากบั
เครือข่ายบริการสุขภาพ 
แบบบรูณาการ 
 

ร้อยละ 80 ของแผนยุทธศาสตรส์ามารถด าเนินการได้ 
(รพสต.ทั้ง 4 แห่ง มีแผนงานโครงการที่ตอบ
ยุทธศาสตร์ และสสอ.มีการนิเทศ ติดตาม ควบคุม
ก ากับจ านวน 2 ครั้ง ธ.ค. และมนีาคม 62 รอแผนงาน
ที่รอการอนมุติ อีก 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75  ได้ 4 
คะแนน) 
 

ตัวชี้วัดที่  
 

รายละเอียดตัวชี้วัด แผนการปรับปรุง ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 1 
 

จ านวนผลงานที่ได้รับ
รางวัลระดบัจังหวัด/
เขต/กระทรวง/ประเทศ 

 

มีการชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
สร้างนวตักรรม 

 

สสอ.อ าเภอสุไหงโก-ลก อยู่ระหว่างการ
ส่งเข้าประกวดระดบัจังหวัด ในวันที่ 27 
มิถุนายน 2562  
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ตัวชี้วัดที่  
 

รายละเอียดตัวชี้วัด แผนการปรับปรุง ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนองค์ความรู้ที่
ได้จากการจัดการ
ความรู้ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ในการได้
จริง  
 

มีการประชุมมีการ
เสริมสร้างทักษะการ
จัดท านวัตกรรม 
 

ผลแผนการปรับปรุงจัดการความรู้  KM และสร้างนวัตกรรม 
 1.รพสต.มูโนะ มีการจัดการความรู้ถูกน าไปใช้ประโยชนไ์ด้
จริงเรื่องกราฟ 7 สีพิชิตไต 
2.รพสต.ปูโยะ  มีการจัดการความรู้ 
ถูกน าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริง 
เร่ือง ซองยาอุ่นใจ 
3.รพสต.ปาเสมัส มีการจัดการ 
ความรู้ถูกน าไปใช้ได้จริง 
เร่ือง ระยะทางไม่ใชป่ัญหาแค่ใจสื่อถึงกัน  
จ านวนทั้งหมด 3  เร่ือง  
 ได้คะแนน   3  คะแนน 

 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ75 ของ 
หน่วยงานในสังกัดม ี
ผลงานสารสนเทศ 
เผยแพร่ทุกเดือน 
 

มีการประชุมชี้แจงให้
แนวทางและมีการออก 
แบบการน าเสนอ 
One Plate 
 

รพสต.ทั้ง4 แห่งมีการน าผลงานสารสนเทศเผยแพร่ทุกเดือน 
คิดเปน็ร้อยละ100 ของหน่วยงาน ได ้5  คะแนน 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์        จากการตรวจ
ติดตาม 

- ผู้บริหารให้ความส าคัญการด าเนินงาน ( PMQA)  มีนโยบายทีช่ัดเจนและมีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง 
- สนับสนนุกิจกรรมการแก้ปัญหาตามแผนปรับปรุง  
- บุคลากรในหน่วยงานให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมของทีมงานเป็นอย่างดีในการด าเนินงาน PMQAอย่าง

ต่อเนื่อง 
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตัวชี้วัดที่  
 

รายละเอียดตัวชี้วัด แผนการปรับปรุง ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ80ของหน่วยบริการ
ในสังกัดมีฐาน ข้อมูล43
แฟูมถูกต้องครบถ้วน 
 

มีการชี้แจงแนวให้มีการดูแล
และจัดการข้อมูลฐานข้อมูล
43แฟูมถูกต้องครบถ้วนมี 
การติดตามทุกเดือนโดยจนท.
ข้อมูลในระดับอ าเภอ 
 

รพสต.ทั้ง 4 แห่งมีการจัดการข้อมูลได้
ถูกต้องและครบถ้วน  (ข้อมูลทกุ 
รพสต.มากกว่าร้อยละ 80ทุกแห่ง) 
คิดเป็นร้อยละ100 ได้ 5 คะแนน 

       
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ 90 บุคลากรมี 

ทักษะการจัดการข้อมูล
JHCIS 
 

มีการพัฒนาทักษะการจัดการ
ข้อมูลเป็นรายบุคคล 
 

มีการพัฒนาทักษะการจัดการข้อมูลเป็น 
รายบุคคล  คิดเปน็ร้อยละ97.2 
 ได้ 5 คะแนน 
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6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ตอ่ส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ตอ่ระเบียบกฎหมาย 
- ควรพัฒนาองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนให้รู้ผลการด าเนินงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

-  
 
 
      ผู้รายงาน นายบ ารุง   หนูอินทร์  
      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
               วัน/เดือน/ป ี 25 มิถุนายน 2562 
      โทร             084-266-0653 
      Email  bamrungnuin@hotmail.com  
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307 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
1.ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่่งเน้น 
       การด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและการปฏิบัตงิานตามหนา้ที 
 

2.สถานการณ ์
 ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 
5 ดัชนี ได้แก่ (1) ดัชนีความโปร่งใส (2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  (4) 
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ (5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้น าหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ในยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) 
  

3. การด าเนินการ/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 ตามที่ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ข้อ EB1 – EB26 (โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
ได้ 80.77 % ผ่านเกณฑ์การประเมิน ค่าเปูาหมายไตรมาสที่ 2 คือ 80%) ในไตรมาสที่ 3 ได้ด าเนินการส่งแบบส ารวจเชิง
ประจักษ์ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้ 100 % ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงก่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor)  ซึ่งไดจ้ากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
 - 
5. ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรคในการประเมินตนเอกงตามหลักฐานเชิงประจักษ์ จ้อ EB1-EB26  
 คู่มือแนวทางการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ บางหัวข้อค าอธิบายมีเนื้อหาไม่ชัดเจน เข้าใจยาก ขึ้นอยู่กับ
การวิเคราะห์และความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ซึ่งอาจส่งผลให้การด าเนินการไม่ถูกต้องตามแนวทางที่วางไว้ 
แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน  

 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
      - หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรปรับปรุงคู่มือและแนวทางให้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 - 

ผู้รายงาน   นางสาวศศิธร  เทพก าเนิด 
 ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

วัน/เดือน/ป ี 21 มิถุนายน 2562 
โทร.  080-6597947 

       E-mail:           eedsasithorn@hotmail.com
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308 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และ การบริหารความเสี่ยง 
1. ประเด็นการตรวจราชการ :  

ก ากับและติดตามผล การประเมินระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : 
EIA)  และการประเมินตามแนวทางการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยบริการ 

 
2. สถานการณ์ 

1. โรงพยาบาลมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในซึ่งประกอบด้วยคณะท างานด้านการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ตามระบบควบคุมภายใน
จัดท าตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบปย.
1)  รวบรวมผลการด าเนินงานของทุกกลุ่มงานเพื่อน ามาสรุปประเมินผลภาพรวมในระดับองค์กรและรายงานการ
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบปย.2)และคณะท างานการติดตามและประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน 

2. หามาตรการควบคุมความเสี่ยงที่พบจัดท ารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและรายงาน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในจัดท าหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

3. จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปอ.1) ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
4. จัดส่งรายงานระดับองค์กรแบบปอ.1, ปอ.2 และปอ.3 ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 
 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ  
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนนิงานตรวจสอบภายในแก่หน่วยงานย่อยในโรงพยาบาลและคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายในของโรงพยาบาล 
2. ให้ทุกหน่วยงานย่อยมีการวิเคราะห์กระบวนงานหลักและวิเคราะห์ความเสี่ยงสังเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแผนการ

ควบคุมภายในระดบัหน่วยงานยอ่ย 
3. องค์กรมีการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 

 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์        จากการตรวจ
ติดตาม 
     - 
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- ขาดองค์ความรู้ด้านระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ของบุคลากรระดับหน่วยงานย่อย 
     
 

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

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

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

2. สถานการณ์  
รพ.มีการวิเคราะห์ผลการด าเนนิงานและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุกเดือน 

ในงบประมาณ2561 ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561 
รพ.มีรายรับรวมปี 2561   จ านวน 558.06 ล้านบาท  เฉลี่ยต่อเดือน 46.50 ล้านบาท 
มีรายจ่ายรวมปี 2561   จ านวน 540.93 ล้านบาท  เฉลี่ยต่อเดือน 45.08 ล้านบาท 
มีรายรับรวมมากกว่ารายจ่ายรวม จ านวน   17.13 ล้านบาท  เฉลี่ยต่อเดือน   1.43 ล้านบาท  

ระหว่างปีงบประมาณ 2561 มีรายรับ-รายจ่ายดังนี ้
รายรับ ประกอบด้วย 

- รายได้ค่ารักษา UC     144.05 ล้านบาท 
- รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง   54.31 ล้านบาท 
- รายได้ค่ารักษาประกันสังคม      16.54 ล้านบาท 
- รายได้ค่ารักษา อปท.        7.97 ล้านบาท 
- รายได้ค่ารักษาอื่นๆ     34.83 ล้านบาท 
- งบลงทุน      53.53 ล้านบาท 
- รายได้อื่นๆ       36.10 ล้านบาท 

รายจ่าย ประกอบด้วย 
- ค่าจ้างพกส./ชั่วคราว               30.42  ล้านบาท 
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   32.00  ล้านบาท 
- ค่าตอบแทน ฉ.11 ,12 และอื่น ๆ    67.70 ล้านบาท 
- ต้นทุนยา       54.40 ล้านบาท 
- ค่าวัสดุตา่งๆ         14.78 ล้านบาท 
- ค่าสาธารณูปโภค                 16.90 ล้านบาท 
- ค่าใช้สอย         22.41 ล้านบาท 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ              8.43  ล้านบาท
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3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
ล าดับ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 

(ณ พ.ค.62) 
มาตรการที่ 1 การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง (Sufficient Allocation)  

1 (ร้อยละของหน่วยบริการ มีรายได้ ≥ 
ค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับแผนทางการเงิน 
(Planfin) 

รายได้ ≥ ค่าใช้จ่าย -49,888,918.95 134,793.47 -     26,666,897.50 17,130,996.20 42,323,642.26 

มาตรการที่ 2 ติดตามก ากับด้วยแผนทางการเงิน (Planfin Management)  
2 (ร้อยละของหน่วยบริการมีผลตา่งของ

แผนและผลของรายได้และคา่ใช้จ่าย สูง
กว่าหรือต่ ากว่าแผนไม่เกินร้อยละ 5) 

รายได้และค่าใช้จา่ย
สูงกว่าหรือต่ ากว่า

แผนไม่เกินร้อยละ 5 

รายได้ร้อยละ -
8.96 ,ค่าใช้จ่าย
ร้อยละ 6.25 

รายได้ร้อยละ 
5.11 ,ค่าใช้จ่าย
ร้อยละ 6.59 

รายได้ร้อยละ -4.96 ,
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 1.30 

รายได้ร้อยละ -
3.14 ,ค่าใช้จ่าย
ร้อยละ -2.77 

รายได้ร้อยละ 8.14 , 
ค่าใช้จ่าย ร้อยละ 0.64 

 ประมาณการรายได ้  491,219,042.33 481,719,810.50 537,077,176.48 576,126,111.47 390,742,231.87 
 

 รายได้จริง  447,207,084.97 506,344,689.48 510,443,013.06 558,059,828.27 422,539,959.89 
 ผลต่างประมาณการรายได้กับรายได้จริง  44,011,957.36 - 

24,624,878.98 
26,634,163.42 -18,066,283.20 31,797,728.02 

 ร้อยละผลตา่งประมาณการรายได้กับ 
รายได้จริง 

 8.96 - 5.11 4.96 3.14 8.14 

 ประมาณการค่าใช้จ่าย  467,864,500.00 474,931,972.17 530,237,634.59 556,318,438.05 377,783,319.07 
 ค่าใช้จ่ายจริง  497,096,003.92 506,209,896.01 537,109,911.10 540,928,832.07 380,216,317.63 
 ผลต่างประมาณการค่าใชจ้่ายกบั

ค่าใช้จ่ายจริง 
 -   

29,231,503.92 
- 

31,277,923.84 
-  6,872,276.51 -15,389,605.98 2,432,998.56 

 ร้อยละผลตา่งประมาณการค่าใช้จ่ายกับ
ค่าใช้จ่ายจริง 

 
 

 -  6.25 -  6.59 -   1.30 2.77 0.64 
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ล าดับ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 
(ณ พ.ค.62) 

มาตรการที่ 3 สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Effiecient Management)  
3 (ร้อยละของหน่วยบริการผา่นเกณฑ์การ

ประเมินมากกว่า 4 ตัว (มากกวา่ระดับ 
B-) จากการประเมินประสิทธิภาพทาง
การเงิน 7 ตัว 

 1 0 1B- ยังไม่ไดป้ระกาศ
จากกระทรวง 

ยังไม่ไดป้ระกาศจาก
กระทรวง 

 รายได้ทีน่ ามาค านวณไม่รวมงบลงทุน  427,011,163.28 480,850,037.46 484,389,099.58 504,531,449.01 371,958,674.46  
 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานรวมค่าเสื่อม
ราคา 

 446,512,298.11 456,963,355.26 487,761,359.56 485,305,681.34 340,177,773.55  
 

 EBITDA >0 -  19,501,134.83     23,886,682.20  -   3,372,259.98    19,225,767.67    31,780,900.91  
        

 - Current Ratio <1.0=1 2.08 2.03 2.14 2.32 2.64 
 - Quick Ratio  <1.5=1 2.02 1.95 2.01 2.14 2.44 
 - Cash Ratio 1.74 1.75 1.64 1.65 1.84 1.91 
 - NWC <0=1 96,271,097.67 96,257,890.20 89,179,223.26 105,858,693.60 143,315,179.25 
 - NI <0=1 -  49,888,918.95 134,793.47 -   26,666,897.50 17,130,996.20 42,323,642.26 

 Risk Scoring  1 0 1B- ยังไม่ประกาศ ยังไม่ประกาศ 
มาตรการที่ 4 พัฒนาการบริหารระบบบญัช ี (Accounting Management)  

4 (ร้อยละของหน่วยบริการมีคุณภาพบัญชี
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ไมน่้อยกว่าร้อยละ 
90 (อิเล็กทรอนิกส์) 
 
 
 

ร้อยละ 90 ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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ล าดับ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 
(ณ พ.ค.62) 

 (ร้อยละของหน่วยบริการทีเปน็ศูนย์
ต้นทุนน าข้อมูลเงินนอกงบประมาณเข้า
ระบบ GFMIS ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ100 ร้อยละ100 

 (งบการเงินผ่านการตรวจสอบโดยผู้
ตรวจสอบบัญชีปลีะ 1 คร้ัง) 

      

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

(CFO และ Auditor) ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ได้รับการอบรม
พัฒนาศักยภาพ 

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

- ไม่มีโปรแกรมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล และ โปรแกรมเจ้าหนี้  ท าให้มีความล่าช้าในการท างาน 
-  

 
5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/สว่นกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบยีบ กฎหมาย 
 - 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/สว่นกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบยีบ กฎหมาย 

- 
 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 - 
 
      ผู้รายงาน      นางอุมาพร จินดาเพ็ชร 
      ต าแหน่ง       นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
      วัน/เดือน/ปี   21 มิถุนายน 2562 
      โทร        073-517531 
      E-mail        lek_krinoy@hotmail.com 
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ข้อมูลทั่วไป 
อ าเภอสุไหงโก-ลก 
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ค าขวัญ 
“ สุไหงโก-ลก” ใต้สุดแดนสยาม  วัฒนธรรมงามสองศาสนา 

ปาเต๊ะ-บาติก ดูงามตา  แหลง่ศึกษา  ปุาพรุสิรินธร ” 
 
ประวัติความเป็นมาอ าเภอสุไหงโก-ลก 
 
 ค าว่า “สไุหงโก-ลก” เป็นชื่อเรียกตามชื่อแม่น้ าที่กั้นเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย  “สไุหงโก-ลก” เป็นภาษา
มลายูท้องถิ่น เกิดจากค า 2 ค า มาสนธิกนั คือ ค าว่า “สไุหง”  หมายถึง แม่น้ าหรือคลอง และค าว่า “โก-ลก” เพี้ยนมา
จากค าว่า คอเลาะ หมายถึง มีดชนิดหนึ่ง มลีักษณะปลายงอ ดังนั้น ค าวา่ “สไุหงโก-ลก จึงหมายถึง แม่น้ าคดหรือคลอง
คด ซึ่งแต่เดิมอ าเภอสุไหงโก-ลก เป็นเพียงต าบลเล็ก ๆ ชื่อว่า ต าบลปูโยะ  ขึ้นอยู่กับอ าเภอสุไหงปาดี ต่อมาปี พ.ศ.2483  
ได้แยกต าบลปโูยะออกเป็น 3 ต าบล  คือ  ต าบลปูโยะ ต าบลปาเสมัส และต าบลสุไหงโก-ลก   
  1  มิถุนายน  2483  ยกฐานะต าบลสุไหงโก-ลกขึ้นเป็นเทศบาลต าบลสุไหงโก-ลก   
  1  มกราคม  2491  ยกฐานะจากต าบลปโูยะ  ขึ้นเปน็กิ่งอ าเภอสุไหงโก-ลก   
  1  มกราคม  2496  ยกฐานะเปน็อ าเภอสุไหงโก-ลก จนถึงปัจจบุัน  
  อ าเภอสุไหงโก-ลก เป็นอ าเภอล าดับที่ 9 ของจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย   ทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนราธิวาส 
  การปกครองมี 4 ต าบล  คือ   
   1.  ต าบลสไุหงโก-ลก (เทศบาล)  
   2.  ต าบลปาเสมัส  มี  8 หมู่บา้น  
   3.  ต าบลมูโนะ  มี 5 หมู่บา้น  
   4.  ต าบลปโูยะ  มี 6 หมู่บา้น 
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สภาพทั่วไป 
 อ าเภอสุไหงโก-ลกเป็น 1 ใน 13 อ าเภอของจังหวัดนราธิวาส  เป็นอ าเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย มีเนือ้ที่ 13,943  ตารางกโิลเมตร พืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีเทือกเขา  มีปุาน้อย ส่วน
ใหญ่เป็นปุาเบญจพรรณ มีแม่น้ า  3 สาย คือ คลองโตะ๊แดง  คลองชลประทานมูโนะ  แมน่้ าสไุหงโก-ลก ซึ่งกั้นเขตแดน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย   
 
ภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี  2 ฤดู คือ 

ฤดูฝน แบ่งเปน็2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มีฝนตกชุกในเดือน พฤษภาคมถึง เดือน
ตุลาคม และช่วงที่รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีฝนตกชุกในเดือน พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม   

ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน เมษายน เนื่องจากได้รับลมที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ท าให้อากาศ
โดยทั่วไปร้อนและชื้น 
 
ภูมิประเทศ 

มีลักษณะเป็นเมือง ได้รับการยกฐานะเปน็เทศบาลต าบลสุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๓ มีพื้นที่ ๒๒ 
ตร.กม. เป็นเมอืงชายแดน เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 
 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลปาเสมัส  อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
 ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลกายูคละ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ าสไุหงโก-ลก และอ าเภอปาเสมัสรัฐกลันตนั ประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลริโก๋และต าบลปะลุรูอ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 
การปกครอง 
 แบ่งเขตการปกครอง 4 ต าบล มีหมู่บ้าน 19 หมู่บ้านดังนี ้

- ต าบลเมืองสไุหงโก-ลก(เทศบาล) จ านวน 1   แห่ง 
- ต าบลปาเสมสั  มี 8 หมู่บ้าน  
-  ต าบลมโูนะ มี 5 หมู่บ้าน  
-  ต าบลปูโยะ มี 6 หมู่บ้าน 

   
อาชีพ 
 ประชาชนส่วนใหญ่ในอ าเภอสุไหงโก-ลก มีอาชีพเกษตรกรรม ค้าขายและรบัจ้างทั่วไป 
 
ศาสนาและภาษา 
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 82 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 17 นับถือศาสนาอื่นๆ 
ร้อยละ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยและ ภาษามลายูท้องถิ่นในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
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สถานที่ท่องเที่ยว 
 
 ปุาพรุโต๊ะแดง เป็นปุาพรุที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยมีมีสภาพเป็นปุาดิบชื้นในที่ลุ่มน้ าขัง มีพื้นที่ในเขต
อนุรักษ์ประมาณ 125,000 ไร่  โดยยังคงมีปุาสมบูรณ์ดั้งเดิมประมาณ 5,700 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่     3 อ าเภอ คือ อ าเภอ
ตากใบ อ าเภอสุไหงปาดีและอ าเภอสุไหงโก-ลก อยู่ห่างจากอ าเภอสุไหงโก-ลก ประมาณ 10 กิโลเมตร ปุาพรุโต๊ะแดงเป็น
ปุาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ปุามากกว่า  200 ชนิด ซึ่งมีหลายชนิดที่หายาก เช่น แมวปุาหัวแบน เสือไฟ กระรอกบิน
แก้มแดง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้อีกกว่า  400 ชนิด 
 ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ๊ ตั้งอยู่ที่ซอยภูธร ถนนเจริญเขต  ต าบลสไุหงโก-ลก เดิมทีเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะประดิษฐานอยู่ที่ 
อ าเภอสุคิริน ซึ่งต่อมาชาวบ้านได้อัญเชิญมาประดษิฐานที่อ าเภอสุไหงโก-ลก และทุกๆปีจะมีการจัดงานประเพณีประจ าปี
บริเวณศาลเจ้าแม่โตะ๊โมะซึ่งตรงกับ วันที่23 เดือน 3 ของจีน (พฤษภาคม) ของทุกปี ในงานมกีิจกรรมมากมาย เช่น การ
เชิดสิงโตและมังกร ขบวนเอ็งกอ 
 ด่านสุไหงโก-ลก เป็นเส้นทาง เข้า - ออก ในการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางสะดวกมีสะพานเชื่อม ซึ่งสร้างโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซีย 
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ประชากรในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ 

 
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับผิดชอบประชากรในพื้นที่ 4 อ าเภอ ได้แก่  

จังหวัด ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน 

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

36,847 40,352 77,199 25,714 

- เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 18,962 21,226 40,188 15,082 

- ต าบลปาเสมสั 9,661 10,449 20,110 6,549 

- ต าบลมโูนะ 4,899 5,228 10,127 2,651 

- ต าบลปูโยะ 3,325 3,449 6,774 1,432 

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

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

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

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

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

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

(ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบยีน, กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, ธันวาคม 2561) 
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ประชากรในอ าเภอสุไหงโก-ลก ( จ าแนกตามกลุ่มอายุ) 

 
อายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ป ี 546 479 1,025 
1-4 2,413 2,198 4,611 
5-9 3,409 3,284 6,693 

10-14 3,230 3,123 6,353 
15-19 3,197 3,090 6,287 
20-24 3,048 3,247 6,295 
25-29 2,983 3,198 6,181 
30-34 2,939 3,183 6,122 
35-39 2,682 3,022 5,704 
40-44 2,418 2,930 5,348 
45-49 2,340 2,790 5,130 
50-54 2,091 2,691 4,782 
55-59 1,855 2,292 4,147 
60-64 1,276 1,640 2,916 
65-69 1,061 1,273 2,334 
70-74 580 720 1,300 
75-79 358 496 854 
80-84 200 358 558 
85-89 107 190 297 
90-94 68 91 159 
95-99 29 32 61 
100+ 17 25 42 

(ท่ีมา : ระบบสถติิทางการทะเบยีน, กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, ธันวาคม 2561) 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
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ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

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

เป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เร่ิมก่อตั้งขึ้น ในปี 2506 โดยในปี 2504-2505 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส คุณ
พันธ์ สายตระกูล และนายอ าเภอสุไหงโก-ลก คุณเอ้ือ สุนทรเกศ ได้ท าหนังสือขอที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย รวม
เนื้อที่จ านวน 50 ไร่ และได้รับงบประมาณปี 2506 จากกระทรวงสาธารณสุขก่อสร้างอาคารผู้ปุวยนอกหลังแรก วงเงิน 
490,000 บาท โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแก่ประชาชน
ครั้งแรกเมื่อวันที่  1 สิงหาคม 2506 ต่อมามีการก่อสร้างหอผู้ปุวยสามัญเป็นเรือนไม้ จ านวน 30 เตียง และในปี 2507 
ได้รับเงินบริจาคจากสมาคมฮกเกี้ยน, ประชาชนในอ าเภอสุไหงโก-ลก ก่อสร้างหอผู้ปุวยพิเศษเพิ่มเติม จ านวน 8 ห้อง 

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

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

 
 

จากการที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่พึง
พอใจของประชาชนอย่างยั่งยืนโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกตึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่องค์กรคุณภาพดังกล่าว 

ในปี 2541 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้เริ่มกิจกรรมคุณภาพขั้นพื้นฐานคือกิจกรรม 5 ส. ซึ่งมุ่งเน้นการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมสถานที่ท างานและการท างานเป็นทีมผลจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝุายท าให้โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
ได้รางวัลสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างานระดับเหรียญทองจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปีพ.ศ.2543 และ
ได้รับรางวัลมาตลอดทุกปีจนถึงปัจจุบัน 

ในปี 2542-2543 โรงพยาบาลได้น าระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance) การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร (Total Quality Management) และระบบISO 9002 มาปรับใช้ในกระบวนการท างานของโรงพยาบาลรวมทั้งจดั
ให้มีกิจกรรมข้อเสนอแนะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ผู้รับบริการจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพจากโรงพยาบาล 

ปลายปี 2544 เจ้าหน้าที่ทุกฝุายมีความตั้งใจที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพจึงได้น าหลักการและ
ปรัชญาของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) มาเป็นแนวทางในการด าเนินการซึ่งได้แก่มีการท างาน
เป็นทีมโดยทุกสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ปุวยให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยค านึงถึงความต้องการของผู้รีบบริการเป็นสิ่ง
ส าคัญ (Customer Focus) จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปุวยและเจ้าหน้าที่จะได้รับการดูแลและ
ปฏิบัติงานภายใต้ระบบและสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดโดยค านึงถึงสิทธิของผู้ปุวยที่ควรจะได้รับและผลจาก
การร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกฝุายทุกระดับท าให้โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 นับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในจังหวัด
นราธิวาสและเป็นล าดับที่ 4 ในภาคใต้ที่ได้รับการรับรอง 

ในปี 2548-2549 ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งโรงพยาบาลมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่หลายท่านมีการโยกย้ายโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพโดยเน้นการบริหารความเสี่ยง
การจัดการความรู้การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในองค์กรและได้มีการน าแนวความคิดการสร้างเสริมสุขภาพทั้ง
ผู้ปุวยเจ้าหน้าที่ชุมชนมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและเชื่อมโยงไปกับการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางHA ที่มีมาแต่เดิมจนใน
ที่สุดโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้ผ่านการรับรองRe-accreditation HA และผ่านการรับรองเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) ในปี 2550 นับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในจังหวัดนราธิวาสและใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ผ่านการรับรองHA และHPH จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและผ่านการรับรอง             
Re-accreditation คร้ังที่ 4 ในปี 2560และจะเตรียมรับการรับรอง Re-accreditation คร้ังที่ 5 ในปี 2563 
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ทิศทางองค์กร ปี 2562 

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

1) พัฒนาการดูแลผูปุ้วยรายโรค 
2) สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (2P SAFETY) 

 
(5) ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์

1) บุคลากรด้านการพยาบาล ขาดความรู้และทักษะ ความเชี่ยวชาญ ในการดูแลผูปุ้วยเฉพาะทาง 
2) ระบบการท างาน การจัดการความรู้การพัฒนาคุณภาพยงัไม่เปน็วัฒนธรรม 
3) ระยะเวลารอคอยการให้บริการนาน ท าให้ความพึงพอใจผู้ปุวยไม่ได้ตามเปาูหมาย 
4) ระบบข้อมูลสารสนเทศยังไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้การน าข้อมูลไปบริหารจัดการไม่มปีระสิทธภิาพ 
5) สังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งผลตอ่ปัญหาสาธารณสุขในพืน้ที่ 
6) งบประมาณจาก สปสช. เป็นข้อจ ากัดของการใช้งบประมาณ  
7) ความพึงพอใจและความผูกพันไม่ได้ตามเปาูหมาย 

 
 (6) ข้อได้เปรียบเชงิกลยุทธ ์

1) ผู้บริหารระดับสูงมุ่งมัน่พัฒนาคณุภาพการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน 
2) มีบุคลากรที่เพียงพอ ทัศนคตทิีท่ างานเปน็ทีม ท าให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มข้ึน 
3) สิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งแวดลอ้มและสถานที่ดี ส่งผลให้สถานที่ท างานน่าอยู ่
4) มีระบบ IT ที่ทันสมัยท าให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ และความพึงพอใจในการบริการ 
5) โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องผ่านการรับรองมาตรฐานอยา่งต่อเนื่อง 
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ค าอธิบายยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

 
วิสัยทัศน์ 
 โรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพ หนึ่งในใจประชาชนชายแดนใต้ 
 
ค าอธิบาย  

เครือข่ายสุขภาพ หมายถึง สถานบริการด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อ าเภอสุไหงโก -ลก จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ 
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สาธารณสุขอ าเภอสุไหงโก-ลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมูโน๊ะ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลกวาลอซีรา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปาเสมัส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปูโยะ ศูนย์แพทย์
ใกล้ใจ 1 และศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 2 ที่ให้บริการแก่ประชาชน ทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  การปูองกันโรค การควบคุม
ปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบ าบัดสภาวะเจ็บปุวย รวมถึงการฟื้นฟูสภาพ 

หนึ่งในใจประชาชนชายแดนใต้ หมายถึง ให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพผ่านการรับรองตามมาตรฐาน เป็นที่
พึ่งหลักและเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในใจที่จะใช้บริการ ของประชาชน ในพื้นที่อ าเภอสุไหงโก -ลก ขยายผลไปสู่จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดใกล้เคียง และประชาชนชาวต่างชาติที่ผ่านแดนจากมาเลเซีย 
 
พันธกิจ 
 ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
 
ค าอธิบาย 
 บริการด้านสุขภาพการบริการต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสุขภาพ รวมถึงการจัดการให้มีบริการเสริมสร้างคุณภาพ 
การปูองกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบ าบัดสภาวะเจ็บปุวยรวมถึง การฟื้นฟูสภาพ 
 องค์รวม (Holistic) การปฏิบัติแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน ทั้งสภาวะเจ็บปุวยและสภาวะปกติ      ตาม
บทบาทหน้าที่ในด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ปูองกันโรค รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพโดยให้การดูแลทั้งด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและจิตวิญญาณ 
 คุณภาพ (Quality) การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน มีความถูกต้อง ความปลอดภัยความรวดเร็วมีความ
ผิดพลาดน้อยที่สุด ผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง  มีความพึงพอใจ 
 มาตรฐาน (Standard)  หลักเกณฑ์หรือเป็นแนวทางอันเป็นที่ยอมรับ  โดยตั้งอยู่บนผลที่แน่นอนทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและประสบการณ์ โดยมุ่งการส่งเสริมให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด เช่น มาตรฐานแห่งวิชาชีพ  
มาตรฐานของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 
 ส่งเสริมการเรียนรู้ (Knowledge Management) การด าเนินการมุ่นเน้นการใช้ข้อมูลจริง กระตุ้นให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรม 

คุณธรรม (Morality)  การปฏิบัติงานที่ค านึงถึงจริยธรรมวิชาชีพ มนุษยธรรม ความเสมอภาคความโปร่งใส 
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ค่านิยม  (VALUES) คือสิ่งที่องค์กรยึดถือและปฏิบัติ 
 น าพัฒนา  พาเรียน  รู้ดูผู้ปุวย  ช่วยกันท า   
          ( Leadership, learning , Patient & Customer focus, Teamwork) 
 
ค าอธิบาย 
 Leader ผู้น าสูงสุดและผู้น าทุกระดับ ก าหนดทิศทาง เป็นแบบอย่าง น าเสนอความท้าทาย ส่งเสริมให้องค์กร 
ก้าวไปสู่เปูาหมายที่สูงกว่า สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทดลองความคิดใหม่ ก่อให้เกิดนวัตกรรม และมีการหาโอกาสพัฒนา 
เพื่อปรับปรุงกระบวนการต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
 Learning การมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์กรเอื้อให้บุคลากรและหน่วยงานมีการประเมิน
ตนเอง พัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม และ อีกความหมายหนึ่ง คือ 
เรียนรู้และปรับตนหาโอกาสเรียนรู้จากงานที่ท าและเพื่อนร่วมงานในทุกโอกาส ที่เป็นไปได้ 
 Patient & Customer focus มุ่งเน้นผู้ปุวยและลูกค้าตอบสนองความจ าเป็นความต้องการความคาดหวังของ
ผู้ปุวยและผู้รับบริการอย่างเป็นองค์รวม ค านึงถึงสิทธิผู้ปุวย วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมใช้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์
ด้านสุขภาพที่ดี 
 Teamwork ช่วยกันท างานเป็นทีม เปิดรับฟังความเห็นและตอบสนองซึ่งกันและกัน มีความร่วมมือร่วมใจ
ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงานและกับภายนอก 
 
เข็มมุ่งประจ าปี 
 
1.  พัฒนาการดูแลผู้ปุวยรายโรค 

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

โรคที่เป็น Core Competency คือ CVS, Cataract, CKD, Preterm และ HT, DM โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงานทุก
ระบบงานพัฒนาเพื่อสนับสนุน 9 โรคนี้เป็นล าดับแรกๆ 
   
2.  สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (2P SAFETY) 

ค าอธิบาย  
โรงพยาบาลมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้รับบริการและบุคลากรตามแนวทาง 2P SAFETY ด้านการ

บริการผู้ปุวยทาง CLINIC เน้นการด าเนินการด้าน  MEDICATION ด้านการบริการบุคลากรภายในโรงพยาบาลมุ่งเน้นด้าน 
ENVIRONMENT เรื่องของ GREEN & CLEEN HOSPITAL เพื่อพัฒนาผลงานคุณภาพด้านการจัดการความเสี่ยง หรือ
มุ่งเน้นความปลอดภัย 
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อัตราก าลังบุคลากรในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

 

         

ล าดับ ต าแหน่ง 

FTE ปีงบประมาณ คิดเป็น 
% ของ
กรอบขั้น

ต่ า 

กรอบ
ขั้นสูง 

กรอบ
ขั้นต่ า 

2559 2560 2561 2562 

    
    

 1 แพทย์ 49 39 29 29 33 32 82.05 

        

รวมอิน
เทิร์น10 

คน 

รวมอิน
เทิร์น10 

คน 

รวมอิน
เทิร์น10 

คน 

รวมอิน
เทิร์น10 

คน   

2 ทันตแพทย ์ 9 7 6 7 7 6 82.71 

3 เภสัชกร 20 16 15 16 15 16 100 

4 พยาบาลวชิาชีพ 240 192 320 317 312 310 161.46 

5 พยาบาลเทคนิค   0 0 0 0  
6 เจ้าหน้าที่อื่นๆ     62 66 65 60   

7 ลูกจ้างประจ า     61 58 53 47   

8 พนักงานราชการ     29 31 31 30   

9 พนักงานกระทรวง 
  

128 120 116 139 
 10 ลูกจ้างชัว่คราว 

  
48 47 63 36 

 11 ลูกจ้างจา้งเหมาบริการ 
  

128 117 137 144 
 รวม 

  
 826 808 820 

 

         ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ณ พฤษภาคม 2562  

หมายเหตุ  -ข้อมูลอัตราก าลังบคุลากรนี้นบัจากทีป่ฏิบัตงิานจริงไม่นับผู้ทีไ่ปช่วยราชการ และลาศึกษาต่อ 
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จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ 
  

แพทย์เฉพาะทาง ปฏิบัติงานจริง 
ลาศึกษาต่อ 

รวม 
จบป6ี2 จบป6ี3 จบป6ี4 จบปี 65 

สูตินรีเวชวิทยา 2 1 0 1 0 4 
ศัลยกรรมทั่วไป 2 1 0 0 0 3 
อายุรกรรม 5 1 0 1 0 7 
กุมารเวชกรรม 1 1 0 0 0 2 
รังสีวิทยา 2 1 0 1 0 4 
วิสัญญ ี 1 0 0 1 0 2 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 1 1 0 0 3 
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 2 0 0 1 0 3 
เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู 0 0 0 1 0 1 
จิตเวช 1 0 0 0 0 1 
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 0 1 0 0 0 1 
ENT 1 0 0 1 0 2 
แพทย์เวชปฏิบตัิทั่วไป 1 0 0 0 0 1 
ประสาทศัลยศาสตร ์ 1 0 0 0 0 1 
ศัลยศาสตร์ยูโรวทิยา 0 0 0 0 0 0 
จักษุ  0 0 0 1 0 1 
จักษุ(จอประสาทตา) 1 0 0 0 0 1 
อายุรศาสตร ์โรคหัวใจ 0 0 1 0 0 1 
อายุรกรรม โรคไต 0 1 0 0 0 1 
รวม 21 8 2 8 0 39 
         หมายเหตุ : ไม่รวมผู้อ านวยการโรงพยาบาลและแพทย์เพิ่มพนูทักษะจ านวน 12 คน 
ที่มา : งานแผนและพฒันาบุคลากร ณ 8 พฤษภาคม 2562 
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ศักยภาพการให้บริการ 
 

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

  -  ICU 8 เตียง 
  -  NICU 5 เตียง 

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

- HD 12 เตียง 
- CAPD 2เตียง 

อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
  -  Resuscitate 2 Unit 
  -  Observe 4 เตียง 

ห้องสลายลิ่ว 1 ห้อง 
ห้องส่องกล้อง 1 ห้อง 
หอผู้ปุวยใน 

 
- เตียงพิเศษ 65 เตียง 
- เตียงพิเศษรวม 34 เตียง 
- เตียงสามัญ 109เตียง 
- เตียงห้องแยก 4 เตียง 

 
 



 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 
157 

SUNGAIKOLOK HOSPITAL 
รอบที่ 2 / 2562  

Top 10 Diag. OPD : 10อันดับโรคของกลุม่ผู้ปุวยนอก ปีงบประมาณ 2560-2562  
 
 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

โรค 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน
(คร้ัง) 

โรค 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน(ครั้ง) โรค 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน
(คร้ัง) 

โรคความดันโลหิตสูง 2,617 9,134 โรคความดันโลหิตสูง 2801 9489 โรคความดันโลหิตสูง 2244 5125 
ไตวายเร้ือรัง 366 7,167 ไตวายเร้ือรัง 385 7183 ไตวายเร้ือรัง 300 3594 
ไข้หวัด 4,824 6,355 เบาหวาน 1854 7060 เบาหวาน 1266 3046 
เบาหวาน 1,539 5,754 ไข้หวัด 4303 5525 ไข้ ไม่ระบุรายละเอียด 2410 2938 
โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 1,592 3,178 โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน  2,069  3,887 ไข้หวัด  2,226  2,530 
โรคติดเชื้อ HIV 557 2,745 โรคหืด  841  2,839 โรคติดเชื้อ HIV  453  1,558 
ไข้ ไม่ระบุรายละเอียด 2,196 2,561 โรคติดเชื้อ HIV  493  2,701 โรคหืด 587 1511 
โรคหืด 782 2,459 อาหารไม่ย่อย  1,761  2,384 โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน  847  1,496 
อาหารไม่ย่อย 1,853 2,428 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่นๆ  1,136  2,154 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่นๆ  728  1,403 
นิ่วในไตและท่อไต 793 2,221 ไข้ ไม่ระบุรายละเอียด  1,779  2,089 อาหารไม่ย่อย  1,049  1,296 
ที่มา : เวชสารสนเทศ โรงพยาบาลสไุหงโก-ลก  ณ  มีนาคม 2562 
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รอบที่ 2 / 2562  

Top 10 Diag. OPD : 10อันดับโรคของกลุม่ผู้ปุวยในปีงบประมาณ 2560-2562  
 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  

โรค 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน
(คร้ัง) 

โรค 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน(ครั้ง) โรค 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน
(คร้ัง) 

โรคต้อกระจก 591 518 โรคท้องร่วง 703 743 โรคท้องร่วง 508 522 
โรคท้องร่วง 500 483 โรคปอดบวม 426 463 ไข้หวัดใหญ่ 300 307 
โรคปอดบวม 346 326 โรคต้อกระจก 406 456 โรคต้อกระจก 275 299 
โรคเนื้อสมองตายเพราะขาดเลอืด 284 239 โรคหัวใจล้มเหลว 252 269 โรคปอดบวม 256 267 
ไข้เด็งกี่ 279 276 โรคเนื้อสมองตายเพราะขาดเลอืด 345 371 โรคหัวใจล้มเหลว 162 206 
โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 251 236 โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 289 308 โรคเนื้อสมองตายเพราะขาดเลอืด 152 156 
โรคเนื้อสมองตายเพราะขาดเลอืด 250 241 ไข้หวัดใหญ่ 290 297 โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 104 154 
โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 243 135 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลนั 253 279 ไข้เด็งกี่ 149 149 
โรคหัวใจล้มเหลว 230 177 โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 167 273 โรคเบาหวาน 127 139 
โรคไข้เลือดออก 181 181 โรคเบาหวาน 207 250 โรคไข้เลือดออก 137 138 
ที่มา : เวชสารสนเทศ โรงพยาบาลสไุหงโก-ลก  ณ มีนาคม 2562 
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Top 10Cause of Death : 10อันดับสาเหตกุารตายผู้ปุวยใน ปีงบประมาณ 2560-2562  
 
 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  

โรค 
จ านวน 
(คน) 

โรค 
จ านวน 
(คน) 

โรค 
จ านวน 
(คน) 

ปอดบวม 21 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลนั 32 ปอดบวม 32 
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลนั 20 ปอดบวม 21 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลนั 31 
เลือดออกในสมอง 16 โรคเอชไอว ี 16 หัวใจล้มเหลวแบบมีน้ าคั่ง 27 
หัวใจล้มเหลวแบบมีน้ าคั่ง 15 หัวใจล้มเหลวแบบมีน้ าคั่ง 11 เลือดออกในสมอง 13 
โรคปอดอุดกลั้นเร้ือรัง 14 เลือดออกในสมอง 10 โรคเอชไอวี 12 
โรคเอชไอวี 13 วัณโรค 10 มะเร็งปอด 11 
โรคเนื้อสมองตายเพราะขาดเลอืด 9 โรคเนื้อสมองตายเพราะขาดเลอืด 9 โรคเนื้อสมองตายเพราะขาดเลอืด 11 
ไตวายเฉียบพลัน 7 ไตวายเร้ือรัง 6 โรคปอดอุดกลั้นเร้ือรัง 9 
ท้องร่วง 7 โรคปอดอุดกลั้นเร้ือรัง 6 เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน 9 
เบาหวาน 7 มะเร็งปอด 5 ปอดอักเสบ 6 
ที่มา : เวชสารสนเทศ โรงพยาบาลสไุหงโก-ลก  ณ  มีนาคม 2562 
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Top 10 Major Operation   :  10 อันดับโรคผ่าตัดที่พบบ่อย ปีงบประมาณ 2558–2562 
 
 

 

 
 
 
 

แสดง 10 อันดับโรคผ่าตัดที่พบบ่อย 
โรค ปี 2558 ปี2559 ปี2560 ปี 2561 ปี 2562 

C/S 807 792 609 721 531 
Debridement 288 332 329 472 186 
Cataract (PE+EC) 294 580 588 479 279 
Excision 420 323 300 397 150 
TR 170 175 160 162 119 
D/C 136 332 136 152 47/61 
Appendectomy 164 106 118 167 47 
ORIF with Screw 75 66 84 86 48 
ORIF with Plate 66 64 100 86 42 
Hernia 117 96 94 107 46 
Pterygium 50 57 54 44 31 
Closed Reduction & ORIF c plate 94 95 93 113 38 
Explor-lap 51 56 39 65 25 
ที่มา : งานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสไุหงโก-ลก  ณ  พฤษภาคม 2562 
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5 อันดับการให้บริการผ่าตัดที่ซับซ้อน 2558–2562  
 
แสดง 5 อันดับการให้บริการผา่ตัดที่ซับซ้อน 
ล าดับ ประเภทการผ่าตดั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  ปี 2561 ปี 2562 

1 ผ่าตัดเปิดช่องท้องเช่นการตัดตอ่ล าไส้, ตัดม้าม , ซ่อมแซมตับ, 
ตัดถุงน้ าดีเปดิท่อน้ าด,ี เย็บตัดซอ่มกระเพาะอาหารรวมถึงการ
ผ่าตัดไต,ปอด 

54 50 47 60 16 30 

2 ผ่าตัดผา่นกล้องเช่น LC , Laparoscope นรีเวช 37 36 37 41 19 31 

3 ผ่าตัดผูปุ้วยจากสถานการณ์ภาคใต้ เช่น ระเบิด ,ถูกยิง,ถูกแทง 10 4 7 8 0 3 
4 ผ่าตัดเก่ียวกับเส้นเลือดในผู้ปุวยไตและการวางเสน้เลือดเทียม

และอื่นๆ 
7 11 14 6 7 14 

5 ผ่าตัดสมองในผู้ปวุยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 4 21 27 10 12 28 
 รวม 102 122 132 125 54 103 

ที่มา : งานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสไุหงโก-ลก ณ  พฤษภาคม 2562    
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


